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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju mengakibatkan tingkat 

persaingan antar manusia semakin meningkat pula, dengan adanya teknologi sosial 

media di era sekarang membuat mayoritas orang mengembangkan bisnis mereka di 

bidang makanan. Makanan yang dibuat tidak luput dari bahan utama yang membuat 

cita rasa yang diciptakan semakin meningkat salah satunya adalah bahan rempah 

bawang merah. Bawang merah merupakan sayuran rempah yang meskipun bukan 

asli Indonesia, tetapi penggunaannya sebagai bumbu pelezat masakan sungguh 

lekat dengan lidah orang Indonesia. Menurut Wibowo (2009), tidak ada hari tanpa 

bawang dan tiada masakan tanpa bawang. Ditinjau dari kandungan gizinya, dari 

100 gram mengandung air sekitar 80-85%, protein 1,5%, lemak 0,3%, dan 

karbohidrat 9,2% serta kandungan lain berupa zat besi, mineral, kalium, fosfor, 

asam askorbat, naisim, riboflavin vitamin B dan vitamin C (Wibowo, 1991). 

Budidaya bawang merah di Indonesia sebagian besar produksinya 

diutamakan untuk memenuhi pasar, dengan jumlah produksi pada tahun 2014 

mencapai 1,234 juta ton sedangkan jumlah konsumsi sebesar 1,35 juta ton yang 

mencakup konsumsi rumah tangga sebesar 635,7 ribu ton dan non rumah tangga 

719,2 ribu ton (BPS, 2014) sehingga perlu meningkatkan produksi bawang merah. 

Sebagai produsen dan petani yang bijak harus pintar-pintar memilih dan 

mengembangkan hasil pertanian yang sehat serta bebas dari kandungan bahan 

kimia yang dapat merusak lingkungan jika digunakan dalam jangka waktu yang 

lama. Salah satu hal yang belum tercapai dengan baik adalah meningkatkan 

efisiensi penggunaan pupuk. Menurut Asandhi dan Koestono (1990), dosis 
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pemupukan bawang merah pada kalangan petani yang cukup tinggi dan biasanya 

belum menggunaan pupuk organik. Menurut Indriani (1999), penggunaan pupuk 

anorganik (kimia) secara terus menerus akan mengakibatkan kerusakan tanah baik 

secara fisik, kimia dan biologi tanah, serta menurut Reijntjes et.al. (2005), pupuk 

anorganik menyebabkan degradasi struktur tanah, lebih rentan terhadap kekeringan 

dan mengurangi keefektifan tanah untuk meningkatkan hasil panen. 

Keadaan tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti penggunaan pupuk 

kimia ke penggunaan pupuk organik. Menurut Sutejo (2002), pupuk organik 

mempunyai fungsi yang penting dibanding pupuk anorganik yaitu dapat 

menggemburkan lapisan permukaan tanah (topsoil), meningkatkan populasi jasad 

renik dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pemberian pupuk organik pada 

tanah akan mencukupi unsur hara yang tergantikan dan diserap oleh tanaman, 

komposisi tanah tidak mengalami pemadatan dengan adanya bahan organik serta 

pengikatan air lebih baik sehingga pengikisan air berkurang (Isnaini, 2006).  

Pupuk organik yang digunakan ada dua macam yaitu Pupuk Organik Padat 

(POP) dan Pupuk Organik Cair (POC). POP adalah pupuk yang sebagian besar atau 

keseluruhan terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman atau kotoran 

hewan berbentuk padat. Sedangkan POC adalah pupuk yang berasal dari fermentasi 

bahan-bahan organik berbentuk cair. Penggunaan POC dapat berupa 

mikroorganisme lokal (MOL) yang digunakan sebagai pupuk, dimana 

mikroorganisme ini yang dimanfaatkan sebagai starter dalam pembuatan pupuk 

organik padat maupun pupuk organik cair. Bahan utama MOL terdiri atas beberapa 

komponen yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme (Hadinata, 

2008). Pupuk yang digunakan sebagai penyubur tanaman dengan memanfaatkan 
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mikroorganisme lokal menjadi solusi bagi petani, menuju pertanian ramah 

lingkungan dan bebas dari pupuk dan obat-obatan kimiawi. 

Menurut Purwasasmita dan Kunia, (2009) MOL mengandung unsur hara 

makro dan mikro dan juga mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perombak 

bahan organik, induksi pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama penyakit 

tanaman. Melimpahnya sisa tanaman yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat 

luas membuat ide membuat MOL muncul. Sisa tanaman berupa buah yang sudah 

membusuk dan mudah ditemui di sekitar kita dapat dijadikan bahan utama karena 

karena definisi MOL sendiri merupakan cairan hasil dari penghancuran bahan-

bahan alami dan digunakan sebagai media hidup serta berkembangnya 

mikroorganisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan organik 

(Purwasasmita, 2009). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

kualitas larutan mikroorganisme lokal (MOL) sebagai pupuk organik cair sehingga 

dapat meningkatkan hasil budidaya tanaman. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah limbah buah-buahan dapat dijadikan Mikroorganisme Lokal yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman bawang merah? 

2. Berapakah dosis Mikroorganisme Lokal yang diberikan untuk mengetahui 

pengaruh pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman bawang merah? 

3. Bagaimana pertumbuhan dan hasil dua varietas bawang merah setelah aplikasi 

penggunaan dosis Mikroorganisme Lokal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji interaksi antara dosis pemberian Mikroorganisme Lokal dengan dua 

varietas terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah. 

2. Mengkaji pengaruh dosis Mikroorganisme Lokal yang tepat terhadap 

pertumbuhan dan hasil bawang merah. 

3. Mengkaji pertumbuhan dan hasil dua varietas bawang merah akibat pemberian 

dosis Mikroorganisme Lokal.  

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga pemberian Mikroorganisme Lokal akan memberikan interaksi antara 

pemberian dosis MOL dengan dua varietas bawang merah. 

2. Diduga pemberian dosis yang berbeda dari Mikroorganisme Lokal akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil bawang merah. 
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3. Diduga terdapat perbedaan pertumbuhan dan hasil dua varietas bawang merah 

setelah perlakuan Mikroorganisme Lokal 


