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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bawang merah juga merupakan tanaman semusim yang memiliki 

umbi yang berlapis, berakar serabut, dengan daun berbentuk silinder 

berongga. Umbi bawang merah terbentuk dari pangkal daun yang bersatu 

dan berbentuk batang yang berubah bentuk dan fungsi, yang membesar 

dan berbentuk umbi. Umbi terbentuk dari lapisan daun yang membesar 

dan bersatu. Tanaman ini dapat ditanam di dataran rendah sampai pada 

ketinggian 1200 m diatas permukaan laut.Bawang merah merupakan salah 

satu komoditas sayuran yang mempunyai arti penting bagi masyarakat, 

baik dilihat dari nilai ekonomi maupun dari kandungan gizinya. Meskipun 

disadari bahwa bawang merah bukan merupakan kebutuhan pokok, akan 

tetapi kebutuhannya hampir tidak dapat dihindari oleh konsumen rumah 

tangga terutama sebagai bahan untuk bumbu masakan. 

Bawang merah merupakan sayuran rempah yang berumbi lapis, 

berakar serabut daunnya berbentuk silindris, banyak digunakan sebagai 

bahan pelengkap bumbu masakan yaitu menambah cita rasa dan 

kenikmatan makanan. Bawang merah termasuk tanaman yang mudah 

dibudidayakan dan berumur pendek. Oleh karena itu, bawang merah dapat 

dijadikan bahan diversifikasi pangan di Indonesia. Selain itu bawang 

merah juga merupakan komoditas hortikultura yang memiliki banyak 

manfaat dan bernilai ekonomis tinggi serta mempunyai prospek pasar yang 

baik. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (2014), luasan panen tanaman 

bawang merah di Indonesia tahun 2013 adalah 98.937 ha dengan produksi 

1.010.773 ton. Di provinsi Sumatera Utara, luasan panen, produksi dan 

produktivitas bawang merah pada tahun 2013 berturut-turut adalah 1.048 

ha, 8.305 ton, 7,92 ton/ha yang mengalami penurunan bila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dengan luasan 1.581 ha, produksi 14.158 ton, 
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dan produktivitas 8,96 ton/ha pada tahun 2012, sedangkan di Jawa Tengah 

sebagai salah satu sentra produksi bawang merah produktivitasnya 

mencapai 11,43 ton/ha meskipun perbedaan produktivitasnya tidak terlalu 

signifikan akan tetapi produktivitas bawang merah di Sumatera Utara 

perlu dimaksimalkan. Rendahnya produktivitas bawang merah di 

Sumatera Utara pada umumnya disebabkan belum optimalnya teknik 

budidayanya, khususnya dalam bidang pemupukan. 

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi bawang merah antara 

lainadalah dengan mengoptimalkan penggunaan lahan dan pemberian 

pupuk yang optimal. Pemberian pupuk organik sangat baik digunakan 

untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah, meningkatkan efektifitas 

mikroorganisme tanah dan lebih ramah terhadap lingkungan (Yetti dan 

Elita, 2008). Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari 

kotoran hewan, sisa-sisa daun kering dan sisa-sisa makanan ternak. Hewan 

ternak yang banyak dimanfaatkan kotorannya antara lain ayam, kambing, 

sapi, kuda, dan babi. Kotoran yang dimanfaatkan biasanya berupa kotoran 

padat atau cair yang digunakan secara terpisah maupun bersamaan. 

Pemberian bahan organik dapat meningkatkan hasil umbi tanaman 

bawang merah, karena keberadaan bahan organik dalam tanah akan 

membantu perkembangan mikroorganisme dan aktivitasnya dalam 

perombakan bahan organik yang ada menjadi unsur hara yang tersedia 

bagi tanaman dalam jumlah yang cukup, sehingga membantu laju 

pertumbuhan tanaman dan peningkatan hasilnya (Gardner dan Mitchell, 

2001). 

Pupuk kandang ayam broiler mempunyai kadar hara P yang relatif 

lebih tinggi dari pukan lainnya. Kadar hara ini sangat dipengaruhi oleh 

jenis konsentrat yang diberikan. Selain itu pula dalam kotoran ayam 

tersebut tercampur sisa-sisa makanan ayam serta sekam sebagai alas 

kandang yang dapat menyumbang tambahan hara ke dalam pukan terhadap 

sayuran (Hartatik dan Widowati, 2010).Dari hasil penelitian Jakilah et 
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al.(2007) disimpulkan bahwa pemberian pupuk kandangsebanyak 20 

ton/ha yang berasal dari kotoran ayam meningkatkan bobot basah umbi per 

rumpun, bobot kering umbi per rumpun dan volume umbi. Produksi umbi 

yang lebih tinggi ini disebabkan kandungan unsur hara N, P, K pada pupuk 

kandang ayam lebih tinggi dibandingkan pada pupuk kandang sapi. 

Kalium merupakan 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. 

Untuk itu ketersediaan kalium penting dalam proses pembentukan umbi. 

Pupuk KCl berperan dalam penambahan unsur hara kalium yang 

diperlukan untuk mendukung proses fotosintesis, serta pembentukan dan 

perkembangan buah secara maksimal. Unsur kalium adalah unsur yang 

paling banyak diperlukan terutama untuk membantu proses pembentukan 

karbohidrat, protein, dan asam-asam amino dalam tubuh tanaman. Kalium 

juga berperan sebagai activator enzim, meningkatkan absorsi dan 

distribusi hara dan air serta meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh 

tanaman terhadap serangan hama, penyakit dan kekeringan (Marbun, 

2019). 

 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk 

Kandang Ayam dan Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis pupuk kandang ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan 

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

2. Apakah dosis pupuk KCl berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) ? 
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3. Apakah terdapat  interaksi antara pupuk kandang ayam dan pupuk KCl 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) ? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang ayam terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum 

L.). 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk KCl terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

3. Mengetahui interaksi antara dosis pupuk kandang ayam dan pupuk 

KCl terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga dosis pupuk kandang ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

2. Diduga dosis pupuk KCl berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis pupuk kandang ayam dan pupuk 

KCl terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) 

  


