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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Bawang merah (Allium ascalonicum) merupakan salah satu komoditas 

sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. 

Pengusahaan bawang merah memberikan prospek yang menjanjikan bagi dunia 

pertanian khususnya, hal ini disebabkan tidak adanya barang yang dapat 

menggantikan bawang merah, baik yang sintetis maupun alami. Selama ini 

praktek budidaya tanaman sayuran khususnya tanaman bawang merah dilakukan 

secara intensif, seperti pengolahan tanah dan pemberian pupuk kimia yang 

berlebihan. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menurunkan 

kandungan bahan organik dalam tanah. Rendahnya bahan organik menyebabkan 

agregasi tanah menjadi rendah, sehingga mengakibatkan struktur tanah mudah 

rusak dan mengalami pemadatan. Selain itu juga mengakibatkan unsur hara dalam 

tanah tidak seimbang. 

Tanaman bawang merah membutuhkan tanah yang subur dan gembur 

selama pertumbuhannya. Keadaan tanah yang gembur dapat mendukung tanaman 

bawang merah dalam pembentukan umbi, karena apabila tanah mengalami 

pemadatan, maka umbi bawang merah tidak bisa berkembang dengan maksimal. 

Selain itu, tinggi rendahnya bobot umbi bawang merah dipengaruhi oleh unsur 

hara yang diserap oleh tanaman, salah satunya adalah unsur Nitrogen. Unsur N 

merupakan unsur utama bagi pertumbuhan tanaman. Menurut Suwandi dan 

Hilman (1990), tanaman bawang merah memerlukan unsur N selam 

pertumbuhannya. Pemberian N pada kombinasi dan dosis yang tepat dapat 

meningkatkan bobot basah dan bobot kering umbi tanaman bawang merah. 

Dengan demikian, semakin tinggi pemberian N semakin cepat sintesis karbohidrat 

yang diubah menjadi protein dan protoplasma (Sutedjo, 2002). Ketersedian unsur 

hara nitrogen di dalam tanah dipengaruhi faktor yang salah satunya adalah 

agregasi tanah. Agregasi erat kaitannya dengan pemadatan tanah. Tanah yang 

padat mempengaruhi aerasi, sehingga keadaan agregasi yang baik mempengaruhi 

kadar nitogen dalam tanah. Nitrifikasi merupakan proses oksidasi, maka setiap 

meningkatkan aerasi tanah hingga batas tertentu akan meningkatkan nitrifikasi, 

karena proses tersebut dilakukan oleh bakteri aerob. Sarief (1984) mengemukakan 
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proses perubahan bentuk amonium menjadi nitrat dikerjakan oleh bakteri aerob 

yang dikenal dengan nitrifikasi. Bakteri tersebut tersebar secara luas dan terdapat 

hampir di semua lapisan tanah-tanah yang diusahakan. Bakteri ini kurang banyak 

terdapat atau kurang aktif pada tanah-tanah yang mengalami pemadatan.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan 

tersebut adalah dengan penambahan bahan organik (Gambar 1). Menurut Bucman 

dan Brady (1969) dengan pertambahan bahan organik maka granulasi terbentuk 

dan tanah menjadi remah, porositas total tinggi, bobot volume rendah dan aerasi 

baik, sehingga perkembangan akar menjadi baik, mampu mengurangi pemadatan 

permukaan tanah dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. 

Pemberian bahan organik juga dapat meningkatkan kadar N total tanah melalui 

proses mineralisasi. 

Penyediaan bahan organik dapat dilakukan dengan memilih sumber bahan 

organik yang berasal dari kotoran sapi yang sudah dikomposkan dan tanaman 

hijauan. Pupuk kandang sapi yang sudah dikomposkan dapat berperan sebagai 

penambah humus bagi tanah, dengan demikian dapat membantu memperbaiki 

struktur dan agregasi tanah. Menurut Bakri (2001), penggunaan bahan organik 

berasal dari pupuk kandang sapi lebih dari 10 ton ha-1 mampu memperbaiki tanah. 

Azolla sangat potensial sebagai pupuk hijau bagi tanaman. Hal ini dikarenakan 

Azolla mempunyai syarat dari tanaman yang dikehendaki sebagai pupuk hijau. 

Namun, dalam penelitian ini tanaman azolla dikomposkan terlebih dahulu, karena 

pada tanah-tanah tertentu, azolla segar membutuhkan waktu yang lama untuk 

dekomposisi. Tanaman paitan ialah tanaman semak dengan kandungan N 

(Nitrogen), P (Fosfor), dan K (Kalium) dalam biomassa daun hijau relatif tinggi, 

selain itu juga mempunyai kandungan lignin dan polifenol yang cukup rendah 

sebesar 5.32 % dan 2.8 % (Jama et al.,  1999). Dalam Pemanfaatan kotoran sapi 

dan pupuk hijau dapat dilakukan dengan cara dikombinasikan, hal ini sesuai 

dengan kebiasaan petani setempat. 

Berdasarkan pentingnya peranan bahan organik untuk perbaikan beberpa 

sifat tanah, maka perlu dilakukan penelitian tentang pemanfaatan kotoran sapi dan 

tanaman hijauan dalam memperbaiki beberapa sifat tanah dan pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan serta produksi tanaman bawang merah. 
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1.2. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

bahan organik kompos kotoran sapi, kompos azolla dan tanaman paitan  terhadap 

perbaikan beberapa sifat tanah dan pertumbuhan serta produksi tanaman bawang 

merah. 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemberian pupuk kandang kompos kotoran sapi, kompos azolla dan paitan 

serta kombinasinya dapat meningkatkan agregasi dan kadar N total tanah 

2. Pemberian pupuk kandang kompos kotoran sapi, kompos azolla dan paitan 

serta kombinasinya dapat meningkatkan produksi bawang merah 

3. Pemberian kompos azolla dengan dosis 14,4 ton ha-1 lebih efisien dalam 

meningkatkan sifat tanah dan hasil tanaman bawang merah. 

1.4. Manfaat 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pemanfaatan kotoran sapi dan tanaman hijauan yang bisa digunakan sebagai 

pupuk organik pada lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanah dan 

mengurangi pencemaran tanah dan lingkungan. 

	  


