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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laju perkembangan pembangunan pertanian semakin meningkat dipacu 

melalui rekayasa teknologi budidaya pertanian guna mencapai hasil optimal. 

Produksi pangan merupakan upaya yang lebih utama guna memenui kebutuhan 

gizi keluarga ,meningkatkan pendapatan petani dan devisa Negara. Bawang merah 

merupakan salah satu hasil komoditas pertanian yang sangat di butuhkan 

masyarakat Indonesia. Harga jual bawang merah pun tergolong tinggi di 

karenakan pasokan berkurang diluar musim panen. Produksi bawang merah pada 

tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan yaitu dari 893.124 ton (tahun 

2011) meningkat menjadi 964.221 ton (tahun 2012), 1.010.773 ton (tahun 2013) 

dan 1.233.984 ton pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 produksi bawang 

merah mengalami penurunan  yaitu 1.229.189 ton (BPS, 2016).  Di sisi lain, 

sepanjang tahun 2014 impor bawang merah di Indonesia tercatat cukup besar 

yaitu 74.903 ton. 

Menurunnya produksi bawang merah disebabkan belum optimalnya 

produktifitas bawang merah. Salah satu penyebabnya adalah pemberian pupuk 

anorganik yang berlebihan dari waktu ke waktu. Penggunaan pupuk kimia dalam 

dosis tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas 

tanaman namun cenderung kurang mempedulikan lingkungan dan secara terus 

menerus membuat unsur hara tanah semakin menurun. Kerasnya tanah disebabkan 

oleh pemupukan sisa atau residu pupuk kimia, yang berakibat tanah sulit terurai 

atau hancur dibandingkan dengan bahan organik (Notohadiprawiro, 2006) 
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Pemupukan dengan pemberian pupuk organik juga mempunyai maksud 

mencapai kondisi dimana tanah memungkinkan tanaman tumbuh dengan sebaik-

baiknya. Pupuk organik merupakan pupuk buatan manusia yang di buat dari 

proses pembusukan sisa-sisa buangan mahluk hidup (tanaman maupun hewan). 

Pupuk organik tidak hanya menambah unsur hara, tetapi juga menjaga fungsi 

tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik (Yuwono. 2005). Salah satu 

pupuk organik yang mulai di gunakan adalah kascing atau kotoran cacing. 

Kascing merupakan kotoran/feses cacing tanah dapat digunakan sebagai 

pupuk organik karena memiliki kandungan hara cukup lengkap, selain itu kascing 

juga dapat memperbaiki kondisi fisik dan biologi tanah. Mikroorganisme yang 

terkandung dalam kascing dapat mengikat N menjadi bentuk organik untuk 

sementara waktu, sehingga N tidak mudah hilang akibat pelindian maupun 

penguapan (Mujiyo. 2008). 

Pemberian kascing dapat meningkatkan penyerapan N hingga 30‐50 % 

(Lestari. 2007), sedangkan menurut Zahid cit Kishnawati (2003), kascing 

mengandung Azotobacter sp yang merupakan bakteri penambat N non‐simbiotik, 

sehingga kascing dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pupuk N. 

bahan organik tanah merupakan kombinasi yang terdiri dari berbagai 

komponen seperti komponen yang berasal dari binatang, tumbuhan serta limbah 

industri (Tan. 2005).salah satu alternatif bahan organik yang berasal dari limbah 

industri dan bisa digunakan nsebagai bahan pakan cacing dalam proses 

vermicomposting adalah limbah kulit ari biji kedelai (KABK). 
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Limbah kulit ari biji kedelai biasanya didapat dari sisa pembuatan tempe, 

tahu, kecap dll, yang merupakan bahan pokoknya adalah kedelai, dan hasil 

limbahnya yang berupa kulit ari biji kedelai belum mendapatkan penanganan 

khusus untuk pengolahannya sehingga dapat mencemari lingkungan. Namun 

limbah kulit ari biji kedelai tidak dapat digunakan menjadi pupuk secara langsung, 

dikarenakan kulit ari biji kedelai merupakan kompos yang belum stabil dan bisa 

menyebabkan imobilitas unsur hara dan fitotoksisitas (Lim et.al;2011). 

Melihat kondisi serta permasalahan yang sudah diuraikan diatas dan 

mengacu pada penelitian Lim et al. (2011), bahwa limbah kulit ari biji kedelai 

berpotensi digunakan untuk bahan baku pembuatan vermicomposting, namun 

belum ada literatur yang mencakup tentang kandungan unsur hara pada limbah 

kulit ari biji kedelai, kualitas dan dosis yang tepat dari kascing yang menggunakan 

bahan baku limbah kulit ari biji kedelai yang dikombinasikan dengan kotoran 

sapi. Penggunaan kotoran sapi sebagai kombinasi kascing limbah kulit ari biji 

kedelai  didasarkan pada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kotoran 

sapi memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi dan kandungan bahan 

organik yang melimpah (Mansur, 2001) serta bahan organik merupakan bahan 

pakan pokok cacing tanah. 

Penggunaan pupuk kascing ini masih jarang di gunakan oleh para petani, 

sehingga masih minimnya informasi tentang tepat khususnya di aplikasikan pada 

tanaman bawang merah. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang 

persentase komposisi pakan cacing dan dosis kascing pada budidaya bawang 

merah (Allium ascolanicum L.). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah terjadi interaksi nyata antara persentase komposisi pakan cacing 

dan dosis kascing pada budidaya bawang merah (allium ascolanicum l.)? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan prosentase limbah KABK sebagai bahan 

pakan cacing terhadap tanaman bawang merah ?  

3. Bagaimana pengaruh dosis kascing terhadap tanaman bawang merah ? 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

persentase limbah KABK sebagai pakan cacing dan dosis kascing pada tanaman 

bawang merah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

prosentase pemanfaatan limbah KABK sebagai bahan pakan cacing dan 

aplikasinya  penggunaan kascing pada tanaman bawang merah. 
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1.5. Hipotesis 

1. Diduga interaksi persentase komposisi pakan cacing dan dosis kascing

berpengaruh nyata terhadap tanaman bawang merah.

2. Diduga limbah KABK sebagai bahan pakan cacing berpengaruh nyata

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.

3. Diduga penggunaan kascing 7,5 t/ha didapat pertumbuhan dan hasil

tanaman bawang merah yang optimal.


