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I. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Bawang merah merupakan salah satu komoditas utama sayuran di 

Indonesia. Selain dipakai sebagai bahan untuk bumbu masakan, bawang merah 

juga sering digunakan sebagai bahan obat - obatan, sehingga permintaan bawang 

merah semakin lama semakin meningkat (Saragih dkk., 2015). Produksi bawang 

merah saat ini mengalami fluktuasi selain itu diketahui bahwa produksi bawang 

merah di Indonesia belum bisa memenuhi pasar dalam negeri terbukti bahwa pada 

tahun 2015 Indonesia mengimpor sebesar 17.4 ribu ton bawang merah dari 

beberapa negara terutama India sebesar 15.77 ribu ton, Filipina sebesar 1.59 ribu 

ton, dan sisanya berasal dari Vietnam dan Taiwan (Ridha dkk., 2016). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi bawang merah 

nasional pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1.229.184 ton ha
-1

. Data 

tersebut menurun dari tahun 2014 dimana produksi nasional mencapai 1.233.984 

ton ha
-1 

(BPS, 2016). Penurunan produksi umbi bawang merah diakibatkan karena 

cara budidaya tanaman bawang merah yang dilakukan masih belum optimal. Oleh 

karena itu perlu dilakukan budidaya bawang merah dengan optimal agar dapat 

meningkatkan produksi bawang merah, salah satunya adalah melalui pemupukan 

(Trisusiyo dkk., 2014). 

Pemberian pupuk anorganik secara terus menerus dapat mengakibatkan 

produktivitas lahan menurun. Salah satu cara untuk mengatasi dampak lebih lanjut 

yang akan timbul dari penggunaan pupuk anorganik adalah melalui pemberian 

bahan organik. Oleh karena itu peran bahan organik yang berfungsi sebagai bahan 

penyeimbang yang dapat menyerap sebagian zat sehingga senyawa yang 

berlebihan tidak merusak tanaman. Bahan organik banyak dijumpai di lingkungan 

sekitar (Wahyu dkk., 2013). Keberadaan hewan ternak yang dimiliki oleh 

masyarakat akan memiliki manfaat tersendiri bagi petani yang memilikinya. 

Namun kotoran sapi yang dihasilkan dari hewan ternak apabila dibiarkan saja 

akan dapat mencemari lingkungan, oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan 

kotoran sapi yang diolah menjadi biourin. Biourin adalah bahan organik penyubur 

tanaman yang berasal dari hasil fermentasi anaerob dari urine sapi yang masih 
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segar. Urine sapi memiliki kandungan N, P, K, dan terdapat hormon auksin yang 

sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Trisusiyo dkk., 

2014). Nitrogen 1%, Fospor 0,5%, Kalium 1,5%, Karbon 1,1%, Air 92%, dan fito 

hormon Auksin yaitu zat perangsang tubuh yang bisa digunakan sebagai zat 

pengatur tumbuh. Setelah pupuk cair urine diolah unsur-unsur hara tersebut 

meningkat. Nitrogen menjadi 2,7%, Fospor menjadi 2,4%, Kalium menjadi 3,8% 

dan Karbon menjadi 3,8%. Warna yang semula kuning berubah menjadi kehitam- 

hitaman, dan bau yang semula menyengat jauh berkurang (Alfarisi dkk., 2015). 

Dari hasil penelitian Aisyah dkk. (2011) disimpulkan bahwa pemberian 

urine sapi dengan konsentrasi 45% berpengaruh secara nyata terhadap tinggi 

tanaman, panjang daun terpanjang, jumlah daun/tanaman, bobot basah tajuk dan 

bobot kering tajuk pada tanaman sawi. Penelitian Adijaya (2008), kombinasi 

pupuk organik padat dan pupuk organik cair (RB 5 t ha
-1

+ 7500 l ha
-1

 urine sapi, 

konsentrasi 25%) memberikan produksi bawang merah tertinggi sebesar 10,37 ton 

ha
-1

 atau meningkat sebesar 60,77% dibandingkan dengan tanpa pupuk organik. 

Pemberian urine sapi dengan konsentrasi 75 ml memberikan pengaruh pada tinggi 

tanaman, pertambahan jumlah daun, dan produksi tanaman sawi (Arinong dan 

Lasiwua, 2011). 

Penelitian Tandi dkk. (2015) menyatakan bahwa pada konsentrasi urine 

sapi 40% menghasilkan rata-rata diameter umbi tertinggi pada tanaman bawang 

merah. Menurut penelitian Dwi (2016) pemberian konsentrasi 30% pada tanaman 

bawang merah menunjukkan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil 

bawang merah varietas Biru Lancor. Frekuensi pemberian pupuk organik cair 

urine sapi 3 kali (7, 14, 21 HST) lebih tinggi memberikan respon komponen 

pertumbuhan (luas daun) dan komponen hasil (bobot segar tanaman) pada 

tanaman bawang merah Varietas Lembah Palu (Sirajudin dkk., 2015). Frekuensi 

pemberian pupuk organik cair urine sapi 3 kali (0, 14, 28 HST) memberikan 

respon pertumbuhan (tinggi tanaman, dan luas daun) dan komponen hasil (bobot 

segar tanaman, jumlah umbi per rumpun dan bobot umbi basah) pada tanaman 

bawang merah (Arham dkk., 2014). 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

guna mengetahui pengaruh pemberian urine sapi terhadap pertumbuhan dan 

produksi bawang merah (Allium ascalonicum L.), sehingga dapat mengetahui 

konsentrasi dan frekuensi yang terbaik untuk pertumbuhan dan hasil bawang 

merah sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk anorganik dalam budidaya 

bawang merah untuk menuju pertanian organik. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Konsentrasi urine sapi yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

hasil bawang merah. 

2. Frekuensi pemberian urine sapi pada pertumbuhan dan hasil bawang merah. 

3. Interaksi antara frekuensi dan konsentrasi urine sapi terhadap pertumbuhan 

dan hasil bawang merah.  

 

1.3. Manfaat Penelitian  

Sebagai panduan dan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat yang ingin 

bercocok tanam bawang merah dengan menggunakan konsentrasi dan frekuensi 

urine sapi. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Konsentrasi urine sapi 30 ml per polibeg memberikan pengaruh terbaik 

terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah. 

2. Frekuensi pemberian urine sapi 3 kali pemberian menunjukkan  pertumbuhan 

dan hasil bawang merah yang lebih baik. 

3. Terdapat interaksi antara frekuensi pemberian dan konsentrasi urine terhadap 

pertumbuhan dan hasil bawang merah.  

 

 

 

 

 

 


