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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bawang merah merupakan komoditas sayuran rempah yang cukup 

populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hampir pada setiap masakan 

sayuran ini selalu ditambahkan karena berfungsi sebagai bumbu penyedap 

rasa. Selain itu, bawang merah juga banyak digunakan sebagai bahan obat 

tradisional. Bawang merah mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin 

C. Serta bawang merah juga mengandung zat besi, fosfor dan kalsium 

(Rahayu dan Berlian, 2002) 

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), data produksi bawang 

merah nasional pada tahun 2015, 2016, 2017 berturut-turut mencapai 1,23; 

1,45 dan 1,47 juta ton. Adapun menurut Kementerian Pertanian (2017), 

ketersediaan bawang merah tingkat nasional pada bulan Desember 2017 

sebesar 123.849 ton, sedangkan permintaan mencapai 109.437 ton. Menurut 

Badan Pusat Statistik (2017), angka ekspor bawang merah pada tahun 2015, 

2016, 2017 berturut-turut mencapai 8.42; 7.35 dan 6.48 ribu ton ke berbagai 

negara seperti Thailand, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Timor 

Leste. Hal tersebut menunjukkan, bahwa produksi bawang merah di 

Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan dengan 

kebutuhan nasional, sehingga Indonesia mampu mengekspor bawang merah 

ke beberapa negara tetangga. 

Guna mempertahankan terpenuhinya permintaan bawang merah di 

dalam negeri dan meningkatkan ekspor bawang merah pada masa mendatang 

diperlukan upaya peningkatan produktivitas bawang merah nasional melalui 

perbaikan teknik budidayanya, antara lain melalui dosis pemberian pupuk 

KCl dan konsentrasi limbah cair tahu yang optimal. Pupuk KCl memiliki 

beberapa fungsi antara lain meningkatkan metabolisme karbohidrat dan 

perilaku stomata. Pada bawang merah, kalium dapat memberikan hasil umbi 

yang baik, daya simpan umbi yang lebih tinggi, dan umbi tetap padat 
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meskipun disimpan lama (Gunadi, 2009). Kebutuhan pupuk untuk budidaya 

bawang merah adalah 80-85 kg N, 100-120 kg P2O5, dan 100-120 kg K2O, 

sedangkan jumlah pemupukan KCl anjuran 100-200 kg/ha (Balingtan, 2018).  

Menurut Sembiring dan Taringan (2017), perlakuan pemberian 

dosis pupuk KCl (K2O) berpengaruh nyata terhadap bobot umbi dan 

kecerahan warna umbi pada tanaman bawang merah dengan pemberian dosis 

120 g/ha KCl lebih unggul dengan memberikan hasil rata-rata yang tertinggi 

sebanyak 3.809 g/petak, perlakuan pemberian dosis 120 kg/ha KCl 

merupakan pemberian dosis yang dianjurkan untuk tanaman bawang merah. 

Adapun menurut Yetti dan Elita (2008), pemberian pupuk KCl 250 kg/ha 

disertai pupuk organik campuran antara pupuk kandang ayam dan sludge 

sawit merupakan perlakuan terbaik pada semua parameter. Sedangkan pada 

penelitian Uke et al (2015), pemberian dosis pupuk KCl 100 kg/ha dan 250 

kg/ha berpengaruh nyata terhadap semua parameter pertumbuhan kecuali 

jumlah anakan dan luas daun, serta semua parameter hasil yaitu jumlah umbi 

perumpun, diameter umbi, bobot segar umbi, bobot kering umbi dan 

produksi. 

Selain pupuk anorganik, pupuk organik juga diperlukan untuk 

perbaikan sifat fisik tanah. Menurut Nurbaiti et al (2017), pupuk organik 

mampu membentuk agregat tanah yang mempunyai peran sebagai bahan 

perekat antar partikel tanah, sehingga pupuk  organik penting untuk 

pembentukan struktur tanah. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat 

pupuk organik salah satunya adalah limbah cair tahu karena mudah didapat 

serta limbah ini juga belum dimanfaatkan secara optimal. Penggunaan limbah 

cair tahu sebagai pupuk organik merupakan salah satu alternatif, limbah cair 

tahu didapat dari hasil samping pembuatan tahu. Pabrik tahu di Kecamatan 

Jati cukup banyak baik skala kecil maupun menengah dan menghasilkan 

limbah cair tahu yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk 

budidaya pertanian, termasuk tanaman bawang merah.  
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Limbah cair tahu mengandung unsur hara N 1,24%, P2O5 5.54 %, 

K2O 1,34% dan C-Organik 5,803% yang merupakan unsur hara essensial 

yang dibutuhkan tanaman (Asmoro, 2008 dalam  Nurbaiti et al 2017). Pada 

penelitian Nurbaiti et al, (2017), pemberian POC limbah cair tahu dengan 

konsentrasi 25% - 50% memberikan pertumbuhan dan produksi tanaman 

pakcoy terbaik, yakni sebesar 1.970-2.015 g/petak yang setara dengan 19,7-

20,15 ton/ha.  

Adapun menurut Sinaga (2018), konsentrasi POC limbah cair tahu 

sebesar 50 ml/L menghasilkan pertumbuhan dan hasil yang terbaik pada 

tanaman mentimun, rata-rata pertumbuhan yang dihasilkan adalah 0,28 kg 

bobot kering berangkasan, 0,41 kg bobot buah per tanaman, dan 5,83 kg buah 

per tanaman. Adapun menurut Wahyu (2016), pemberian POC limbah cair 

tahu dengan konsentrasi sampai 25% tidak bersifat toksik bagi tanaman 

kacang merah, namun pada konsentrasi 50% sampai 100% dapat 

menghambat pertumbuhan atau bahkan dapat menyebabkan matinya tanaman 

kacang merah (Phaseolus vulgaris L.). 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, penyusun bermaksud 

melaksanakan penelitian dengan judul “Respon Pertumbuhan dan Hasil 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) terhadap Dosis Pemberian Pupuk 

KCl dan Konsentrasi Pupuk Organik Limbah Cair Tahu”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah respon pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) sebagai dampak dari pemberian pupuk KCl ? 

2. Adakah respon pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) sebagai dampak dari pemberian pupuk organik limbah cair tahu ? 

3. Adakah interaksi antara pemberian pupuk KCl dan pupuk organik limbah 

cair tahu terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui respon pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) sebagai dampak dari pemberian pupuk KCl. 

2. Mengetahui respon pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) sebagai dampak dari pemberian pupuk organik limbah 

cair tahu. 

3. Mengetahui interaksi antara pemberian pupuk KCl dan pupuk organik 

limbah cair tahu terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 

ascalonicum L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga terdapat dampak pemberian pupuk KCl terhadap pertumbuhan dan 

hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

2. Diduga terdapat dampak pemberian pupuk organik limbah cair tahu 

terhadap  pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara pemberian pupuk KCl dan pupuk organik 

limbah cair tahu terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 

ascalonicum L.). 


