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I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu 

komoditas hortikultura yang sering ditanam oleh petani dan sering digunakan 

sebagai penyedap masakan. Selain itu bawang merah juga memiliki beberapa 

kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, diantaranya adalah untuk 

pengobatan masuk angin dan gigitan serangga, oleh karena itu bawang merah 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. 

Badan Pusat Statistik (2017) menyatakan ekspor komoditas hortikultura 

naik tajam khususnya untuk komoditas bawang merah yang mencapai 7.750 

ton dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya 736 ton. Pada tahun 2018 

Kementerian Pertanian Indonesia mematok target ekspor komoditi bawang 

merah hingga 15 ribu ton. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan 

ekspor perlu adanya perbaikan cara budidaya tanaman bawang merah.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan produksi 

bawang merah ada berbagai macam, salah satunya adalah dengan pemupukan 

yang optimal (Sembiring et al., 2015). Pemupukan merupakan salah satu 

usaha untuk meningkatkan produksi bawang merah, pada umumnya petani 

memupuk tanaman bawang merah dengan pupuk anorganik secara terus 

menerus dengan dosis yang terus meningkat. Pemberian pupuk anorganik 

terus menerus merupakan tindakan yang kurang bijaksana terutama di dalam 

usaha pertanian yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengatasi dampak 

yang timbul dari penggunaan pupuk anorganik adalah melalui pemberian 

bahan organik, karena peran bahan organik yang berfungsi sebagai bahan 

penyeimbang yang dapat menyerap sebagian zat sehingga senyawa yang 

berlebihan tidak merusak tanaman (Yartiwi & Siagian, 2014). Dengan adanya 

bahan organik mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah 

organisme tanah juga dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah, 

tujuanya untuk mempercepat dekomposisi bahan organik, meningkatkan 
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ketersediaan hara, pembentukan dan perbaikan struktur tanah, dan perbaikan 

lingkungan tanah lainnya. Dari penggunaan pembenah tanah untuk 

menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan produksi 

tanaman lebih optimal, serta meningkatkan ketahanan tanah terhadap erosi. 

Sehingga pembenah tanah harus mampu memfasilitasi tersedianya hara, air, 

dan udara yang optimal. Hal ini bisa terjadi jika sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah terpelihara dengan baik. Pembenah tanah harus mampu memperbaiki 

sifat tanah yang mendukung penyerapan air ke dalam tanah bisa berjalan 

dengan baik dan tanah menjadi lebih stabil, sehingga tidak peka terhadap erosi 

(Dariah et al., 2015).  

Pemupukan dapat dilakukan melalui tanah dengan pupuk padat dan 

melalui daun dengan pupuk cair (Lasmini et al., 2017). Pupuk organik cair 

sangat baik digunakan untuk memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah, 

mengurangi serangan hama dan penyakit pada tanaman, mengubah tanah 

menjadi lebih gembur, meningkatkan pH tanah dan mikroorganisme tanah 

(Arham et al., 2014).  

Salah satu pupuk organik cair yang dapat digunakan adalah pupuk cair 

urin sapi. Urin sapi merupakan kotoran sapi berbentuk cair yang selama ini 

belum dimanfaatkan, tetapi bermanfaat untuk dijadikan pupuk cair bagi 

tanaman atau sayuran (Sembiring et al., 2015). Pupuk organik cair urin sapi 

mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman diantaranya nitrogen 

1%; phospor 0,5%; kalium 1,5%; karbon 1,1%; air 92% dan fitohormon 

auksin. Dari analisis laboratorium kandungan unsur hara pupuk organik cair 

urin sapi (Lampiran 3) ialah nitrogen 1,30%; phospor 2,39%; kalium 1,95%. 

Dosis merupakan jumlah pupuk yang diberikan dalam satuan luas 

tertentu. Dosis pupuk yang berlebihan dapat menimbulkan masalah bagi 

tanaman yang diusahakan seperti keracunan, rentan terhadap hama dan 

penyakit, kualitas produksi rendah, biaya produksi tinggi dan dapat 

menimbulkan pencemaran (Winarso dalam Muldiana & Rosdiana, 2017). 

Penelitian Lasmini et al. (2017) menunjukkan pemberian dosis biokultur urin 

sapi pada dosis 750 L/ha nyata memberikan hasil tertinggi pada parameter 
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tinggi tanaman (32,73 cm), jumlah daun (30,30 helai), luas daun (482,89 cm), 

jumlah anakan (7,33 umbi), bobot segar (45,60 g), bobot kering (1,34 g), hasil 

umbi (9,27 t/ha), diameter umbi (1,88 cm), kadar air umbi (69,17 %) dan total 

padatan terlarut (18,85%) dibandingkan dengan kontrol, dosis 250 L/ha dan 

500 L/ha. 

Interval pengaplikasian pupuk yang tepat juga akan menghasilkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman yang optimal. Pemberian pupuk organik cair 

dengan interval waktu yang terlalu sering dapat menyebabkan pemborosan 

pupuk, sedangkan jika interval pupuk terlalu lama menyebabkan kebutuhan 

hara bagi tanaman kurang terpenuhi (Muldiana & Rosdiana, 2017). Menurut 

penelitian Arham et al. (2014) pemberian pupuk organik cair urin sapi tiga 

kali yaitu tanpa pemberian (kontrol), dua kali (14 dan 28 HST) dan tiga kali 

(0, 14 dan 28 HST) pada tanaman bawang merah, menunjukkan pemberian 

tiga kali nyata memberikan hasil tertinggi pada parameter tinggi tanaman 

(27,72 cm), luas daun (141 cm), bobot segar tanaman (55,90 g), jumah umbi 

per rumpun (7,00 umbi) dan bobot umbi basah (34,91 g) dibandingkan kontrol 

dan pemberian dua kali. 

Berdasarkan uraian diatas dan masih terbatasnya penelitian tentang 

pupuk organik cair urin sapi terhadap tanaman bawang merah, maka 

dilakukan penelitian tentang pengaruh dosis dan interval pemberian pupuk 

organik cair urin sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum L.). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis pupuk organik cair urin sapi berpengaruh terhadap 

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

2. Apakah interval pemberian pupuk organik cair urin sapi berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.)? 

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis dan interval pemberian pupuk 

organik cair urin sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang 

merah (Allium ascalonicum L.)? 
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C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk organik cair urin sapi terhadap 

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

2. Mengetahui pengaruh interval pemberian pupuk organik cair urin sapi 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.). 

3. Mengetahui interaksi antara dosis dan interval pemberian pupuk organik 

cair urin sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga dosis pupuk organik cair urin sapi berpengaruh terhadap 

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

2. Diduga interval pemberian pupuk organik cair urin sapi berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis dan interval pemberian pupuk 

organik cair urin sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang 

merah (Allium ascalonicum L.). 


