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I. PENDAHULUAN 

1.1.       Latar Belakang 

Bawang merah ( Allium cepa L. ) merupakan salah satu  jenis tanaman 

umbi unggulan yang telah lama diusahakan oleh kebanyakan petani di Indonesia. 

Tanaman ini tergolong dalam kelompok rempah yang berfungsi sebagai bumbu 

penyedap rasa serta bahan obat – obatan serta merupakan sumber pendapatan dan 

kesempatan kerja yang cukup prospektif bagi para petani dibeberapa daerah di 

Indonesia ( Badan Litbang, 2006). Dilihat dari produktifitasnya, berdasarkam data 

yang dihimpun oleh Badan Pusat Data dan Sumber Informasi Pertanian, (2015) 

menunjukan bahwa produksi bawang merah nasional pada tahun 2012 mencapai 

964.195 ton dan meningkat mencapai 1.233.984 ton pada tahun 2014 akan tetapi 

mengalami penurunan pada tahun 2015 yakni menjadi 1.233.984 ton, dengan laju 

rerata peningkatan yakni 6.77 % per tahun.  

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penanganan serius, terutama 

dalam hal peningkatan hasil dan kualitas pada komoditi bawang merah. Salah satu 

upaya dalam hal ini yakni dengan cara pemupukan. Pupuk jenis anorganik 

umumnya menjadi pilihan para petani, yang dipercaya mampu memberikan hasil 

produksi yang maksimal. Namun bila ditinjau lebih lanjut, penggunaan pupuk 

jenis kimia justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi produktifitas tanaman 

dan lingkungan. Menurut Pristiadi (2010), penggunaan pupuk anorganik secara 

terus - menerus justru dapat merusak kehidupan organisme tanah, menurunkan 

kesuburan, kesehatan tanah dan merusak keseimbangan ekosistem tanah. Dengan 

demikian maka penggunaan pupuk anorganik dirasa justru kurang efektif.  
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Upaya dalam memperbaiki produksi pertanian adalah dengan 

penambahan pupuk organik, dikenal dengan istilah sistem pertanian ramah 

lingkungan (pertanian organik). Hal iini menjadi sangat penting mengingat 

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber makanan 

yang sehat dan aman sehingga banyak masyarakat lebih menghargai hasil-hasil 

pertanian organik atau sering dinyatakan kembali ke alam (back to nature). Salah 

satu pupuk organik yang dapat direkomendasikan untuk membantu mengatasi 

kendala produksi tanaman adalah vermicompost. 

Vermicompost merupakan pupuk organik yang merupakan bahan 

pembenah tanah yang paling baik dan alami daripada bahan buatan sintetis. Pada 

umumnya pupuk organik mengandung hara makro N, P dan K serta mikro dalam 

jumlah cukup yang sangat diperlukan pertumbuhan tanaman (Setyorini et al., 

2000). Pembuatan pupuk menggunakan metode vermicomposting yakni proses 

pegomposan dengan pemanfaatan organisme pengurai bio aktivator yaitu cacing 

tanah (Lumbricus rubelus). Keluaran pupuk hasil dari proses vermicomposting 

dapat menghasilkan pupuk dengan mutu baik. Berdasarkan pada hasil penelitian 

Sathinarayana dan Khan (2012), pada pupuk vermicompost mengandung banyak 

unsur berupa unsur hara dan zat pengatur tumbuh tanaman (ZPT) yang penting 

dan dibutuhkan oleh tanaman seperti N,P dan K. Unsur hara Mikro Fe, Mn, Zn, 

Bo dan Mo dan zat pengatur tumbuh berupa Auksin, Giberilin dan Sitokinin, 

selain itu juga bakteri antagonis seperti Azotobacter sp yang bersifat sebagai 

penambat N, akan tetapi tergantung pada jenis kombinasi dan komposisi pakan 

cacing itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pupuk vermicompost yang 
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berkualitas baik maka perlu adanya pengomposisian pakan yang diberikan pada 

cacing pengurai.  

Limbah kulit ari biji kedelai, limbah serbuk gergaji, dan jerami merupakan 

bahan organik yang kaya akan unsur hara makro dan mikro yang penting bagi 

pertumbuhan tanaman. Menurut Winarsih (2010), dalam limbah kulit ari biji 

kedelai terkandung banyak unsur hara seperti protein, karbohidrat 35%, asam 

amino yang berpotensi menghasilkan unsur hara N,P dan K dan juga hara mineral 

seperti Fe, P,Na, Ca dan Zn (Ardiansyah, 2012), sehingga dirasa perlu dilakukan 

penelitian tentang komposisi pakan cacing dan ukuran dosis pemberian hasil 

pupuk vermicompost, untuk mengetahui kualitas vermicompost yang dihasilkan 

dan pengaruhnya pada pertumbuhan dan hasil produksi tanaman. 

1.2.      Rumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terjadi interaksi nyata antara komposisi pakan limbah kulit ari biji 

kedelai, ampas tebu dan serbuk gergaji sebagai bahan pakan cacing dengan 

ukuran pemberian vermicompost terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman bawang merah (Allium cepa L.) ? 

2. Bagaimana respon bawang merah (Allium cepa L.) pada pemberian 

vermicompos berbahan dasar limbah kulit ari biji kedelai,ampas tebu dan 

sebuk gergaji ?  

3. Bagaimana respon bawang merah terhadap perlakuan ukuran dosis pemberian 

vermicompost ? 
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1.3.      Tujuan 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon bawang merah (Allium 

cepa L.) pada pemberian vermicompost berbahan dasar limbah kulit ari biji 

kedelai, ampas tebu dan serbuk gergaji dengan ukuran pemberian yang berbeda. 

1.4.       Manfaat Penelitian 

     Manfaat dilakukannya penelitian ini yakni menghasilkan informasi bagi 

para petani nasional tentang vermicompost sehingga dapat membantu petani 

dalam budidaya tanaman, memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga dapat 

ditindaklanjuti dan dikembangkan kedepannya, serta dapat dimanfaatkan secara 

terus menerus guna menunjang sektor dunia pertanian di Indonesia. 

1.5.      Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara komposisi limbah kulit ari biji kedelai, ampas

tebu dan serbuk gergaji sebagai bahan pakan cacing dengan ukuran dosis

pemberian vermicompost yang bersifat berpengaruh nyata terhadap

pertumbuhan dan produksi tanaman bawang merah.

2. Diduga respon bawang merah (Allium cepa L.) berpengaruh nyata terhadap

komposisi limbah kulit ari biji kedelai dan serbuk gergaji dengan presentase

50 : 50 sebagai pakan cacing.

3. Diduga ukuran pemberian vermicompost 5 ton/ha memberikan respon

pertumbuhan dan produksi yang optimal pada tanaman bawang merah

(Allium cepa L.).




