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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara yang memiliki pertanian yang luas, karena 

itu banyak masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani.  Tanaman holtikultura 

khususnya sayuran adalah salah satu kebutuhan yang wajib. Sayuran merupakan 

makanan pokok yang harus ada setiap harinya, nilai gizi yang tinggi sangat 

bermanfaat bagi kesehatan. Sayuran yang sering dijumpai yaitu bawang merah 

(Allium ascalonicum L.)” hampir dibutuhkan oleh kalangan ibu rumah tangga dan 

rumah makan.  

Bawang merah merupakan jenis sayuran yang memiliki nili senyawa dan  

zat pengatur tumbuh. Beberapa senyawa yang penting yaitu kalori, karbohidrat, 

lemak, protein, dan serat makanan. Kandungan vitamin bawang merah adalah 

vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 dan vitamin C. sayuran ini juga 

memiliki kandungan mineral besi, klor, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, 

natrium, nitrogen, dan juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa 

organik auksin dan gibereli.  

Produktivitas bawang merah nasional, dalam periode 2013-2017 ton/ha. 

Tahun 2013 dengan produksi 10.22 ton/ha, meningkata menjadi 10.223 ton/ha 

pada tahun 2014. Kemudian terjadi penurunan sebanyak 10.06 ton/ha pada tahun 

2015. Pada tahun 2016 produksi bawang merah terjadi penurunan sebesar 9.67. 

Sedangkan 2017 produksi 9.30 ton/ha (Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian, 2018). 

Penurunan produksi bawang merah perlu ditingkatkan dari cara budidaya 

dengan melihat kebutuhan unsur hara, penggunaan pupuk dan media tanam yang 
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sesuai perlu dilakukan. Pupuk organik merupakan bahan yang cocok untuk 

memperbaiki tanah dan alami. Umumnya pupuk organik mengandung unsur hara 

N, P, K rendah tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah yang cukup sehingga 

sangat diperlukan tanaman.  

Pemupukan merupakan proses penambahan satu atau beberapa unsur hara 

atau bahan organik ke dalam tanah. Menurut Marvelia (2006) dalam Admiral dkk 

(2015), pemupukan bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan 

tanah sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat, subur dan sehat. Pupuk yang  

diberikan bisa berupa organic maupun anorganik. Pemupukan dengan bahan 

organic sangat mendukung upaya meningkatkan produktivitas lahan dan menjaga 

ketersediaan bahan organik dalam tanah. Pupuk organik mampu memperbaiki 

struktur tanah, meningkatkan porositas tanah sehingga dapat meningkatkan 

aerase, draenase tanah dan meningkatkan aktifitas mikroorganisme tanah. 

Kascing merupakan tanah bekas pembeliharaan cacing merupakan produk 

hasil dari budidaya caing tanh yang berupa pupuk organik sangat cocok untuk 

pertumbuhan tanaman karena dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kascing 

mengandung berbagai bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yaitu 

suatu 2rganic seperti giberelin sitokinin, dan auxin serta mengandung unsur hara 

N, P, K, Mg, dan ca serta Azibacter sp merupakan bakteri penambat non-simbiotik 

yang membantu memperkaya unsur hara N yang diperlukan oleh tanaman (Mulat, 

2003).  

Upaya peningkatan dalam produksi bawang merah yaitu salah satunya 

dengan cara memanfaatkan limbah yang berpotensi dapat membantu memberikan 

asupan nutrisi pada pertumbuhan bawang merah. Salah satu pupuk 2rganic yang 
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dapat dimanfaatkan adalah Bio-slurry. Bio-slurry merupakan hasil dari limbah 

cair biogas yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah pertanian. Limbah cair 

biogas merupakan kotoran ternak yang telah mengalami fermentasi sehingga 

kandungan gas yang tedapat dalam kotoran telah hilang (slurry), dan sangat kaya 

dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu protein, selulose dan 

lignin (Hastuti dan Setiawan, 2015).  

Bio-slurry adalah produk akhir pengolahan limbah yang berbentuk lumpur 

yang sangat bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk tanaman. Selain itu Bio-

slurry merupakan pupuk 3rganic berkualitas tinggi yang kaya kandungan humus. 

Bio-slurry mengandung nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. 

Nutrisi makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti Nitrogen (N), 

Phosphor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S). Serta 

nutrisi mikro yang hanya diperlukan dalam jumlah sedikit seperti Besi (Fe), 

Mangan (Mn), Tembaga (Cu), dan Seng (Zn) (Karki dkk, cit, Hartanto. & Putri, 

2013).     

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terjadi interaksi antara dosis pupuk organik cair  (POC) bio-slurry 

dan media tanam kascing terhadap tanaman bawang merah ? 

2. Apakah pemberian pupuk organik cair (POC) bio-slurry cair dapat 

mempengaruhi tanaman bawang merah ?  

3. Apakah media tanam kascing dapat mempengaruhi tanaman bawang 

merah ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui interaksi dosis pupuk organik cair (POC) bio-slurry dan 

media tanam terhadap tanaman bawang merah 

2. Untuk mengetahui dosis pupuk organik cair (POC) cair bio-slurry yang 

tepat terhadap tanaman bawang merah  

3. Untuk mengetahui media tanam yang tepat terhadap tanaman bawang 

merah  

1.4 Hipotesis 

1. Terdapat interaksi antara dosis pupuk organik cair (POC) bio-slurry dan 

media tanam kascing terhadap tanaman bawang merah  

2. Pupuk organik cair (POC) bio-slurry akan berpengaruh terhadap tanaman 

bawang merah  

3. Media tanam kascing akan berpengaruh terhadap tanaman bawang merah 


