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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui (1) cara pemupukan (lewat tanah atau daun) yang 

efektif pada bawang merah dan (2) pengaruh dosis pemberian pupuk silikat cair terhadap 

pertumbuhan dan hasil bawang merah. Penelitian telah dilakukan di Kebaloan Atas, Senaru, Bayan, 

Lombok Utara. Pada bulan November 2017 sampai Januari 2018. Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 ulangan (blok) dan perlakuan diatur 

secara petak terpisah  (split-splot). Petak utama adalah cara apliksi pupuk silikat cair (P1=Tanah, 

dan P2=Daun), sedangkan anak petak adalah dosis pemberian pupuk silikat cair (F0=Kontrol, F1=3 

L/ha, F2=6 L/ha, F3=9 L/ha dan F4=12 L/ha). Hasil penelitian menunjukan cara aplikasi pupuk 

silikat cair melalui tanah dan daun memberikan pertumbuhan dan hasil yang sama pada bawang 

merah. Semakin tinggi dosis pemupukan yang diberikan akan meningkatkan hasil namun pada titik 

tertentu peningkatan dosis pemupukan tidak dapat meningkatkan hasil, berat berangkasan basah 

tertinggi adalah 1976,5 g/m
2
, berat berangkasan kering tertinggi 1492,4 g/m

2
, dan berat umbi kering 

tertinggi 1340,3 g/m
2
, dosis yang optimal pada pemupukan bawang merah yang diberikan 3 kali (9 

L/ha). Oleh karena itu disarankan cara pemupukan dapat diterapkan dilapang melalui tanah maupun 

daun. 

 

Kata kunci: Bawang merah, cara dan dosis pupuk silikat cair. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to know the effects of application of liquid silicate fertilizer on 

the growth and yield of shallot. The research was done at Kebaloan Atas, Senaru, Bayan, North 

Lombok, from November 2017 to January 2018. A Randomized Block Design (RBD) was used in 

this research with three replication. Treatments were arranged in a split – plot where the main plot 

was the application of liquid silicate fertilizer (P1 = Soil, and P2 = Leaf) and the subplot was the 

dose of liquid silicate fertilizer (F0 = Control, F1 = 3 L / ha, F2 = 6 L / ha, F3 = 9 L / ha and F4 = 

12 L / ha). Results showed that the application of liquid silicate fertilizer through both soil and leaf 

have performed the same growth and yield of the shallot. A certain point of higher dose of fertilizer 

would have improved the yield of shallot. The highest wet weight was 1976.5 g / m2, the highest 

dryingweight was 1492,4 g/m2 and the highest dried bulb was 1340.3 g/m2. The optimum dose of 

fertilizer was 9 L/ha. Research suggested that liquid silicate fertilizer can be applied through either 

soil or leaf.  

 

Keywords: Red onion, manner and dosage of liquid silicate fertilizer. 
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PENDAHULUAN 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan komoditi hortikultura yang tergolong 

sayuran rempah. Sayuran rempah ini sangat banyak dibutuhkan terutama sebagai pelengkap bumbu 

masakan untuk menambah cita rasa dan kenikmatan makanan. Selain sebagai bumbu masak, 

bawang merah dapat juga digunakan sebagaiobat tradisional yang banyak bermanfaat untuk 

kesehatan (Estu, dkk., 2007). 

. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, Sentra produksi bawang merah di NTB adalah 

Kabupaten Bima dengan volume produksi pada 2013 mencapai 80.218 ton, disusul Kabupaten 

Sumbawa 11.885 ton, Lombok Timur 7.823 ton, Dompu 1.583 ton, Lombok Utara 55 ton dan Kota 

Bima 35 ton. Kualitas produksi bawang merah di NTB cukup tinggi. Namun dari segi kualitasnya 

relatif rendah, karena petani sering  menyemprot bawang merah dengan pestisida sintetis (racun). 

Budidaya bawang merah dengan dosis pemberian pupuk yang tinggi akan menyebabkan umbi 

bawang merah menjadi lebih besar,tetapi kandungan air tinggi (penyusutan tinggi), kurang bernas, 

dan mudah kropos (kulit umbi terkupas). Selain itu, pemberian pupuk sistetis yang berlebihan 

(khususnya N) pada bawang merah dapat menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan hama 

dan penyakit (Rajiman, 2009). Disisi lain, petani sering mengendalikan hama dan penyakit dengan 

pestisida sintetis dengan kosentrasi yang tinggi, sehingga menyebabkan produk bawang merah tidak 

sehat (mengandung residu pestisida). Penggunaan pestisida sintetis juga akan menyebabkan biaya 

input usaha tani yang tinggi. Untuk menghadapi permasalahan pertanian tersebut memerlukan 

teknologi budidaya yang lebih tepat (Girsang, 2009). Tujuan penelitian (1) mengetahui cara 

pemupukan (lewat tanah atau daun) yang efektif pada bawang merah, dan (2) mengetahui pengaruh 

dosis pemberian pupuk silikat cair terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini digunakan metode eksperimental dengan melaksanakan percobaan dilapang 

dilakukan di Kebaloan Atas, Senaru, Bayan, Lombok Utara. Pada bulan November 2017 sampai 

Januari 2018. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) 

dengan 3 ulangan (blok) dan perlakuan diatur secara petak terpisah  (split-splot). Petak utama 

adalah cara apliksi pupuk silikat cair (P1=Tanah, dan P2=Daun), sedangkan anak petak adalah dosis 

pemberian pupuk silikat cair (F0=Kontrol, F1=3 L/ha, F2=6 L/ha, F3=9 L/ha dan F4=12 L/ha). 

Parameter yang dikaji yaitu, parameter vegetatif (panjang daun dan jumlah daun), parameter hasil 

(jumlah umbi, berat berangkasan basah, berat berangkasan kering, berat umbi kering dan persentase 

penyusutan umbi). Data hasil penelitian akan dianalisis dengan analisis keragaman (Anova), hasil 

analisis keragaman yang berbeda nyata akan diuji lanjut menggunakan uji beda nyata jujur (BNJ) 

pada taraf nyata 5 %. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter yang dikaji pada penelitian ini adalah parameter vegetatif (panjang daun dan 

jumlah daun), dan parameter hasil yaitu (jumlah umbi/rumpun, berat berangkasan basah, berat 

berangkasan kering, berat umbi bersih dan persentase penyusutan umbi).   

Panjang Daun (cm) 

Cara pemupukan melalui tanah dan daun tidak berpengaruh nyata terhadap panjang daun pada 

saat tanaman umur 1 sampai 5 MST, dengan rata-rata cara pemupukan melalui tanah umur 1 sampai 

5 MST yaitu 13, 21, 30, 35 dan 39 cm, sedangkan rerata pada pemupukan melalui daun adalah 13, 

21, 30, 34 dan 37 cm. Menurut Yukamgo dan Yuwono, (2007) Pemberian silikat tidak berpengaruh 

terhadap tinggi tanaman karna silikat berperan dalam meningkatkan resistensi terhadap cekaman 

abiotik.  Lestari (2014) juga menjelaskan bahwa pemberian pupuk silikat cair tidak berpengaruh 

terhadap tinggi tanaman padi yang ditanaman dengan sistem ratun. 

Tabel 1. Rata-rata panjang daun (cm) pada umur  1 sampai 6 MST. 

Cara 

Pemupukan 

Dosis 

Pemupukan 

(L/Ha) 

Panjang daun (cm/MST) 

1  2 3 4 5 6 

TANAH 

0 12 21 30 35 42 43 

3 13 21 29 35 38 39 

6 13 20 30 35 37 39 

9 13 22 30 34 38 39 

12 13 22 31 36 40 41 

DAUN 

0 13 23 31 33 36 37 

3 13 21 28 34 35 36 

6 13 20 29 33 36 37 

9 13 22 30 33 38 38 

12 14 22 32 34 38 37 

Rata-rata 

Pemupukan 

Tanah 13 21 30 35 39 40b 

Daun 13 21 30 34 37 37a 

BNJ 5 % - - - - - 2.11 

Rata-rata 

 Dosis 

0 12.5 22.0 30.5 34.0 39.0 40.0 

3 13.0 21.0 28.5 34.5 36.5 37.5 

6 13.0 20.0 29.5 34.0 36.5 38.0 

9 13.0 22.0 30.0 33.5 38.0 38.5 

12 13.5 22.0 31.5 35.0 39.0 39.0 

BNJ 5 % - - - - - - 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata pada uji BNJ 5%. 

namun pada umur tanaman 6 MST berpengaruh nyata pada pemberian melalui tanah memiliki 

panjang daun yang lebih tinggi yaitu 40 cm di bandingkan pada perlakuan pemupukan melalui daun 
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yaitu 37 cm, karena pada umur 6 MST merupakan akhir fase vegetatif pertumbuhan bawang merah 

sehingga tanaman memiliki perkaran yang banyak untuk penyerapan unsur hara dan air dengan 

optimal. Pada (Tabel 1) dapat dilihat bahwa perlakuan berbagai dosis pemupukan silikat cair tidak 

berpengaruh nyata terhadap panjang daun bawang merah pada umur 1 sampai 6 MST. 

Namun rata-rata panjang daun pada Tabel 1, dari minggu ke minggu  memiliki peningkatan panjang 

daun, umur 1 ke 2 MST peningkatan  sekitar 8.27 cm/ 1 minggu, umur 2 ke 3 MST peningkatannya 

8.87 cm/1 minggu, umur 3 ke 4 MST peningkatannya 4.08 cm/ 1 minggu, umur 4 ke 5 MST 

peningkatannya 3.52 cm/1 minggu, dan pada umur 5 ke 6  MST peningkatannya 0.79 cm/1 minggu. 

Peningkatan panjang daun dari minggu ke minggu mengalami peningkatan semakin kecil, dan akan 

berakhir pada vegetatif maxsimal, artinya peningkatan panjang daun semakin mendekati 

pertumbuhan maxsimal semakin kecil sampai peningktannya tidak akan terjadi lagi. 

Jumlah Daun (helai)/rumpun  

 Cara dan dosis pemupukan pupuk silikat cair serta interaksi kedua perlakuan tidak 

berpengaruh nyata pada jumlah daun (helai)/rumpun bawang merah pada umur 1 sampai 6 MST. 

Azhari (2015) menjelaskan bahwa pemberian pupuk silikat cair tidak berpengaruh nyata terhadap 

jumlah daun pada tanaman blewah. 

Pada Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah daun (helai)/rumpun dari minggu 

ke minggu selalu mengalami peningkatan  Jumlah daun (helai)/rumpun pada umur 1 ke 2 MST 

peningkatannya yaitu 4 helai/rumpun, umur 2 ke 3 MST peningkatannya 4 helai/rumpun, umur 3 ke 

4 MST peningkatannya yaitu 6 helai/rumpun, umur 4 ke 5 MST peningkatannya yaitu 6 

helai/rumpun, dan pada umur 5 ke 6 MST peningkatannya yaitu 3 helai/rumpun. Jumlah daun pada 

bawang merah dipengaruhi oleh genotif setiap tanaman dan kondisi lingkungan di sekitar tanaman, 

jumlah daun di tentukan oleh jumlah anakan, dimana semakin banyak anakan maka daun yang 

terbentuk akan semakin banyak, sedangkan jumlah anakan dipengaruhi oleh  faktor genetik pada 

masing-masing varietas. Gardner et al (1991) menyatakan bahwa jumlah daun/rumpun pada 

tanaman bawang merah ditentukan oleh jumlah anakan yang terbentuk, semakin banyak jumlah 

anakan yang terbentuk maka peluang daun yang terbentuk akan semakin banyak. 
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Tabel 2. Rata-rata Jumlah daun (helai)/rumpun pada umur tanaman 1 sampai 6 MST. 

Cara 

Pemupukan 

Dosis 

Pemupukan 

(L/Ha) 

Jumlah daun (helai)/MST 

1 2 3 4 5 6 

TANAH 

0 11 14 19 24 31 35 

3 14 17 21 26 31 36 

6 12 16 19 23 29 33 

9 13 17 20 26 32 36 

12 13 16 21 29 34 38 

DAUN 

0 14 21 24 31 36 37 

3 12 16 19 27 30 33 

6 14 18 23 29 37 40 

9 14 18 21 30 37 41 

12 13 18 22 26 33 33 

Rata-rata 

Pemupukan 

Tanah 13 16 20 26 31 36 

Daun 13 18 22 29 35 36 

BNJ 5 % - - - - - - 

Rata-rata 

Dosis 

0 12.5 17.5 21.5 27.5 33.5 36.0 

3 13.0 16.5 20.0 26.5 30.5 34.5 

6 13.0 17.0 21.0 26.0 33.0 36.5 

9 13.5 17.5 20.5 28.0 34.5 38.5 

12 13.0 17.0 21.5 27.5 33.5 35.5 

BNJ 5 % - - - - - - 

 . 

Parameter Hasil 

Jumlah Umbi/Rumpun 

Cara dan dosis pemupukan serta interaksi dari kedua perlakuan tidak berpengaruh nyata 

terhadap parameter jumlah umbi/rumpun tanaman bawang merah, tetapi pada penelitian yang 

dilakukan berdasarkan nilai rata-rata Tabel 4, pemberian pupuk silikat cair melalui daun yaitu 10 

umbi/rumpun sedangkan pemberian pupuk melalui tanah yaitu 9 umbi/rumpun.  

Sedangkan pada perlakuan dosis pemupukan pupuk silikat cair rata-rata jumlah umbi/rumpun, 

tampa pemupukan silikat cair 9.0, pemupukan 1 kali dosis (3 L/ha) 9.5, pemupukan 2 kali dosis (6 

L/ha) 9.5, pemupukan 3 kali dosis (9 L/ha)) 10.5, dan pemupukan 4 kali dosis (12 L/ha) 10.0. 

Berdasarkan hasil deskripsi bawang merah varietas Super Philip, menjelaskan bahwa jumlah 

umbi/rumpun yang terbentuk yaitu 9-18 umbi/rumpun. Sunarjono dan Soedomo (1993), 

Menyatakan jumlah umbi/rumpun pada tanaman bawang merah ditentukan oleh varietas itu sendiri 

dan dipengaruhi oleh faktor genetik pada masing-masing varietas.  
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Tabel 4. Rata-rata jumlah umbi/rumpun bawang merah pada perlakuan cara dan dosis pemupukan 

pupuk silikat cair. 

Cara 

Pemupukan 

Dosis 

Pemupukan 

(L/Ha) 

 

Jumlah umbi/rumpun 

TANAH 

0 8 

3 9 

6 10 

9 10 

12 11 

DAUN 

0 10 

3 10 

6 9 

9 11 

12 9 

Rata-rata 

Pemupukan 

Tanah 9 

Daun 10 

BNJ 5 % - 

Rata-rata 

Dosis 

0 9.0 

3 9.5 

6 9.5 

9 10.5 

12 10.0 

BNJ 5 % - 

 

Berat Berangkasan  

Pada Gambar 1. dapat dilihat bahwa pupuk silikat cair dengan berbagai dosis yang diberikan 

berpengaruh nyata terhadap berat berangkasan basah dan berat berangkasan kering pada bawang 

merah. pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa semakin tinggi dosis aplikasi pupuk silikat cair yang 

diberikan pada tanaman semakin meningkatkan hasil berat berangkasan basah dan berat 

berangkasan kering namun pada titik tertentu penambahan dosis pemupukan tidak dapat 

meningkatkan hasil bawang merah bahkan jika terus ditingkatkan akan menurunkan hasil.  

Pada Gambar 1 menunjukan bahwa hasil berat berangkasan basah bawang merah (kiri), hasil 

tertinggi terdapat pada pemupukan 3 kali dengan dosis (9 L/ha) dengan hasil yaitu 1976,5 g/m
2
, 

sedangkan hasil  terendah  terdapat pada perlakuan kontol/tampa aplikasi pupuk silikat cair yaitu 

1265,8 g/m
2
. dan diikuti dengan pemupukan 4 kali (12 L/ha) 2213,4 g/m

2
, diikuti dengan 

pemupukan 2 kali (6 L/ha) 1502,7 g/m
2
, diikuti dengan pemupukan 1 kali (3 L/ha) 1502,7 g/m

2
. 

Sedangkan pada berat berangkasan kering (kanan) hasil tertinggi terdapat pada pemupukan 3 

kali dosis (9 L/ha) 1492,4 g/m
2
, sedangkan hasil terendah terdapat pada perlakuan kontrol/tampa 

aplikasi pupuk silikat cair 948,0 g/m
2
, diikuti dengan pemupukan 4 kali dosis (12 L/ha) 1673,9 
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g/m
2
, pemupukan 2 kali  dosis (6 L/ha) 1310,9 g/m

2
, dan pemupukan  1 kali dosis (3 L/ha) 1129,4 

g/m
2
. Hal ini membuktikan bahwa tanaman bawang merah  yang tidak  diberikan nutrisi tambahan 

selama masa pertumbuhan, mengakibatkan pembentukan umbi kurang optimal sehingga hasil yang 

diperoleh jugak tidak optimal. Menurut Pahan (2008) pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

sangat dipengaruhi oleh pemberian pupuk dan ketersediaan unsur hara, untuk mencapai 

pertumbuhan yang optimal, seluruh hara yang dibutuhkan oleh tanaman harus dalam keadaan 

tersedia. 

Pemupukan 3 kali dosis (9 L/ha) merupakan dosis yang tertinggi untuk hasil bawang merah, 

karena pada dosis pemupukan yang diberikan sudah mampu menyediakan unsur hara yang optimal 

yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhannya. Roesmarkam dan Yuwono (2002) 

menyatakan bahwa silikat Si dapat meningkatkan produksi tanaman hortikultura, karena silikat 

mampu memperbaiki sipat fisik. Sumida (2002) menyatakan  bahwa pemberian pupuk silikat 

mampu memberikan hasil tanaman yang baik, karena penambahan pupuk silikat cair  dapat 

meningkatkan kekuatan dan ketahanan sel, sehingga akan membantu daun lebih tegak  sehingga 

dalam peroses fotosintesis lebih efektif. Sedangkan Tisadale et al (1985) meyatakan bahwa silikat 

Si dalam tanah disamping sebagai unsur hara tanaman, juga berperan dalam menurunkan Fe dan 

Mn yang berada dalam kondisi toksik. Silikat Si juga mempengaruhi fiksasi fosfor  sehingga 

ketersediannya meningkat.  

  

Gambar 1. Grafik hubungan antara dosis pemupukan dengan berat berangkasan basah (BBB, kiri) 

dan berat berangkasan kering (BBK, kanan). 

 

Hasil dari nilai koefesien korasi antara berat berangkasan basah (kiri) dan berat berat 

berangkasan kering (kanan) dengan perlakuan dosis pemupukan silikat cair memiliki hubungan 

yang erat dengan berat berangkasan basah nilai R
2
 = 0.80 yang artinya berat berangkasan basah 

pada bawang merah di tentukan oleh perlakuan dosis pemupukan sebesar 80 % yang sisanya di 
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pengaruhi oleh faktor lingkungan. Berat berangkasan kering dengan nilai R
2 

= 0.81, yang artinya 

Berat berangkasan kering ditentukan oleh dosis pemupukan sebesar 81 % sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan. 

 

Berat Umbi Kering 

Pada Gambar 2, menunjukan bahwa dosis pemupukan silikat cair berpengaruh nyata terhadap 

berat umbi kering dapat dilihat pada Gambar 2, berat umbi kering tertinggi didapatkan pada 

pemupukan 3 kali dosis (9 L/Ha) dengan hasil 1340,3 g/m
2
, sedangkan hasil terendah terdapat pada 

perlakuan tampa aplikasi pupuk silikat cair yaitu 880,5 g/m
2
,
 
diikuti dengan pemupukan 4 kali dosis 

(12 L/Ha) yaitu 1493,5 g/m
2
,
 
 pemupukan 2 kali dosis (6 L/Ha) yaitu 1187,0 g/m

2
,
 
dan pemupukan 1 

kali dosis (3L/Ha) yaitu 1033,8 g/m
2
,
 
  

Pada Gambar 2, bahwa perlakuan dosis pupuk silikat cair berpola linier terhadap berat umbi 

kering yang tertinggi pada perlakuan dosis pemupukan 3 kali dengan dosis (9 L/Ha). Lingga (2005) 

mengemukan bahwa unsur hara yang dibutuhkan tanaman  tersedia dalam jumlah yang cukup, maka 

hasil metabolisme seperti sintetis biomasa akan meningkat, akibatnya berat tanaman semakin 

bertambah. Pangaribuan (2008) dalam Zulyana (2011) menyatakan bahwa, bobot kering tanaman 

akan meningkat jika fotosintesis meningkat, sehingga biomassa akan terserap seiring dengan 

berjalannya proses fotosintesis. Jumlah biomassa yang terserap akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya bobot kering tanaman. 

Sudrajat (2005), menyatakan bahwa bobot kering total tanaman merupakan cermin dari 

akumulasi senyawa organik yang berhasil disintesis tanaman dari senyawa anorganik (unsur hara, 

air, dan karbondioksida). 

 

  

Gambar 2. Grafik hubungan antara dosis pemupukan dengan berat umbi kering (BUK). 
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Pada Gambar 2, hubungan antara dosis pemupukan silikat cair terhadap berat umbi kering 

pada tanaman bawang merah menunjukan persamaan regresi yang berpola linier yang signifikan 

Y=34.54 X +  173.7 dengan R
2
=0.830. Yang artinya bahwa pemberian dosis pupuk silikat cair yang 

berbeda memberikan kontribusi sebesar 83 % terhadap berat umbi kering pada tanaman bawang 

merah dan sisanya disebabkan oleh faktor lingkungan. 

Persentase Penyusutan Umbi  

Cara dan dosis aplikasi pupuk silikat cair tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 

persentase penyusutan umbi bawang merah, pada Tabel 5,  dapat dilihat bahwa rata-rata persentase 

penyusutan umbi  melalui tanah yaitu 24.72 % sedangkan pada daun yaitu 24.36 %. Sedangkan 

pada perlakuan dosis pemupukan pupuk silikat cair rata-rata persentase penyusutan umbi, tampa 

pemupukan silikat cair 24.54 %, pemupukan 1 kali dosis (3 L/Ha) 24.59 %, pemupukan 2 kali dosis 

(6 L/Ha)  245.35 %, pemupukan 3 kali dosis (9 L/Ha) 24.85 %, dan pemupukan 4 kali dosis (12 

L/Ha)  24.28 %. Tidak ada perbedaan penyusutan umbi bawang merah antar perlakuan sampai 

dengan pengeringan 1 minggu 

 

Tabel 4, Rata-rata persentase penyusutan umbi (%) bawang merah pada perlakuan cara dan dosis 

aplikasi pupuk silikat cair 

Cara 

Pemupukan 

Dosis 

Pemupukan 

(L/Ha) 

 

Persentase 

penyusutan 

umbi (%) 

TANAH 

0 24.90 

3 25.12 

6 24.85 

9 24.85 

12 24.53 

 

DAUN 

0 24.19 

3 24.06 

6 25.86 

9 24.85 

12 24.04 

Rata-rata 

Pemupukan 

Tanah 24.72 

Daun 24.36 

BNJ 5 % - 

Rata-rata 

Dosis 

0 24.54 

3 24.59 

6 25.35 

9 24.85 

12 24.28 

BNJ 5 % - 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan  maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pemberian pupuk silikat cair melalui tanah dan daun memberikan pertumbuhan dan hasil 

yang sama pada tanaman bawang merah. 

2. Pemberian dosis pupuk silikat cair yang berbeda memberikan hasil yang berbeda,  yang 

terbaik adalah pemupukan 3 kali dosis (9 L/ha). 

 Saran 

Penggunaan pupuk silikat cair dapat diterapkan dilapang melalui tanah maupun daun karena 

pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang nyata. 

DAPTAR PUSTAKA 

 

Azhari. 2015. Aplikasi Pupuk Silikat Plus (Psc) Untuk Meningkatkan Kualitas Buah Blewah. 

(Skripsi). Fakultas Pertanian. Universitas Mataram. Mataram. Indonesia 

Badan Pusat Statistik. 2013. Produksi Bawang Merah Nusa Tenggara Barat. BPS NTB. Mataram. 

Gardner, et al. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Terjemahan Susilo, H. Universitas Indonesia 

Press. Jakarta. 

Girsang, W. 2009. Dampak Negatif Penggunaan Pestisida. https://usaha tani. 

Wordpress.com/2009/02/26/dampak-negatif-penggunaan pestisida. [20 Sep 2017]. 

Lestari, 2014. Pengaruh Pemberian Pupuk Si
plus

 Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Padi 

Terhadap Dua Sistem Ratun. (Skripsi). Fakultas Pertanian. Universitas Mataram. Mataram. 

Indonesia. 

Pahan, 2008. Panduan Lengkap Tanaman Perkebunan. Penebar Swadaya. Jakarta 

Rajiman. 2009. Pengaruh Pemupukan NPK Terhadap Hasil Bawang Merah Dilahan   Pasir Pantai. 

Jurnal ilmu Pertanian. Vol 5, No 1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang 

Yogyakarta Hal 53-54. 

Roeskarman dan Yuwono. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Kansius. Yogyakarta 

Sumida. H. 2002. Plant Available Silicon in Paddy Soil. National Agricultural Reaserch Center For 

Tohoku Region Omagari. Second Silicon in Agriculture Conference. Tsuruoka, Yamagata 

Japan.21: 43-49. 

Tisandale S, I. 1985. Soil Fertility and FertilizersMacmillan Publishing. New York. 

Estu, et al. 2007. Budidaya Bawang Merah. Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Yukamogo dan Yuwono 2007. Silikat Sebagai Unsur Hara Yang Bermanpaat Pada tanaman Tebu. 

Jurnal Ilmu Tanah. Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Hal 43-45. 

Zulyana, 2011. Respon mentimun terhadap pemberian  dosis pupuk. (Skripsi). Program Studi 

Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta. 

Sudrajad D, 2015. Teknik Penaburan Benih Secara Langsung Sebagai Metode Alternatif rehabilitasi 

hutan. Seminar Nasional. Yogyakarta. 


