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Di Indonesia produksi kangkung masih tergolong rendah, salah satu penyebabnya

adalah kesuburan tanah yang rendah. Alternatif yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kesuburan tanah salah satunya yaitu dengan menggunakan pupuk

organik dari ekstrak umbi bawang merah. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh pemberian ekstrak umbi bawang merah terhadap pertumbuhan

tanaman kangkung (Ipomoea reptans L.). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium

Fisiologi Tumbuhan Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Lampung pada bulan November sampai Desember 2018, dengan

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal. Yaitu sebagai

perlakuan ekstrak umbi bawang merah (Allium cepa L.) dengan 5 taraf konsentrasi :



0% v/v (K0), 10% v/v (K1), 20% v/v (K2), 30% v/v (K3) dan 40% v/v (K4). Setiap

perlakuan diulang sebanyak 5 kali, sehingga jumlah satuan percobaan adalah 25.

Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah daun, tinggi tanaman, berat kering daun

dan batang, serta klorofil a, b, dan total. Data yang diperoleh dihomogenkan dengan

uji Levene. Apabila sudah homogen kemudian di analisis ragam dengan taraf nyata

5%. Bila ada perbedaan antar perlakuan, maka diteruskan dengan uji Beda Nyata

Jujur (BNJ) dilakukan pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

konsentrasi ekstrak umbi bawang merah berkorelasi kuadratik dengan jumlah daun,

tinggi tanaman, berat kering daun dan batang terjadi kenaikan secara signifikan pada

konsentrasi 30% v/v. Ekstrak umbi bawang merah tidak berpengaruh nyata pada

kandungan klorofil a, b dan total. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

ekstrak umbi bawang merah dengan konsentrasi 30% dapat meningkatkan

pertumbuhan tanaman kangkung.

Kata kunci : Kangkung, Pertumbuhan, Umbi Bawang Merah
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional di

Indonesia. Untuk itu, sektor pertanian memerlukan perhatian lebih sehingga

produksi maupun produktivitasnya dapat ditingkatkan. Penduduk Indonesia

mengalami peningkatan jumlah yang pesat dari tahun ketahun. Namun tidak

diimbangi dengan produksi pangan terutama jenis sayuran. Oleh karena itu, sektor

pertanian khususnya sayuran mempunyai peluang yang besar untuk memenuhi

salah satu kebutuhan pangan sebagai sumber vitamin. Salah satu contoh komoditas

holtikultura yang sangat diminati yaitu tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans

Poirs) ( Perdana dkk, 2014).

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis tanaman kangkung, yaitu kangkung darat

dan kangkung air. Kangkung digolongkan ke dalam sayuran yang sangat populer

karena banyak peminatnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya makanan
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tradisional berbahan dasar kangkung darat antara lain : plecing kangkung, tumis

kangkung, rujak kangkung dan lain-lain (Perdana dkk, 2014).

Selain dapat dimasak sebagai makanan tradisional, kangkung juga memiliki

manfaat yang jarang diketahui masyarakat. Di antara manfaat tersebut yaitu

sebagai penenang syaraf, mengandung vitamin A, vitamin C, mineral, dan unsur

gizi yang berguna bagi kesehatan tubuh serta serat dan kandungan zat besi

(Moerhasrianto, 2011).

Menurut Perdana (2014), produksi kangkung darat dalam negeri masih rendah

yaitu 7,8 ton/ha. Terdapat beberapa faktor  yang selama ini dapat menyebabkan

rendahnya produktivitas tanaman kangkung. Teknik budidaya yang dilakukan

petani yang belum tepat, faktor iklim dan tingkat kesuburan tanah yang rendah

menjadi salah satu masalah bagi masyarakat (Manullang, 2014).

Akhir-akhir ini, di bidang pertanian, khususnya hortikultura banyak diujicobakan

penggunaan ekstrak alami dari tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan

produksi tanaman. Salah satunya pemakaian ekstrak umbi bawang merah

(Allium cepa L.). Selain mengandung hormon pertumbuhan ( hormon auksin dan

giberelin), umbi bawang merah juga banyak mengandung karbohidrat, protein,

lipid, vitamin, dan unsur-unsur mineral yang dapat menggantikan unsur hara

makro dan mikro, yaitu kalsium, fosfor, vitamin, zat besi, dan magnesium
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sehingga ekstrak umbi bawang merah dapat digunakan sebagai pupuk organik

yang merupakan salah satu alternatif untuk menyuburkan tanah sehingga dapat

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung. Hal ini sesuai

dengan fenomena dimana akhir-akhir ini orang menyukai sayuran organik

(Marfirani dkk, 2014).

Adapun hasil-hasil penelitian yang telah berhasil menggunakan ekstrak umbi

bawang merah antara lain seperti yang telah dilakukan oleh Diana (2014),

konsentrasi ekstrak bawang merah yang baik untuk pertumbuhan tanaman anggur

adalah 60 – 80 % dengan hasil jumlah daun, jumlah tunas lebih banyak dan

panjang akar lebih panjang serta jumlah akar lebih banyak dibandingkan dengan

konsentrasi yang lain (0%, 20%, 40%). Menurut Siregar dkk (2015), untuk

pembibitan gaharu terhadap ekstrak umbi bawang merah, dijelaskan bahwa

konsentrasi 1,5% dan 2 % dapat memberikan hasil pertumbuhan yang baik pada

berat basah, berat kering, tajuk kering, dan akar kering.

Berdasarkan hasil penilitian yang telah dilakukan Evie (2015), pengaruh ekstrak

bawang merah pada stek bunga melati dengan konsentrasi 40-100% memberikan

hasil terbaik untuk parameter pertumbuhan jumlah tunas, panjang tunas, jumlah

daun, luas daun, jumlah akar, dan panjang akar. Menurut Anggreani (2017),

untuk pekecambahan dan pertumbuhan kecambah padi sawah, dijelaskan bahwa

konsentrasi 25% v/v ekstrak umbi bawang merah dapat meningkatkan
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pertumbuhan panjang daun, panjang kecambah, kandungan klorofil b, dan

kandungan klorofil total. Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan di atas dan hasil

penelitian - penelitian yang telah dilakukan maka perlu diuji coba penggunaan

ekstrak umbi bawang merah (Allium cepa) terhadap pertumbuhan tanaman

kangkung (Ipomoea reptans, L) dengan berbagai konsentrasi.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak bawang merah

(Allium cepa L.) terhadap pertumbuhan tanaman kangkung  (Ipomoea reptans,

L.).

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada para petani

sayur, khususnya petani kangkung tentang manfaat ekstrak bawang merah yang

dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman

kangkung.
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D. Kerangka Pikir

Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke

tahun, tetapi tidak diimbangi dengan produksi pangan terutama jenis sayuran.

Salah satu contoh komoditas sayuran yang sangat popular banyak diminati yaitu

kangkung. Terdapat dua jenis kangkung yaitu kangkung darat dan kangkung air.

Banyak makanan tradisional berbahan kangkung antara lain tumis kangkung,

rujak kangkung, dan plecing kangkung. Selain rasanya yang lezat, kangkung

memiliki kandungan vitamin A, mineral dan unsur gizi lainnya yang berguna

bagi kesehatan serta mengandung vitamin C dan serat. Kangkung juga dipercaya

dapat dijadikan sebagai obat penenang syaraf.

Di Indonesia produksi kangkung masih tergolong rendah, salah satu

penyebabnya adalah kesuburan tanah yang rendah. Alternatif yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah salah satunya yaitu dengan

menggunakan pupuk organik dari ekstrak umbi bawang merah. Sebab umbi

bawang merah selain mengandung hormon auksin dan giberalin, juga

mengandung senyawa organik (senyawa lipid), vitamin, dan unsur-unsur mineral

seperti kalsium, kalium, fosfor, zat besi, seng, magnesium dan mangan. Di mana

senyawa dan unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan

pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung.
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Adapun hasil-hasil penelitian yang telah berhasil dengan menggunakan ekstrak

umbi bawang merah adalah penelitian yang dilakukan Diana dengan

menggunakan ekstrak umbi bawang merah pada konsentrasi 60-80% merupakan

hasil yang terbaik untuk jumlah daun, jumlah tunas, panjang akar, dan jumlah

akar.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Evie penggunaan ekstrak umbi bawang

merah terhadap stek bunga melati dengan konsentrasi 100% memberikan hasil

terbaik untuk parameter pertumbuhan jumlah tunas, panjang tunas, jumlah daun,

luas daun, jumlah akar, dan panjang akar.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Anggreani penggunaan ekstrak

bawang merah pada konsentrasi 25% memberikan hasil terbaik untuk parameter

panjang daun, panjang kecambah, kandungan klorofil b, dan kandungan klorofil

total.

Berdasarkan data diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di dalam

penelitian yang akan penulis lakukan adalah penggunaan ekstrak umbi bawang

merah (0%, 10%, 20%, 30%, 40%) untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman

kangkung agar produksinya meningkat.
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E. Hipotesis

Ada perbedaan pertumbuhan tanaman kangkung (Ipomoea reptans L.) pada

konsentrasi ekstrak umbi bawang merah (Allium cepa L.) yang berbeda.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TANAMAN KANGKUNG

1. Klasifikasi Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptans L.)

Klasifikasi dari Kangkung darat (Ipomoea reptans L.) dalam sistem klasifikasi

Cronquist (1981) adalah:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Subdivisi : Spermatophyta

Kelas : Magnoliopsida

Anak kelas : Asteridae

Bangsa : Solanales

Suku : Convolvulaceae

Marga : Ipomoea

Jenis : Ipomoea reptans L.
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2. Morfologi

Kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) yaitu tanaman sayuran yang sifatnya

semusim dan sangat dikenal di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Kangkung merupakan sumber gizi yang baik bagi masyarakat secara umum.

Kangkung juga merupakan sayuran daun yang mudah untuk dibudidaya

(Sofiari, 2009).

Syarat tumbuh tanaman ini tidaklah banyak selain dapat hidup di air,

kangkung juga dapat hidup di darat, di daerah dataran rendah, maupun dataran

tinggi pada ketinggian 1.000 m dpl, pada tanah yang subur dan gembur

tanaman ini dapat tumbuh subur (Yati, 2010).

Kangkung darat (Ipomoea reptans) merupakan salah satu jenis tanaman

sayuran yang tergolong dalam suku Convolvulaceae dan banyak digemari

oleh seluruh lapisan masyarakat(Wijaya dkk., 2014) Sayuran yang memiliki

rasa renyah dan kaya akan sumber gizi yakni protein, lemak, karbohidrat, P,

Fe, vitamin A, dan B yang penting bagi kesehatan tubuh (Moerhasrianto,

2011).
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Gambar 1. Tanaman kangkung (Anonymous, 2016)

Kangkung termasuk dalam golongan tanaman herba. Bentuk batang yang

berongga, berbuku-buku, dan daunnya yang lancip merupakan ciri-ciri yang

dapat kita lihat secara langsung. Kangkung banyak dikonsumsi masyarakat

pada bagian pucuk batangnya dan daun (gambar 1).

3. Cara Budidaya Tanaman Kangkung

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi (2009), terdapat

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budi daya kangkung yaitu

sebagai berikut.

Daun

Batang

Akar
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1. Benih

Benih kangkung darat dapat diperbanyak melalui biji. Untuk mendapatkan

biji yang baik, biji direndam selama 15 menit. Biji yang berenas atau

tenggelam diambil sedangkan yang mengapung dibuang.

2. Persiapan Lahan

Lahan yang baik untuk pertumbuhan tanaman kangkung adalah lahan yang

gembur. Sebaiknya dibentuk bedengan dengan lebar 100 cm, tinggi 30 cm,

dan panjang sesuai kondisi lahan.

3. Pemupukan

Pemupukan dapat dilakukan menggunakan pupuk organik, pupuk

anorganik, dan pupuk cair. Pupuk organik diberikan tiga hari sebelum

tanam dengan dosis 4 kg/m2. Pupuk anorganik diberikan pada umur

sepuluh hari setelah tanam dengan dosis 15 gr/ m2, sedangkan untuk pupuk

cair diberikan pada umur satu dan dua minggu setelah tanam sebanyak 0,3

ml/m2.

4. Penanaman

Siapkan bedengan dan buat lubang dengan jarak 20 x 20 cm, tiap lubang

tanamkan satu benih kangkung. Sistem penanaman dilakukan secara zigzag

atau sistem garitan (baris).
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5. Pemeliharaan

Penyiraman dilakukan secara rutin setiap hari pagi dan sore, terlebih

kangkung sangat menyukai daerah yang basah.

6. Panen

Panen dilakukan saat berumur + 21 hari setelah tanam dengan cara

mencabut tanaman sampai akarnya atau memotong pada bagian pangkal

tanaman sekitar dua cm di atas permukaan tanah.

7. Pascapanen

Untuk menjaga kesegaran tanaman kangkung yang baru dipanen,

tempatkan di tempat yang teduh atau rendam bagian akar dalam air.

B. BAWANG MERAH

1. Klasifikasi Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu komoditas utama sayuran di Indonesia

dan mempunyai banyak manfaat sebagai bumbu penyedap makanan serta

bahan obat tradisional (Waluyo dan Sinaga, 2015 ).
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Berdasarkan Cronquist (1981), klasifikasi tanaman bawang merah adalah

sebagai berikut.

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Liliopsida

Anak kelas : Liliidae

Bangsa : Liliales

Suku : Liliaceae

Marga :Allium

Jenis : Allium cepa L.

2. Ekstrak Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu sayuran yang berupa umbi. Di Indonesia

bawang merah dijadikan sayuran pendukung atau bumbu pelengkap. Aroma

yang khas membuat masyarakat dapat dengan mudah mengenalinya. Seiring

berjalannya waktu dan kemajuan dalam berpikir kini banyak masyarakat

menggunakan bawang merah sebagai pupuk organik (Muswita, 2011).
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Menurut Nuniga (2015), bawang merah mengandung zat pengatur tumbuh

dan senyawa nutrisi yang merupakan bahan organik dan mineral yang dapat

membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Keuntungan yang didapat apabila menggunakan ekstrak bawang merah

sebagai pupuk organik atau zat pengatur tumbuh alami selain mudah didapat

juga dalam penggunaannya ramah lingkungan (Khair dkk., 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Marfirani dkk (2014),

umbi bawang merah mengandung hormon alami berupa hormon giberelin dan

hormon auksin yang dapat membantu proses pertumbuhan tanaman. William

dkk (2006), yang menyatakan bahwa auksin memiliki kapasitas yang tinggi

untuk memepengaruhi pertumbuhan setelah dilakukan beberapa penelitian

disimpulkan bahwa auksin mempunyai peranan penting dalam mengatur

struktur dan fungsi tanaman. Auksin dapat berperan dalam proses merangsang

pertumbuhan akar, mencegah absisi daun dan buah dan proses pemanjangan

sel (Hartman dkk., 1997). Hormon auksin dapat memengaruhi pertambahan

panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar,

perkembangan buah,dan dominansi apikal. Hormon giberalin dapat

mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang

dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah,

memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar (Intan, 2013).
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Selain hormon auksin dan giberelin, di dalam ekstrak umbi bawang merah

juga terdapat senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, protein, lipid dan

vitamin B, vitamin C, serta unsur-unsur mineral seperti kalsium, kalium,

fosfor, zat besi, magnesium, seng, dan mangan (Manuhara, 2014).

Fosfor sangat berperan dalam pertumbuhan akar. Magnesium untuk

pembentukan klorofil. Kalsium berfungsi sebagai penjaga dan mampu

membantu integrasi membran sel juga berfungsi sebagai perangsang

pembentukan bulu-bulu akar. Karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber

karbon dan cadangan makanan. Lemak berfungsi sebagai penyusun struktur

membran sel. Protein berfungsi untuk membantu proses pembentukan batang.

Vitamin A, vitamin B1 (tiamin) berfungsi sebagai pencegah stres pada

tanaman, vitamin B2 (G, riboflavin) dan vitamin C berfungsi sebagai

antioksidan pada tanaman, serta vitamin B3 (niasin) berfungsi untuk

meningkatkan metabolisme tanaman dalam memanfaatkan enzim-enzim

menjadi protein. Di dalam ekstrak bawang merah  juga terdapat mineral di

antaranya belerang yang berfungsi dalam proses pembentukan butir hijau

daun sehingga daun akan terlihat menjadi lebih hijau. Besi yang berfungsi

untuk pembentukan hijau daun klorofil. Magnesium berfungsi untuk

membantu proses metabolisme tanaman juga dapat membentuk klorofil.

Mangan berfungsi untuk pembentukan vitamin serta protein. Natrium, silikon,
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iodium, nitrogen, dan zat vital non gizi yang disebut air yang berfungsi untuk

unsur hara makro dan mikro (Muswita, 2011).



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2018 di

Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Univeristas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat gelas yang digunakan

berupa Erlenmeyer, beaker glass, tabung reaksi dan raknya, corong, cawan

petri, gelas ukur, serta pipet volume. Alat analisis yang digunakan berupa

spektrofotometer UV dan timbangan digital. Alat penggerus yang

digunakan seperti mortar dan alu.

Alat lain yang juga digunakan adalah oven, blender, pisau, gunting,

sentrifuge, penggaris, alat tulis, kantung plastik, nampan plastik, dan

kamera.
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Bahan-bahan yang digunakan adalah umbi bawang merah yang dibeli di

pasar tradisonal Bandarlampung, yaitu benih kangkung merek panah merah

sebanyak 1 sachet yang diperoleh dari pertokoan di Bandarlampung, etanol

95%, kapas, kertas saring Whatman no. 1, kain kassa, dan aquadest.

C. Rancangan Percobaan

Penelitian ini disusun dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan

faktor utama dari percobaan ini yaitu eksrtak umbi bawang merah (Allium

ceppa) yang terdiri dari 5 taraf konsentrasi (berbagai perlakuan) 0% v/v

(control), 10% v/v, 20% v/v, 30% v/v, 40% v/v. Setiap perlakuan diulang

sebanyak 5 kali sehingga didapatkan 25 satuan percobaan.
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Tabel 2. Notasi perlakuan dan ulangan

Ulangan Konsentrasi Ekstrak Air Umbi Bawang Merah (% v/v)

0 10 20 30 40

1 K0U1 K1U1 K2U1 K3U1 K4U1

2 L0U2 K1U2 K2U2 K3U2 K4U2

3 K0U3 K1U3 K2U3 K3U3 K4U3

4 K0U4 K1U4 K2U4 K3U4 K4U4

5 K0U5 K1U5 K3U5 K3U5 K4U5

Keterangan

U1, U2, U3, U4, U5 : Ulangan
K0 : Konsentrasi ekstrak bawang merah 0% v/v (kontrol)
K1 : Konsentrasi ekstrak bawang merah 10%
K2 : Konsentrasi ekstrak bawang merah 20%
K3 : Konsentrasi ekstrak bawang merah 30%
K4 : Konsentrasi ekstrak bawang merah 40%

D. Variabel yang Diukur

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak air umbi

bawang merah (Allium cepa L.), sedangkan variabel tidak bebas (terikat)
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adalah jumlah daun, tinggi tanaman, berat kering batang dan daun,

kandungan klorofil a, klorofil b dan klorofil total.

E. Metode Kerja

1. Pembuatan Larutan Stok dan Ekstrak Umbi Bawang Merah

Menurut Anggreani (2017), pembuatan larutan stok (konsentrasi 100%)

dari ekstrak umbi bawang merah dapat dilakukan sebagai berikut.

Umbi bawang merah sebanyak 500 gram (dikupas kulitnya terlebih

dahulu) dicuci hingga bersih dan ditiriskan. Kemudian umbi bawang

merah dihaluskan dengan memakai blender dan ditambahkan aquadest

sebanyak 500 ml, lalu ekstrak dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan

disimpan selama 24 jam. Setelah disimpan selama 24 jam, ekstrak

disaring menggunakan kain kassa dan kertas saring Whatman no 1 maka

dihasilkan larutan stok umbi bawang merah dengan konsentrasi 100%.

Untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak umbi bawang merah sesuai

dengan yang diinginkan untuk perlakuan, maka dilakukan pengenceran

seperti pada tabel 3.
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Tabel 3. Pengenceran ekstrak air bawang merah sesuai

Konsentrasi Volume larutan stok
(100%) ekstrak umbi
bawang merah (ml)

Volume aquadest
(ml)

0 % 0 100

10% 10 90

20% 20 80

30% 30 70

40% 40 60

2. Penanaman dan Perawatan Tanaman Kangkung

1. Benih kangkung merek panah merah yang diperoleh dari pertokoan

pertanian dipilih yang bersih dan bernas (cadangan makanan penuh)

sebanyak 125 biji.

2. Benih direndam kurang lebih selama 15 menit di dalam air untuk

memastikan biji benar-benar bernas, yaitu bila direndam dalam air

akan tenggelam. Prosedur menurut BPTP (2009).

3. Media tanam yang terdiri dari tanah : kompos 1 : 1 dimasukkan ke

dalam polybag ukuran 2 kg sebanyak ¾ ukuran polybag. Media tanam

ini disiapkan sebanyak 25 polybag atau 25 satuan percobaan, setiap

satuan percobaan diberi label sesuai dengan perlakuan dan ulangan
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nya. Media tanam berupa campuran tersebut mempunyai nilai drainase

dan aerasi yang baik sehingga mampu membuat bibit kangkung

tumbuh dengan baik dan sehat (Yuliarti, 2007)

4. Benih ditanam pada polybag berukuran 2 kg berisi tanah-kompos

(1:1). Setiap polybag (satuan percobaan) ditanam 5 benih kangkung.

5. Benih kangkung yang sudah ditanam disiram dengan air setiap hari

(pagi dan sore), dan dijaga agar benih kangkung tumbuh dengan baik

dan sehat.

6. Setelah 10 hari, bibit kangkung selanjutnya diberi perlakuan ekstrak

bawang merah dengan konsentrasi 0%, 10%,20%, 30%, 40% sebanyak

50 ml disiramkan pada setiap polybag (satu persatu) setiap 2 hari sekali

pada waktu sore hari (BPTP, 2009).

7. Setelah tanaman kangkung berumur 2 minggu setelah perlakuan

dilakukan pengambilan data untuk variabel : jumlah daun, tinggi

tanaman, berat kering batang dan daun, kandungan klorofil a, klorofil b

dan klorofil total.
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F. Variabel Pengamatan

Data yang diambil setelah tanaman kangkung berumur 2 minggu setelah

perlakuan adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Daun

Jumlah daun (helai) dihitung banyaknya jumlah daun yang terdapat pada

satu tanaman kangkung setiap satuan percobaan.

2. Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman (cm) dihitung berdasarkan pengukuran menggunakan

mistar dari pangkal batang hingga ujung batang untuk 1 tanaman

setiap satuan percobaan.

3. Berat Kering

Berat kering (gram) adalah berat basah dari batang dan daun dari satu

tanaman kangkung setiap satuan percobaan, yang diukur setelah

dikeringkan dengan oven. Menurut Rivai dkk (2010) cara pengeringan

dalam oven adalah cara terbaik untuk menghilangkan kadar air yang ada

pada batang dan daun kangkung dengan menggunakan suhu 60 oC

selama 3,5 jam.

4. Kandungan Klorofil

Menurut Miazek (2002) penentuan kandungan klorofil dilakukan dengan

cara sebanyak 0,07 gram daun kangkung untuk satu tanaman setiap

satuan percobaan digerus menggunakan mortar, kemudian ditambah 10
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ml etanol 95%. Setelah itu ekstrak disaring dan ditampung pada tabung

reaksi, kemudian ditentukan kandungan klorofil a, klorofil b dan klorofil

totalnya.

Penentuan kandungan klorofil dilakukan dengan cara diukur absorbansi

ekstrak klorofilnya masing-masing perlakuan dengan menggunakan

spektrofotometer pada panjang gelombang 649 dan 665 nm. Kandungan

klorofil dinyatakan dengan mg klorofil/gram daun yang diekstraksi

dihitung menggunakan rumus berikut :

Keterangan:

Chla = Klorofil a

Chlb = Klorofil b

Chltotal = Klorofil total

A665 = Absorbansi dengan panjang gelombang 665 nm

A649 = Absorbansi dengan panjang gelombang 649 nm

V = Volume etanol

W = Berat daun
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G. Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh waktu pengukuran dan perlakuan ekstrak air

bawang merah, maka homogenitas ragam diuji dengan menggunakan uji

Levene. Setelah data homogen diperoleh, dianalisis menggunakan

analisis ragam. Analisis ragam dilakukan pada taraf nyata 5%. Apabila

ada perbedaan antar perlakuan, data diuji lanjut dengan uji beda nyata

jujur (BNJ) pada taraf 5% pula. Hubungan antara variabel bebas dan tidak

bebas ditentukan dengan harga R2 berdasarkan persamaan regresi.



V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi ekstrak umbi bawang

merah (Allium cepa L.) yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung

(Ipomoea reptans L.) adalah 30%.
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