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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan umum tanaman bawang merah 

Tanaman bawang merah merupakan tanaman yang berasal dari daerah 

mediterania dan Asia Barat.Jenis tanaman bawang yang terdapat di Indonesia 

adalah bawang merah (Allium ascalonium L), bawang putih (Allium sativum ), 

bawang daun (Allium fistulosium ), prei ( Allium porrum ), bombay ( Allium cepa 

) dan kucai ( Allium tuberosum ). Tanaman bawang merah merupakan tumbuhan 

spermatophyte sub divisi angiospermae dan class monocotyledonae, bawang 

merah termasuk ordoliliales/liliflorae, family liliceae genus Allium dan spesies 

Allium cepa (Bawang Bombay) dan Allium ascalonicum (bawang merah).Spesies 

bawang merah yang banyak ditanam di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu: 

bawang merah biasa (Allium ascalonicum L.) dan bawang bombay (Allium cepa 

L.). Klasifikasi ilmiah tanaman bawang merah sebagai berikut:  

Divisio   : Spermatophyta  

Sub Divisio  : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledonae  

Ordo   : Liliales  

Famili   : Liliaceae  

Genus   : Allium  

Spesies  : A. ascalonicum  

Nama binomial : Allium ascalonicum L.  

Tanaman bawang merah memiliki jenis akar serabut dengan sistem 

perakaran dangkal dan bercabang pada kedalaman antara 15- 30 cm di dalam 

tanah. Bawang merah memiliki batang sejati yang bentuknya seperti cakram, tipis 
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dan pendek sebagai tempat melekatnya perakaran dan mata tunas (Rukmana 

2005). 

Bawang merah merupakan tanaman semusim yang memiliki umbi yang 

berlapis, berakar serabut dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi bawang 

merah terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk umbi. Tanaman 

ini dapat ditanam di daratan rendah (0-400 m dpl) sampai daratan tinggi yang 

tidak lebih dari 1200 m dpl. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau 

tegalan yang berstruktur remah, dan bertekstur sedang sampai liat, salah satunya 

yakni jenis tanah Alfisol. Bawang merah memerlukan udara hangat untuk 

pertumbuhannya yaitu 25-32
0
C dengan curah hujan antara 300 sampai 2500 mm 

pertahun dan kelembapan 50-70 % (Rukmana 2005). 

Menurut Berlian dan Estu (2004), bawang merahdari satu umbi dapat 

membentuk rumpun tanaman yang berasal dari peranakan umbi. Bawang merah 

termasuk tanaman yang tidak menyukai tempat tergenang air, akan tetapi tanaman 

ini banyak membutuhkan air, terutama dalam masa pembentukan umbi. Bawang 

merah banyak ditanam pada musim kemarau yakni pada bulan April sampai 

Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut produksi bawang merah akan 

melimpah.  

Sejak tahun 1984 hingga 2011 Menteri Pertanian telah melepas 25 varietas 

unggul bawang merah, terdiri atas hasil persilangan (lima varietas) asal lokal serta 

introduksi 20 varietas, termasuk di dalamnya yang diajukan oleh BPTP Jawa 

Timur yangbsejak tahun 2000 hingga 2011 sebanyak empat varietas lokal asal 

Jawa Timur dan satu varietas introduksi hingga menjadi varietas unggul nasional, 
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yaitu Super Philip (asal introduksi), Bauji, Batu Ijo, Biru Lancor, dan Rubaru (asal 

lokal) (Dirjen Hortikultura, 2013) 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Bawang Merah 

Daerah yang paling baik untuk budidaya bawang merah adalah daerah 

beriklim kering yang cerah dengan suhu udara 250 C-320 C. Daerah yang cukup 

mendapat sinar matahari juga sangat diutamakan, dan lebih baik jika lama 

penyinaran matahari lebih dari 12 jam. Bawang merah dapat tumbuh dengan baik 

pada dataran rendah dengan ketinggian tempat 10-250 m dpl. Pada ketinggian 

800-900 m dpl bawang merah juga dapat tumbuh, namun pada ketinggian tersebut 

yang berarti suhunya rendah pertumbuhan tanaman terhambat dan umbinya 

kurang baik (Sutarya dan Grubben 1995). 

Tanah yang paling baik untuk lahan bawang merah adalah tanah yang 

mempunyai keasaman sedikit agak asam sampai normal, yaitu pH-nya antara 6,0- 

6,8. Keasaman dengan pH antara 5,5-7,0 masih termasuk kisaran keasaman yang 

dapat digunakan untuk lahan bawang merah (Nazarudin 1999). 

Di Indonesia bawang merah dapat ditanam di dataran rendah sampai 

ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. Ketinggian tempat yang optimal untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bawang merah adalah 0-450 m di atas 

permukaan laut (Sutarya dan Grubben 1995).  

Tanaman bawang merah tidak tahan terhadap curah hujan yang lebat dan 

lebih senang terhadap tiupan angin sepoi-sepoi. Suhu udara yang baik untuk 

pertumbuhannya antara 25-32°C dengan iklim kering. Hal ini hanya didapat di 

daerah dataran rendah. Tetapi untuk bawang Bombay suhu udara yang baik adalah 

antara 18-20°C, yakni di dataran tinggi lebih dari 800 meter di atas permukaan 
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laut dengan iklim lembab (kelembaban udara relatif 80-90%). Walaupun demikian 

bawang merah dapat ditanam di dataran tinggi dan sebaliknya bawang Bombay 

dapat ditanam di dataran rendah, hanya hasil umbinya lebih kecil. Di dataran 

tinggi umur tanaman bawang merah menjadi lebih panjang antara 0,5 - 1 bulan.. 

Kebutuhan bawang merah yang terus meningkat, tidak hanya di pasar dalam 

negeri, tetapi juga di luar negeri, sehingga terbuka peluang untuk ekspor. Dalam 

periode tahun 2001-2005, ekspor bawang merah Indonesia mencapai 89.678 kg 

senilai US $ 14.309, dengan sasaran utama Singapura, Malaysia dan Hongkong 

(Kanisius, 2003). Sementara di lain pihak produktivitas bawang merah di 

Indonesia masih rendah (rata-rata 5,4 ton/ha), sedangkan potensinya dapat 

mencapai 10-12 ton/ha (Samsuddin, 2000). Guna mencapai potensi yang 

maksimal hal penting adalah memperhatikan syarat tumbuhnya. 

2.3 Limbah padat pabrik gula (Blotong) 

Limbah blotong merupakan limbah yang dihasilkan karena pembuangan 

sampah dari pabrik gula, bahan ini berupa padatan, lumpur yang berasal dari 

proses pemurnian nira. Menurut Helena Leovisi (2012), rata - rata standar 

produksi blotong pada masing - masing pabrik gula umumnya sebesar 2,5% tebu. 

Pada tahun 2008, lima puluh tujuh pabrik gula diIndonesia diperkirakan 

menghasilkan blotong lebih dari satu juta ton dan abu ketel lebih dari tiga puluh 

empat ribu ton. Jumlah blotong yang besar tersebut berpotensi untuk dijadikan 

pupuk organik yang potensial. Namun sementara ini, pemanfatan blotong sebagai 

pupuk organik masih belum maksimal dan penggunanya pun terbatas. masih 

belum ditangani dengan menggunakan satu  proses yang baik dan benar sehingga 

pupuk organik yang dihasilkan, masih belum sempurna. Apabila limbah ini 
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dikelola dengan benar maka akan menjadi produk yang bernilai ekonomis dan 

bermanfaat. 

Diantara limbah pabrik gula yang lain, blotong merupakan limbah yang 

paling tinggi tingkat pencemarannya dan menjadi masalah bagi pabrik gula dan 

masyarakat. Limbah ini biasanya dibuang ke sungai dan menimbulkan 

pencemaran karena di dalam air bahan organik yang ada pada blotong akan 

mengalami penguraian secara alamiah, sehingga mengurangi kadar oksigen dalam 

air dan menyebabkan air berwarna gelap dan berbau busuk. Oleh karena itu, jika 

blotong dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik maka akan mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

 Blotong dapat digunakan langsung sebagai pupuk, karena mengandung 

unsur hara yang dibutuhkan tanah. Untuk memperkaya unsur N blotong dikompos 

dengan ampas tebu dan abu ketel (KABAK). Menurut Taufif,dkk (2013) 

,Pemberian ke tanaman tebu sebanyak 100 ton blotong per hektar dapat 

meningkatkan bobot dan rendemen tebu secara signifikan. Kandungan hara 

kompos ampas tebu (KAT), blotong dan kompos dari ampas tebu, blotong dan 

abu ketel (KABAK). (blotong filter Cake,Risvan k)  

Blotong sebagaimana dikenal dengan sebutan “filter press mud” 

merupakan bahan yang cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan pupuk organik, 

karena bahan tersebut dapat berfungsi untuk memperbaiki kesuburan tanah 

melalui perbaikan tekstur tanah yang dicirikan dari sifat fisik tanah, khususnya 

meningkatkan kapasitas menahan air, menurunkan laju pencucian hara dan 

memperbaiki drainase tanah. Manfaat lain dari blotong yakni berfungsi untuk 
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menetralisir pengaruh Aldd, yang dapat menyebabkan ketersediaan P dalam tanah 

lebih tersedia (Helena Leovisi, 2012).  

Untuk mengefisienkan blotong sebagai pupuk organik maka blotong harus 

dikomposkan terlebih dahulu.. Pengomposan merupakan suatu metode untuk 

mengkonversikan bahan - bahan organik komplek menjadi bahan yang lebih 

sederhana dengan menggunakan aktivitas mikroba, sehingga dapat menyebabkan 

ketersediaan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman. 

2.4 Limbah padat hehijauan (Rumen) 

Semakin berkembangnya industri maka meningkat pula kebutuhan 

manusia. Terutama untuk penyediaan daging sapi sebagai kebutuhan manusia. 

Rumah Pemotongan Hewan, setiap harinya menyediakan daging segar yang 

didistribusikan ke pasar-pasar di Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Dari kegiatan pemotongan sapi ini menghasilkan produk samping 

berupa limbah. Limbah ini hanya didiamkan menyebabkan ketidaknyamanan pada 

manusia dan kerusakan lingkungan. Menurut Djaja (2008) dampak negatif dari 

limbah adalah proses pembuangan dan pembersihannya memerlukan biaya serta 

efeknya dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, limbah yang berasal dari 

bahan organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang memiliki nilai 

ekonomis.  

Limbah padat RPH berupa  kotoran dan isi rumen yang dihasilkan dari 

kegiatan pemotongan hewan dan pemeliharaan ternak sementara sebelum di 

potong rata-rata mencapai 2,5 ton perhari. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa 

untuk setiap satu ekor sapi  dewasa yang di potong akan menghasilkan limbah 

padat yaitu kotoran dan isi rumen sebanyak 23,6 Kg/hari (Prihandini et al.,2011)  



11 
 

sementara limbah kotoran kering dan rumput sisa makan yang dihasilkan oleh 

ternak yang belum di potong sebesar 15 Kg/hari (Untung, 2002). Produksi limbah 

tersebut tergolong cukup besar sehingga berpotensi untuk diolah menjadi pupuk  

kompos. Menurut Roihatin dan Arina (2010) menyatakan bahwa apabila limbah 

tidak dilakukan pengelolaan dan/atau pengolahan pada limbah RPH maka limbah 

tersebut menjadi media pertumbuhan dan perkembangan mikroba sehingga 

limbah mengalami pembusukan. Limbah RPH berupa feses, urine, isi rumen atau 

isi lambung, darah afkiran daging atau lemak, dan air cuciannya. 

Isi Rumen Sapi (IRS) dibagi menjadi 2 bentuk yaitu padat dan cair. Isi 

Rumen Sapi padat berupa bagian kasaran dari rerumputan yang telah dicerna oleh 

sapi. Sedangkan IRS cair yaitu saringan dari rumen yang telah dibuang pada 

proses kegiatan pemotongan. Pada penelitian sebelumnya, isi rumen sapi 

dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik cair dan kompos. Namun 

sayangnya belum adanya penelitian mengenai penggabungan rumen dengan 

cairan rumen. Menurut Masnun (2014) di  dalam rumen ternak ruminansia 

(sapi,kerbau, kambing dan domba)terdapat populasi mikroba yang cukup banyak 

jumlahnya. Cairan rumen mengandung bakteri dan protozoa. Konsentrasi bakteri 

sekitar pangkat 9 setiap cc isi rumen, sedangkan protozoa bervariasi sekitar 10 

pangkat 5- 10 pangkat 6 setiap cc isi rumen.   

Isi rumen limbah rumah potong hewan di satu sisi menjadi masalah 

lingkungan karena kuantitasnya yang besar di mana produksi di Indonesia pada 

tahun 2012 mecapai 240 juta liter, baunya kuat, kandungan air tinggi sehingga 

sulit penanganannya. Di sisi lain dengan kuantitas yang besar ditambah 

kandungan zat makanannya yang tinggi, mengandung pakan yang sebagian besar 
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sudah tercerna sehingga siap dimanfaatkan oleh ternak, dan mengandung 

mikrobia dalam jumlah sangat besar sehingga berpotensi sebagai sumber single-

cell protein berkualitas baik, maka isi rumen limbah rumah potong hewan 

mempunyai potensi sebagai pakan ternak sumber protein. Namun, kendala 

pemanfaatan isi rumen sebagai pakan adalah baunya yang sangat kuat sehingga 

mengurangi palatabilitas, dan kadar airnya yang sangat tinggi sehingga 

menyebabkan sulit untuk menangani/mengolahnya dan pemberiannya pada 

ternak.  

2.5 Vermicast 

Vermicast adalah pupuk organik yang diperoleh melalui proses melibatkan 

cacing tanah dalam proses penguraian atau dekomposisi bahan organiknya. 

Walaupun sebagian besar penguraian dilakukan oleh jasad renik, kehadiran cacing 

justru membantu memperlancar proses dekomposisi. Pasalnya bahan yang akan 

diurai oleh jasad renik pengurai, telah diurai lebih dulu oleh cacing. Proses 

pengomposan dengan melibatkan cacing tanah tersebut dikenal dengan istilah 

vermi-composting. Sementara itu hasil akhirnya disebut vermicast (Agromedia, 

2007). 

 Frederickson,dkk (2004) Vermicast juga disebut vermicomposting, 

adalah pengolahan limbah organik melalui cacing tanah. Ini adalah proses aerobik 

alami, tidak berbau, jauh berbeda dari pengomposan tradisional. Cacing tanah 

menelan limbah kemudian mengeluarkan gips - gelap, tidak berbau, kaya nutrisi 

dan organik, butiran lumpur tanah yang membuat kondisioner tanah yang sangat 

baik. Cacing tanah merupakan pupuk siap pakai yang dapat digunakan pada 
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tingkat aplikasi yang lebih tinggi daripada kompos, karena nutrisi dilepaskan pada 

tingkat yang lebih disukai oleh tanaman yang tumbuh. 

Jenis cacing tanah yang biasa digunakan pada pembuatan kompos adalah 

Lumbricus rubellus. Cacing jenis ini dapat hidup dalam populasi yang padat. 

Lumbricus rubellus sering ditemukan di bawah timbunan dedaunan atau timbunan 

kotoran ternak. Cacing ini tidak hidup jauh di dalam tanah seperti jenis cacing 

lainnya, tetapi lebih sering hidup di lapisan yang mendekati permukaan tanah 

(Djuarnani, dkk, 2005). 

Menurut Mashur (2001) vermicast memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 

1. Vermikompos mengandung berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman 

seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Al, Na, Cu, Zn, Bo dan Mo tergantung 

pada bahan yang digunakan. Dengan adanya nutrisi tersebut mikroba pengurai 

bahan organik akan terus berkembang dan menguraikan bahan organik dengan 

lebih cepat. Oleh karena itu selain dapat meningkatkan kesuburan tanah, 

vermikompos juga dapat membantu proses penghancuran limbah organik. 

2. Vermikompos membantu menyediakan nutrisi tanaman, memperbaiki struktur 

tanah dan menetralkan pH tanah. 

3. Vermikompos mempunyai keuntungan menahan air sebesar 40-60%. Hal ini 

karena struktur vermikompos yang memiliki ruang–ruang yang mampu 

menyerap dan menyimpan air, sehingga mampu mempertahankan 

kelembaban. 

4. Tanaman hanya dapat mengkosumsi nutrisi dalam bentuk terlarut. Cacing 

tanah berperan mengubah nutrisi yang tidak terlarut menjadi bentuk terlarut. 

Yaitu dengan bantuan enzim–enzim yang terdapat dalam alat pencernaannya. 
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Nutrisi tersebut terdapat di dalam vermicompos, sehingga dapat diserap oleh 

akar tanaman untuk dibawa ke seluruh bagian tanaman. 

Vermicast memiliki tekstur yang didominasi ukuran pasir (ukuran 

diameter butiran kascing yaitu 0,05–2 mm), sehingga vermicast bersifar remah. 

vermicast juga mempunyai kemampuan menahan air yang besar, yakni sekitar 

145–168 %. Artinya berat air yang tertahan disimpan dalam vermicast sebesar 

1,45–1,68 kali berat vermicastnya. Dengan demikian vermicast dapat 

meningkatkan penyimpanan air dalam tanah, sehingga sangat penting untuk tanah 

berpasir agar tidak cepat mengalami kekeringan. Dalam pembuatan vermicast 

banyaknya cacing dibutuhkan adalah 0,5 kg per 2 kg media yang dapat berupa 

sisa bahan sayuran, dedaunan dan sisa buah–buahan (Mulat 2003). 

Kotoran cacing (vermicast) mengandung nilai nutrisi yang dibutuhkan 

oleh tanaman. Penambahan vermicast pada media tanaman akan mempercepat 

pertumbuhan, meningkatkan tinggi dan berat tumbuhan. Jumlah optimal kascing 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil positif hanya 10–20% dari volume 

media tanaman (Mashur, 2001). 

Pemberian vermicast pada tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah, 

memperbaiki struktur tanah, porositas, permeabilitas, meningkatkan kemampuan 

untuk menahan air. Di samping itu vermicast dapat memperbaiki kimia tanah 

seperti meningkatkan kemampuan untuk menyerap kation sebagai sumber hara 

makro dan mikro, meningkatkan pH pada tanah dan sebagainya (Nick, 2008).  

vermicast mengandung asam humat, yaitu zat aktif dalam humus yang 

berperan terhadap kesuburan tanah. Zat–zat humat bersama–sama dengan tanah 

liat berperan terhadap sejumlah reaksi kompleks baik secara langsung maupun 
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tidak langsung yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 

pengaruhnya terhadap sejumlah proses–proses dalam tubuh tanaman. Secara tidak 

langsung, zat humat dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan mengubah 

kondisi–kondisi fisik, kimia dan biologi tanah. Vermicast dapat diberikan pada 

tanaman sayur–sayuran seperti tomat, terung, dan sawi dengan dosis 450 – 500 

g/m
2
 dan diberikan sebelum tanam atau saat tanam dengan sistem larikan atau 

disekitar daerah perakaran (Mulat, 2003). 

2.6  Potensi Pupuk Vermicast Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman  
 

Saputra, dkk (2012) melakukan penelitian menunjukkan bahwa pada 

pemberian pupuk vermicast dengan takaran 8 ton/ha dapat meningkatkan tinggi 

tanaman, diameter batang, luas daun, indeks luas daun, laju pertumbuhan 

tanaman, laju asimilasi bersih, dan berat kering akar dan tajuk pada tanaman 

kedelai. Penambahan unsur-unsur kimia baik organik maunpun anorganik dari 

luar sangat diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup tanaman. 

Penambahan pupuk organik vermicast (bekas cacing) juga dapat meningkatkan 

bahan organik dalam tanah. 

Penelitian Fransisca (2009) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi dengan aplikasi pupuk 

vermicast dengan dosis 60 g/tanaman dan konsentrasi pupuk organik cair 7.5 

ml/liter. Hal tersebut disebabkan karena pemberian dosis tersebut mampu 

menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman sehingga tanaman tumbuh 

lebih baik.  

Prihartiningsih (2008) mengemukakan bahwa dengan pemberian pupuk 

vermicast sebanyak 3 ton/ha dan pupuk anorganik Urea 200 kg/ha, SP36 100 
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kg/ha dan KCl 50 kg/ha dapat memberikan serapan unsur K tertinggi sebesar 3,75 

gram/tanaman dan memberikan produksi tanaman jagung tinggi sebesar 3,72 

kg/petak. Bahan organik sangat berperan dalam proses meningkatkan muatan 

negatif, dengan penambahan bahan organik yang meningkat, serapan K juga 

meningkat. Unsur kalium mampu meningkatkan kualitas buah, bentuk dan warna 

yang lebih baik pada tanaman jagung. 

Pupuk organik vermicast merupakan pupuk organik plus, karena 

mengandung unsur hara makro dan mikro serta hormon pertumbuhan yang siap 

diserap tanaman. vermicast merupakan produk samping dari budidaya cacing 

tanah sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman karena dapat meningkatkan 

kesuburan tanah. Vermicast mengandung berbagai bahan yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tanaman yaitu suatu hormon seperti giberelin, sitokinin dan auxin 

(Zahid, 1994). 

2.7  Peran Bahan Organik Bagi Tanah  

Bahan organik bagi tanah sebagai indikasi bahwa kondisi tanah tersebut 

dalam kondisi yang baik dan hal iniu juga dapat menjamin tanaman akan tumbuh 

dengan baik. Peranan BO, bagi tanah dapat dipilahkan dari tiga fungsi : yaitu 

biologi, fisika dan kimia. Pada fungsi biologi dengan tersedia bahan organik yang 

cukup maka menyediakan makanan dan tempat hidup (habitat) untuk organisme 

(termasuk mikroba) tanah menyediakan energi untuk proses-proses biologi 

tanahmemberikan kontribusi pada daya pulih (resiliansi) tanah. Pada fungsi kimia 

dengan adanya bahan organik pada tanah maka merupakan ukuran kapasitas 

retensi hara tanah, penting untuk daya pulih tanah akibat perubahan pH tanah, 

menyimpan cadangan harapenting, khususnya N dan K. Sedangkan fungsi fisik, 
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dengan tersedia bahan organik maka mengikat partikel-partikel tanah menjadi 

lebih remah untuk meningkatkan stabilitas struktur tanah, meningkatkan 

kemampuan tanah dalam menyimpan airperubahahan moderate terhadap suhu 

tanah. Fungsi-fungsi bahan organik pada tanah saling berkaitan, bahan organik 

tanah menyediakan nutrisi untuk aktivitas mikroba yang juga dapat meningkatkan 

dekomposisi bahan organik, meningkatkan stabilitas agregat tanah, dan 

meningkatkan daya pulih tanah. 

Bahan organik tanah merupakan salah satu bahan pembentuk agregat tanah, 

yang mempunyai peran sebagai bahan perekat antar partikel tanah untuk bersatu 

menjadi agregat tanah, sehingga bahan organik penting dalam pembentukan 

struktur tanah. Pengaruh pemberian bahan organik terhadap struktur tanah sangat 

berkaitan dengan tekstur tanah yang diperlakukan. Pada tanah lempung yang 

berat, terjadi perubahan struktur gumpal kasar dan kuat menjadi struktur yang 

lebih halus tidak kasar, dengan derajat struktur sedang hingga kuat, sehingga lebih 

mudah untuk diolah. Komponen organik seperti asam humat dan asam fulvat 

dalam hal ini berperan sebagai sementasi pertikel lempung dengan membentuk 

komplek lempung-logam-humus (Stevenson, 1982). Pada tanah pasiran bahan 

organik dapat diharapkan merubah struktur tanah dari berbutir tunggal menjadi 

bentuk gumpal, sehingga meningkatkan derajat struktur dan ukuran agregat atau 

meningkatkan kelas struktur dari halus menjadi sedang atau kasar (Scholes et al., 

1994). Bahkan bahan organik dapat mengubah tanah yang semula tidak 

berstruktur (pejal) dapat membentuk struktur yang baik atau remah, dengan 

derajat struktur yang sedang hingga kuat 
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Bahan organik di samping berpengaruh terhadap pasokan hara tanah juga 

tidak kalah pentingnya terhadap sifat fisik, biologi dan kimia tanah lainnya. Syarat 

tanah sebagai media tumbuh dibutuhkan kondisi fisik dan kimia yang baik. 

Keadaan fisik tanah yang baik apabila dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman 

dan mampu sebagai tempat aerasi dan lengas tanah, yang semuanya berkaitan 

dengan peran bahan organik. Peran bahan organik yang paling besar terhadap sifat 

fisik tanah meliputi : struktur, 6 konsistensi, porositas, daya mengikat air, dan 

yang tidak kalah penting adalah peningkatan ketahanan terhadap erosi. 

Pengaruh penambahan bahan organik terhadap pH tanah dapat 

meningkatkan atau menurunkan tergantung oleh tingkat kematangan bahan 

organik yang kita tambahkan dan jenis tanahnya. Penambahan bahan organik 

yang belum masak (misal pupuk hijau) atau bahan organik yang masih mengalami 

proses dekomposisi, biasanya akan menyebabkan penurunan pH tanah, karena 

selama proses dekomposisi akan melepaskan asam-asam organik yang 

menyebabkan menurunnya pH tanah. Namun apabila diberikan pada tanah yang 

masam dengan kandungan Al tertukar tinggi, akan menyebabkan peningkatan pH 

tanah, karena asam-asam organik hasil dekomposisi akan mengikat Al 

membentuk senyawa komplek (khelat), sehingga Al-tidak terhidrolisis lagi. 

Dilaporkan bahwa penamhan bahan organik pada tanah masam, antara lain 

inseptisol, ultisol dan andisol mampu meningkatkan pH tanah dan mampu 

menurunkan Al tertukar tanah (Suntoro, 2001; Cahyani., 1996; dan Dewi, 1996). 

Peningkatan pH tanah juga akan terjadi apabila bahan organik yang kita 

tambahkan telah terdekomposisi lanjut (matang), karena bahan organik yang telah 

termineralisasi akan melepaskan mineralnya, berupa kation-kation basa. 
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Bahan organik di samping berperan terhadap ketersediaan N dan P, juga 

berperan terhadap ketersediaan S dalam tanah. Di daerah humida, S-protein, 

merupakan cadangan S terbesar untuk keperluan tanaman. Mineralisasi bahan 

organik akan menghasilkan sulfida yang berasal dari senyawa protein tanaman. Di 

dalam tanaman, senyawa sestein dan metionin merupakan asam amino penting 

yang mengandung sulfur penyusun protein (Mengel dan Kirkby, 1987). Protein 

tanaman mudah sekali dirombak oleh jasad mikro. Belerang (S) hasil mineralisasi 

bahan organik, bersama dengan N, sebagian S diubah menjadi mantap selama 

pembentukan humus. Di dalam bentuk mantap ini, S akan dapat terlindung dari 

pembebasan cepat (Brady, 1990). Seperti halnya pada N dan P, proses 

mineralisasi atau imobilisasi S ditentukan oleh nisbah C/S bahan organiknya. Jika 

nisbah C/S bahan tanaman rendah yaitu kurang dari 200, maka akan terjadi 

mineralisasi atau 13 pelepasan S ke dalam tanah, sedang jika nisbah C/S bahan 

tinggi yaitu lebih dari 400, maka justru akan terjadi imobilisasi atau kehilangan S 

(Stevenson, 1982). 

Menurut (Haverkort et al.,1992), bahan organik berfungsi sebagai 

penyimpan unsur hara yang dilepas secara perlahan, akan dilepaskan kedalam 

larutan tanah dan disediakan bagi tanah. Bahan organik yang berada di dalam atau 

di atas permukaan tanah juga akan melindungi dan membantu mengatur suhu dan 

kelembaban tanah. Penambahan bahan organik ke dalam tanah liat berat dapat 

memperbaiki drainase, dan pada tanah berpasir dapat memperbaiki daya simpan 

air. Bahan organik juga dapat berfungsi sebagai stabilisator dengan jalan 

merangsang jasad mikro mampu menghasilkan bahan yang dapat mengikat 

partikel-partikel tanah. 
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Bahan organik memberikan beberapa keuntungan meliputi pengurangan 

toksisitas Al dan Mn dengan membentuk kompleks Al- bahan organik yang tidak 

beracun, menyediakan dan menambah unsur hara N, P, K, S melalui mineralisasi, 

menurunkan fiksasi P, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan 

sifat-sifat fisik tanah termasuk kapasitas ikat air dan stabilitas agregat, 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, mengurangi aliran permukaan dan 

erosi tanah. 

Menurut Thorne dan Thorene (1979) dalam Tejaswarna dan Fagi (1990) 

bahwa bahan organik yang diberikan akan meningkatkan nilai kapasitas tukar 

kation sehingga dari peningkatan nilai KTK yang akan semakin memudahkan 

tanaman dalam menyerap unsur hara. Sedangkan peningkatan N-total di dalam 

tanah akan bertambah melalui proses dekomposisi bahan organik dan juga berasal 

dari suplai N melalui pemupukan N, P, K yang berada dalam bentuk tersedia.  

Bahan organik berperan multi baik bagi tanah sebagai media juga bagi 

tanaman. menguntungkan pertumbuhan tanaman bawang merah dan 

mikroorganisme tanah, memperkecil laju erosi tanah baik akibat tumbukan butir-

butir hujan dan menghambat laju pertumbuhan gulma (Lakitan, 1995).Komposisi 

blotong terdiri : KarbonC (26,51%), Nitrogen (1,04 %), NisbahC/N (25,62), 

Fospat (6,142%), Kalium (0,485 %), Natrium (0,082%) Calsium 

(5,785%),Magnesium (0,419%), Besi (0,191%), Mangan (0,115%) (Fadjari, 

2009). Keberadaan BO yang cukup pada tanah maka mikroorganisme tanah dapat 

berkembang, memperkecil laju erosi tanah baik akibat tumbukan butir-butir hujan 

dan menghambat laju pertumbuhan gulma (Lakitan, 1995). 
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2.8 Peran Bahan Organik Bagi Tanaman 

Bahan organik ini merupakan sumber nutrien inorganik bagi tanaman. Jadi 

tingkat pertumbuhan tanaman untuk periode yang lama sebanding dengan suplai 

nutrien organik dan inorganik. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan langsung 

utama bahan organik adalah untuk menyuplai nutrien bagi tanaman. Penambahan 

bahan organik kedalam tanah akan menambahkan unsur hara baik makro maupun 

mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga pemupukan dengan pupuk 

anorganik yang biasa dilakukan oleh para petani dapat dikurangi kuantitasnya 

karena tumbuhan sudah mendapatkan unsur-unsur hara dari bahan organik yang 

ditambahkan kedalam tanah tersebut. Efisiensi nutrisi tanaman meningkat apabila 

pememukaan tanah dilindungi dengan bahan organik. 

Sumbangan bahan organik terhadap pertumbuhan tanaman merupakan 

pengaruhnya terhadap sifat-sifat fisik, kimia dan biologis dari tanah. Bahan 

organik tanah mempengaruhi sebagian besar proses fisika, biologi dan kimia 

dalam tanah. Bahan organik memiliki peranan kimia di dalam menyediakan N, P 

dan S untuk tanaman peranan biologis di dalam mempengaruhi aktifitas 

organisme mikroflora dan mikrofauna, serta peranan fisik di dalam memperbaiki 

struktur tanah dan lainnya. 

Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di tanah 

tersebut. Besarnya pengaruh ini bervariasi tergantung perubahan pada setiap 

faktor utama lingkungan. Sehubungan dengan hasil-hasil dekomposisi bahan 

organik dan sifat-sifat humus maka dapat dikatakan bahwa bahan organik akan 

sangat mempengaruhi sifat dan ciri tanah. Peranan tidak langsung bahan organik 

bagi tanaman meliputi : 
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 Meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman. Bahan organik dapat 

meningkatkan kemampuan tanah menahan air karena bahan organik, 

terutama yang telah menjadi humus dengan ratio C/N 20 dan kadar C 57% 

dapat menyerap air 2-4 kali lipat dari bobotnya. Karena kandungan air 

tersebut, maka bahan organik terutama yang sudah menjadi humus dapat 

menjadi penyangga bagi ketersediaan air. Membentuk kompleks dengan 

unsur mikro sehingga melindungi unsur-unsur tersebut dari pencucian. 

Unsur N,P,S diikat dalam bentuk organik atau dalam tubuh 

mikroorganisme, sehingga terhindar dari pencucian, kemudian tersedia 

kembali. 

 Meningkatkan kapasitas tukar kation tanah Peningkatan KTK menambah 

kemampuan tanah untuk menahan unsur- unsur hara. 

 Memperbaiki struktur tanah Tanah yang mengandung bahan organik 

berstruktur gembur, dan apabila dicampurkan dengan bahan mineral akan 

memberikan struktur remah dan mudah untuk dilakukan pengolahan. 

Struktur tanah yang demikian merupakan sifat fisik tanah yang baik untuk 

media pertumbuhan tanaman. Tanah yang bertekstur liat, pasir, atau 

gumpal akan memberikan sifat fisik yang lebih baik bila tercampur dengan 

bahan organik. 

 Mengurangi erosi 

 Memperbaiki agregasi tanah. Bahan organik merupakan pembentuk 

granulasi dalam tanah dan sangat penting dalam pembentukan agregat 

tanah yang stabil. Bahan organik adalah bahan pemantap agregat tanah 

yang tiada taranya. Melalui penambahan bahan organik, tanah yang 
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tadinya berat menjadi berstruktur remah yang relatif lebih ringan. 

Pergerakan air secara vertikal atau infiltrasi dapat diperbaiki dan tanah 

dapat menyerap air lebih cepat sehingga aliran permukaan dan erosi 

diperkecil. Demikian pula dengan aerasi tanah yang menjadi lebih baik 

karena ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat. 

 Menstabilkan temperatur. Bahan organik dapat menyerap panas tinggi dan 

dapat juga menjadi isolator panas karena mempunyai daya hantar panas 

yang rendah, sehingga temperatur optimum yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan untuk pertumbuhannya dapat terpenuhi dengan baik. 

 Meningkatkan efisiensi pemupukan 

Secara umum, pemberian bahan organik dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan produksi tanaman. Demikian pula dengan peranannya dalam menanggulangi 

erosi dan produktivitas lahan. Penambahan bahan organik akan lebih baik jika 

diiringi dengan pola penanaman yang sesuai, misalnya dengan pola tanaman sela 

pada sistem tumpangsari. Pengelolaan tanah atau lahan yang sesuai akan 

mendukung terciptanya suatu konservasi bagi tanah dan air serta memberikan 

keuntungan tersendiri bagi manusia. 

Bahan organik bagi tanaman secara langsung sangat kecil bahkan tidak ada 

namun pengaruhnya secara tidak langsung sangat signifikans. Tanah yang selalu 

diberi pupuk anorganik kemampuannya terus menurun, hal ini karena pada tanah 

tersebut keberadaan bahan organiknya semakin berkurang dan berkurang. 

Menurut Gadner et al, (1991) Pemberian nutrisi tanaman dalam bentuk pupuk 

anorganik akan menjadi tidak efektif apabila kandungan bahan organik dalam 

tanah rendah.  
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Bahan organik yang ditarnbahkan ke dalarn tanah akan mengalami 

perornbakan oleh mikroorganisme dalarn tanah yang rnenghasilkan perbaikan 

sifat fisik, kirnia dan biologi tanah. Jika bahan organik yang ditambahkan 

mempunyai nisbah C/N rendah, mineralisasi N akan terjadi lebih dominan daripda 

Imobilisasi N sehingga bahan organik tersebut dapat menjadi sumber N bagi 

tanarnan (Idawati dan Haryanto, 2001)  

BO dapat meningkatkan kuantitatif dan kualitas tanaman yang tumbuh 

(rasa, warna, bentuk, kesehatan, dan kesegaran),karena pada BO terdapat 

beberapa jenis asam amino, hormon tumbuh (Sitokinin, Giberilin, dan IAA), 

vitamin, dan asam-asam organik (humik dan fulvat). BO tersedia pada tanaman 

yang baik akan dapat memacu pertumbuhan dan hasil tanaman meskipun efeknya  

terhadap tanaman waktunya relatif lebih lama. Pada penelitian Firmansyah et. al 

(2013) menunjukkan bahwa kadar C-organik sebagai indikator kandungan bahan 

organik dan kadar N tanah tergolong rendah. Oleh karena itu, pemakaian pupuk 

organik dan pupuk hayati yang memadai tampaknya dapat meningkatkan 

kesuburan tanah sehingga tanaman bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi 

lebih baik. Begitu pula tampaknya adanya peningkatan populasi mikrob dari 

pemberian hayati mendorong terjadinya peningkatan aktivitas enzim 

fosfomonoesterase asam dan basa, yang selanjutnya berperan dalam penyediaan 

hara (P tersedia) dalam tanah (Widawati et al. 2010, Suliasih et al. 2010). 

Keberadaan P tersedia dalam tanah akhirnya berperan dalam meningkatkan hasil 

umbi bawang merah. 

 


