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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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

hortikultura unggulan dan memiliki prospek yang baik untuk pemenuhan konsumsi 

nasional, sumber pendapatan petani, dan devisa negara. Pentingnya komoditas ini 

tidak saja sebagai bumbu penyedap berkaitan dengan aromanya tetapi juga khasiat 

obat oleh kandungan enzim yang berperanan dalam meningkatkan derajat kesehatan, 

kan-dungan zat anti imflamasi, anti bakteri dan anti regenerasi (Nur, 2016). Menurut 

Samadi, et al  (2005), bawang merah dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit 

maag, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, kolesterol, obat penyakit 

kencing manis, menghilangkan lendir dalam tenggorokan, memperlancar peredaran 

darah, menghambat penimbunan trombosit, dan meningkatkan aktivitas fibrinolitik 

karena bawang merah mengandung gizi cukup tinggi, setiap 100 gram bahan terdapat 

39 kalori, protein 1,5 gr, hidrat arang 0,3 gr lemak 0,2 g, kalsium 36 mg, fosfor 40 

mg, besi 0,8 mg, dan vitamin C 2 gr. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) produksi 

nasional bawang merah  mencapai 1,5 juta ton. Produksi bawang merah mengalami 

peningkatan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Total nilai ekspor sayuran 

semusim tahun 2018 mencapai 11,82 juta US dollar dan komoditas yang menjadi 

penyumbang devisa terbesar adalah bawang merah dengan jumlah berat bersih 5,22 

ribu ton dan nilai ekspor sebesar 6,29 juta US dollar. 

Pemupukan merupakan usaha untuk menambah ketersediaan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman pada media tanam, karena pertumbuhan dan kesehatan tanaman 

sangat ditentukan oleh ketersediaan unsur hara di dalam tanah.  Dalam pemupukan 

yang efektif dan efisien selain dosis yang tepat juga harus diperhatikan metoda 

aplikasinya, sehingga posisi pupuk dapat dijangkau oleh akar dengan baik. 
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Ada berbagai cara  pengaplikasian pupuk yang dilakukan oleh petani yaitu 

ditebar diatas permukaan tanah, larikan diantara baris tanaman, dibenamkan kedalam 

tanah, dan sebagainya. Masing-masing cara aplikasi pemupukan mempunyai 

keuntungan dan kerugiannya. Pada umumnya cara pemupukan yang terbaik adalah 

dengan meletakkan pupuk sedekat mungkin dengan sistem perakaran tanaman 

sehingga unsur hara pada pupuk dapat dengan mudah diserap oleh akar tanaman. 

Banyak penelitian yang mencoba bagaimana cara penempatan pupuk, menurut 

penelitian yang dilakukan  Hartono, et al (2012) metoda aplikasi pemupukan dengan 

dibenamkan 7 cm kedalam tanah menghasilkan jumlah tongkol jagung tertinggi 

dibandingkan dengan cara disebar diatas permukaan tanah dan diaduk bercampur 

dengan tanah, karena pemberian pupuk dengan cara dibenamkan kedalam tanah 

mengakibatkan unsur hara dapat diserap dengan baik oleh tanaman karena unsur hara 

yang diberikan dekat dengan pertumbuhan akar.  

Pada bawang merah penelitian tentang cara pengaplikasian pupuk ini telah 

dilakukan oleh Nur (2016) pupuk  NPK majemuk dengan cara penempatam pupuk di 

tugal merupakan perlakuan yang lebih baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

produksi bawang merah varietas Mentes dataran tinggi dibandingkan dengan cara 

meletakkan pupuk diatas permukaan tanah. Elvhi (2014) menyatakan bahwa cara 

aplikasi pupuk urea tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawi tetapi 

berpengaruh terhadap produksi tanaman sawi. Metoda aplikasi dicampur merata ke 

dalam tanah lebih baik daripada disebar diatas permukaan tanah dalam meningkatkan 

produksi tanaman sawi. 

Pupuk NPK Phonska (15:15:15) adalah salah satu produk pupuk majemuk yang 

sudah beredar dipasaran. Pupuk NPK Phonska memiliki kandungan Nitrogen (N) 

15%, Fosfor (P2O5) 15%, Kalium (K2O) 15%, dan Sulfur (S) 10%, dan kadar air 

maksimal 2 %. Macam unsur hara pada pupuk NPK memiliki fungsi masing-masing 

pada tanaman bawang merah yakni Nitrogen (N) untuk membantu proses fotosintesis 

dan pembentukan karbohidrat pada tanaman bawang merah, sedangkan Fosfor (P) 
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dan Kalium (K) berfungsi sebagai zat yang dibutuhkan tanaman bawang merah dalam 

pertumbuhan akar, daun, dan pembentukan umbi (Kementan, 2018). 

Dosis pemupukan tanaman  merupakan hal penting untuk menentukan 

pertumbuhan dan hasil tanaman. Aplikasi suatu hara yang  kurang atau berlebih dapat 

berdampak pada produksi tanaman, ekonomi atau lingkungan, tanaman akan dapat 

tumbuh dengan baik ketika unsur hara yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. 

Dengan menentukan dosis pupuk yang dibutuhkan tanaman secara tepat maka akan 

menghasilkan produktifitas pada tanaman budidaya. Menurut Mehran, et al (2016) 

Pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

yang terbaik dijumpai pada dosis 600 kg/ha. Dalam penelitian Apriany, et al (2015) 

menyatakan bahwa pada perlakuan pemberian pupuk NPK dengan dosis 400 kg/ha 

cenderung memberikan nilai tertinggi pada hasil bobot kering umbi bawang merah 

dibandingkan dengan dosis 200 kg/ha, 600 kg/ha dan tanpa pemberian pupuk NPK. 

Dalam beberapa dosis yang digunakan tersebut cenderung terus mengalami kenaikan 

maka dalam penelitian ini digunakan dosis 200 kg/ha, 400 kg/ha, dan 600 kg/ha. 

Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas metoda aplikasi dan dosis pupuk 

NPK, maka  perlu dilaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Metoda Aplikasi 

dan Dosis NPK Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Bawang Merah (Allium 

ascalonicum .L)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah metoda aplikasi pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum .L) ? 

2. Apakah dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman Bawang Merah (Allium ascanolicum .L) ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metoda  aplikasi dan dosis pupuk NPK 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum 

.L) ?  
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C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh metoda aplikasi pupuk NPK terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum .L). 

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum .L). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metoda  aplikasi dan dosis pupuk NPK 

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Bawang Merah 

(Allium ascalonicum .L). 

D. Hipotesis 

1. Diduga metoda aplikasi pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum .L). 

2. Diduga dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman Bawang Merah (Allium ascaloncium .L). 

3. Diduga terdapat interaksi antara metoda  aplikasi dan dosis pupuk NPK yang 

berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Bawang Merah (Allium 

ascalonicum .L). 

  


