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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kota maupun desa sebagai salah satu 

bumbu masak yang tidak bisa di tinggalkan dalam masakan khas nusantara. 

Selain digunakan sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga dijual 

dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk, minyak atsiri, 

bawang goreng bahkan sebagai bahan obat untuk menunrunkan kadar kolestrol, 

gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah serta 

memperlancar aliran darah. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS), pada tahun 2014 

Indonesia  masih mengimpor bawang merah sebesar 74.903 ton, pada tahun 

2015 total impor sebesar 17.429 ton. Pada tahun 2016 tidak ada impor bawang 

merah, bahkan mampu mengekspor 735 ton serta pada tahun 2017 Indonesia 

telah berhasil ekspor 7.750 ton bawang merah naik 93,5%. Namun pada tahun 

2018 Indonesia hanya mampu mengekspor sebesar 5.000 ton dari target 9.000 

ton. Penurunan produksi bawang merah tersebut  karena keadaan lahan yang 

kurang baik dan optimal serta penggunaan bahan tanam umbi yang mengalami 

penurunan kualitas. Oleh karena itu perlu adanya upaya penerapan teknologi 

budidaya yang tepat agar dapat meningkatkan pertumbuhan hasil bawang merah.  

Upaya untuk memenuhi kebutuhan bawang merah terus menerus dilakukan 

melalui berbagai pengenalan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan hasil 

panen. Peningkatan produksi bawang merah dapat dilakukan dengan beberapa 

usaha, salah satunya ialah melakukan pemilihan bibit umbi umbi yang tepat. 

Bawang merah merupakan komoditi yang perbanyakan tanamannya sebagian 

besar banyak menggunakan umbi lapis. Penggunaan bibit atau umbi bawang 

yang baik mampu meningkatkan hasil umbi bawang merah per hektar. 



 

 

Ketersediaan benih bermutu yang dibutuhkan petani masih jarang 

ditemukan, sehingga petani seringkali menggunakan benih tidak layak tanam 

atau umbi yang seharusnya dijadikan sebagai konsumsi. Selain itu, petani lebih 

senang menggunakan benih dengan ukuran yang besar karena cenderung dipilih 

konsumen (Azmi dalam Rokhmah et al., 2016). 

Menurut (Sumarni dan Hidayat dalam Rokhmah et al., 2016) umbi dapat 

digolongkan menjadi tiga ukuran yaitu umbi benih besar (diameter = >1.8 cm 

atau berbobot >10 g), umbi benih sedang (diameter = 1.5-1.8 atau berbobot 5-10 

g) dan umbi benih kecil (diameter = <1.5 cm atau berbobot <5 g). Umbi benih 

yang baik merupakan umbi yang telah melalui masa dormansi, sehat, tidak cacat 

dan berukuran sesuai persyaratan. 

Penelitian Azmi et al., (2011) menyatakan bahwa perlakuan umbi berukuran 

kecil (U1) menunjukkan hasil tertinggi pada parameter bobot basah umbi (7,56 

g) dibanding perlakuan umbi berukuran sedang (U2) dan besar (U3) berturut-

turut 7,24 g dan 6,77 g dengan luas petak 2 m
2
. Dari penelitian Andini (2016) 

menunjukkan bahwa perlakuan umbi berukuran kecil memberikan hasil tertinggi 

pada bobot umbi kering per petak yakni 198,13 g dibandingkan dengan 

perlakuan umbi berukuran sedang, umbi berukuran besar, dan umbi berukuran 

campuran berturut-turut (134,27 g), (150,53 g), (96,13 g) pada luas petak 2,5 m 

x 1 m. 

Pemilihan ukuran bibit bawang merah mestinya juga mempertimbangkan 

aspek lain, seperti tindakan pemberian pupuk yang seimbang. Pemberian pupuk 

memungkinkan umbi dengan bobot kecil tumbuh sama baiknya dengan umbi 

berbobot besar. Hal ini karena pupuk yang diberikan pada tanaman sangat 

berperan dalam proses pertumbuhan vegetative dan generatif tanaman, termasuk 

pembentukan umbi tanaman bawang merah (Purnawanto dalam Nugroho et al., 

2017). 

Dalam hal ini, pupuk yang akan digunakan dalam penelitian aalah pupuk 

anorganik yaitu pupuk NPK Grower. Pupuk NPK Grower merupakan pupuk 
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buatan yang berbentuk padat yang mengandung 8 unsur hara penting, baik 

makro atau mikro yaitu N, P, K, Mg, S, B, Mn, dan Zn yang lengkap untuk 

menjamin keseragaman penyebaran semua agar pertumnuhan dan hasil tanaman 

yang maksimal. Kandungan komponen Polyphosphate di dalam NPK Mutiara 

Grower ini akan membantu meningkatkan ketersediaan serta efisiensi hara-hara 

mikro di dalam tanah seperti Cu, Mn, dan Zn bagi tanaman (Anonim dalam 

Winanda et al., 2019). Selain itu pupuk NPK Mutiara Grower adalah pupuk 

yang menyediakan unsur hara Kalium (KCL) yang seimbang dengan kombinasi 

2 sumber hara Kalium yang unik, yaitu 65% berasal dari KCL dan 35% berasal 

dari K2SO4. Kalium diperlukan oleh tanaman karena berperan sebagai pengatur 

keseimbangan air di dalam sel, turgor sel, kehilangan air akibat tranpirasi, 

bertanggung jawab dalam produksi dan transportasi gula, kerja enzim-enzim dan 

pembentukan protein, meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres kekeringan 

atau dingin serta serangan dari hama dan penyakit. Serta akan meningkatkan 

hasil panen baik dari aspek warna, rasa dan daya simpannya. 

Hasil penelitian dari Sutriana (2016) menunjukkan perlakuan NPK Mutiara 

Grower dengan dosis 30 g/petak memberikan hasil tertinggi pada parameter 

bobot kering umbi per petak (272,08 g) dibandingkan perlakuan dosis 0 g/petak, 

10 g/petak, dan 20 g/petak berturut turut 202,94 g, 201,85 g, dan 203,70 g. 

Sedangkan pada penelitian Winanda et al., (2019) menunjukkan perlakuan NPK 

Mutiara Grower dengan dosis 40 g/petak memiliki jumlah anakan per rumpun 

terbanyak yaitu 8,08 anakan dibandingkan dosis 0 g/petak dan 20 g/petak 

masing-masing 4,25 anakan dan 6,58 anakan 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian ulang mengenai 

pengaruh ukuran umbi dan dosis pupuk NPK Mutiara Grower terhadap 

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

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ukuran umbi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) ? 

2. Apakah dosis pupuk NPK Mutiara Grower berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara ukuran umbi dan dosis pupuk NPK 

Mutiara Grower terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum L.) ? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh ukuran umbi terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.)  

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk NPK Mutiara Grower terhadap 

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

3. Mengetahui interkasi antara ukuran umbi dan dosis pupuk NPK Mutiara 

Grower terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) 

D. Hipotesis 

1. Diduga ukuran umbi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

2. Diduga dosis pupuk NPK Mutiara Grower berpengaruh terhadap 

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

3. Diduga terdapat interaksi antara ukuran umbi dan dosis pupuk NPK Mutiara 

Grower terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) 

 

 

 

 

 


