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ABSTRAK

PENGARUH SISTEM BUDIDAYA ORGANIK DAN HIDROPONIK
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN

BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) ‛BREBES’
DI RUMAH KACA

Oleh

DYRA KEMALA PUSPA

Permintaan pasar terhadap bawang merah semakin meningkat.  Berbagai upaya

peningkatan produksi bawang merah dilakukan agar permintaan terhadap

bawang merah dalam negeri terpenuhi.  Salah satu upaya tersebut adalah dengan

penggunaan sistem budidaya yang tepat, yaitu sistem budidaya organik dan

hidroponik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem budidaya organik dan

hidroponik terhadap pertumbuhan dan produksi bawang merah (Allium

ascalonicum L.) ‛Brebes’ di rumah kaca. Penelitian ini dilaksanakan di rumah

kaca Laboratorium Lapangan Terpadu Universitas Lampung pada Juni hingga

Oktober 2016.  Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak

Kelompok (RAK) dengan 2 perlakuan, yaitu sistem budidaya organik dan sistem

hidroponik. Pengelompokan dilakukan berdasarkan ukuran umbi bawang

merah, yaitu sangat besar, besar, sedang, dan kecil. Perbedaan nilai tengah diuji

dengan uji t pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



perbedaan sistem budidaya berpengaruh nyata terhadap bobot umbi segar,

diameter umbi segar, dan bobot kering oven bawang merah per tanaman. Hasil

penelitian juga memperlihatkan bahwa sistem budidaya organik lebih baik dalam

menghasilkan bobot umbi segar, diameter umbi segar, dan bobot umbi kering

oven per tanaman.  Hal tersebut terlihat dari rata-rata bobot umbi segar bawang

merah pada sistem budidaya organik adalah 16,91 g, sedangkan pada sistem

hidroponik 11,79 g. Rata-rata diameter umbi segar bawang merah pada sistem

budidaya organik adalah 1,31 mm, sedangkan pada sistem hidroponik adalah

sebesar 1,17 mm. Rata-rata bobot umbi kering oven bawang merah pada sistem

budidaya organik adalah 5,67 g, sedangkan pada sistem hidroponik adalah

2,72 g.

Kata kunci: Bawang merah, sistem budidaya organik, sistem hidroponik

Dyra Kemala Puspa
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia karena nilai komersialnya sangat

baik.  Bawang merah digunakan sebagai salah satu bahan utama bumbu dapur

menu masakan Indonesia.  Selain itu, bawang merah juga digunakan sebagai

bahan utama dalam pengobatan tradisional karena pada umbi bawang merah

mengandung senyawa alliin atau allisin yang memiliki efek antiseptik.  Senyawa

alliin atau allisin tersebut diubah di dalam tubuh dengan bantuan enzim allisin

liase menjadi asam piruvat, ammonia, dan allisin antimikroba yang bersifat

bakterisida (Rukmana, 1994).

Berbagai manfaat bawang merah tersebut menyebabkan permintaan pasar

terhadap bawang merah semakin meningkat.  Produksi bawang merah di

Indonesia pun terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data dari

Badan Pusat Statistik (2015) menunjukkan bahwa produksi bawang merah pada

tahun 2010 adalah 1,05 juta ton dan pada tahun 2014 produksi bawang merah

telah mengalami peningkatan menjadi 1,23 juta ton. Selama 4 tahun, selisih

produksi tanaman bawang merah tersebut sudah mencapai 0,18 juta ton.
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Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi bawang merah adalah memilih

sistem budidaya yang tepat.  Umumnya, bawang merah dibudidayakan di lahan

terbuka pada media tanah dengan pemberian pupuk kandang dan pupuk

anorganik.  Pemberian pupuk kandang dinilai mampu memberikan unsur hara dan

menjadi media yang baik bagi pertumbuhan dan produksi bawang merah.

Menurut Wigati et al. (2006), pemberian bahan organik berupa pupuk kandang

mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Budidaya bawang merah memerlukan penyiraman intensif.  Hal tersebut karena

bawang merah menginginkan air yang harus terus tersedia, namun kondisi

lingkungan sekitarnya relatif kering. Akibatnya, penggunaan tenaga kerja dan

pemeliharaan tanaman bawang merah menjadi tinggi.  Kondisi tersebut

menyebabkan perlu dilakukan upaya agar pemberian air menjadi lebih efisien.

Salah satu upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah

ketersediaan air bagi tanaman bawang merah adalah membudidayakannya secara

hidroponik. Sistem hidroponik merupakan sistem budidaya nir tanah, yaitu

budidaya tanaman dengan menggunakan media selain tanah sebagai media

tanamnya.  Sistem hidroponik mulai banyak dipilih karena memiliki berbagai

keunggulan.  Keunggulan tersebut diantaranya adalah produk yang dihasilkan

pada sistem ini lebih bersih. Selain itu, larutan nutrisi yang diberikan ke tanaman

lebih terukur dan selalu tersedia.

Sistem hidroponik yang saat ini mulai banyak diterapkan adalah sistem

hidroponik media padat.  Penggunaan media padat pada sistem hidroponik dinilai

mampu mengikat air dan nutrisi di dalam media tetap tersedia bagi tanaman.



3

Salah satu media padat yang banyak digunakan adalah media sekam bakar.

Sekam bakar merupakan hasil pembakaran dari sekam padi yang kemudian

dijadikan sebagai media tanam, terutama pada sistem hidroponik.  Strukturnya

yang remah memungkinkan media sekam bakar memiliki aerasi yang baik untuk

pertumbuhan akar tanaman.

Berbagai keunggulan dari sistem budidaya organik dan hidroponik tersebut

berpotensi untuk mendukung pertumbuhan dan produksi bawang merah.  Namun,

ketersediaan informasi mengenai sistem budidaya secara organik dan hidroponik

pada bawang merah masih terbatas.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian

tentang perbandingan dari kedua sistem budidaya tersebut terhadap pertumbuhan

dan produksi bawang merah ‛Brebes’ di rumah kaca.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan pengaruh sistem budidaya

organik dan hidroponik terhadap pertumbuhan dan produksi bawang merah

‛Brebes’ di rumah kaca.

1.3 Kerangka Pemikiran

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu tanaman sayuran

yang memiliki nilai komersial yang baik. Berbagai manfaat bawang merah

menyebabkan permintaan pasar terhadap bawang merah semakin meningkat.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi bawang merah dalam

negeri agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Salah satu upaya yang dapat
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dilakukan untuk meningkatkan produksinya adalah dengan memilih sistem

budidaya tanaman bawang merah yang tepat.

Salah satu sistem budidaya yang mulai banyak digunakan petani adalah sistem

budidaya organik.  Sistem budidaya organik merupakan suatu sistem budidaya

tanaman yang menggunakan bahan-bahan alami dan berprinsip pada kelestarian

lingkungan.  Menurut Mayrowani (2012), sistem budidaya organik merupakan

sistem budidaya yang menggunakan bahan-bahan alami. Sistem ini didasarkan

pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Melalui prinsip

tersebut, maka perlu diperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah,

tanaman, hewan, bumi, dan manusia.

Sistem budidaya organik menggunakan media tanam berupa tanah topsoil dan

pupuk kandang. Pemberian bahan organik berupa pupuk kandang memungkinkan

struktur media tanam menjadi lebih remah, sehingga akar tanaman dapat tumbuh

dengan baik.  Selain itu, struktur media tanam tersebut memungkinkan kondisi

aerasi yang lebih baik di daerah perakaran dan media.  Menurut Alexander (1977),

struktur media organik yang remah dapat mempermudah pertumbuhan akar

tanaman.  Kondisi tersebut menyebabkan aerasi di dalam media tanam juga

menjadi lebih baik.

Salah satu kendala yang dialami pada saat menanam tanaman bawang merah

secara organik atau tradisional adalah ketersediaan air.  Bawang merah merupakan

tanaman yang menginginkan kondisi kering, namun air juga harus selalu tersedia.

Kondisi tersebut menyulitkan petani apabila air diberikan pada tanaman bawang

merah dengan frekuensi yang tinggi.  Hal tersebut menyebabkan petani bawang
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merah menyiram dengan sistem “leb” di lahan untuk mencegah terjadinya

cekaman air. Menurut Rahayu dan Berlian (2004), sistem “leb” dilakukan dengan

menaikkan permukaan air dalam selokan, sehingga air bisa meresap dan

membasahi daerah perakaran bawang merah.  Genangan air dalam parit juga dapat

disiramkan ke atas bedengan dan setelah itu parit dapat dikeringkan kembali.

Prinsip penggunaan sistem “leb” pada pertanaman bawang merah menunjukkan

bahwa bawang merah berpotensi untuk dibudidaya secara hidroponik.

Hidroponik merupakan sistem budidaya nir tanah.  Sistem ini tidak menggunakan

media tanah sebagai media tanamnya. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh

sistem hidroponik adalah air dan nutrisi lebih terukur, sehingga keduanya selalu

tersedia bagi tanaman. Kondisi tersebut berpotensi untuk mencegah terjadinya

cekaman air dan unsur hara yang dapat dialami oleh bawang merah.

Salah satu sistem hidroponik yang banyak digunakan petani adalah sistem

hidroponik substrat.  Menurut Lingga (2002), sistem hidroponik substrat

menggunakan media padatan (selain tanah) sebagai media tumbuhnya tanaman.

Penggunaan media substrat pada sistem hidroponik memungkinkan ketersediaan

nutrisi dan air yang lebih baik.  Selain itu, media akan tetap lembab dan oksigen

selalu tersedia bagi akar tanaman bawang merah.  Media substrat juga dapat

menopang tanaman, sehingga tanaman bawang merah akan tetap kokoh.

Informasi mengenai sistem budidaya organik dan hidroponik bagi pertumbuhan

dan produksi tanaman bawang merah masih sangat terbatas.  Oleh karena itu,

5
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perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh perbedaan kedua sistem budidaya

tersebut terhadap pertumbuhan dan produksi bawang merah ‛Brebes’ di rumah

kaca.

1.4 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah perbedaan sistem budidaya organik dan

hidroponik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bawang

merah ‛Brebes’ di rumah kaca.

6
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Tanaman Bawang Merah

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) adalah tanaman berumbi lapis yang

tumbuh dengan tinggi tanaman antara 40–70 cm. Batang semu bagian bawah

bawang merah merupakan tempat tumbuhnya akar. Bawang merah memiliki

sistem perakaran serabut, dangkal, bercabang, dan terpencar.  Akar bawang merah

dapat menembus tanah hingga kedalaman 15–30 cm. Bentuk umbi bawang merah

beragam, yaitu bulat, bundar, seperti gasing terbalik, dan pipih.  Umbi bawang

merah juga memiliki berbagai ukuran, yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil.

Warna kulit umbi berupa putih, kuning, merah muda, dan merah tua hingga merah

keungguan (Hakiki, 2015).

Daun bawang merah bertangkai pendek, berbentuk bulat menyerupai pipa,

berlubang, berukuran panjang lebih dari 45 cm, dan meruncing pada bagian ujung.

Kelopak daun bagian luar selalu melingkar menutupi daun bagian dalamnya.

Daun bawang merah berwarna hijau tua atau hijau muda bergantung varietasnya.

Daun bawang merah menunjukkan ciri khas ketika sudah siap untuk dipanen.  Ciri

khas tersebut adalah daun bagian bawah bawang merah menunjukkan gejala

menguning dan layu hingga bagian atas.  Setelah itu, daun akan mulai mengering

dan menyisakan umbi bawang merah yang telah membesar (Wibowo, 1992).



Bunga bawang merah terdiri atas tangkai dan tandan bunga. Setiap tangkai

terdapat lebih dari 50–200 kuntum bunga.  Setiap bunga memiliki 5–6 benang sari

dan putik dengan daun bunga yang berwarna hijau bergaris keputih-putihan atau

putih dan bakal buah. Bawang merah juga memiliki biji yang masih muda

berwarna putih dan setelah tua menjadi hitam dan berbentuk pipih (Hakiki, 2015).

Bawang merah tidak tahan terhadap kekeringan karena perakarannya yang

dangkal.  Selama masa pertumbuhan dan pembentukan umbi kebutuhan air bagi

bawang merah cukup banyak.  Kondisi ideal bagi bawang merah adalah suhu

udara antara 25–32˚C, cahaya matahari yang cukup (>70% penyinaran), lahan

terbuka, tidak berkabut, dan angin yang tidak terlalu kencang.  Namun, pada

tempat yang terlindung dapat menyebabkan pembentukan umbi kurang baik dan

berukuran kecil (Rukmana, 1994).

Bawang merah ‛Brebes’ berasal dari daerah lokal Brebes. Umur tanaman 60 hari

setelah tanam dan baik ditanam pada dataran rendah . Tinggi tanaman berkisar

antara 25 – 44 cm. Anakan bawang merah berkisar antara 7 – 12 umbi per

rumpun. Bentuk daun silinder berlubang dan berwarna hijau.  Jumlah daun

berkisar antara 14 – 50 helai. Bentuk benih bulat, gepeng, berkeriput, dan

berwarna hitam. Bentuk umbi lonjong dan bercincin kecil pada leher cakram.

Umbi bawang merah berwarna merah muda. Produksi umbi mencapai 9,9 ton/ha

(Putrasamedja dan Suwandi, 1996).

2.2 Teknik Perbanyakan Tanaman Bawang Merah

Tanaman bawang merah dapat dibudidayakan atau diperbanyak secara generatif

dan vegetatif.  Perbanyakan tanaman bawang merah secara generatif dilakukan
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dengan menggunakan benih/biji botani sebagai bahan tanamnya.  Perbanyakan

tanaman bawang merah secara vegetatif dilakukan dengan menggunakan umbinya

sebagai bibit (Ma’rufah et. al., 2008).

Teknik perbanyakan bawang merah dengan menggunakan benih saat ini masih

sulit untuk dikembangkan.  Hal tersebut terjadi karena bawang merah

membutuhkan lama penyinaran matahari lebih dari 12 jam untuk pembungaan dan

menghasilkan benih.  Kondisi iklim di Indonesia saat ini masih belum mampu

mendukung hal tersebut, kecuali dilakukan upaya secara vernalisasi dan

pemberian zat pengatur tumbuh untuk memacu pembungaan (Ma’rufah et. al.,

2008).

Perbanyakan dengan benih juga memerlukan penanganan khusus, terutama

selama masa pembibitan di persemaian selama kurang lebih 1 bulan.  Oleh sebab

itu, petani di Indonesia masih memilih memperbanyak tanaman bawang merah

menggunakan umbi bibit.  Hal tersebut terjadi karena penggunaan benih sebagai

bahan tanam dapat menggunakan hasil panen sebelumnya.  Selain itu, daya

tumbuhnya yang cepat membuat waktu panen pun semakin pendek (Ma’rufah et.

al., 2008).

Musim kemarau di Indonesia mengharuskan untuk dilakukannya penyiraman

secara intensif pada tanaman bawang merah. Hal ini penting dilakukan, terutama

pada saat tanaman berada pada fase vegetatif. Tujuannya adalah mencegah agar

media tanam tidak mengalami kekeringan. Sebaliknya, ketika tanaman bawang

merah memasuki fase generatif atau pembentukan umbi. Pada periode

pembentukan umbi bawang merah, secara berangsur-angsur pengairan harus
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dikurangi untuk mencegah terjadinya pembusukan pada umbi bawang merah

(Rukmana, 1994).

2.3 Sistem Budidaya Organik

Budidaya organik merupakan suatu teknik pertanian dengan menggunakan bahan-

bahan organik sebagai input dalam sistem budidayanya. Secara sederhana, sistem

budidaya organik didefinisikan sebagai sistem pertanian yang mendukung untuk

kesehatan tanah dan tanaman.  Hal tersebut antara lain daur ulang unsur hara dari

bahan organik, rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat, serta menghindari

penggunaan pupuk dan pestisida sintetik (Dimyati, 2002).

Petani cenderung membudidayakan tanaman di tanah dengan menambahkan

bahan organik ke dalamnya.  Penambahan bahan organik ini mempunyai

pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman, karena terdapat senyawa yang

berpengaruh terhadap aktivitas biologis berupa auksin dan vitamin.  Senyawa-

senyawa tersebut berasal dari eksudat tanaman, pupuk kandang, kompos, sisa

tanaman, dan hasil aktivitas mikrobia dalam tanah (Atmojo, 2003).

2.4 Tanah dan Pupuk Kandang

Tanah merupakan media tumbuh tanaman dan melalui media tersebut tanaman

memperoleh unsur hara untuk melakukan siklus hidupnya.  Unsur hara tersebut

tersebut antara lain karbon (C), nitrogen (N), dan posfor (P). Tiga komponen

utama tanah yang menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman adalah

bahan organik, turunan bahan batuan induk, dan serpih-serpih lempung. Unsur

10



8

hara perlahan-lahan akan dibebaskan ke dalam larutan tanah (air tanah) sebelum

dipindahkan ke dalam sistem perakaran tanaman (Rao, 1994).

Pupuk kandang (pukan) didefinisikan sebagai semua produk buangan dari hewan

peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah unsur hara. Pupuk kandang

padat merupakan kotoran ternak yang berupa padatan, baik belum dikomposkan

maupun sudah dikomposkan.  Pupuk kandang berperan sebagai sumber hara,

terutama N bagi tanaman dan dapat memperbaiki sifat kimia, biologi, dan fisik

tanah.  Pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing mengandung 64%

kadar air, 31% bahan organik, 0,7% N, 0,4% P2O5, 0,25% K2O, 0,4% CaO, dan

20–25 C/N rasio (Hartatik dan Widowati, 2006).

2.5 Sistem Budidaya Hidroponik Media Padat

Hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman yang saat ini mulai banyak

diminati masyarakat, terutama ruang lingkup rumahan. Pada sistem budidaya

hidroponik, pemberian unsur hara tetap dilakukan, karena peranannya yang sangat

penting bagi pertumbuhan dan produksi tanaman.  Unsur hara yang diberikan

harus lengkap, yakni terdiri dari unsur hara mikro dan juga makro.  Pemberiannya

pun harus bertahap dan teratur mengingat media tanam tidak menyediakan unsur

hara bagi tanaman (Mardhiah, Nurhayati, dan Meina, 2011).

Hidroponik didefinisikan sebagai suatu aktivitas pertanian atau pengelolaan air

sebagai media tumbuh tanaman tanpa menggunakan media tanah sebagai media

tanam.  Selain itu, unsur hara mineral yang dibutuhkan tanaman dapat diperoleh

dari larutan nutrisi yang telah dilarutkan dalam air. Hidroponik adalah teknik

penanaman dengan media tanam nontanah, sehingga media dapat digantikan

10
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dengan sabut kelapa, arang sekam, kerikil, pasir kasar, dan media tanam

pengganti lainnya (Istiqomah, 2007).

Salah satu jenis sistem hidroponik adalah hidroponik substrat.  Sistem hidroponik

substrat menggunakan media padatan (bukan tanah) sebagai media tumbuhnya

tanaman.  Penggunaan media substrat menyebabkan nutrisi dan air tersimpan

lebih baik.  Selain itu, media tetap lembab dan dapat menyediakan oksigen

tersedia bagi akar tanaman.  Media substrat juga dapat menopang tanaman,

sehingga tanaman akan tetap kokoh (Lingga dan Marsono, 2002).

2.6 Arang Sekam dan Nutrisi AB Mix

Salah satu media tanam yang umum digunakan dalam sistem hidroponik

substrat/padatan adalah media arang sekam. Menurut Aurum (2005), arang sekam

merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi (kulit gabah)

dengan warna hitam.  Warna hitam pada arang sekam akibat proses pembakaran

menyebabkan daya serap terhadap panas sangat tinggi, sehingga mampu

menaikkan suhu.

Keunggulan menggunakan media arang sekam sebagai media tanam adalah

sifatnya yang berporositas tinggi, berstruktur remah, dan dapat menyimpan air.

Arang sekam juga berkadar salinitas rendah, bersifat netral hingga alkalis (kisaran

pH 6–7), harganya relatif murah.  Selain itu, bahannya mudah diperoleh, ringan,

dan sudah steril. Beberapa kelemahan dalam menggunakan media arang sekam

sebagai media tanam yaitu umumnya tersedia hanya bahannya (sekam/kulit

gabah) dan arang sekam hanya dapat digunakan minimal dua kali (Fahmi, 2013).
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Selama berbudidaya hidroponik, pemberian nutrisi bagi tanaman juga harus

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Salah satu nutrisi

yang umum digunakan dalam sistem budidaya hidroponik adalah AB Mix.

Nutrisi AB Mix merupakan pupuk yang terdiri dari dua kemasan berbeda.

Kemasan pertama merupakan “pupuk A” yang secara umum berisi unsur hara

makro. Kemasan lainnya merupakan “pupuk B” yang secara umum telah

mengandung unsur hara mikro (Bunt, 1988).

Pencampuran “pupuk A” dan “pupuk B” pada nutrisi AB Mix tidak dilakukan

dalam keadaan pekat, karena dapat menyebabkan terjadinya pengendapan.

Akibatnya, unsur hara pada nutrisi hara tidak dapat diserap oleh tanaman.

Menurut Agropatas (2017), unsur Ca2+ pada “pupuk A” tidak boleh bertemu

dengan unsur SO4
2- dan PO4

3- pada “pupuk B” dalam keadaan pekat.  Jika Ca2+

bertemu dengan SO4
2-, maka akan terbentuk CaSO4 (gips) yang mengendap dan

sulit larut.  Kondisi tersebut menyebabkan unsur Ca dan S tidak dapat diserap oleh

tanaman. Kondisi yang sama terjadi apabila Ca bertemu dengan PO4
3-, maka akan

terbentuk TSP (triple super fosfat) yang sulit untuk larut.  Akibatnya, unsur Ca

dan P tidak dapat diserap oleh tanaman.
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III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni – Oktober 2016.  Penelitian ini dilaksanakan

di Rumah Kaca Laboratorium Lapangan Terpadu Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah nampan plastik, timbangan,

ember, teko ukur, termometer ruangan, pengaduk, penggaris, alat tulis, dan

kamera.  Bahan yang digunakan adalah umbi bawang merah ‛Brebes’, tanah,

pupuk kandang kambing, sekam bakar, pupuk AB mix Hydromax, pupuk Urea,

pupuk KCl, label, dan air.

3.3 Metode Penelitian

Perlakuan dalam penelitian ini adalah sistem budidaya organik dan sistem

budidaya hidroponik.  Sistem budidaya organik menggunakan media tanam

berupa tanah dan pupuk kandang, sedangkan sistem hidroponik menggunakan

media sekam bakar dengan pemberian AB Mix.  Rancangan lingkungan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK).

Pengelompokan dilakukan berdasarkan ukuran umbi bawang merah yang telah

dipisahkan menjadi empat ukuran umbi, yaitu sangat besar, besar, sedang, dan
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kecil.  Penentuan kriteria umbi tersebut dilakukan berdasarkan bobot umbi bibit

yang telah ditimbang sebelumnya.

Berdasarkan pengukuran tersebut, diperoleh bahwa ukuran umbi bawang merah

sangat besar memiliki bobot berkisar antara 9,96 – 6,56 g.  Umbi ukuran besar

memiliki bobot berkisar antara 6,40 – 5,20 g.  Umbi ukuran sedang memiliki

bobot berkisar antara 5,18 – 4,17 g.  Umbi ukuran kecil memiliki bobot berkisar

antara 4,16 – 2,82 g. Selanjutnya, umbi bawang merah ditanam sebanyak 10

umbi di masing – masing nampan. Tata letak dalam penelitian ini disajikan pada

Gambar 1.

H1 H2 O1 O2 O1 H1 H2 O2

Kelompok II Kelompok III

O1 O2 H1 H2 H1 O1 O2 H2

Kelompok I Kelompok IV

Gambar 1. Tata letak percobaan

Keterangan:

O : Sistem budidaya organik
H : Sistem budidaya hidroponik
1, 2 : Ulangan/nampan

Data yang diperoleh dilanjutkan dengan uji t pada taraf 5% untuk melihat

perbedaan nilai tengah dari kedua perlakuan, yaitu sistem budidaya organik dan

sistem hidroponik.



3.4 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan,

penanaman, pemeliharaan, dan panen.

3.4.1 Persiapan

Tahap persiapan meliputi persiapan bahan tanam, media tanam, dan pembuatan

larutan nutrisi.  Bahan tanam yang digunakan dalam penelitian ini berupa umbi

bawang merah ‛Brebes’.  Umbi bawang merah dikelompokkan berdasarkan

ukuran umbi yang telah ditimbang menggunakan timbangan elektrik.

Berdasarkan pengukuran bobot umbi bawang merah tersebut, maka diperoleh 4

ukuran umbi, yaitu sangat besar (bobot umbi 9,96 – 6,56 g), besar (bobot umbi

6,40 – 5,20 g), sedang (bobot umbi 5,18 – 4,17 g), dan kecil (bobot umbi 4,16 –

2,82 g).

Tahap selanjutnya adalah persiapan media tanam. Sistem budidaya organik

menggunakan media tanam berupa tanah yang kemudian ditambahkan bahan

organik berupa pupuk kandang dari kotoran kambing dengan perbandingan 1:1

dan dalam satu nampan memiliki bobot volume media sebesar  8 kg. Sistem

budidaya hidroponik menggunakan media tanam berupa sekam bakar.  Media

sekam bakar tersebut dikombinasikan dengan pemberian larutan nutrisi

hidroponik AB Mix Hydromax sebagai sumber unsur hara bagi tanaman.

Pengisian media tanam berupa sekam bakar ke dalam nampan dilakukan hingga

nampan terisi penuh dan bobot volume media sebesar 5 kg.
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Tahapan berikutnya adalah pembuatan larutan nutrisi AB Mix Hydromax.

Larutan nutrisi dibuat sebanyak 8 liter untuk 8 nampan agar memudahkan selama

pengaplikasian nutrisi berlangsung.  Larutan nutrisi dibuat dengan mengambil 40

ml “pekatan A” yang kemudian dilarutkan dengan air hingga volumenya 4 liter.

Selanjutnya, diambil 40 ml “pekatan B” yang juga dilarutkan dalam air hingga

volumenya 4 liter.  Kemudian “larutan A dan B” tersebut dicampurkan menjadi

satu, sehingga menjadi larutan AB Mix siap pakai dengan volume 8 liter.

Pembuatan dan pemberian larutan nutrisi AB Mix pada bawang merah dilakukan

setiap satu bulan sekali.  Setiap nampan yang berisi media tanam sekam bakar

akan diberikan 1 liter larutan nutrisi saat aplikasi.

3.4.2 Penanaman

Penanaman umbi bawang merah dilakukan di dalam nampan plastik yang telah

berisi media tanam berupa sekam bakar ataupun tanah dengan cara memutar umbi

yang telah dipotong sepertiga bagian ujungnya hingga terbenam ±85%.

Pemotongan sepertiga ujung umbi tersebut dilakukan untuk memacu umbi agar

segera bertunas. Setiap nampan plastik terdiri dari 10 umbi yang ditanam untuk

masing–masing perlakuan, namun hanya diambil 6 tanaman bawang merah yang

digunakan sebagai sampel. Setiap nampan diberi label sebagai penanda setiap

perlakuan.

3.4.3 Pemeliharaan

Tahapan pemeliharaan terdiri dari penyiraman dan pemberian larutan nutrisi,

pemupukan, pengajiran, pengendalian hama dan penyakit, dan penyiangan gulma.



(1) Penyiraman dan pemberian larutan nutrisi

Penyiraman tanaman dilakukan setiap dua hari sekali untuk mencegah

terjadinya pembusukan pada umbi bawang merah.  Pada perlakuan media

sekam bakar dilakukan pemberian nutrisi setiap satu bulan sekali dengan

menyiramkan larutan nutrisi AB Mix dengan volume siram 1 liter pada media

tanam hingga merata.

(2) Pemupukan

Perlakuan sistem budidaya organik dilakukan pemupukan kimia pada saat

tanaman bawang merah berumur 2 mst dan pemupukan susulan pada 1 mst

dengan dosis masing-masing pupuk Urea 100 kg/ha dan KCl 100 kg/ha

(Feriadi, 2015).

(3) Pengajiran

Pengajiran dilakukan untuk mencegah patahnya daun bawang merah dan

menyulitkan pada saat penyiraman dan pengamatan.  Pengajiran dilakukan

dengan cara mengikat daun bawang merah menggunakan tali rafia yang

terikat pada tusukan yang terbuat dari kayu sebagai penyangganya, sehingga

tanaman bawang merah dapat berdiri tegak.  Pengikatan pada daun bawang

merah tidak terlalu erat untuk mencegah patah/rusaknya daun bawang merah.

(4) Pengendalian hama dan penyakit

Pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan adalah secara manual Hama

yang paling sering menyerang pada bawang merah adalah ulat grayak

(Spodoptera litura).  Penyakit yang sering dialami bawang merah adalah

busuk umbi, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi frekuensi

penyiraman yang berlebih pada media tanam.  Umbi yang sudah mengalami
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pembusukan harus dibuang atau dieradikasi untuk menghindari tumbuhnya

jamur.

(5) Penyiangan gulma

Pengendalian terhadap gulma penting untuk dilakukan.  Saat gulma mulai

tumbuh di sekitar tanaman, penyiangan secara manual sudah dapat dilakukan

untuk mencegah terjadinya kompetisi penyerapan unsur hara.

(6) Panen

Pemanenan bawang merah dilakukan berdasarkan ciri panen.  Ciri-ciri

tanaman bawang merah yang siap panen adalah 20–35% daun tanaman telah

mengering, umbi sudah membesar, dan berwarna merah keunguan. Tanaman

bawang merah yang memiliki ciri – ciri tersebut dan sudah melewati waktu

hidupnya, maka tanaman bawang merah dapat dipanen.

3.5 Variabel Pengamatan

3.5.1  Pengamatan Sebelum Panen

Pengamatan sebelum panen terdiri dari tinggi tanaman dan jumlah daun per

tanaman bawang merah.

(1) Tinggi tanaman (cm)

Pengamatan tinggi tanaman dimulai setelah daun pertama muncul.

Selanjutnya, pengamatan dilakukan setiap satu minggu sekali hingga minggu

ke-13, yaitu saat tinggi tanaman tidak lagi bertambah.  Tinggi tanaman

bawang merah diamati dari titik tumbuh di atas permukaan media tanam

hingga ujung daun yang tertinggi.



(2) Jumlah daun per tanaman (helai)

Pengamatan jumlah daun per tanaman dimulai setelah daun pertama muncul

dan selanjutnya pengamatan dilakukan setiap satu minggu sekali hingga

minggu ke-13, yaitu saat jumlah daun tidak lagi bertambah. Jumlah daun per

tanaman diamati dengan menghitung jumlah daun yang muncul di atas

permukaan media tanam yang panjangnya lebih dari 1 cm.

3.5.2   Pengamatan Setelah Panen

Pengamatan setelah panen meliputi: diameter umbi segar per tanaman, bobot

berangkasan basah per tanaman, bobot berangkasan kering per tanaman, bobot

umbi segar per tanaman, dan bobot umbi kering per tanaman.

(1) Bobot berangkasan basah per tanaman (g)

Bobot berangkasan basah dilakukan dengan memisahkan bagian daun

bawang merah yang masih segar dengan umbi dan akar.  Kemudian

ditimbang bagian daun tersebut menggunakan timbangan elektrik.

(2) Bobot berangkasan kering per tanaman (g)

Bobot berangkasan kering diperoleh dengan cara mengeringkan berangkasan

basah tanaman bawang merah menggunakan oven pada suhu 80˚C selama

48 jam.  Setelah itu, dapat dilakukan penimbangan menggunakan timbangan

elektrik.

(3) Bobot umbi segar per tanaman (g)

Sebelum dilakukan pengamatan, umbi dibersihkan terlebih dahulu dari media

tanam yang menempel. Lalu daun dipotong sekitar 1 cm di atas leher umbi

kemudian ditimbang umbinya.

20



21

(4) Diameter umbi segar per tanaman (mm)

Pengukuran terhadap diameter umbi segar per tanaman dilakukan dengan

menggunakan jangka sorong.  Pengukuran dilakukan di bagian tengah umbi

bawang merah.

(5) Bobot umbi kering oven per tanaman (g)

Pengamatan umbi kering per rumpun dilakukan setelah umbi basah atau segar

dikeringkan  dengan menggunakan oven selama 48 jam pada suhu 80˚C.

Selanjutnya, umbi bawang merah yang telah kering tersebut ditimbang

menggunakan timbangan elektrik.



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem budidaya organik menghasilkan

bobot umbi segar, diameter umbi segar, dan bobot umbi kering bawang merah

‛Brebes’ yang lebih baik dibandingkan sistem budidaya hidroponik di rumah

kaca.

5.2  Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian

di lahan terbuka (tidak di dalam rumah kaca), untuk mendapatkan lingkungan

yang sesuai bagi pertumbuhan dan produksi tanaman bawang merah ‛Brebes’.
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