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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan organik dan jarak tanam terhadap
pertumbuhan dan hasil bawang merah var. Super Philip, dengan melaksanakan percobaan dari bulan
April sampai Juli 2017 di Tanak Mira, Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Percobaan ditata dengan
Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan 2 faktor perlakuan yang ditata secara factorial, yaitu jenis
bahan organik yang terdiri dari 3 aras dan jarak tanam yang terdiri atas 2 aras perlakuan, sehingga ada 6
kombinasi perlakuan yang masing-masing dibuat dalam 3 blok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh interaksi antara penambahan bahan organik dan jarak tanam bawang merah terhadap
jumlah anakan per rumpun maupun per meter persegi. Setiap faktor perlakuan yang diuji (jarak tanam
dan penambahan bahan organik) berpengaruh nyata terhadap hasil umbi bawang merah per meter
persegi. Di antara perlakuan penambahan bahan organik, rata-rata tertinggi jumlah anakan (509 umbi/m2)
dan hasil umbi (2137 g/m2) terdapat pada perlakuan penambahan arang sekam.

Kata kunci : jarak tanam, bokashi, arang sekam, bawang merah

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of organic matter amendments and plant spacing on growth and
yield of shallot var. Super Philip, by carrying out a filed experiment at Tanak Mira, Wanasaba, East
Lombok regency, from April to July 2017. The experiment was designed according to Randomized
Complete Block Design (RCBD), with two treatment factors arranged factorially, namely organic
material consisting of 3 levels and plant spacing of 2 treatment levels, so that there were 6 treatment
combinations each made in 3 blocks. The results showed that there was an interaction effect between the
organic matter amendments and onion plant spacing on the number of tillers per hill or per square meter.
Each treatment factor tested (plant spacing and organic matter amendments) had a significant effect on
onion bulb yield per square meter. Among the treatments of organic material amendments, the highest
average of tiller number (509 tillers/m2) and bulb yield (2137 g/m2) was obtained from the plot amended
with rice husk charcoal.

Keywords: plant spacing, bokashi, rice husk charcoal, shallot
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PENDAHULUAN

Bawang merah adalah salah satu komoditas hortikultura yang diusahakan secara intensif.

Produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 1,4 juta meningkat sebanyak 218

ton dari tahun 2015 (BPS, 2017). Hal yang menjadi perhatian penting dalam budidaya bawang

merah adalah masalah kualitas dan kuantitas hasil panen bawang merah. Kualitas bawang merah

yang masih rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Sementara, kualitas atau produksi

persatuan luas juga masih rendah dibandingkan dengan potensi hasil yang bisa dicapai.

Peningkatan produksi bawang merah dapat dilakukan dengan memperhatikan  kultur

teknis. Salah satunya yaitu pemilihan varietas, pemberian bahan organik dan pengaturan jarak

tanam. Varietas bawang merah yang di gunakan adalah varietas Super Philip. Bawang merah

varietas Super Philip merupakan varietas unggul dan telah terdaftar di Indonesia. Varietas Super

Philip disukai oleh konsumen dan produsen bawang merah karena produktivitasnya tinggi, umbi

besar dan bulat, warna umbi menarik (merah keunguan mengkilat).

Pemberian pupuk bokasi dapat meningkatkan produktivitas tanaman bawang, berdasarkan

penelitian (Rahmaningsih, 2015) yang menyatakan bahwa pemberian pupuk bokasi berpengaruh

sangat nyata terhadap semua komponen pertumbuhan dan komponen hasil yang diamati. Selain

bokashi arang sekam juga merupakan salah satu bahan organik yang digunakan sebagai media

tanam. Arang sekam baik untuk pertumbuhan tanaman karea sifatnya yang mudah menyimpan

air dan membuang air yang berlebihan, sehingga tanaman tidak kelebihan air yang dapat

menyebabkan busuk akar ataupun busuk batang. Pemberian arang sekam pada tanaman dapat

memberikan pengaruh terhadapa pertumbuhan dan hasil tanaman. Septiani (2012) menyatakan

penambahan media arang sekam berpengaruh terhadp pertumbuhan dan dapat meningkatkan

hasil tanaman cabai rawit.

Selain pemberian bahan organik, jarak tanam juga berpengaruh terhadap hasil produksi

bawang merah. Pengaturan kerapatan tanaman diperlukan untuk memberikan ruang tumbuh

yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Namun ada kecendrungan semakin

tinggi kerapatan jarak tanaman makin tinggi tanamannya, tetapi makin sedikit jumlah daun dan

jumlah anakan per tanamannya (Sutapradja, 2007).

Oleh karena itu, untuk meninggkatkan produksi bawang merah perlu dilakukan perbaikan

struktur dan sifat fisik tanah dan pengaturan jarak tanam yang tepat. Oleh karena itu, penulis

tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemberian Bahan Organik dan Jarak

Tanam terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Bawang Merah Varietas Super Philip”.

Tujuan Penelitian
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Untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan organik dan jarak tanam terhadap

pertumbuhan dan hasil bawang merah varietas Super Philip.

Kegunaan  Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan jarak tanam dan pemberian

bahan organik yang tepat dalam budidaya bawang merah dan sebagai refrensi dalam melakukan

penelitian berikutnya.

Hipotesis

Diduga bahan organik maupun jarak tanam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan

hasil bawang merah varietas Super Philip.

METODE PENELITIAN

Percobaan ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2017, bertempat

Dusun Tanak Mira, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktorial

yaitu: Faktor penambahan bahan organik (O), terdiri dari 3 taraf: tanpa penambahan bahan

organik (O0), Bokasi (O1), Arang sekam (O2). Faktor jarak tanam (J), teridi dari 2 taraf:

10x10cm (J1) / 100 tanaman/m2 dan 10x15cm (J2) / 67 tanaman/m2. Perlakuan merupakan

kombinasi  kedua faktor, yang diulang 3 kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan.

Semua data dan hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan

analisis keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 5% dan diuji lanjut menggunakan uji Beda Nyata

Jujur (BNJ) 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertumbuhan tanaman

Hasil Analisis keragaman (ANOVA) terhadap data variabel pengamatan untuk

mengetahui pengaruh jarak tanam, bahan organik dan interaksi antara faktor perlakuan jarak

tanam dan penambahan bahan organik disajikan dalam Tabel 4.1. Interaksi perlakuan jarak

tanam dan bahan organik signifikan pada tinggi tanaman umur 4 minggu, jumlah anakan per

rumpun dan jumlah anakan per meter persegi, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi

tanaman 2 minggu, 6 minggu, LPR tinggi tanaman, jumlah daun, LPR jumlah daun, bobot segar

tanaman, bobot kering tanaman, dan bobot umbi kering tanaman.

Penambahan bahan organik tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, LPR tinggi

tanaman, jumlah daun per rumpun maupun per meter persegi, LPR jumlah daun per rumpun

maupun per meter persegi dan jumlah anakan, tetapi berpengaruh nyata pada bobot segar
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tanaman, bobot kering tanaman, dan bobot umbi kering tanaman. Perbedaan jarak tanam

meberikan pengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman umur 4 MST, jumlah daun per meter

persegi, jumlah anakan per meter persegi, bobot kering tanaman (g/m2), bobot umbi kering

tanaman (g/m2) namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 2 minggu, 6 minggu,

LPR tinggi tanaman, jumlah daun, LPR jumlah daun per rumpun maupun per meter persegi,

jumlah anakan per rumpun, bobot segar tanaman (g/rumpun), bobot kering tanaman (g/rumpun),

dan bobot umbi kering tanaman (g/rumpun).

Tabel 4.1. Hasil Analisis Sidik Ragam Variabel yang Diamati

No Parameter
Sumber keragaman

Oganik Jarak
tanam

Oganik x
Jarak tanam

1 Tinggi tanaman 2 mst NS NS NS
Tinggi tanaman 4 mst NS S S
Tinggi tanaman 6 mst NS NS NS
LPR tinggi tanaman NS NS NS

2 Jumlah daun 2 mst NS NS NS
Jumlah daun 4 mst NS NS NS
Jumlah daun 6 mst NS NS NS
Jumlah daun per meter persegi 2 mst NS S NS
Jumlah daun per meter persegi 4 mst NS S NS
Jumlah daun per meter persegi 6 mst NS S NS
LPR jumlah daun NS NS NS
LPR jumlah daun per m2 NS NS NS

3 Jumlah anakan per rumpun NS NS S
4 Jumlah anakan per m2 NS S S
5 Bobot segar tanaman (g/rumpun) S NS NS
6 Bobot kering tanaman (g/rumpun) S NS NS
7 Bobot umbi (g/rumpun) S NS NS
8 Bobot kering tanaman (g/m2) S S NS
9 Bobot umbi (g/m2) S S NS

Keterangan: NS = Non Signifikan ( tidak berbeda nyata) pada taraf 5%;
S = Signifikan (berbeda nyata ) pada taraf 5%
LPR= Laju Pertumbuhan Relatif

Tinggi tanaman pada perlakuan jarak tanam 10 cm x 15 cm yaitu 31,58 cm lebih tinggi

dibandingkan pada perlakuan jarak tanam 10 cm x 10 cm yaitu 29,54 cm, begitu pula dengan

jumlah daun, pada perlakuan jarak tanam 10 cm x 15 cm yaitu 30,6 helai lebih banyak bila

dibandingkan pada perlakukan jarak tanam 10 cm x 10 cm yaitu 28,7 helai. Jumlah daun per

meter persegi pada jarak tanama 10 cm x 10 cm (2871 helai/m2) berbeda nyata dengan jarak

tanam 10 cm x 15 cm (2047 helai/ m2) (Tabel 4.2). Tingginya jumlah daun per meter persegi

pada jarak tanam 10 cm x 10 cm dikarenakan jumlah populasi tanaman pada jarak tanam

tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada jarak  tanaman 10 cm x 15 cm.
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Tabel 4.2. Tinggi tanaman dan jumlah daun bawang merah pada penambahan bahan organik dan
jarak tanam.

Perlakuan

Tinggi tanaman per
rumpun pada umur

(Minggu) (cm)

Jumlah daun per
rumpun pada umur
(Minggu) (helai)

Jumlah daun per meter
persegi pada umur
(Minggu) (helai)

2 4 6 2 4 6 2 4 6

10 cm x 10 cm 11,91 20,51 b 29,54 7,9 12,8 28,7 788,9a 1276a 2871a

10 cm x 15 cm 12,51 23,33 a 31,58 7,1 11,4 30,6 474,9b 767b 2047b

BNJ 5% - 2,02 - - - - 71,43 213,4 399.3

Tanpa organik 12,70 22,48 30,07 7,7 12,2 31,1 657,7 1034 2580
Bokashi 12,23 20,48 30,72 7,4 12,2 28,9 625,6 1040 2429

Arang sekam 11,70 22,80 30,90 7,4 11,9 28,9 613,5 989 2367

BNJ 5% - - - - - - - - -
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

Semua perlakuaan tidak berpengaruh nyata terhadap LPR jumlah daun per rumpun

ataupun jumlah daun per meter persegi. Namun, jumlah daun per meter persegi pada umur 6

minggu setelah tanam berkorelasi positif dengan jumlah anakan per meter persegi dan berat

umbi kering per meter persegi, yang artinya makin tinggi nilai jumlah daun makin besar jumlah

anakan dan berat umbi keringnya. Hal ini sesuai dengan hasil regresi hubungan antara jumlah

daun per meter persegi dengan jumlah anakan per meter persegi diperoleh persamaan sebagai

berikut: y= 176,1 + 0,133x (R2: 45,08%; p-value : 0,002).

Ternyata dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa hanya jumlah daun per meter

persegi berpengaruh sangat nyata (p-value 0.002) terhadap jumlah anakan per meter persegi.

Jumlah daun memberikan kontribusi sebesar 45,08% terhadap jumlah anakan, sedangkan

sisanya 54,92% (100%-45,08%) dipengaruhi oleh faktor lain sepetri akar tanaman, serapan

unsur hara dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa makin tinggi pertumbuhan tanaman yang

ditandai dengan pertumbuhan daun tanaman maka jumlah anakan akan lebih banyak.

Selanjutnya apabila jumlah daun per meter persegi dihubungkan dengan berat umbi kering per

meter persegi diperoleh persamaan sebagai berikut: y= 579,2 + 0,48x (R2: 27,46%; p-value:

0,025), yang juga signifikan walaupun kontribusinya hanya 27,46%.

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah daun per meter persegi

memberikan kontribusi yang signifikan (p-value = 0.025) terhadap berat umbi kering per meter

persegi. Dari persamaan regresinya, berarti kenaikan satu satuan jumlah daun per meter persegi

dapat menaikkan berat umbi kering per meter persegi sebesar 0,48 satuan. Hasil analisis di atas

membuktikan bahwa jumlah daun dapat menikatkan hasil umbi bawang merah. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Mayun (2007), yang menyatakan bahwa jumlah daun per tanaman

berpengaruh nyata terhadap berat kering umbi per hektar.
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Daun digunakan tanaman sebagai tempat proses fotosintesis untuk menghasilkan asimilat.

Menurut Gardner & Franklin (1991) sumber asimilat berasal dari daun dan jaringan hijau, yang

nantinya akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan cadangan makanan pada tanaman. Daun

yang banyak akan menangkap cahaya lebih banyak, sehingga dapat melakukan fotosintesis

dengan lebih optimal. Asimilat dimanfaatkan tanaman pada fase vegetatif dan generatif. Fase

vegetatif ditunjukkan tanaman dengan penambahan tinggi, jumlah daun dan jumlah anakan,

sedangkan fase generatif dengan pembentukan umbinya. Jumlah daun per meter persegi

berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan per meter persegi dan berat umbi kering per meter

persegi, membuktikan bahwa daun tanaman bawang merah mendistribusikan asimilatnya

dengan baik ke semua bagian tanaman.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perlakuan jarak tanam tidak berpengaruh nyata

terhadap jumlah anakan per rumpun, tetapi berpengaruh terhadap jumlah anakan per meter

persegi. Jarak tanam 10 cm x 10 cm dan 10 cm x 15 cm tidak menghasilkan jumlah anakan per

rumpun yang berbeda nyata karena dengan kepadatan populasi tersebut, ketersediaan unsur hara,

cahaya, ruang dan air masih tersedia bagi pertumbuhan tanaman bawang merah walaupun pada

jarak tanam yang lebih sempit, karena kondisi pertanaman masih belum saling menaungi. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Hidayat dan Sumarni (2005) bahwa dalam kepadatan populasi yang

sempit maupun renggang ketersediaan unsur hara, cahaya dan air masih tersedia untuk

pertumbuhan tanaman.

Tabel 4.3. Jumlah anakan bawang merah pada setiap perlakuan penambahan bahan organik dan
setiap jarak tanam

Perlakuan
Jumlah anakan per rumpun Jumlah anakan per m2

10 cm x 10 cm 5,64 564,44a
10 cm x 15 cm 6,33 424,44b

BNJ 5% - 69,37

Tanpa BO 5,53 455,44
Bokashi 6,13 518,63

Arang Sekam 6,30 509,00

BNJ 5% - -
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

Penambahan bahan organik tidak berpengaruh terhadap jumlah anakan per rumpun dan

jumlah anakan per meter persegi (Tabel 4.3). Walaupun  penambahan bahan organik tidak

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah anakan, namun perlakuan arang sekam

mampu memberikan rerata tertinggi pada jumlah anakan per rumpun yaitu 6,3 anakan/rumpun

sedangkan pada jumlah anakan per meter persegi pada pemberian bokashi yaitu 518,6
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anakan/m2. Adanya perlakuan terbaik terhadap jumlah anakan per rumpun dan jumlah anakan

per meter persegi ini, diduga karena bokashi dan arang sekam selain mempunyai unsur hara

yang cukup dan lengkap seperti unsur makro dan mikro, bokashi dan arang sekam ini juga

memperbaiki struktur tanah, menambah kandungan hara, bahan organik tanah, meningkatkan

kapasitas menahan air dan meningkatkan kapasitas tukar kation yang menyebabkan

pertumbuhan akar tanaman menjadi lebih baik yang akhirnya dapat membantu tanaman bawang

merah dalam proses pertumbuhannya.

Gambar 4.1. Rata-rata (Mean ±SE) jumlah anakan per rumpun pada  interaksi jarak tanam dan bahan organik

Gambar 4.1. menunjukkan bahwa jumlah anakan per rumpun tertinggi terdapat pada

kombinasi antara perlakuan jarak tanam 10 cm x 15 cm dengan penambahan arang sekam.

Tingginya jumlah anakan per rumpun tersebut diduga karena jarak tanam 10 cm x 15 cm diduga

disebabkan karena tanaman tumbuh secara optimal akibat tidak adanya persaingan antar

tanaman. Kondisi yang tidak tersaingi tersebut memberikan tanaman kesempatan memanfaatkan

semaksimal mungkin faktor tumbuh (cahaya, air, unsur hara) selama proses pertumbuhan dan

perkembangan tanaman

Gambar 4.2. Rata-rata (Mean ±SE) jumlah anakan per meter persegi pada  interaksi jarak tanam dan bahan organik

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa jumlah anakan per meter persegi tertinggi terdapat

pada kombinasi antara perlakuan jarak tanam 10 cm x 10 cm dengan penambahan bokashi.

Tingginya jumlah anakan tersebut diduga karena jarak tanam 10 cm x 10 cm memiliki kerapatan

tanaman yang lebih rapat dibandingkan jarak tanam 10 cm x 15 cm, sehingga jumlah tanaman

yang dapat ditanam pada bedeng menjadi lebih banyak. Dengan demikian, jarak tanam 10 cm x

10 cm akan dapat menghasilkan jumlah anakan tanaman per satuan luas lahan yang lebih besar
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dibandingkan dengan jarak tanam 10 cm x 15 cm. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan

Jumin (1988), bahwa jumlah hasil yang diperoleh per satuan luas lahan tidak dapat dipisahkan

dari kerapatan tanaman yang diterapkan.

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Komponen Hasil Tanaman

Pemberian bahan organik memberikan berpengaruh terhadap bobot segar tanaman

(g/rumpun), bobot kering tanaman (g/rumpun), bobot umbi (g/rumpun), bobot kering tanaman

(g/m2) dan bobot umbi (g/m2). Jarak tanam berpengaruh nyata terhadap bobot kering tanaman

(g/m2) dan bobot umbi (g/m2).

Tabel 4.4. Bobot segar tanaman, bobot kering tanaman dan bobot umbi tanaman bawang merah
pada setiap jenis bahan organik dan jarak tanam

Perlakuan
Bobot segar

tanaman
(g/rumpun)

Bobot kering
tanaman

(g/rumpun)

Bobot umbi
tanaman

(g/rumpun)

Bobot kering
tanaman
(g/m2)

Bobot umbi
kering tanaman

(g/m2)
10 cm x 10 cm 43,77 22,34 20,08 2233,8a 2008,3a
10 cm x 15 cm 46,36 25,41 22,66 1702,3b 1518,4b

BNJ 5% - - - 414,17 583,06

Tanpa BO 38,60b 23,38b 21,29B 1901,0b 1728,0b
Bokashi 39,63b 19,30b 16,95B 1614,4b 1425,1b

Arang sekam 56,90a 28,94A 25,89A 2388,8a 2137,0a

BNJ 5% 12,87 6,70 6,34 624,13 386,92
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji

BNJ 5%.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rerata bobot segar tanaman per rumpun, bobot kering

tanaman per rumpun dan bobot umbi per rumpun lebih tinggi pada perlakuan jarak tanam 10 cm

x 15 cm yaitu berurut-urut 46,36 g/rumpun, 25,41 g/rumpun  dan 22,66 g/rumpun. Perlakuan

jarak tanam 10 cm x 10 cm memberikan hasil lebih rendah pada tanaman bawang merah. Jarak

tanam 10 cm x 10 cm memiliki kerapatan tanaman yang lebih tinggi, yang memungkinkan

terjadinya persaingan yang lebih tinggi. Sementara itu, jarak tanam 10 cm x 15 cm  memiliki

kerapatan yang lebih rendah, sehingga kemungkinan terjadinya persaingan lebih rendah.

Kecilnya persaingan yang terjadi menyebabkan tanaman pada jarak tanam 10 cm x 15 cm dapat

memanfaatkan faktor tumbuh lebih optimal, sehingga akan mempengaruhi biomassa tanaman

menjadi lebih tinggi. Hal yang sama diungkapkan oleh Sitompul dan Guritno (1995) cit

Kreshnadhi (2017), bahwa pembentukan biomassa tanaman dipengaruhi oleh proses yang terjadi

selama masa pertumbuhan dan kondisi lingkungan pertanaman.
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Rerata bobot kering tanaman per meter persegi dan bobot umbi per meter persegi lebih

tinggi pada perlakuan jarak tanam 10 cm x 10 cm yaitu berurut-urut 2233,8 g/m2 dan 2008,3

g/m2. Tingginya produksi tanaman per meter persegi baik pada bobot kering tanaman dan bobot

umbi kering tanaman pada jarak tanam 10 cm x 10 cm, karena jarak tanam 10 cm x 10 cm

memiliki kerapatan tanaman  yang lebih tinggi dibandingkan dengan jarak tanam 10 cm x 15

cm, sehingga jumlah tanaman yang ditanam pada bedengan lebih banyak. Sebagaimana

diketahui produksi merupakan bobot hasil tanaman per satuan luas lahan tanam. Hal yang sama

diungkapkan oleh Jumin (1988), yaitu jumlah hasil yang diperoleh per satuan luas lahan tidak

dapat dipisahkan dari kerapatan tanaman yang diterapkan. Rajiman (2011) juga menyatakan

bahwa populasi tanaman yang lebih banyak biasanya diperoleh pada jarak tanam yang lebih

rapat, sehinggga berat per satuan luas akan lebih besar.

Hasil analisis keragam penambahan bahan organik berpengaruh nyata terhadap bobot

segar  tanaman  per  rumpun, bobot  kering  tanaman per  rumpun, bobot  umbi tanaman per

rumpun, bobot kering tanaman per meter persegi dan bobot umbi per meter persegi (Tabel 4.4).

Rerata semua parameter bobot tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan arang sekam yaitu

berturut-turut 56,90 g/rumpun, 28,94 g/rumpun, 25,89 g/rumpun, 2388,8 g/m2 dan 2137 g/m2.

Perlakuan penambahan arang sekam pada tanaman memberikan kontribusi dalam

penyediaan unsur hara yang dibutuhkan dalam pembentukan umbi. Hal ini sesuai dengan

pendapat Trisandi (2016) menyatakan bahwa penambahan arang sekam pada lahan pertanian

memberikan kontribusi yang besar terhadap tanaman yanag dibudidayakan karena kandungan

unsur hara yang dimilikinya. Selain itu, Riadi (2010) menyatakan bahwa pemberian arang

sekam dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Keadaan fisik yang baik sangat medukung tanaman

karena dapat mempermudah tanaman dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan untuk

pertumbuhan dan perkembangannya.

Menurut Septiani (2012) dan Perwatasari et al. (2012) pemberian arang sekam dapat

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, karena penambahan arang sekam dapat

memberikan unsur hara bagi tanaman. Arang sekam memiliki kandungan SiO2 52%, C 31%, N

0,32%, P 0,15%, K 0,31% Ca 0,96% dan pH 8,5-9,0 serta beberapa senyawa dalam jumlah

sedikit (Azzamy, 2015). Selain itu, arang sekam memiliki karaktristik yang ringan, kasar

sehingga sirkulasi udara tinggi, kemampuan menahan air tinggi, meningkatkan pH tanah,

sehingga meningkatkan ketersediaan fosfor (P). Penambahan arang sekam pada media tanam

atau tanah pertanian juga meningkatkan sistem aerasi (pertukaran udara) di zona akar tanaman.

Arang sekam juga berfungsi meningkatkan cadangan air tanah juga terjadinya peningkatan kadar
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pertukaran kalium (K) dan magnesium (Mg). Arang sekam juga memiliki kandungan tinggi

unsur silikon (Si) dan magnesium (Mg) tetapi rendah kalsium (Ca) (Samudro, 2016).

Pada Tabel 4.4. terlihat bahwa penambahan arang sekam memiliki rerata tertinggi,

dibandingkan bokashi dan tanpa penambahan bahan organik. Hal tersebut diduga karena arang

sekam mampu menyediakan unsur hara yang cukup selama masa pertumbuhan dan

perkembangan tanaman bawang merah. Akar tanaman membawa unsur hara (garam-garam

mineral) tersebut masuk ke dalam tubuh tanaman bersamaan dengan air. Garam–garam mineral

yang tidak dapat menguap selama proses fotosinteis akan tersimpan dan tertimbun pada masing-

masing organ tanaman. Garam mineral yang tertimbun selama proses pertumbuhan akan

mempengaruhi berat tanaman tersebut, sehingga tanaman dengan kandungan garam mineral dan

air yang tinggi akan memiliki berat tanaman yang tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Prawinata & Tyondronegoro (1989) cit Kreshnadhi (2017), yang menyatakan bahwa

berat basah tanaman dicerminan oleh komposisi unsur hara dengan mengikut sertakan air yang

terdapat dalam jaringan tanaman.

Penambahan bahan organik bokashi pada tanaman bawang merah memberikan hasil

tanaman terendah (Tabel 4.4). Hasil yang berbeda diperoleh dengan penelitian Rahmaningsih

(2015), yang menunjukkan bahwa pemberian bokashi berpengaruh nyata terhadap bobot umbi

kering dan bobot kering tanaman. Penelitian Tufaila at al. (2014) pada tanaman padi sawah

menunjukkan bahwa pemberian bokashi kotoran sapi dapat meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan tanaman. Perbedaan hasil penelitian yang didapatkan ini, diduga karena pupuk

bokashi belum terdekomposisi sempurna sehingga belum berpengaruh terhadap tanaman. Hal ini

disebabkan karena menurut Yuliarti (2009), pupuk bokashi tergolong ke dalam pupuk organik

yang bersifat lambat dalam menyediakan unsur hara, sehingga diduga unsur hara yang

dikandungnya belum tersedia bagi tanaman bawang merah.

Rendahnya hasil tanaman bawang merah pada perlakuan penambahan bokashi, diduga

karena bokashi yang digunakan belum terdekomposisi sempurna artinya masih sedang diperoses

oleh mikrobia. Sementra itu, mikrobia membutuhkan unsur hara dalam proses dekomposisi

bahan organik. Sesuai dengan pendapat Rao (1994) yang menyatakan bahwa proses

dekomposisi bahan organik dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara C, N, P dan K. Diduga

unsur hara yang dibutuhkan dalam proses dekomposisi tersebut diambil dari pupuk NPK yang

diberikan ke tanaman, sehingga tanaman bersaing dengan mikroba dalam mendapatkan unsur

hara tersebut, akibatnya tanaman tidak dapat memanfaatkan unsur hara yang diberikan maupun

yang terkandung pupuk bokashi secara maksimal.
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Keberhasilan aplikasi bahan organik dipengaruhi oleh sumber bahan organik tersebut.

Sesuai pendapat Sutedjo (2010), yang menyatakan bahwa pengaplikasian bahan organik yang

berbeda, pada suatu jenis tanaman yang sama akan menghasilkan produktivitas tanaman yang

berbeda, karena kandungan haranya berbeda. Bahan dasar bokashi yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu pupuk kandang sapi dan sekam padi. Sekam padi sangat sulit terdekomposisi,

sehingga kontribusi unsur hara yang disediakan untuk tanaman bawang merah menjadi lebih

sedikit. Kecepatan dekomposisi bahan organik tergantung dari perbandingan karbon dan

nitrogen (nilai C/N) dari bahan organik tersebut. Bahan organik yang mempunyai nilai C/N kecil

akan mengalami proses dekomposisi yang lebih cepat dibandingkan dengan bahan organik

dengan nilai C/N tinggi. Sekam padi mempunyai nilai C/N sekitar 400 serta kandungan lignin

yang tinggi sehingga sulit terdekomposisi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suryani (2007),

yang menyatakan bahwa sekam padi merupakan jaringan tanaman yang mengandung serat yang

kuat serta lignin, sehingga sukar untuk terdekomposisi. Hal ini diduga menyebabkan bawang

merah belum dapat menyerap secara maksimal unsur hara yang terkandung dalam bokashi

karena bawang merah berumur pendek, yang sudah dapat dipanen pada umur 60-65 hari setelah

tanam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh interaksi antara penambahan bahan organik dan jarak tanam bawang

merah terhadap jumlah anakan per rumpun maupun per meter persegi.

2. Setiap faktor perlauan yang diuji (jarak tanam dan penambahan bahan organik) berpengaruh

nyata terhadap hasil umbi bawang merah per meter persegi.

3. Di antara perlakuan penambahan bahan organik, rata-rata tertinggi jumlah anakan (509

umbi/m2) dan hasil umbi (2137 g/m2) terdapat pada perlakuan penambahan arang sekam

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penambahan bahan organik dan jarak

tanam bawang merah yang optimum ataupun maksimum untuk tanaman bawang merah.
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