
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bawang merah merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura

yang termasuk dalam golongan sayuran unggulan di Indonesia yang

mempunyai banyak manfaat. Bawang merah tidak termasuk termasuk

kebutuhan pokok, namun kebutuhannya tidak bisa digantikan fungsinya

sebagai bumbu penyedap makanan tradisional. Berdasarka data the National

Nutrient Database bawang yang merah meiliki kandungan karbohidrat, gula,

asam lemak, protein dan mineral lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia

(Waluyo dan Sinaga, 2015). Dari data Directorat jendral Hortikultura

Kementrian Pertanian 2017 realisasi dan sasaran bawang merah di Indonesia

tahun 2015, produksi bawang merah jenis lokal rata-rata perbulan

menghasilkan 71.764,40 tondengan rata-rata 7-8 ton per ha. Sebetulnya

produksi hasil masih bisa lagi ditingkatkan, seperti di daerah Solok Selatan

dapat mencapai 9,55 ton per ha (BPS, 2016, Tempo, 2017). Menurut Purnomo

et al, (2006), ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendah produksi

bawang merah yang dicapai antara lain minimnya kesuburan tanah, pengadaan

air yang terbatas, penggunaan bibit yang berkualitas rendah, pengetahuan yang

rendah dan teknik pemupukan yang kurang maksimal.

Kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah (Allium Ascalonicum L.)

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Produktivitas bawang merah di Indonesia masih tergolong cukup rendah

dibandingkan dengan Negara lain seperti Thailand dan Filipina, yang

produktivitasnya rata-rata mencapai 12 ton umbi kering per hektar

(Rismunandar dan Nio, 1986). Sedangkan produksi umbi kering di Nanggroe

Aceh Darussalam berkisar antara 3-5 ton per hektar (Distan NAD, 2008).

Dalam mempertahankan terpenuhinya permintaan bawang merah di

dalam negeri dan meningkatkan produktivitas bawang merah pada masa yang

akan datang, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil dan produktivitas

tanaman bawang merah yaitu dengan menyeleksi umbi bibit. Seleksi umbi
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bibit adalah langkah awal untuk menentukan keberhasilan produksi bawang

merah adalah pemotongan tunas umbi sepanjang 1/3-1/4 dari bagian panjang

umbi keseluruhan. Pemotongan dilakukan sehari sebelum penanaman agar

pertumbuhannya bisa seragam, umbi cepat tumbuh, banyaknya anakan

sehingga hasil umbinya meningkat. Untuk kelemahanya jika umbi bibit tidak

dipotong ujungnya, maka produksi tanaman akan menurun. Dalam memotong

ujung umbi diharapkan hati-hati, jangan sampai tunas yang ada didalam umbi

ikut terpotong. (Rahayu, 2002).

Dalam menunjang pertumbuhan tanaman bawang merah secara

terpenuhi terutama dalam pembentukan umbi bawang masih rendah

dikarenakan unsur hara Kalium masih rendah. Untuk pembentukan umbi

bawang merah dibutuhkan unsur hara kalium yang tinggi, maka dari itu perlu

adanya peningkatan unsur hara kalium dengan cara penambahan pupuk kalium

cair untuk pembentukan umbi bawang merah. Adapun fungsi kalium cair yaitu

memperlancar fotosintesis, meningkatkan pacu pertumbuhan awal tanaman,

memper kokoh batang, mengurangi kecepatan pembusukan dan meningkatkan

mutu dan daya simpan bawang merah (Gunadi, 2009).

Dalam meningkatkan produktivitas bawang merah yaitu dengan

memperbaiki tekhnik pemupukan, selama ini petani lebih memilih

menggunakan pupuk sintetik (padat). Tekhnik tersebut menyebabkan

kandungan bahan organic tanah menurun, mengurangi daya tanah dan

memudahkan pencucian unsur hara dari lungkungan perakaran sehingga

menurunkan efesiensi pupuk (Karama et al., 1990). Dengan begitu diperlukan

pupuk kalium cair sebagai pupuk kalium alternatif yang dapat mengambil alih

pengunaan pupuk sintetik. Pupuk kalium merupakan salah satu unsur hara

yang paling banyak di serap oleh tanaman ( Soepardi, 1983). Kalium dapat

memperbarui beberapa sifat kualitatif (rasa, warna, aroma, daya simpan dan

sebagainya. Menurut (Rinsema 1993) dapat memperbaiki kualitas  buah dan

umbi, perolehan panen menjadi lebih tahan dalam penyimpanan. Menurut

Lembaga Penelitian Tanah dalam Soepardi (1983), pemberian kalium yang

sedikit tapi sering lebih bagus dibandingkan pemberian sekaligus dalam
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jumlah yang banyak tetapi jarang. Hal tersebut terjadi karena pemberian dalam

jumlah banyak oleh tanaman. Pekanya unsur kalium terhadap pencucian dan

kemungkinan besar kelebihan kalium yang diikat oleh tanah. Kadar kalium

juga pun berlainan berdasarkan beragam tanamanya. (Bennet, 1996).

Pemberian unsur hara kalium harus mencermati waktu aplikasi yang

tepat. Waktu aplikasi dapat mengubah pertumbuhan hasil tanaman. Aplikasi

pemberian kalium cair dengan waktu yang berbeda menunjukan

perkembangan tanaman yang berbeda. Pemberian pupuk kalium cair dengan

interval waktu yang sering akan menyebabkan pemborosan dan pertumbuhan

tanaman tidak baik. Kebutuhan hara setiap tanaman pada bagian pertumbuhan

berbeda-beda tergantung jenis tanaman.

Selama ini petani masih lebih suka menggunakan pupuk yang padat

dibandingkan dengan pupuk cair karena petani beranggapan bahwa sistem

pemupukan hanya di kerjakan melalui tanah yang akan diserap melalui akar.

Dalam pemupukan melalui tanah ada kalanya kurang efisien karena unsur hara

terlarut dan dengan adanya hubungan dengan sehingga unsur hara tersebut

kurang maksimal tersedia bagi tanaman. (Lingga dan Marsono 2002).

Penerapan pupuk cair dengan cara disemprotkanlebih efektif, hemat dan tepat

pada sasaran. Penyaluran pupuk yang diserap oleh tanaman melalui stomata

pada daun hingga tanaman tercukupi nutrisinya. Dalam penggunaan pupuk

cair diharapkan dapat menurunkan pupuk padat sehingga menurunkan

kerusakan struktur tanah.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud melakukan penelitian

tentang Pengaruh Pemotongan Umbi Bibit dan Interval Waktu Pemberian

Pupuk Kalium Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang

Merah (Allium ascalonicum L.)
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B. Rumusan Masalah
1. Apakah pemotongan umbi bibit berpengaruh terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman bawang merah (Aliium Ascalonicum L.) ?

2. Apakah interval waktu pemberian pupuk kalium cair berpengaruh terhadap

petumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium Ascalonicum L.) ?

3. Apakah terdapat interaksi antara pemotongan umbi bibit dan interval waktu

pemberian pupuk kalium cair terhadap tanaman bawang merah (Allium

Ascalonicum L.) ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh pemotongan umbi bibit terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman bawang merah (Allium Ascalonicum L.)

2. Untuk mengetahui interval waktu pemberian pupuk kalium cair terhadap

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

3. Untuk mengetahui interaksi antara pemotongan umbi bibit dan interval

waktu pemberian pupuk kalium cair terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman bawang merah (Allium Ascalonicum L.).

D. Hipotesis
1. Diduga pemotongan umbi bibit berpengaruh terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman bawang merah (Allium Ascalonicum L.).

2. Diduga interval pemberian pupuk kalium cair berpengaruh terhadap

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

3. Diduga terdapat interaksi antara pemotongan umbi bibit dan interval

pemeberian pupuk kalium cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

bawang merah. (Allium Ascalonicum L.).


