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ABSTRACT

Onion is one of the plants belonging to the spice class. Coconut fiber is abundant to be one of
alternative fertilizer in onion cultivation because it contains potassiurn which is useful to enlarge the
bulbs. The location of the research was conducted in Tambalang Kecil Village, Sungai Pandan
Subdistrict, Hulu Sungai Utara District. This research was conducted with the aim to know the growth
response and onion crop yield to various concentration of organic fertilizer of coconut husk. The
research method used randomized block design with single factor with concentration used there are 5
levels,thatispo:0ml/l,pr:50m1 ll,pz:100m1 ll,pt:150m1 ll,p+:200mlll,the results
showed that the application of organic coconut liquid coconut marulre significantly affect the plant
height 24 and 38 DAP, significantly affect the number of leaf 38 DAP, very significant effect on the
number of tubers and tuber weight, no effect on tuber diameter. Pz : 100m1 / I is the best concentration
that gives growth and yield to onion.

Keywords: red onion, liquid organic fertilizer, coconut husk

PENDAHIILUAN

Bawang merah tergolong komoditi yang
mempunyai nilai jual tinggi dipasaran. Daerah
sentra produksi dan pengusahaan bawang
merah perlu ditingkatkan mengingat
permintaan konsumen dari waltu kewaktu
terus meningkat sejalan dengan pertambahan
jumlah penduduk dan peningkatan daya
belinya. Mengingat kebutuhan terhadap
bawang merah yang kian terus meningkat
maka pengusahaanya memberikan prospek
yang cerah (R.ahayu" et., al,2A0T.

Dalam budidaya bawang merah (A.llium
ascalonicum L.), tanah merupakan faklor yang
penting peranannya sebagai media tumbuh.
Tinggr rendahnya produktivitas tanaman
antaralain dipengaruhi oleh iklim, faktor
genetik dan tingkat kesuburan tanah. Iklim dan
sifat genetik ini sangat sukar untuk
dikendalikan manusia, sedangkan tingkat
kesuburan tanah dapat diperbaiki denganjalan
memperbaiki sifat fisik, biologis dan kimia
tanah dengan pemberian pupuk. Pemberian
pupuk anorganik secara berlebihan
memberikan dampak serius bagi tanah. Pupuk
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anorganik jika digunakan dalam jangka
panjang dapat mengeraskan tanah dan
menurunkan stabilitas agregat tanah
(Humberto & Alan 2AI3 dalam Firmansyah
20t4).

Menurut Purwowidodo (1992. 81)

bahwa pupuk organik cair mengandung unsur
kalium yang berperan penting dalam setiap

proses metabolisme tanaman, yaitu dalam

sintesis asam amino dan protein dari ion-ion
ammonium serta berperun dalatrt memelihara
tekanan turgor dengan baik sehingga
memungkinkan lancarnya proses-proses

metabolisme dan menjamin kesinambungan
pemanjangan sel.

Sabut kelapa (Cocos nuctfera)
merupakan limbah dan kelapa yang jarang

terpakai namun keberadaannya melimpah.
Sabut kelapa dapat dimanfaatkan menjadi
pupuk organic cair (POC) yang dapat
menyediakan ketersediaan unsur hara bagi
tanaman.

Kalium merupakan salah satu unsur yang

diperlukan bagt tanarnan golongan umbi-
umbian, karena salah satu sifat positif dari
kalium yaitu mendorong produksi hidrat arang.

Sehingga tanaman yang banyak mengandung
komponen ini seperti tanaman bengkoang
membutuhkan banyak pupuk kalium. Sabut

kelapa dimana di dalamnya terkandung unsur
kalium, apabila direndam maka kalium dalam

sabut tersebut dapat larut dalam air, sehingga

menghasilkan air rendaman yang mengandung
unsur kalium.

Masalah dalam penanaman bawang
merah biasanya terjadi pertunasan baru pada

saat penanaman karena lahan rawa lebak yang

sering lembab dan juga umbi yang kecil-kecil
sehingga tidak memenuhi keinginan pasar.

Menurut Noor (2007), sawah lebak adalah
sawah rendahan yang tergenang secara
periodik sekurang-kurangnya tiga sampai

enam bulan secara kumulatif dalam setahun,

dan dapat kering atau lembab tiga bulan secara
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komulatif dalam setahun. Lahan rawa yang
digunakan adalahlebak dangkal di mana lahan

tersebut tergenang kurang dari 3 bulan dan
ketinggian aimya kurang dari 50 cm.

Menurut Yanti (2014), pemberian POC
(.50% sabut kelapa + 40o/o Chromolaena
odorata + 10%) dengan konsentrasi 1 : 5

menghasilkan anakan produktif tanaman yang

tertinggi yaitu 1 9,7 8 batan/rumpun padi.

Dari laporan penelitian Jamilah, dkk
(2013) menunjukkan bahwa POC asal sabut

kelapa dan C. odorata + sabut kelapa yang
difermentasikan dengan mrkroorgani sme lokal,
mengandung unsur hara makro dan mikro yang
cukup.

Pada penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui (i) respon pertumbuhan dan hasil
tanaman bawang merah terhadap berbagai
konsentrasi POC sabut kelapa dilahan rawa
lebak (ii) mengetahui konsentrasi terbaik yang

memperlihatkan respon pertumbuhan dan hasil
tanaman bawang awing pada lahan rawa lebak.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan di Desa

Tambalang Kecil Kecamatan Sungai Pandan

Kabupaten Hulu Sungai Utara dari bulan Juli
sampai September 2017.

Alat
Cangkul, parang, gembor, alat ukur

(meteran dan timbangan), handsprayer (untuk
memberi perlakuan), kamera, alat tulis.

Bahan
Lahan rawa lebak, urnbi bawang merah

Varietas BimaBrebes, air dan pupuk kandang.

Rancangan Percobaan
Percobaan ini menggunakan Rancangan

Acak Kelompok (RAK) dengan faklor tunggal.
Pengelompokkan berdasarkan berat umbi.
Faktor yang diteliti adalah konsentrasi POC

sabut kelapa (P) sebanyak 5 taraf yang terdiri
dari :
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Fo 
: 0 ml/l, pr : 50 mlll,pz : 100 mlll,pz :

150 ml/l, p+: 200 ml/l
Masing-masing perlakuan di ulang

sebanyak 5 kali, sehingga di dapat 25 satuan
percobaan, setiap satuan percobaan terdiri dari
4 tanaman sampel.

Peubah Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan adalah :

1. Tinggi tanaman. Pengukuran tinggi
tanaman dilakukan mulai dari permukaan
tanah sampai ujung tanaman tertinggi,
pengukuran di lakukan pada umur 10,24
dan 38 HST dengan satuan centimeter
(cm)

2. Jumlah daun. Jumlah daun diperoleh
dengan rnenghitung banyak daun pada
setiap daun tanaman, pengamatan
dilalcukan pada umur 10,24 dan 38 HST

3. Jumlah umbi. Dihitung saat panen dengan
safuan buah per tanaman.

4. Berat umbi. Dihitung dengan cata
menimbang sampel tanaman bawang
merah dengan satuan g per tanaman.

5. Diameter umbi. Dihitung dengan
mengukur keliling urnbi kemudian di

tssN cErAK zoes-g#a

3,14 menggunakan pita ukw dengan satuan
centimeter (cm).

Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka terlebih

dahulu dilakukan kehomogenan ragam.
Apabila data yang didapat tidak homogen,
maka dilakukan transformasi ragam dan
apabila data yang didapat sudah homogen,
untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya
perlakuan konsentrasi POC sabut kelapa
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
bawang merah, maka dilakukan uji-F pada
taraf nyata 5% dan 1%. Untuk mengetahui
perlakuan terbaik maka dilakukan uji DMRT
pada taraf nyata 5o/o,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman
Berdasarkan analisis ragam

menunjukkan bahwa pemberian POC sabut
kelapa terhadap tinggi tanaman tidak
berpengaruh pada 10 HST, namun berpengaruh
pada 24 HST dan berpengaruh sangat nyata
pada 38 HST. Rerata trnggi tanaman dapat
dilihat pada Tabel 1.
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'Iabel 1. Hasil uji beda rata-ratatinggi tanaman bawang merah umur 10, 24 dan38 HST

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm)

po

p1

p2

p3

p1

Keterangan :

Pada Tabel 1, terlihat bahwa tinggr
tanaman pada umur 10 HST tidak berpengaruh.
Pada24 HST perlakuan p2 menunjukkan rata-
rata tinggi tanaman yang paling tinggi yaitu

tersebut

18,23 cm yang berbeda dengan p: dan p+. Pada

3 8 HST, perlakuan pz masih menunjukkan rata-

rata tinggi tanaman yang tertinggi yaitu 20,55

cm, berbeda dengan perlakuan podan ps. Untuk

0,52

0,r7
0,57

0,56

17,20b

L8,23"
13,94

19,55b
?0 55c

16,28u
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lebih jelasnya, rerata tinggi tanaman bawang

merah dapat dilihatpada diagram dibawah ini.

Gambar 1. Diagram hubungan aplikasi POC sabut kelapa terhadap rata-ratatinggi tanaman
bawang merah umur 10, 24 dan 38 HST.

Dari Gambar 1 diatas dapatdilihatbahwa
pertumbuhan tinggi tanaman terus rneningkat
disetiap umur pengamatan. Dengan bertambah
tingginya perlakuan maka dicapai tinggi
tanaman maksimal pada pz, setelah itu tinggi
tanaman cenderung menunn walaupun
konsentrasi perlakuan rneningkat. Hasil
penelitian dan analisis ragam rnenunjukkan
bahwa perlakuan POC sabut kelapa terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah
pada pengamatan tinggi tanaman umur 10 HST
tidak memberikan pengaruh, namun pada

pengamatan 24 HST berpengaruh nyata dan
pada 38 HST berpengaruh sangat nyata. Hal ini
di duga karena akar tanaman pada 10 HST
belum tumbuh banyak sehingga penyerapan
unsur hara belum optimal, sedangkan pada

amur 24 dan 38 HST akar tanaman sudah

mampu beradaptasi dengan tanah disekitar
tanaman.

Nurahrni et. al., (2010) dalam Rahmi

(2015) menyatakan bahwa tanaman akan

tumbuh baik jika unsur hara yang dibutuhkan

berada dalam keadaan cukup tersedia dan

berimbang. Peran unsur hara adalah
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merangsang perkembangan seluruh bagian

tanaman sehingga tanaman akan lebih besar.

Penyerapan unsur hara relatif lebih banyak

pada fase vegetatif tanaman.

Menurut Lakitan (2004), unsur N
merupakan bahan dasar untuk mernbentuk
asam amino dan protein yang akan

dimanfaatkan untuk proses metabolisme dari
tanaman. Tersedia N dalam jumlah yang cukup
menurut Hardjowigeno (2015) akan

memperbaiki perfumbuhan vegetatif dan

membentuk protein, sehingga dapat

memperlancar metabolisme tanaman dan
akhimya akan mempengaruhi pertumbuhan

organ-organ seperti batang, daun dan akar

menladi lebih baik.

Jumlah Daun
Berdasarkan analisis ragam

menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik

cair sabut kelapa terhadap berbagai konsentrasi

tidak berpengaruh pada 10 dan24 HST, namun

berpengaruh pada 38 HST. Untuk lebih
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jelasnya, reruta tinggi tanaman dapat dilihat
padaTabel2.

Tabel 2. Hasil uji bedarata-ratajumlah daun tanaman bawang merah umur 10, 24 dan 38 HST

Perlakuan Jumlah Daun (helai)

10 HST 24 HST 38 HST

po 0,95

Pr 0,40

Pz 0,85

p3 0,95

P4 1,30

g,g0 10,65u

12,55 16,65',

12,05 14,10ub

10,20 11,70b

9,40 1 1,85b

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perlakuan tersebut
berbeda nyataberdasarkan uji DMRT padataraf nyata 5 Yo

Tabel2 menunjukkan bahwa pada 10 dan jumlah daun yang paling banyak yaitu 16,65

24 HST pernberian POC sabut kelapa tidak helai, sedangkan p3 dan p4 tidak berbeda.

berpengaruh, namun pada 38 HST berpengaruh Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

nyata. Pada 38 HST, pi menunjukkanruta-rata diagram berikut.

Gambar 2.Diagram hubungan aplikasi POC sabut kelapa terhadap rata-rata jumlah daun bawang
merah umw i0. 24 dan 38 HST.

Gambar 2 menunjukkan bahwa teqadi HST diduga akibat pertumbuhannya yang

peningkatan jumlah daun sampai pr, namun lambat. Menurut Salisbury dan Ross (1995)

kemudian terjadi penurunan ketika dalam Mahdiannoor et. al., (2016) bahwa laju
pertambahan konsentrasi perlakuan. Tidak pertumbuhan awalnya akan lambat, tetapi

berpengaruhnya jumlah daun pada 70 dan 24 kemudian akan meningkat terus dan semakin
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besar organisme maka akan semakin cepat
perfurnbuhannya.

Sutedjo (2001) yang menyatakan bahwa
kemampuan tanaman menyerap unsur hara
selama pertirmbuhan dan perkembangannya
(terutama dalam hal pengambilan atau
penyerapan) adalah tidak sama. Tanaman
membutuhkan waktu dan jumlah unsur hara
yang berbeda, selama pertumbuhan dan
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perkembangannya terhadap berbagai dosis
terhadap pertumbuhan intensitas berbeda-beda.

Jumlah Umbi
Berdasarkan analisis ragam menunjukkan
bahwa pemberian POC sabut kelapa terhadap
jumlah umbi berpengaruh sangat nyata. Rerata
jumiah umbi bawang merah dapat dilihat pada

Tabei 3.

Tabel 3. Hasil uji beda rata-rata jumlah umbi bawang merah

Perlakuan Jumlah U;brcu;fit
po

p1

p2

p3

p4

Keterangan : Nilai ruta-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perlakuan tersebut
berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf nyata 5 o/o

Pada Tabel 3, rata-rata jumlah umbi yang paling banyak yaitu pada p2 sebanyak 6,45,
sedangkan pl dan p3 tidak berbeda nyata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 3. Diagram hubungan aplikasi POC sabut kelapa terhadap rata-rata jumiah umbi bawang
merah.

3,40u

5,45b

6,450

5,85b

a )\ub

Dari Gambar 3 menunjukkan bahwa
terladi peningkatan junrlah umbi sampai p2,

namun setelah itu teqadi penurunan. Pada
analisis tanah diketahui bahwa pH tanah agak
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masam, ditambah POC sabut kelapa jugaagak
masam sehingga diduga leningkatan
konsentrasi POC sabut kelapa membuatjumlah
umbi mengalami penumnan pada p3.dan p4.
Menurut Hardjowigeno (2015) disamping
tanah yang masam, unsur-unsur mikro juga
mudah larut sehingga ditemukan dalam jumlah
banyak. Unsur mikro adalah unsur yang
diperlukan dalarn jumlah yang sangat kecil
sehingga menjadi racun kalau terdapat dalam
jumlah yang terlalu besar.

Menurut Suryana (2008) suatu tanaman
akan tumbuh dan berkembang dengan subur
apabila unsur hara P yang diberikan dapat
diserap oleh suatu tanaman dalam bentuk yang
sesuai untuk diserap akar serta dalam jurrlah

'Iabel 4. Hasil uji beda rata-rata berat umbi bawang merah

t85
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yang relatif besar. Selanjutnya *.olr*,
Novizan (2002) menyatakan kekfiirtgarr unsur
K dapat menyebabkan batang tanaman lemah
dan mudah rebah, ukuran umbi menjadi lacil.
Kekurangan unsur P pada masa pembentukan

umbi menyebabkan pembentukan umbi
terharnbat.

Berat Basah Unbi
Berdasarkan analisis ragam

menunjukkan bahwa pemberian POC sabut

kelapa terhadap beral basah umbi berpengaruh

sangat nyata. Rerata berat umbi bawang merah

dapat dilihat pada Tabel4.

(

n
k
C
u
Sl

Perlakuan Fgret VrylrGL-
pr

pz

p3

P4

r0,25u

18,95'

15,95b.

TI,75b

b
d
fr
tx
h
S,

(1

rn

Fr-eterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perlakuan tersebut
berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf nyrta 5 o/o

Pada Tabel 4, berat umbi yang paiing

berat terdapat pada perlakuan pz yaitu 18,95 g,

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan

p3, sedangkan p2 berbeda nyata dengan

perlakuan po dan pr. Untuk lebihjelasnya dapat

dilihat pada diagram berikut.

Gt



186

rssN CETAK 2085-3548
Media Sains, Volume 10 Nomor 2, Oktober 2017

Ganbar 4. Diagram hubungan aplikasi poc sabut kelapa terhadap rata-rataberat umbi bawang

merah.

o{

G
d

P

Berdasarkan hasil analisis ragam

meriunlukkan bahwa pemberian POC sabut

t.iupu U.tpengaruh nyata terhadap.berat umbi'

Ganbar 4 rnenur4ukkan peningkatan berat

umti sampai dengan pz, ialu terjadi penurullan

seiring dengan peningkatan perlakuan' 
.-Menurut 

Sutedjo (2010) unsur hara P

berirngsi untuk mempercepat pertumbuhan

akat, dan mempercepat pembentukan umbi

maupun biji dan berperan dalam peningkatan

hasii u*Ui-r't*biuo, sedangkan unsur K

U.tp-tun untuk meningkatkan bgrat 
-urnbi'

Seianjutnya menurut Thamrin dan Hanaf,r

(1gg;) ialam Nuryadin er'. al" (2016)'

menyatakan bahwa pertumbuhan sangat

dipengaruhi oleh kandungan air,,jika pasokan

aii teicukupi makan pertumbuhan .taltaman
akan berjalan baik, tetapi jika terjadi defisiensi

air rnaka perfumbuhan dan perkembangan

tanaman akin terganggu, tanaman akan mudah

layu dan mati.

Diameter umbi
Berdasarkan analisis ragam

menunjukkan bahwa aplikasi POC sabut

kelapa berbagai konsentrasi terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah

iidut U.tp.ngaruh. Untuk iebih jelasnya dapat

dilihat Pada diagram berikut:

Garrbar 5. Diagram hubungan

bawang merah'

Perlakuan

aplikasi POC sabut kelapa terhadap ruta-rafadiameter umbi

2
0(

-o 1.5

3.
a

E 0's
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Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat
bahwa dengan bertambahnya konsentrasi POC
sabut kelapa akan meningkatkan diameter
umbi pada perlakuan po, pr, dan pz, namun
menurun pada pl dan p+.Bahwa aplikasi POC
sabut kelapa terhadap perfumbuhan dan hasil
tanaman bawang merah tidak berpengaruh
pada diarneter umbi. Hal ini diduga hal ini
diduga karena serapan hara terganggu akibat
pH yang agak masam dan POC yang agak
masam,

Menurut Ispandi (2003) dalam
Fendrasari et. al., (2012) tanaman yang
kekurangan unsrir hara fosfor, selain akan
mengganggu proses metabolisme dalam
tanarnan juga sangat menghambat serapan hara
lain termasuk kalium serta sangat menghambat
proses pembenflrkan dan pembesaran umbi.
Menurut analisis pupuk organik cair sabut
kelapa, pH POC agak masam yaitu 4,53
sehingga mempengaruhi penyerapan unsur
hara. Selanjuturya menurut Hardjowigeno
(2015), pH tanah yang agak masam
menyebabkan tanaman tidak dapat
memanfaatkan N, P, K dan zathara lain yang
dibutuhkan. Pada pH yang agak masam dan
POC yang agak masam tentunya banyak
mengandung unsur Al yang bersifat racun juga
mengikat P dan K sehingga tidak dapat diserap
oleh tanaman.

KESIMPULAN DAI.[ SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

l.Pemberian berbagai konsentrasi POC sabut
kelapa terhadap perhirnbuhan dan hasil
bawang merah memberikan pengaruh yang
sangat nyata pada tinggi tanaman 38HST,
jumlah urnbi dan berat umbi, berpengaruh
nyata pada tinggr tanaman 24 HST, jumlah
daun 38 HST. Serta tidak berpengaruh pada

tinggi tanaman 10 HST, jumlah daun 10 dan
24 HST, da.n diameter umbi.

L87

rssN CETAK 208s-3548

2 Perlakuan terbaik untuk konsentrasi POC
sabut kelapd.terhadap perfumbuhan dan hasil
tanaman bawang merah adalah pz (100mVl)

Saran
Berdasarkan kesirnpulan dari hasii

penelitian rnaka disarankan rnelakukan
budidaya bawang merah menggunakan POC

sabut kelapa dengan konsentrasi 100 ml/l.
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