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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Selain digunakan untuk 

bumbu masakan, bawang merah juga bermanfaat untuk kesehatan seperti 

penyembuhan sembelit, mengontrol tekanan darah, menurunkan kolestrol, 

mencegah pertumbuhan sel kanker serta dapat mengurangi gangguan pada hati 

(Wibowo, 2007). Permintaan pasokan bawang merah di Indonesia berkorelasi 

positif dengan bertambahnya jumlah penduduk, hal ini merupakan peluang untuk 

mengembangkan agribisnis bawang merah sebagai komoditas hortikultura. Untuk 

potensi pengembangan pada bawang merah masih tebuka lebar dengan kebutuhan 

dalam negeri hingga luar negeri. Produksi budidaya bawang merah masih 

dikatakan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat 

sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), Produksi bawang merah 

saat ini masih terpusat dibeberapa provinsi, 6 provinsi penghasil utama bawang 

merah pada tahun 2017 secara berturut-turut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi, dan Sumatera Barat. Produksi dari 

setiap provinsi tersebut menyumbang 93% dari total produksi nasional bawang 

merah yang mencapai 1,470 juta ton. Tingkat produksi tahun 2016 meningkat 

mencapai 18% dibandingkan produksi tahun 2015,tetapi produksi tahun 2017 

hanya tumbuh sebesar 2% dibandingkan tahun 2016, hal ini mengakibatkan 

tingkat produksi bawang merah pada tahun 2017 mengalami penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Menurut Purnomo et al. (2007), ada beberapa faktor yang menyebabkan 

rendah produksi bawang merah yang dicapai antara lain ketersediaan air yang 

terbatas, rendahnya tingkat kesuburan tanah, penggunaan bibit yang tidak seragam 

dan bermutu rendah serta pengetahuan petani tentang teknologi budidaya bawang 

merah yang masih rendah dan teknik pemupukan yang kurang tepat.Oleh karena 
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itu salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas bawang merah yaitu 

dengan menerapkan teknologi pemupukan. 

Teknologi pemupukan baik menggunakan pupuk anorganik atau pupuk 

organik merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan hasil 

tanaman. Teknologi pemupukan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

produksi bawang merah salah satunya adalah menggunakan pupukKalium. 

Kalium merupakan unsur hara esensial yang diperlukan tanaman bawang merah 

setelah unsur nitrogen dalam metabolisme tanaman. Akan tetapi kebutuhan unsur 

kalium dibutuhkan lebih banyak dibanding unsur–unsur yang lain, karena kalium 

berperan penting sebagai katalisator dalam pengubahan protein menjadi asam 

amino dan penyusun karbohidrat. Unsur hara kalium pada tanaman bawang merah 

dapat memperlancar fotosintesis, memacu pertumbuhan tanaman pada tingkat 

permulaan, memperkuat batang mengurangi kecepatan pembusukan hasil, 

memberikan hasil umbi yang lebih baik, mutu dan daya simpan umbi bawang 

merah yang lebih tinggi, dan umbi tetap padat meskipun umbi di simpan lama. 

(Gunadi, 2009). 

Menurut Sumarwoto (2009), penggunaan pupuk KNO3 dengan dosis 450 

kg/ha memberikan pertumbuhan vegetatif tertinggi pada parameter tinggi tanaman 

sebesar 47,24 cm dan jumlah daun 43,45 helai, serta hasil umbi per petak sebesar 

5,12 kg. Akan tetapi penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus tanpa 

diimbangi dengan pupuk organik tentunya tidak baik untuk lahan pertanian yang 

digunakan untuk budidaya bawang merah. Untuk itu perlu ditambahkan pupuk 

organik sebagai penyeimbang pupuk anorganik yang diberikan pada tanaman.  

Untuk meningkatkan produksi bawang merah selain menggunakan pupuk 

anorganik juga dapat menggunakan pupuk organik. Salah satu pupuk organik 

yang biasa digunakan oleh petani adalah pupuk kompos organik yang berasal dari 

kotoran kelelawar (Guano). Kompos guano adalah jenis pupuk organik yang 

terdapat di gua – gua kelalawar yang dihasilkan dari kotoran kelalawar dan sudah 

mengendap lama didalam gua dan telah bercampur dengan tanah dan bakteri 

pengurai (Cybex Pertanian, 2019). Menurut Lingga dan Marsono (2004), pupuk 

kompos guano banyak mengandung unsur hara penting yaitu: 8-13% N, 5-12% P, 
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1,5-2% K, 7,5-11% Ca, 0,5-1% Mg, 2-3,5. Kelebihan kompos guano 

dibandingkan pupuk buatan ialah tidak mengandung zat residu, Guano dapat 

bertahan lama dalam tanah sehingga dapat meningkatkan produktifitas tanah dan 

menyediakan makanan bagi tanaman lebih lama dari pada pupuk buatan. Kompos 

guano dapat memperbaiki kesuburan tanah, pupuk kompos guano mengandung N 

yang sangat dibutuhkan tanaman untuk mendukung pertumbuhan vegetatif 

tanaman. Selanjutnya P merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, K 

terutama berperan untuk memperkuat jaringan tanaman terutama batang tanaman. 

Suwarno dan Idris (2007) menjelaskan bahwa pemberian pupuk kompos guano 

dapat menaikkan pH tanah, KTK tanah, kadar N, P, K dan P tersedia (Syofiani, 

2017). Menurut Hamzah.et al. (2019) Pemberian pupuk guano dapat 

meningkatkan tinggi tanaman, jumlah umbi, lilit umbi, berat segar umbi per 

rumpun, berat segar umbi per plot dan berat umbi layak simpan pada tanaman 

bawang merah. Pemberian pupuk guano dengan dosis 10 ton/ha merupakan dosis 

terbaik untuk pertumbuhan dan produksi bawang merah. Pada dosis 10 ton/ha 

mendapatkan hasil tertinggi pada parameter berat segar umbi sebesar 746,05 

g/plot dibandingkan dengan perlakuan dosis 3,4,5,6,7,8,9 ton/ha serta kontrol. 

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud melaksanakan penelitian 

tentang bawang merah. Dengan judul “Pengaruh Dosis Pupuk KNO3 dan Kompos 

Guano Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah (Allium Ascalonicum 

L.)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis pupuk KNO3 berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) ? 

2. Apakah dosis kompos guano berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) ? 

3. Adakah interaksi antara perlakuan dosis pupuk KNO3 dengan kompos guano 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk KNO3 terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

2. Mengetahui pengaruh dosis kompos guano terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

3. Mengetahui interaksi antara dosis pupuk KNO3 dengan dosis kompos guano 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) 

D. Hipotesis 

1. Diduga dosis pupukKNO3 berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

2. Diduga konsentrasi dosis kompos guano berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis pupuk KNO3 dengan dosis kompos 

guano terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) 


