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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Bawang Merah (Allium cepa L.) 

Tanaman bawang merah termasuk salah satu diantara tiga Allium yang 

paling populer dan mempunyai nilai ekonomi tinggi disamping bawang putih dan 

bawang bombay. Tanaman ini berasal dari asia tengah, akan tetapi sebagian lain 

menyatakan bawang merah berasal dari Asia Tenggara, namun ada juga yang 

menyebutkan berasal dari Asia Barat yang kemudian berkembang ke wilayah Mesir 

dan Turki (Wibowo, 2007). Menurut Pitojo (2003) tanaman bawang 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Ordo   : Liliales 

Famili   : Liliaceae 

Genus   : Allium  

Spesies  : Allium ascalonicum  L. 
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Akar bawang merah yang dimiliki berbentuk serabut dan berkembang 

dipermukaan tanah dan sangat dangkal, sehingga sangat rentan terhadap kekeringan 

(Suriana, 2011). Batang semu yang terbentuk dari kelopak-kelopak daun dan saling 

membungkus (Tani, 2008). Umbi bawang merah terlihat jelas umbi gandanya, dan 

lapisan pembungkus siung hanya terbatas 2-3 helai dan rumpun yang terbentuk 

terdiri atas 3-8 umbi baru (Sartono, 2009). Biji bawang merah berwarna putih saat 

masih muda dan berubah menjadi hitam setelah tua. Tangkai tandan bunga 

merupakan pertumbuhan dari tunas inti (tunas apikal) (Suriana, 2011). Daun 

bawang merah berwarna hijau muda hingga tua, berbentuk silinder seperti pipa 

memanjang dan berongga, serta ujungnya meruncing. Pada daun yangbaru bertunas 

biasanya belum terlihat ada rongga (Sunarjono, 2003). 

Bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi baik di dataran rendah 

sampai dataran tinggi kurang lebih 1100 m (ideal 0-800 m) diatas permukaan laut, 

suhu udara antara 25-32 oCdan beriklim kering, pencahayaan 70%, serta 

kelembaban udara anatara 80-90 %, dan curah hujan 300-2500 mm pertahun 

(BPPT, 2007). Tanah yang dibutuhkan bawang merah merupakan tanah yang subur 

dan gembur yang banyak mengandung bahan organik, derajat keasaman (pH) tanah 

antara 5,5-6,5 drainase dan aerasi dlam tanah berjalan dengan baik, dan tanah tidak 

boleh tergenang oleh air karena dpat menyebabkan kebusukan pada umbi dan 

memicu munculnya berbagai penyakit (Dewi, 2012). 

1.2 Varietas Bawang Merah  

Varietas bawang merah terdapat beberapa jenis yang sudah dilepas oleh 

dinas pertanian. Menurut  Baswarsiati (2013) menyatakan terdapat delapan varietas 

unggul yang telah dilepas pemerintah, antara lain: varietas Bima Brebes, Maja, 
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Keling, Medan , Super Philip, Kramat-1, Kramat-2 , Kuning dan Batu Ijo, hanya 

sesuai untuk musim kemarau, sedangkan varietas unggul bawang merah yang 

sesuai dengan musim hujan dan telah dilepas pemerintah hanyalah varietas Bauji.   

 

Gambar 1. Lima Varietas Unggul Nasional Bawang Merah yang dilepas 

BPTP Jawa Timur (Baswarsiati, 2013)  

Bawang merah varietas Bauji akan mulai berbunga pada umur 45 hari dan 

panen dapat dilakukan ketika sudah berumur 60 hari. Tinggi tanaman berkisar 

antara 35-43 cm, mudah berbunga dan memiliki banyak anakan 9-16 umbi per 

rumpun (Baswarsiati, 2009). Dapat di ditanam di dataran rendah yaitu 20 m- 400 m 

dpl, dan sangat sesuai ditanam pada musim hujan. Jenis tanah yang dapat 

dimanfaatkan bervariasi dari tanah aluvial, latosol, dan andosol yang memiliki 

tekstur lempung berpasir dan struktur remah dengan pH 6-6,5.  

Bawang merah varietas Batu Ijo berasal dari Batu-Malang, varietas ini 

cocok untuk ditanam di dataran tinggi yaitu 1000-1500 mdpl pada musim kemarau. 

Varietas Batu Ijo akan mulai berbung pada 45-50 hari, memiliki anakan antara 2-5 

umbi per rumpun. Tanah yang digunakan untu bertanam varietas Batu Ijo ini 

memiliki kesuburan yang tinggi, tekstur lempung berpasir dan struktur remah 
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dengan pH berkisar antara 6-6,5. Jenis tanah yang dapat dimanfaatkan bervariasi 

dari tanah aluvial, latosol, dan andosol (Baswarsiati, 2009). 

Bawang merah varietas Super Philip berasal dari Philinine dan memiliki 

nama asli Philipine dapat diusahakan mulai dari dataran rendah maupun dataran 

medium pada musim kemarau. Varietas super Philip dapat mulai berbunga 50 hari 

dan panen umur 60 hari, tinggi tanaman yang dimiliki adalah 36-45 cm. Tanah yang 

diinginkan adalah berdrainase baik dan kesuburan tinggi, tekstur lempung berpasir 

dan struktur remah dengan pH 6-6,5, dapat dibudidayakan di lahan sawah, lahan 

kering atau lahan tegalan, dengan jenis tanah bervariasi dari Aluvial, Latosol dan 

Andosol (Baswarsiati, 2009). 

Bawang merah varietas Thailand biasa disebut dengan varietas tajuk, 

bawang merah ini berasal dari introduksi dari Thailand. Varietas Thailand memiliki 

umur panen antara 52 – 59 HST, memiliki daya simpan 3 – 7 bulan setelah panen 

dengan warna umbi merah muda. Jumlah umbi perrumpun berkisar 5 – 15 umbi dan 

berat umbi 5 – 12 gram/umbi, bentuk umbi bulat dengan diameter 1,7 – 3,2 mm, 

serta tinggi tanaman mencapai 26,4 – 40 cm, panjang daun 27 – 32 cm dengan 

bentuk penampang silidris berrongga, daun berwarna hijau dan jumlah daun 

perumbi 8 – 9 helai (Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, 2016). 

2.3 Mikroorganisme Lokal (MOL) 

 Mikroorganisme local (MOL) merupakan larutan fermentasi yang berbahan 

dasar dari berbagai sumber yang tersedia di lingkungan setempat. Unsur hara mikro 

dan makro yang terkandung juga terdpat bakteri yang berpotensi sebagai perombak 

bahan organik, sehingga mol dapat digunakan sebagai dekomposer, pupuk hayati 

(Purwasasmita, 2009).  Mikroorganisme lokal terbuat dari bahan bahan alami yang 
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disuskai sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganismeyang berguna 

untuk mempercepat pengahancuran bahan-bahan organik sebagai dekomposer dan 

sebagai aktifator atau tambahn nutrisi bagi tumbuhan yang sengaja dikembangkan 

dari mikroorganisme yang berada di tempat tersebut. Bahan-bahan tersebut diduga 

berupa zat yang dapat merangsnag pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

(fitohormon) seperti giberelin, sitokinin, auksin, dan inhibitor (Lindung, 2015).  

Pembuatan MOL juga memerlukan makanan sebagai tambahan selama 

proses fregmentasi. Makanan tersebut adalah gula, air kelapa atau air nira, 

kemudian air tetes tebu juga dapat berfungsi sebgaai makan bagi mikroorganisme. 

Proses fermentasi MOL terjadi dalam kondisi anaerob atau menggunakan media 

tertutup, seperti botol plastik, botol sisa minyak goreng, drum dan wadah sisa cat 

ari sebagai media fregmentasi. Pada pembuatan MOL hindari penggunaan wadah 

yang berbahan dasar logam karena mudah berkarat. Untuk waktu yang dibutuhkan 

dalam pembuatan MOL sekitar 5 hari sampai 3 minggu tergantung tergantung 

bahan yang digunakan (Nisa, 2016). Proses fermentasi yang lama menyebabkan 

cadangan makanan akan berkurang karena dimanfaatkan oleh mikrobia di 

dalamnya (Suhastyo, 2011). Selain itu agar mendapatkan hasil yang optimal 

fermentasi dapat dilakukan selama 2 minggu karena setelah fermentasi 3 minggu 

diduga jumlah karbondioksida (CO2) hasil fermentasi sudah sedemikian besarnya 

sehingga mulai mengambat perkembangan mikroorganisme yang diinginkan. 

Selain itu, ketersediaan nutrisi sudah sangat terbatas dan dari kurva pertumbuhan 

mikroorganisme mulai memasuki fase menuju kematian (Juanda dkk., 2011). 

Pemanfaatan limbah pertanian seperti buah-buahan tidak layak konsumsi untuk 
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diolah menjadi MOL dapat meningkatkan nialai tambah limbah, serta mengurangi 

pencemarna lingkungan (Juanda, dkk 2011). 

Mikroorganisme lokal (MOL) yant terbuat dari buah buahan adalah buah 

yang sudah membusuk dan tidak termanfaatkan, sehingga buah buahan tersebut 

mudah larut dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hasil dari mikroorganisme 

lokal (MOL) dapat langsung diseptrotkan ketanaman dan dapat digunakan sebagai 

dekomposer dalam pengomposan (Pranata, 2004).  

Unsur hara mikro dan makro pada larutan MOL mengandung 

bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang 

pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. 

sehingga MOL dapat digunakan baik sebagai pupuk hayati, dekomposer, dan 

pestisida organik terutama sebagai fungisida (Nappu dkk., 2011). Selain itu 

mikroorganisme lokal (MOL) berfungsi untuk membantu menyerbukan tanah, 

mempercepat proses pengomposan, mudah diaplikasikan untuk pemupukan 

tanaman rumahan, meningkatkan produktifitas tanaman, dan dapat mengurangi 

limbah (Nisa, 2016). Adapun bakteri yang termasuk perombak bahan organik 

adalah Trichoderma reesei, T. harzianum, T. koningii, Phanerochaeta 

crysosporium, Cellulomonas, Psedumonas, dan Aspergillus niger (Nisa, 2016). 

Pada larutan MOL mengandung beberapa mikroorganisme yaitu, Azotobacter sp 

Azospirillum sp, Bacillus sp, Pseudomonas sp, Rhizobium sp dan bakteri 

pelarut fosfat (Lindung, 2015).   

Larutan MOL harus mempunyai kualitas yang baik sehingga mampu 

meningkatkan kesuburan tanah, dan pertumbuhan tanaman secara 

berkelanjutan. Kualitas merupakan tingkat yang menunjukkan serangkaian 
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karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu. Faktor-faktor yang 

menentukan kualitas larutan MOL antara lain medium fermentasi, kadar 

bahan baku atau substrat, dan sifat mikroorganisme yang aktif di dalam 

proses fermentasi, pH, temperatur, lama fermentasi, dan nisbah C/N dalam 

bahan (Fitriani dkk, 2015). 


