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RINGKASAN
SHEILA REZTA KANIA. 125040201111065. Pengaruh Dosis Pupuk
Kotoran Kambing dan Waktu Aplikasi PGPR (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria) Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah (Allium
ascalonicum L.). Di bawah bimbingan Dr.Ir. Moch. Dawam Maghfoer, MS
sebagai Pembimbing Utama.
Bawang merah (Allium ascalonicum) merupakan komoditas hortikultura
yang memiliki banyak manfaat dan bernilai ekonomis tinggi serta mempunyai
prospek pasar yang menarik. Untuk menghasilkan bawang merah yang sehat,
tidak terserang hama penyakit, memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang
tinggi serta dengan jumlah umbi yang lebih banyak diperlukan pengelolaan yang
baik, intensif, serta ramah lingkungan namun tetap dengan biaya produksi
seminimal mungkin (Pitojo, 2005). Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu
dengan penggunaan pupuk organik yang berasal dari kotoran kambing yang
dikombinasikan dengan memanfaatkan bakteri rizosfer. Jenis pupuk organik yang
biasa petani gunakan yakni berasal dari kotoran kambing yang sudah kering.
Selain bahan yang murah dan mudah diperoleh, pupuk tersebut memiliki
kandungan N 0,97%, P 0,69%, K 1,66% (Maryati et al., 2008) dimana kandungan
unsur hara tersebut dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah. Agar
fungsinya lebih maksimal, pemberian pupuk ini dapat dikombinasikan dengan
aplikasi PGPR. Kelompok bakteri dalam PGPR memiliki kemampuan dalam
mengkolonisasi akar tanaman, berperan dalam siklus unsur tanah, melarutkan
unsur hara penting, menghasilkan hormon tumbuh, peningkatan kemampuan
tanaman dalam memanfaatkan air, dan sebagai agens biokontrol dari serangan
patogen. Saat ini, beberapa produk PGPR sudah dikomersialkan (Osra, 2009).
Dengan kombinasi keduanya dapat menciptakan lingkungan yang optimal bagi
pertumbuhan bawang merah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil bawang merah akibat
perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dan aplikasi PGPR serta pengaruh
kombinasi keduanya bagi pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium
ascalonicum L.) Penelitian ini dilaksanakan di desa Pajeng Kecamatan Gondang
Kabupaten Bojonegoro pada bulan Desember 2015 hingga Februari 2016.
Hipotesis yang diajukan adalah 1. Terdapat pengaruh interaksi antara berbagai
dosis pupuk kotoran kambing dengan perbedaan waktu aplikasi PGPR terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, 2. Pemberian dosis pupuk kotoran
kambing 20 ton/ha memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil
bawang merah (Allium ascalonicum L.) dan 3. Waktu aplikasi bersama waktu
tanam, 2, 4 dan 6 MST (W1) memberikan respon pertumbuhan dan hasil terbaik
pada tanaman bawang merah. Adapun alat yang digunakan yaitu lain sprayer
(KSTT), tugal, jangka sorong, cangkul, pisau, pompa dan selang air, papan
penanda, alat tulis, alat dokumentasi. Sedangkan bahan yang akan digunakan
antara lain bibit bawang merah varietas Bauji, air untuk menyiram, PGPR
kemasan botol (diperoleh dari jurusan HPT FP UB), pupuk kotoran kambing
(diperoleh dari toko pertanian setempat), pupuk dasar Phonska, ZA, Urea dan
KCl. Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial yang dirancang dengan
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Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) meliputi 2 faktor yaitu Faktor 1 =
Dosis Pupuk Kotoran Kambing yaitu B0 (0 ton/ha), B10 (10 ton/ha) dan B20 (20
ton/ha). Sedangkan Faktor 2 = Waktu Aplikasi PGPR yaitu tiap W1 (bersama
waktu tanam, minggu ke-2, minggu ke-4 dan minggu ke-6) ; W2 (bersama waktu
tanam, minggu ke-2 dan minggu ke-4) ; W3 (bersama waktu tanam, minggu ke-3
dan minggu ke-6) ; W4 (tanpa PGPR). Pada rancangan tersebut didapat 12
perlakuan kombinasi. Perlakuan kombinasi tersebut diulang sebanyak 3 kali,
sehingga diperoleh 36 satuan kombinasi perlakuan. Parameter pengamatan terdiri
dari jumlah daun, panjang daun, luas daun, jumlah anakan, jumlah umbi, diameter
umbi, bobot segar dan kering umbi per tanaman, bobot basah dan kering
brangkasan per tanaman dan per petak panen serta bobot kering umbi per petak
panen. Data pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis
ragam (uji F) pada taraf 5%. Bila hasil pengujian diperoleh perbedaaan yang nyata
antar perlakuan maka dilanjutkan dengan uji perbandingan antar perlakuan dengan
menggunakan Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini ialah tidak terjadi interaksi antara
dosis pupuk kotoran kambing dan perbedaan waktu aplikasi PGPR. Secara
individual, dosis kotoran kambing memberikan pengaruh yang nyata pada
parameter panjang daun 24 dan 52 HST, diameter umbi, bobot segar dan kering
brangkasan pertanaman dan perpetak panen serta bobot kering umbi perpetak
panen. Dosis 20 ton/ha mampu menghasilkan bobot segar dan kering brangkasan
sebesar 1,75 kg dan 1,61 kg/m2 atau sama dengan 13,98 ton/ha dan 12,85 ton/ha
serta menghasilkan bobot kering umbi sebesar 1,51 kg/m2 atau setara dengan
12,11 ton/ha. Aplikasi PGPR memberikan pengaruh sangat nyata dibandingkan
tanpa aplikasi PGPR pada beberapa parameter diantaranya jumlah daun 38 HST,
panjang daun 24 dan 52 ST, luas daun 24 dan 38 HST, bobot segar dan kering
brangkasan perpetak panen serta bobot kering umbi perpetak panen. Perlakuan
W1 menghasilkan bobot segar dan kering brangkasan perpetak panen sebesar 1,75
kg/m2 atau 13,63 ton/ha dan 1,55 kg/m2 atau 12,37 ton/ha serta menghasilkan
bobot kering umbi perpetak panen 1,43 kg/m2 atau 11,47 kg/m2. Hasil analisis
ekonomi, dosis pukan kambing paling efisien yakni 20 ton/ha (B20) yang dapat
memberikan keuntungan paling banyak sebesar Rp. 33.998.750,-. Serta R/C ratio
2,66 yang berarti layak dijalankan. Aplikasi PGPR dengan perlakuan W2 (0, 2, 4
MST) dinilai lebih efektif karena meminimalisir biaya dan dapat memberikan
keuntungan bagi petani sebanyak Rp 29.371.000,- (hanya berbeda 7 % dari
perlakuan W1). R/C ratio yang dihasilkan sebesar 1,95 yang berarti aplikasi
PGPR sebanyak 3 kali layak diterapkan.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bawang merah adalah satu dari komoditas sayuran unggulan di Jawa
Timur yang sangat fluktuatif harga maupun produksinya. Hal ini terjadi karena
pasokan produksi yang tidak seimbang antara hasil panen pada setiap musimnya.
Masalah utama usahatani bawang merah adalah tingginya resiko kegagalan panen
yang disebabkan karena faktor pembatas yang berkaitan dengan lingkungan
tumbuh yang kurang menguntungkan. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi
menyebabkan petani kesulitan dalam menjaga tanamannya. Untuk mencapai hasil
dan pertumbuhan yang maksimal, selain ditentukan oleh faktor genetik, juga
dipengaruhi seberapa baik tanaman mampu beradaptasi dengan kondisi
lingkungan dimana tanaman tumbuh sehingga menghasilkan bawang merah yang
sehat, tidak terserang hama penyakit, kemampuan adaptasi lingkungan yang tinggi
serta dengan jumlah umbi yang lebih banyak. Oleh karena itu diperlukan
pengelolaan yang baik, intensif, serta ramah lingkungan dengan biaya produksi
seminimal mungkin.
Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan memanfaatkan pupuk
organik yang berasal dari kotoran kambing yang sudah kering. Selain bahan yang
murah dan mudah diperoleh, pupuk tersebut memiliki kandungan N 0,97%, P
0,69%, K 1,66% (Maryati et al., 2008) dimana kandungan unsur hara tersebut
dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah. Selain menambah unsur
hara dalam tanah, manfaat pukan kambing lainnya yakni meningkatkan daya serap
tanah terhadap air sehingga ketersediaan air yang dibutuhkan tanaman memadai,
meningkatkan KTK dan pH tanah, serta mendorong kehidupan dan perkembangan
jasad renik tanah yang berguna untuk mengubah zat-zat makanan didalam tanah.
Kebutuhan tanaman akan pukan kambing berbeda. Pada tanaman kedelai, dosis
pukan kambing 15 ton/ha menghasilkan bobot kering lebih tinggi. Pada anaman
bwang daun dan wortel, dosis pukan 20 ton/ha memberikan hasil terbaik.
Sedangkan menurut Rukmana (2007), dosis pupuk yang dianjurkan untuk bawang
merah adalah 10-20 ton/ha.
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Agar fungsinya lebih maksimal, pemberian pupuk kotoran kambing ini
dapat dikombinasikan dengan aplikasi PGPR. Di Indonesia, berbagai jenis bakteri
yang termasuk dalam kategori PGPR banyak dijumpai dalam kandungan berbagai
jenis/merek pupuk hayati majemuk komersial (pupuk hayati majemuk yang
mengandung lebih dari satu jenis/strain mikroba). Didalam PGPR mengandung
bakteri menguntungkan diantaranya bakteri penambat nitrogen seperti genus
Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, dan bakteri pelarut fosfat seperti
Pseudomonas, Bacilllus dan Cerratia. Konsentrasi dan frekuensi aplikasi PGPR
berbeda-beda pada setiap tanaman. Untuk tanaman hortikultura, PGPR
dikocorkan sebanyak 12 ml/liter air setiap 7-10 hari sekali. Untuk tanaman yang
memiliki umur produktif ± 60 hari, aplikasi PGPR tiap 3 minggu setelah tanam
dengan konsentrasi 10 ml/liter air.
Bakteri yang terkandung dalam PGPR yang telah diaplikasikan ke tanah
memperoleh makanan berupa bahan organik dalam pupuk kandang kambing
sehingga bakteri dalam PGPR didalam tanah dapat bertahan hidup lebih lama dan
berkembangbiak lebih cepat dan mampu menjalankan perannya dengan baik
untuk pertumbuhan bawang merah sehingga dengan semakin tinggi dosis pupuk
yang ditambahkan, frekuensi PGPR yang diberikan tidak perlu terlalu sering.
Karena dengan adanya bahan organik tersebut, bakteri dalam PGPR sudah mampu
memperanyak diri. Dengan kombinasi kedua perlakuan tersebut dapat diketahui
apakah semakin tinggi dosis pukan kambing akan mempengaruhi

frekuensi

aplikasi PGPR. Penelitian mengenai pemberian pupuk kotoran kambing yang
disertai aplikasi PGPR telah banyak diteliti, namun informasi mengenai dosis
pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR yang tepat serta pengaruh
kombinasi keduanya bagi pertumbuhan bawang merah masih minim sehingga
akan menjadi fokus penting dalam penelitian ini.
Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan permasalahan yang muncul
pada penelitian ini adalah berapakah dosis pupuk kotoran kambing yang efektif
dan kapankah waktu aplikasi PGPR yang tepat serta apakah kedua perlakuan
tersebut saling berinteraksi dalam upaya meningkatkan hasil bawang merah.
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1.2 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan dosis pupuk kotoran
kambing yang tepat dan waktu aplikasi PGPR yang efektif serta apakah
peningkatan dosis pupuk kotoran kambing dapat mempengaruhi frekuensi aplikasi
PGPR demi meningkatkan pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium
ascalonicum L.).
1.3 Hipotesis
1. Peningkatan dosis pupuk kotoran kambing dapat mengurangi frekuensi
waktu aplikasi PGPR pada pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah
2. Pemberian dosis pupuk kotoran kambing 20 ton/ha memberikan hasil
terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium
ascalonicum L.) varietas Bauji
3. Waktu aplikasi bersama waktu tanam, 2, 4 dan 6 MST (W1) memberikan

respon pertumbuhan dan hasil terbaik pada tanaman bawang merah
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2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Botani Bawang Merah
Menurut Rahayu dan Berlian (2007), tanaman bawang merah dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Subdivisio

: Angiospermae

Kelas

: Monocotyledonae

Ordo

: Liliales

Family

: Liliaceae

Genus

: Allium

Spesises

: Allium ascalonicum L.
Tanaman bawang merah berakar serabut dengan sistem perakaran

dangkal dan bercabang terpencar, pada kedalaman antara 15-20 cm di dalam
tanah. Jumlah perakaran tanaman bawang merah dapat mencapai 20-200 akar.
Diameter bervariasi antara 5-2 mm. Akar cabang tumbuh dan terbentuk antara 3-5
akar. Batang bawang merah berbentuk silindris kecil memanjang antara 50-70 cm,
berlubang dan bagian ujungnya runcing, berwarna hijau muda sampai tua, dan
letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relative pendek (AAK, 2010).
Tanaman bawang merah memiliki batang sejati atau disebut “discus” yang
berbentuk seperti cakram, tipis dan pendek sebagai tempat melekatnya akar dan
mata tunas (titik tumbuh), diatas discus terdapat batang semu yang tersusun dari
pelepah-pelepah daun dan batang semua yang berada di dalam tanah berubah
bentuk dan fungsi menjadi umbi lapis.
Daun bawang merah berbentuk silindris kecil memanjang antara 50-70
cm, berlubang dan bagian ujungnya runcing, berwarna hijau muda sampai tua, dan
letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relative pendek (seperti pada
Gambar 2). Tangkai bunga keluar dari ujung tanaman (titik tumbuh) yang
panjangnya antara 30-90 cm, dan di ujungnya terdapat 50-200 kuntum bunga yang
tersusun melingkar (bulat) seolah berbentuk payung. Tiap kuntum bunga terdiri
atas 5-6 helai daun bunga yang berwarna putih, 6 benang sari berwarna hijau atau
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kekuning-kuningan, 1 putik dan bakal buah berbentuk hampir segitiga (Adin,
2013).
Tanaman bawang merah rata-rata mulai berbunga pada umur 35 – 40 hari
setelah tanam (Gambar 1). Pemanjangan tangkai bunga dan bunganya membuka
terjadi sampai umur 65 hari setelah tanam, kemudian bunga-bunganya mekar pada
umur 75 hari setelah tanam (Sumarni et al., 2011). Bunga bawang merah
merupakan bunga majemuk berbentuk tandan yang bertangkai dengan 50-200
kuntum bunga. Pada ujung dan pangkal tangkai mengecil dan dibagian tengah
menggembung, bentuknya seperti pipa yang berlubang di dalamnya. Tangkai
tandan bunga ini sangat panjang, lebih tinggi dari daunnya sendiri dan mencapai
30-50 cm. Sedangkan kuntumnya juga bertangkai tetapi pendek, antara 0,2 - 0,6
cm. Umbi bawang merah merupakan umbi ganda terdapat lapisan tipis yang
tampak jelas, dan umbi-umbinya tampak jelas juga sebagai benjolan kekanan dan
kekiri, dan mirip siung bawang putih (seperti pada Gambar 3). Lapisan
pembungkus siung umbi bawang merah tidak banyak, hanya sekitar 2 sampai 3
lapis, dan tipis yang mudah kering. Sedangkan lapisan dari setiap umbi berukuran
lebih banyak dan tebal. Maka besar kecilnya siung bawang merah tergantung oleh
banyak dan tebalnya lapisan pembungkus umbi (Wibowo, 2007). Berikut
merupakan organ-organ tumbuh bawang merah.

Gambar 1. Bagian bunga bawang merah

Gambar 2. Rumpun bawang merah
Gambar 3. Umbi bawang merah
(Sumber : Sumarni dan Hidayat, 2005)
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2.2 Syarat Tumbuh
2.2.1

Iklim
Bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran

rendah sampai dataran tinggi ± 1.100 mdpl (ideal 0-800 mdpl), tetapi produksi
terbaik dihasilkan dari dataran rendah yang didukung keadaan iklim meliputi suhu
udara antara 25-32o C dan iklim kering, tempat terbuka dengan pencahayaan ±
70%, karena bawang merah termasuk tanaman yang memerlukan sinar matahari
cukup panjang, tiupan angin sepoi-sepoi berpengaruh baik bagi tanaman terhadap
laju fotosintesis dan pembentukan umbinya akan tinggi (Rahayu dan Berlian,
2007).
Angin merupakan faktor iklim bepengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
bawang merah. Sistem perakaran tanaman bawang merah yang sangat dangkal,
maka angin kencang yang berhembus terus-menerus secara langsung dapat
menyebabkan kerusakan tanaman. Curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan
tanaman bawang merah adalah antara 300-2500 mm/tahun. Kelembaban udara
(nisbi) untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta hasil produksi
yang optimal, bawang merah menghendaki kelembaban udara nisbi antara 80-90
persen. Intensitas sinar matahari penuh lebih dari 14 jam/hari, oleh sebab itu
tanaman ini tidak memerlukan naungan/pohon peneduh (Rahayu dan Berlian
2007).
2.2.2

Tanah
Tanaman bawang merah memerlukan tekstur tanah sedang sampai liat,

drainase/aerase baik, mengandung bahan organik, dan reaksi tanah tidak masam
(pH tanah : 5,6 - 6,5). Tanah yang paling cocok untuk tanaman bawang merah
adalah tanah aluvial atau kombinasinya dengan tanah humus. Bawang merah
tumbuh baik pada tanah subur, gembur dan banyak mengandung bahan organik
dengan dukungan jenis tanah lempung berpasir atau lempung berdebu, tata air
(drainase) dan tata udara (aerasi) dalam tanah berjalan baik, tidak boleh ada
genangan (Rukmana, 2007). Bawang merah menghendaki struktur tanah remah.
Tanah remah memiliki perbandingan bahan padat dan pori-pori yang seimbang.
Bahan padat merupakan tempat berpegang akar. Tanah remah lebih baik daripada
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tanah bergumpal Jenis tanah yang baik untuk budidaya bawang merah adalah
regosol, grumosol, latosol, dan aluvial (AAK, 2010).
2.3 Fase Pertumbuhan Bawang Merah
Menurut Pitojo (2005), bawang merah memiliki fase pertumbuhan yaitu :
1. Fase pertumbuhan awal (0 – 10 hari setelah tanam)
Pada fase pertumbuhan awal pengairan diberikan dua kali sehari, yaitu
pada pagi dan sore hari. Penyiraman di pagi hari diusahakan sepagi mungkin di
saat daun bawang merah masih kelihatan basah untuk mengurangi serangan
penyakit. Penyakit yang perlu diwaspadai Penyakit yang harus diwaspadai pada
awal pertumbuhan adalah penyakit layu Fusarium. Gejala serangan penyakit ini
ditandai dengan menguningnya daun bawang, selanjutnya tanaman layu dengan
cepat. Tanaman yang terserang dicabut lalu dibuang atau dibakar di tempat yang
jauh. Hama yang biasanya muncul pada fase ini yaitu Ulat Bawang Spodoptera
exigua atau S. litura dan Ulat tanah. Penyiangan pertama dilakukan umur 7-10
HST dan dilakukan secara mekanik untuk membuang gulma atau tumbuhan liar
yang kemungkinan dijadikan inang hama ulat bawang. Dilakukan pendangiran,
yaitu tanah di sekitar tanaman didangir dan dibumbun agar perakaran bawang
merah selalu tertutup tanah. Selain itu bedengan yang rusak atau longsor perlu
dirapikan kembali dengan cara memperkuat tepi-tepi selokan dengan lumpur dari
dasar saluran.
2. Fase pertumbuhan vegetatif (11 – 35 hari setelah tanam)
Hama yang perlu diwaspadai yaitu Ulat Bawang, Spodoptera exigua atau
S. litura dan Ulat tanah. Thrips, mulai menyerang umur 30 HST karena
kelembaban di sekitar tanaman relatif tinggi dengan suhu rata-rata diatas normal.
Daun bawang yang terserang warnanya putih berkilat seperti perak. Sedangkan
penyakit yang perlu diwaspadai yaitu Bercak ungu oleh jamur Alternaria porii,
Penyakit Antraknose atau Otomotis, disebabkan oleh jamur Colletotricum
gloesporiodes, dan Busuk umbi oleh bakteri atau virus. Untuk pencegahan hamapenyakit usahakan pergiliran tanaman dengan jenis tanaman lain (bukan golongan
bawang). Pestisida kimia digunakan sebagai alternatif terakhir untuk mengatasi
serangan hama-penyakit. Penyiangan kedua dilakukan pada umur 30-35 HST
dilanjutkan pendangiran, pembumbunan dan perbaikan bedengan yang rusak.
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Penyiraman atau pengairan dilakukan satu hari sekali yaitu pada pagi hari, dan
jika ada hujan rintik-rintik dan ada serangan thrips dilakukan penyiraman pada
siang hari.
3. Fase pembentukan umbi (36 – 50 hari setelah tanam)
Pada fase pengamatan HPT sama seperti fase Vegetatif, yang perlu
diperhatikan adalah pengairannya. Butuh air yang banyak pada musim kemarau
sehingga perlu dilakukan penyiraman sehari dua kali yaitu pagi dan sore hari.
4. Fase pematangan umbi (51 – 65 hari setelah tanam)
Pada fase ini tidak dibutuhkan banyak air maka penyiraman dapat disesuaikan
dengan keadaan tanaman.
5. Panen dan Pasca Panen
Tanaman bawang merah dipanen setelah terlihat tanda-tanda 60% leher
batang lunak, tanaman rebah, dan daun menguning. > 60-90 % daun telah rebah.
Pemanenan di dataran rendah dilakukan pada umur 55-70 hari, sedangkan di
dataran tinggi umur 70 - 90 hari. Panen dilakukan pada pagi hari yang cerah dan
tanah tidak becek dengan pencabutan batang dan daun-daunnya. Selanjutnya 5-10
rumpun diikat menjadi satu ikatan. Kemudian umbi dijemur dengan alas anyaman
bambu. Penjemuran pertama selama 5-7 hari dengan bagian daun menghadap ke
atas, tujuannya untuk mengeringkan daun. Penjemuran kedua selama 2-3 hari
dengan umbi menghadap ke atas, tujuannya untuk mengeringkan bagian umbi dan
sekaligus dilakukan pembersihan umbi dari sisa kotoran atau kulit terkelupas dan
tanah yang terbawa dari lapangan. Penyimpanan, ikatan bawang merah
digantungkan pada rak-rak bambu.
2.4 Bahan Organik
Bahan organik tanah merupakan suatu sistem yang komplek dan dinamis,
berasal dari sisa tanaman dan hewan yang terdapat di dalam tanah yang terus
menerus mengalami perubahan yang dipengaruhi faktor biologi, fisika dan kimia
tanah (Hartatik dan Widowati, 2005). Bahan / pupuk organik sangat bermanfaat
bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi
pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan.
Penambahan bahan organik sebagai teknologi produksi pada tanaman tidak hanya
untuk meningkatkan hasil tanaman, tetapi juga memperbaiki kesuburan tanah
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serta mengarahkan pada sistem pertanian berkelanjutan yang dapat menjamin
kelestarian usaha tani. Tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik
tanah dapat memberikan produktivitas yang optimal bagi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat
meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Sumber
bahan untuk pupuk organik sangat beranekaragam, dengan karakteristik fisik dan
kandungan kimia/hara yang sangat beragam sehingga pengaruh dari penggunaan
pupuk organik terhadap lahan dan tanaman dapat bervariasi. Pupuk organik atau
bahan organik tanah merupakan sumber nitrogen tanah yang utama, selain itu
peranannya cukup besar terhadap perbaikan sifat fisika, kimia biologi tanah serta
lingkungan. Pupuk organik yang ditambahkan ke dalam tanah akan mengalami
beberapa kali fase perombakan oleh mikroorganisme tanah untuk menjadi humus
atau bahan organik tanah (Saraswati dan Sumarsono, 2008).
Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (2006) menjelaskan
bahwa bahan/pupuk organik dapat berperan sebagai “pengikat” butiran primer
menjadi butir sekunder tanah dalam pembentukan agregat yang mantap. Keadaan
ini besar pengaruhnya pada porositas, penyimpanan dan penyediaan air, aerasi
tanah, dan suhu tanah. Bahan organik dengan C/N tinggi seperti jerami atau
sekam lebih besar pengaruhnya pada perbaikan sifat-sifat fisik tanah dibanding
dengan bahan organik yang terdekomposisi seperti kompos. Pupuk organik/bahan
organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti: (1) penyediaan hara makro
(N, P, K, Ca, Mg, dan S) dan mikro seperti Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn, dan Fe,
meskipun jumlahnya relatif sedikit. Penggunaan bahan organik dapat mencegah
kahat unsur mikro pada tanah marginal atau tanah yang telah diusahakan secara
intensif dengan pemupukan yang kurang seimbang; (2) meningkatkan kapasitas
tukar kation (KTK) tanah; dan (3) dapat membentuk senyawa kompleks dengan
ion logam yang meracuni tanaman seperti Al, Fe, dan Mn. Bahan organik juga
berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat
meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman. Jadi
penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bagi tanaman,
sekaligus sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba. Bahan organik dapat
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berasal dari sisa tanaman, hewan seperti dalam bentuk pupuk kandang, pupuk
hijau, kompos dan sebagainya (Simanungkalit et al., 2006).
2.5 Aplikasi Pupuk Kandang Kambing
Dilihat dari sumbernya pupuk kandang dibagi dalam beberapa golongan
yaitu; kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran kuda, kotoran sapi/kerbau dan
kotoran babi. Salah satu ternak yang cukup berpotensi untuk pengadaan pupuk
organik di tingkat pedesaan adalah ternak kambing-domba. Kotoran kambingdomba dapat dimanfaatkan secara langsung dengan mencampurkan kotoran
tersebut pada saat dilakukan pengolahan tanah. Namun demikian untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik, disarankan agar kotoran kambing-domba
tersebut diolah sebelum dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dampak positif lain
yang diakibatkan oleh pupuk kandang adalah meningkatnya sifat fisik dan kimia
tanah terutama dalam hal kemampuan menyerap dan mengikat air tanah. Kotoran
kambing memiliki tekstur yang khas karena berbentuk butiran-butiran yang agak
sukar dipecah secara fisik, sehingga sangat berpengaruh terhadap dekomposisi
dan proses penyediaan haranya. Nilai rasio C/N pupuk kandang kambing
umumnya masih di atas 30. Pupuk kandang yang baik harus mempunyai rasio
C/N<20, sehingga pupuk kandang kambing harus dikomposkan. Kadar hara K
pada pupuk kandang kambing relatif lebih tinggi dari pupuk kandang lainnya,
serta kadar hara N dan P hampir sama dengan pupuk kandang lainnya (Hartatik
dan Widowati, 2005).
Kotoran kambing mengandung bahan organik yang dapat menyediakan zat
hara bagi tanaman melalui proses penguraian (dekomposisi), proses ini terjadi
secara bertahap dengan melepaskan bahan organik yang sederhana untuk
pertumbuhan tanaman (Charta, 2009). Proses ini terjadi secara bertahap dengan
melepaskan bahan organik yang sederhana untuk pertumbuhan tanaman. Feses
kambing mengandung sedikit air sehingga mudah terurai. Kotoran kambing
(feses) memiliki kandungan unsur hara relatif lebih seimbang dibandingkan pupuk
alam lainnya karena kotoran kambing bercampur dengan air seninya
(mengandung unsur hara), hal tersebut biasanya tidak terjadi pada jenis pupuk
kandang lain seperti kotoran sapi (Rihana et al., 2013). Produksi tanaman juga
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lebih tinggi dibanding yang tidak mendapat tambahan bahan organik, baik pada
lahan basah maupun lahan kering. Pengelolaan secara terpadu dapat
meningkatkan efisiensi pupuk, produktivitas tanah dan menjamin kemantapan
produksi tinggi (Sya’roni, 2014). Dibawah ini merupakan kandungan hara dari
beberapa hewan ternak :
Tabel 1. Kandungan hara dari pukan padat

Sumber : Hartatik dan Widowati, 2005

Pupuk kandang kambing perlu ditambahkan kedalam tanah karena pupuk
kandang kambing yang telah mengalami dekomposisi dapat memperkaya zat hara
tanah juga berperan dalam memperbaiki sifat fisik tanah, tata ruang udara tanah,
mempertinggi daya ikat tanah terhadap hara sehingga tidak mudah larut oleh air
hujan dan meningkatkan daya agregat tanah. Pupuk kandang kambing berasal dari
hasil pembusukan kotoran kambing berbentuk padat (kotoran) sehingga warna,
rupa, tekstur, bau dan kadar airnya tidak lagi seperti aslinya. Pupuk kandang
kotoran kambing mengandung 0,97 % N, 0,69% P dan 1,66 % K. Peran pupuk
kandang kambing diantaranya (Mathius, 2005) :
1. Menambah unsur hara seperti fosfor,nitrogen, sulfur, kalium,
2. Meningkatkan kapasitas tukar kation tanah
3. Melepaskan unsur P dari oksida Fe dan Al
4. Memperbaiki sifat fisik dan struktur tanah
5. Membentuk senyawa kompleks dengan unsur hara makro dan mikro
sehingga dapat mengurangi pencucian hara
6. Mampu melonggarkan susunan tanah, dengan kata lain dapat memperbaiki
aerase tanah
7. Meningkatkan daya serap tanah terhadap air sehingga ketersediaan air
yang dibutuhkan tanaman memadai
8. Mendorong kehidupan dan perkembangan jasad renik tanah yang berguna
untuk mengubah zat-zat makanan didalam tanah.
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Kebutuhan tanaman akan pupuk kandang tergantung pada kesuburan
tanah, jenis

pupuk kandang, dan iklim. Pupuk kandang kotoran kambing

termasuk pupuk dingin karena pada saat disimpan perubahan bahan organik
terjadi secara berlahan–lahan serta reaksinya tidak menghasilkan panas. Beberapa
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tiap jenis tanaman
holtikultura membutuhkan dosis pupuk kandang kambing yang berbeda. Pada
tanaman kedelai, dosis 15 ton/ha menghasilkan bobot kering lebih tinggi.
Sedangkan pada tanaman bayam, aplikasi pupuk 10 ton/ha meningkatkan hasil
sebesar 60% (Ojeniyi, 2007 dalam Hadi et al., 2015). Kemudian dosis pupuk
kandang kambing sebesar 20 ton/ha memberikan hasil terbaik untuk tanaman
bawang daun dan wortel (Rahayu et al., 2014). Serta aplikasi 40 ton/ha
meningkatkan bobot polong per hektar bagi tanaman buncis (Hadi et al., 2015).
Cara pemberian pun juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.
Misalnya pada pemberian pupuk kandang kambing sebanyak 20 ton/ha yang
dicampur merata dengan tanah memberikan respon lebih tinggi dari cara
pemberian yang disebar dipermukaan tanah. Akan tetapi, dalam Rukmana (2007),
pupuk kandang yang dianjurkan untuk bawang merah adalah 10 - 20 ton/ha.
2.6 Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
Rhizobakteria pemacu tumbuh tanaman (RPTT) atau dikenal dengan
istilah PGPR adalah kelompok bakteri menguntungkan yang agresif menduduki
(mengkolonisasi) rizosfir (bagian perakaran). Keberadaan rhizobacter pada
perakaran tanaman dapat dikelompokkan berdasarkan tempat kolonisasinya, yaitu
dalam komplek yang hidup pada tanah di sekitar perakaran rizosfer, dipermukaan
akar (rizoplan) dan di dalam jaringan akar (endofit) (Osra, 2009). Bakteri endofit
adalah bakteri yang ditemukan dalam jaringan tanaman dapat meningkatkan
ketahanan tanaman dari patogen dan ancaman lingkungan, serta memacu
pertumbuhan tanaman. Aktivitas PGPR menguntungkan bagi tanaman baik
langsung maupun secara tidak langsung. Pengaruh langsung PGPR didasarkan
atas kemampuannya menyediakan dan memobilisasi penyerapan berbagai unsur
hara dalam tanah serta mensintesis dan mengubah konsentrasi fitohormon pemacu
tumbuh. Sedangkan tidak langsungnya berkaitan dengan kemampuan menekan
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aktivitas patogen dengan menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit seperti
antibiotik dan siderofor (Bai et al., 2005).
PGPR pertama kali diteliti oleh Kloepper dan Scroth (1982) untuk
menggambarkan bakteri tanah yang mendiami daerah perakaran tanaman yang
diinokulasikan ke dalam benih dan ternyata meningkatkan pertumbuhan tanaman.
Sejak pertama kali diperkenalkan, PGPR mengalami perkembangan yang sangat
cepat, terutama pada beberapa tahun terakhir. Selama 5 tahun yang lalu penelitian
PGPR dilanjutkan dengan tambahan 3 tujuan. Pertama, pekerjaan yang telah
dilakukan pada tanaman “tanpa akar” sebagai tanaman inang menunjukkan bahwa
mayoritas tanaman kondusif terhadap induksi PGPR terhadap pertumbuhan.
Tujuan kedua melibatkan karakterisasi dampak pesifik PGPR, yaitu dampak lain
selain mendukung hasil produksi dan tujuan ketiga dari pekerjaan ini
membuktikan bahwa beberapa strain PGPR dapat mendukung pertumbuhan
tanaman secara langsung, yaitu dengan meniadakan kehadiran mikroorganisme
patogenik atau yang merugikan (Saharan, 2011).
Beberapa bakteri dari kelompok PGPR adalah bakteri penambat nitrogen
seperti genus Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum dan bakteri pelarut fosfat
seperti

genus

Bacillus,

Pseudomonas,

Arthrobacter,

Bacterium,

dan

Mycobacterium (Biswas et al., 2000). Bakteri Rhizobium, Azotobacter,
Azospirillum dan bakteri pelarut fosfat mempunyai peran dan fungsi penting
dalam mendukung terlaksananya pertanian ramah lingkungan melalui berbagai
proses, seperti dekomposisi bahan organik, mineralisasi senyawa organik, fiksasi
hara, pelarut hara, nitrifikasi dan denitrifikasi (Saraswati dan Sumarno, 2008).
Rhizobium (root nodulating bacteria) adalah bakteri yang mampu menambat
nitrogen dari udara melalui simbiosis dengan membentuk bintil akar pada
tanaman Leguminoceae. Azospirillum dan Azotobacter merupakan bakteri non
simbiotik yang berasosiasi dengan berbagai tanaman. Bakteri-bakteri tersebut
mempunyai kemampuan menambat nitrogen bebas dari udara sehingga unsur N
tersedia bagi tanaman, serta sebagai pemantap agregat tanah dan interaksinya akan
berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Azospirillum selain mampu
menambat nitrogen dan menghasilkan hormon pertumbuhan, juga mampu
merombak bahan organik (selulosa, amilosa, dan bahan organik yang
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mengandung sejumlah lemak dan protein) di dalam tanah (Nurosid et al., 2008).
Secara tidak langsung bakteri PGPR dapat menghambat pathogen melalui sintesis
senyawa antibiotik, sebagai kontrol biologis (Saraswati dan Sumarno, 2008).
Bakteri lain yang dapat memproduksi IAA adalah bakteri pelarut fosfat (BPF)
seperti genus Pseudomonas, Bacillus, dan Cerratia, (Widawati et al., 2015).
Bakteri tersebut berperan juga dalam transfer energi, penyusunan protein,
koenzim, asam nukleat dan senyawa-senyawa metabolik lainnya yang dapat
menambah aktivitas penyerapan P pada tumbuhan yang kekurangan P. Berikut
kelebihan dari PGPR diantaranya (Husein et al., 2005) :
-

Menambah fiksasi nitrogen di tanaman kacang – kacangan

-

Memacu pertumbuhan bakteri fiksasi nitrogen bebas

-

Meningkatkan ketersediaan nutrisi lain seperti phospat, belerang, besi dan
tembaga

-

Memproduksi hormon tanaman

-

Menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan

-

Mengontrol hama dan penyakit tumbuhan.
2.7 Mekanisme PGPR Meningkatkan Performansi Tanaman

2.7.1 Menekan Perkembangan Penyakit (Bioprotectant)
Biokontrol terhadap fitopatogen tampaknya menjadi mekanisme utama dari
PGPR. Penekanan fitopatogen merupakan hasil dari produksi metabolit sekunder
atau datang pada tanaman dengan sendirinya sebagai sistem pertahanannya. PGPR
berbasis inokula seharusnya dapat bersaing dengan mikroorganisme indigenous
dan dengan efisien mendiami daerah perakaran tanaman untuk melindunginya.
Beberapa bakteri PGPR yang diinokulasikan pada benih sebelum tanam dapat
memberi pertahanan pada tudung akar tanaman. Hal inilah yang membuat bakteri
PGPR mampu mengurangi keparahan dari penyakit dumping-off (Pythium
ultimatum) pada tanaman (Beneduzi et al., 2012). Beberapa bakteri PGPR mampu
memproduksi racun bagi patogen tanaman, misalnya bakteri Bacillus subtilis
mampu melawan cendawan patogen. Bakteri pemacu tumbuh secara tidak
langsung juga menghambat patogen melalui sintesis senyawa antibiotik, sebagai
kontrol biologis. Beberapa jenis endofitik bersimbiosis dengan tanaman inangnya
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dalammeningkatkan ketahanannya terhadap serangga hama melalui produksi
toksin, di samping senyawa antimikroba seperti fungi Pestalotiopsis microspora,
dan Taxus walkchiana yang memproduksi taxol (zat antikanker) (Tombe, 2013).
Saraswati et al. (2008) melaporkan bawa endofitik Neotyphodium sp.
menghasilkan N-formilonine dan apaxiline (senyawa antiserangga hama).
Siderophore merupakan senyawa pengompleks Fe3+ atau pengkhelat besi
spesifik yang dihasilkan mikroba untuk menyembunyikan unsur mikro besi di
lingkungan rizosfir, sehingga unsur ini tidak tersedia bagi perkembangan mikroba
patogen. Beberapa strain PGPR seperti Pseudomonas fluorescens B10 mampu
menghasilkan yellow-green florescent siderophores (disebut pseudobactin) yang
dapat menghambat perkembangan jamur patogen Erwinia caratovora penyebab
busuk pada kentang. Persaingan antara PGPR dan mikroba patogen dalam
mendapatkan unsur besi berimplikasi pada pengendalian penyakit tular tanah (soil
borne diseases) seperti penyakit layu rebah yang disebabkan oleh jamur Pythium
ultimum dan busuk akar oleh jamur Fusarium oxysporum (Husein et al., 2005).
Berikut merupakan gambar koloni isolat PGPR BS 58 yang berwarna oranye
mengindikasikan kemampuan PGPR ini mensekresikan siderophore untuk
melepaskan Fe dari Fe-CAS agar kompleks.

Gambar 4. Koloni isolat PGPR BS 58 (Sumber: Husein et al., 2005)

2.7.2 Memproduksi Fitohormon (Biostimulant)
Bakteri pemacu tumbuh secara langsung memproduksi fitohormon yang
dapat menginduksi pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan tanaman dapat terjadi
ketika suatu rizobakterium memproduksi metabolit yang berperan sebagai
fitohormon yang secara langsung meningkatkan pertumbuhan tanaman. Metabolit
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yang dihasilkan selain berupa fitohormon, juga antibiotik, siderofor, sianida, dan
sebagainya. Fitohormon atau hormon tumbuh yang diproduksi dapat berupa
auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat.PGPR dapat berfungsi sebagai
biostimulan, yaitu mampu menghasilkan hormon tanaman seperti indole-3-acetic
acid (IAA), asam giberelin, sitokinin, dan etilen (Fernando et al., 2005).
Azospirillum sp. yang dikenal sebagai bakteri penambat nitrogen, misalnya dapat
memproduksi tiga jenis fitohormon yaitu asam indol asetat (AIA/auksin),
giberelin (AG), dan kinetin, sedangkan bakteri Azospirillum chroococcum
diketahui dapat memproduksi AIA, AG, dan sitokinin (Narula et al.,2007).
Mikroorganisme yang menghuni rhizosfir berbagai macam tanaman umumnya
memproduksi auksin sebagai metabolit sekunder sebagai respon terhadap suplai
eksudat akar yang berlimpah di zona perakaran. Widyawati (2008) melaporkan
bahwa bakteri Azospirilum brasilense meningkatkan jumlah dan panjang akar
lateral, sedangkan bakteri Pseudomonas putida GR12-2 pada bibit canola
meningkatkan panjang akar sampai tiga kali lipat. Dikatakan bahwa bakteri
penghasil hormon pertumbuhan diduga memegang peranan penting dalam
memacu pertumbuhan tanaman. Namun, sampai saat ini informasi penelitian
tentang pemanfaatan bakteri fitohormon untuk tanaman kehutanan di daerah
tropis masih terbatas (Sitepu et al., 2010). Berbagai hasil penelitian menunjukkan
bahwa AIA yang dihasilkan PGPR seperti Azospirillum brasilense dan
Azotobacter paspali meningkatkan jumlah bulu akar dan akar lateral sehingga
meningkatkan penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Ferdiansyah dan Sudiana
(2009) melaporkan isolat bakteri Paenibacillus dapat digunakan sebagai agen
biofertilizer untuk lahan gambut dalam bentuk konsorsium. Konsorsium tersebut
memiliki kemampuan dalam menghasilkan menghasilkan enzim amilase dan
selulosa; hormon IAA; dan kemampuan melakukan denitrifikasi, fiksasi nitrogen,
dan pelarutan fosfat.
2.7.3 Meningkatkan Ketersediaan Nutrisi Bagi Tanaman (Biofertilizer)
Dengan diperolehnya mikrobia yang berperan menginduksi pertumbuhan
tanaman atau PGPR akan dapat membantu petani untuk memanfaatkan sejumlah
lahan yang belum dimanfaatkan. Mikrobia pada zona perakaran sangat beragam
macam maupun perannya bagi tanaman (Triastuti, 2006). Dengan melakukan
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isolasi dan seleksi terhadap mikrobia yang berperan positif bagi tanaman maka
akan bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan
serta membantu mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik
atau pupuk kimia. (Umul et al., 2011).
Kemampuan isolat PGPR yang mampu melarutkan senyawa fosfat juga
sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Senyawa fosfat yang ada
dalam lingkungan tumbuh tanaman tidak selalu dapat mencukupi kebutuhan bagi
tanaman sehingga keberadaan bakteri pelarut fosfat di rizosfer tanaman membantu
menyediakan senyawa fosfat bagi tanaman (Sutariati dan Safuan, 2012). Bakteri
pelarut fosfat dapat menyediakan fosfat terikat menjadi fosfat yang dapat terlarut
sehingga dapat diserap oleh tanaman. Mekanisme utama pelarutan fosfat pada
bakteri dengan memisahkan kation dari senyawa asam menggunakan asam
organik yang disintesisnya. Peran ganda PGPR penghasil hydroxamate
siderophore yang terdapat di rizosfir secara efektif dapat meningkatkan
ketersediaan unsur Fe dan juga P pada tanah masam. Kemampuan pengkhelatan
Fe pada tanah-tanah dengan kandungan Fe-fosfat yang tinggi berimplikasi pada
penyediaan hara P bagi tanaman yang sekaligus dapat meningkatkan ketahanan
tanaman terhadap patogen. (Husen, 2005). Berikut ini merupakan gambar
kolonisasi inokulan PGPR pada akar cabai. Warna biru pada ujung akar cabai
(Gambar B) menunjukkan akar dikolonisasi oleh inokulan PGPR, sedangkan
kontrol (Gambar A) tidak ada kolonisasi. Koloni inokulan PGPR pada cawan agar
berwarna biru yang kontras dengan warna koloni bakteri tanah lain.

Gambar 5. Kolonisasi inokulan PGPR (Gambar B) dan tidak ada kolonisasi (Gambar A)
pada akar cabai (Sumber: Husen, 2005).
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2.8 Aplikasi PGPR di Indonesia
Petani di Indonesia banyak yang sudah mengenal apa itu PGPR, fungsi,
hingga cara pembuatannya. Umumnya petani membuat PGPR dengan bahan yang
berasal dari perakaran rumput gajah, seresah disekitar rumpun bambu, dan ruman
ternak. Cara aplikasinya masih sederhana yakni dengan perendaman benih dalam
suspensi dan penyiraman (pengocoran) suspensi PGPR kedalam tanah mulai saat
tanam (bibit) hingga pindah tanam. Cara pembuatan PGPR oleh petani pun masih
sangat sederhana. Saraswati et al. (2008) mengatakan PGPR yang telah diinkubasi
selama 3 hari dapat diaplikasikan untuk tanaman dengan mengencerkannya
terlebih dahulu dengan perbandingan 200 cc larutan PGPR dalam 20 liter air.
Aplikasi dianjurkan pada pagi atau sore hari. Untuk pembenihan, rendam terlebih
dahulu bibit yang akan disemai dalam larutan PGPR selama 30 menit, selanjutnya
siap untuk ditanam. Cara-cara tersebut bersifat ramah lingkungan dan sangat
cocok digunakan untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan menekan
penggunaan pestisida.
Dalam Ariyanti et al. (2010), 250 cc PGPR dilarutkan kedalam 20 liter air
bersih kemudian benih direndam selama 10 – 12 jam. Atau 250- 1000 cc PGPR
dilarutkan kedalam 20 liter air bersih kemudian disiram disekitar tanaman atau
pada persemaian setiap 20 hari sekali. Untuk tanaman holtikultura, PGPR
dikocorkan sebanyak 12 ml / liter air setiap 7 – 10 hari sekali. Misalnya untuk
tanaman kentang, aplikasi PGPR dilakukan 7 hari setelah tanam. Menurut Karno
(2011), jika untuk perlakuan bibit dan stek atau biakan vegetatif lain maka bibit
dapat direndam beberapa saat saja lalu langsung ditanam. Konsentrasi yang
diperlukan adalah 10 ml per liter air. Untuk aplikasi pada tanaman semusim (cabe,
terong, timun dan lain-lain) bisa disiramkan 1 - 2 gelas aqua larutan PGPR ke
daerah perakaran. Jika untuk tanaman tahunan jumlah larutan yang digunakan
dapat diperkirakan sendiri sesuai dengan umur dan jenis tanaman, sebagai ukuran
adalah siram daerah perakaran sampai basah. Menurut Lindung (2010), aplikasi
PGPR berdasarkan jenis tanamannya disajikan dalam Tabel 1.

19

Tabel 2. Aplikasi PGPR pada berbagai jenis tanaman
No
1
2
3

4

Jenis tanaman
Tanaman yang memiliki
umur produktif ± 30 hari
Tanaman yang memiliki
umur produktif ± 60 hari
Tanaman yang memiliki
umur produktif ± 3
bulan
Tanaman yang memiliki
umur produktif ± 3 – 4
bln

Perlakuan benih
direndam 5 menit
direndam 5 – 15
menit
direndam 15 – 30
menit
direndam 2 – 8
jam

5

Tanaman yang memiliki
umur produktif 12 bulan

direndam 8 – 12
jam

6

Tanaman disemaikan
dengan umur kurang
lebih 3 tahun

direndam 12 – 18
jam

7

Tanaman tahunan

direndam 18 – 24
jam

Perlakuan susulan
1 minggu setelah tanam
2 minggu setelah tanam
3 minggu setelah tanam
5 minggu setelah tanam
3 minggu setelah tanam
7 atau 9 minggu setelah
tanam
1 minggu sebelum pindah
tanam 3 atau 5 minggu
setelah tanam
Perlakuan dilakukan sebulan
sekali sejak ditanam hingga
tanaman berumur 1 bulan
sebelum panen
1 minggu sebelum pindah
tanamPenyiraman 1 bulan
sekali setelah pindah tanam.
Penyiraman 1 bulan sekali.
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3. BAHAN DAN METODE
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pajeng Kecamatan Gondang
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada bulan Desember 2015 sampai dengan
Februari 2016. Kabupaten Bojonegoro termasuk dataran rendah dengan
ketinggian 520 mdpl (Buku Putih Sanitasi Bojonegero, 2012) dan jenis tanah
litosol (uji lab sampel tanah Lampiran 5). Analisis sampel tanah percobaan pupuk
kotoran kambing disajikan dalam Lampiran 6.
3.2 Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sprayer (KSTT),
tugal, jangka sorong, cangkul, pisau, pompa dan selang air, papan penanda, alat
tulis, alat dokumentasi. Sedangkan bahan yang akan digunakan antara lain bibit
bawang merah varietas Bauji, air untuk menyiram, PGPR kemasan botol dengan
kandungan bakteri Azotobacter sp, Azospirillium sp, Aspergillus sp, Pseudomonas
sp, dan Bacillus sp. (kerapatan masing-masing bakteri 108 cfu/ml), pupuk kotoran
kambing, pupuk Phonska, ZA, dan KCl.
3.3 Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanian menggunakan Rancangan Acak
Kelompok Faktorial (RAKF) yang terdiri dari 2 faktor dan diulang 3 kali.
Faktor 1= Dosis Bahan Organik (Pupuk Kotoran Kambing), yaitu :
-

B0 (0 ton/ha),

-

B10 (10 ton/ha) dan

-

B20 (20 ton/ha)

Faktor 2 = Waktu Aplikasi PGPR yaitu :
-

W1 (bersama waktu tanam, 2, 4 dan 6 MST)

-

W2 (bersama waktu tanam, 2 dan 4 MST)

-

W3 (bersama waktu tanam, 3 dan 6 MST)

-

W4 (tanpa PGPR)
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Sehingga didapatkan kombinasi perlakuan sebagai berikut :
B0W1
B0W2
B0W3
B0W4

B10W1
B10W2
B10W3
B10W4

B20W1
B20W2
B20W3
B20W4

3.4 Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan lahan
Lahan seluas 195,8 m2 dibajak sebanyak 2 kali menggunakan rotari.
Pembajakan pertama dilakukan untuk membersihkan lahan dari gulma dan
sisa-sisa tanaman jagung, dan pembajakan kedua dilakukan untuk
membalikkan dan meratakan lahan. Selanjutnya lahan dibuat petak
berukuran 3 x 1,5 m sebanyak 36 petak secara manual menggunakan
cangkul.
2. Pemupukan
Kegiatan selanjutnya yaitu penyebaran pupuk kandang kambing dengan
dosis sesuai perlakuan yaitu 0 ton/ha, 10 ton/ha, dan 20 ton/ha (Rukmana,
2007). Apabila dikonversikan kedalam petak panen maka dosis yang
digunakan yaitu 0 kg/petak, 4,5 kg/petak dan 9 kg/petak (perhitungan ada
pada Lampiran 7). Kemudian pemberian pupuk dasar yakni Phonska dosis
rekomendasi 40 kg/luas lahan (0,92 kg/petak) pada 2 hari setelah tanam,
dilanjutkan pemberian pupuk ZA dengan dosis rekomendasi 25 kg/luas
lahan (0,457 kg/petak) pada 15 hari setelah tanam dan pupuk KCl dosis
rekomendasi 25 kg/luas lahan (0,57 kg/petak) pada 25 hari setelah tanam
(perhitungan ada pada Lampiran 7).
3. Persiapan Bahan Tanam
Kegiatan selanjutnya yaitu menyiapkan bahan tanam yakni bibit bawang
merah varietas Bauji sebanyak 22,5 kg. Selanjutnya bibit diiris dengan
pisau 1/3 bagian atasnya untuk memacu pertumbuhan tunas dan
dibersihkan kulit luarnya. Selanjutnya menyiapkan larutan PGPR dengan
konsentrasi 10 ml / liter air (Karno, 2011). Karena jerigen yang akan
digunakan berukuran 5 liter, maka dibutuhkan 50 ml PGPR yang
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dilarutkan dalam tangki KSTT. PGPR diperoleh dari Jurusan Hama
Penyakit FP UB. Bibit yang sudah dipotong direndam dalam larutan
PGPR selama 30 menit (Lindung, 2010). Setelah direndam, bibit ditanam
dalam petak percobaan yang telah dibuat lubang tanam dan diberi pupuk
lalu mengamati pertumbuhannya.
4. Pemeliharaan
Dilanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari pengairan
dengan irigasi permukaan apabila tidak ada hujan, pemberian agens hayati
sebagai antagonis jamur upas, penyulaman dan penyiangan gulma secara
manual.
5. Panen
Kegiatan panen dilakukan pada bawang merah pada umur 56 HST, dengan
kriteria daun sudah mulai menguning dan tanaman cukup tua terlihat
hampir rebah dan umbi telah memadat, berisi serta apabila umbi keluar
dari tanah, warnanya tampak cerah.
3.5 Parameter Pengamatan Pertumbuhan dan Hasil
Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan cara non destruktif dan
destruktif. Sampel yang diamati terdiri dari 5 sampel per petak sehingga jumlah
tanaman sampel sebanyak 180. Pengamatan dilakuan tiap 10 hari setelah aplikasi
PGPR (umur tanaman, tanggal pengamatan dan waktu aplikasi dapat dilihat pada
Lampiran 4). Variabel non-destruktif sebagai parameter pertumbuhan yaitu :
1. Jumlah Daun (Helai). Pengamatan jumlah daun dilakukan pada 5 tanaman
sampel tiap petaknya dengan menghitung banyaknya daun yang telah
tumbuh melewati permukaan tanah
2. Panjang Daun (cm). Pengamatan ini dilakukan dengan mengukur panjang
daun dari permukaan tanah hingga titik tumbuh (ujung daun terpanjang)
dalam satu rumpun sampel tiap petak panen
3. Luas daun (cm) diukur dengan metode silindris. Cara pengukurannya yaitu




Daun bawang dibagi menjadi dua bagian yakni :
-

a = bagian silindris (2/3 bagian daun)

-

b = bagian konikel / mengerucut (1/3 bagian daun)

Mengukur jari-jari (r1) dan tinggi (h1) bagian silindris
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Mengukur jari-jari (r2) dan tinggi (h2) bagian konikel



Hitung dengan rumus : (Sumber : Sumarni dan Hidayat, 2005)

a = 2 x π x r1 x h1
b = 1/3 x 2 x π x r2 x h2
Luas daun = a + b
Sedangkan variabel destruktif sebagai parameter hasil terdiri dari :
1. Jumlah anakan (tanaman). Pengamatan jumlah anakan dilakukan pada
pengamatan ketiga dengan menghitung jumlah tanaman yang ada pada
tiap rumpun sampel.
2. Jumlah umbi per rumpun sampel (buah) dengan menghitung banyaknya
umbi yang terbentuk tiap rumpun sampel pada saat panen.
3. Diameter umbi (cm). Pengukuran diameter dilakukan pada 5 tanaman
sampel tiap petaknya menggunakan jangka sorong.
4. Bobot segar brangkasan per sampel (g) dan perpetak panen (kg) dengan
menimbang umbi basah, akar, beserta daun-daunnya pada saat pemanenan
pada tiap rumpun dan tiap petak panen.
5. Bobot kering brangkasan per sampel (g) dan perpetak panen (kg)
ditimbang setelah brangkasan dikeringkan dibawah sinar matahari selama
7 hari masing-masing rumpun sampel dan tiap petak panen.
6. Bobot kering umbi per petak panen (kg) dengan cara menimbang umbi
bawang merah yang telah dikeringkan dibawah sinar matahari selama 7
hari tiap petak panen.
3.6 Analisis Data
Data pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis
ragam (uji F) pada taraf 5%. Bila hasil pengujian diperoleh perbedaan yang nyata
antar perlakuan maka dilanjutkan dengan uji perbandingan antar perlakuan dengan
menggunakan Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
4.1.1

Jumlah Daun (Helai)
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara

perlakuan dosis pupuk kandang kambing dengan waktu aplikasi PGPR terhadap
jumlah daun pada umur 24, 38 dan 52 HST. Secara terpisah, perlakuan dosis
kotoran kambing juga tidak memberikan pengaruh yang nyata pada jumlah daun
berbagai umur pengamatan. Sedangkan perlakuan pemberian PGPR berpengaruh
hanya pada umur pengamatan 38 HST. Hasil pengamatan rata-rata jumlah daun
pada berbagai umur pengamatan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata jumlah daun bawang merah pada berbagai umur pengamatan akibat
perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Perlakuan
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Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
7,92 a
10 (B10)
8,00 a
20 (B20)
8,33 a
BNT 5 %
tn
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
7,67 a
0, 2, 4 (W2)
8,33 a
0, 3, 6 (W3)
8,78 a
Tanpa PGPR (W4)
7,56 a
BNT 5 %
tn
KK (%)
15,68

Umur Tanaman (HST)
38

52

11,33 a
11,08 a
11,83 a
tn

14,92 a
15,17 a
15,25 a
tn

12,56 b
12,00 b
11,89 b
9,22 a
1,74
15,62

15,89 a
15,33 a
15,11 a
14,11 a
tn
17,86

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

Tabel

3

menunjukkan

bahwa

pemberian

pukan

kambing

tidak

menghasilkan perbedaan yang nyata dengan tanpa pemberian pukan kambing.
Kemudian pada umur pengamatan 38 HST, hasil uji lanjut BNT menunjukkan
perlakuan aplikasi PGPR menghasilkan rata-rata jumlah daun lebih banyak dan
berbeda nyata dengan tanpa aplikasi PGPR. Sedangkan antara perbedaan waktu
aplikasi PGPR tidak menunjukkan jumlah daun yang berbeda.
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4.1.2

Panjang Daun (cm)
Berdasarkan hasil sidik ragam dapat diketahui bahwa perlakuan dosis

pukan kambing dengan waktu aplikasi PGPR tidak menunjukkan pengaruh
interaksi terhadap panjang daun pada berbagai umur pengamatan. Secara terpisah,
pemberian pupuk kotoran kambing dan perbedaan waktu aplikasi PGPR
berpengaruh nyata hanya pada umur pengamatan 24 dan 52 HST (Tabel 4).
Tabel 4. Rata-rata panjang daun bawang merah pada berbagai umur pengamatan akibat
perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR
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Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
18,76 a
10 (B10)
18,84 a
20 (B20)
21,17 b
BNT 5 %
1,73

HST
38

52

22,67 a
23,35 a
24,04 a
tn

24,35 a
25,42 ab
25,95 b
1,25

Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
21,18 c
0, 2, 4 (W2)
20,24 bc
0, 3, 6 (W3)
18,77 ab
Tanpa PGPR (W4)
18,16 a
BNT 5 %
2,00
KK (%)
10,46

24,07 a
23,71 a
23,12 a
22,51 a
tn
6,12

26,67 b
25,45 ab
24,56 a
24,28 a
1,45
5,87

Perlakuan

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

Uji lanjut BNT 5 % pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada umur
pengamatan 24 HST, perlakuan dosis pukan 20 ton/ha (B20) menghasilkan daun
lebih panjang dan berbeda nyata dengan perlakuan dosis pukan 10 ton/ha (B10)
dan tanpa pukan kambing (B0). Kemudian perlakuan waktu aplikasi PGPR 0, 2, 4,
6 MST (W1) tidak berbeda nyata dengan perlakuan waktu aplikasi 0, 2, 4 MST
(W2). Namun perlakuan W1 berbeda nyata dan menghasilkan daun lebih panjang
dibandingkan perlakuan waktu aplikasi 0, 3, 6 MST (W3) dan tanpa aplikasi
PGPR (W4). Pada umur pengamatan 52 HST, perlakuan dosis pukan 20 ton/ha
(B20) tidak berbeda nyata dengan perlakuan dosis pukan 10 ton/ha (B10). Akan
tetapi dosis pukan 20 ton/ha berbeda nyata dan menghasilkan daun lebih panjang
dibandingkan dengan perlakuan tanpa dosis pukan (B0). Kemudian perlakuan
waktu aplikasi PGPR sebanyak 4 kali (W1) tidak memberikan perbedaan yang

26

nyata dengan perlakuan waktu aplikasi 0, 2, 4 MST (W2). Perlakuan waktu
aplikasi 0, 3, 6 MST (W3) juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa
aplikasi PGPR (W4). Namun perlakuan W1 menghasilkan daun lebih panjang dan
berbeda nyata dengan perlakuan PGPR W3 dan tanpa aplikasi PGPR (W4).
4.1.3

Luas Daun (cm2)
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara

perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dengan waktu aplikasi PGPR terhadap
luas daun pada umur pengamatan 24, 38 dan 52 HST (Lampiran 14, 15 dan 16).
Secara terpisah, pemberian dosis pukan kambing juga tidak berpengaruh nyata
terhadap parameter luas daun pada berbagai umur pengamatan. Pada perlakuan
waktu aplikasi PGPR menunjukkan pengaruh yang nyata pada umur pengamatan
24 dan 38 HST. Data rata-rata luas daun bawang merah akibat perlakuan pupuk
kandang kambing dan aplikasi PGPR disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata luas daun bawang merah pada berbagai umur pengamatan akibat
perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Perlakuan
24
Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
83,29 a
10 (B10)
96,79 a
20 (B20)
95,00 a
BNT 5 %
tn
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
112,4 c
0, 2, 4 (W2)
94,45 bc
0, 3, 6 (W3)
86,35 ab
Tanpa PGPR (W4)
73,55 a
BNT 5 %
20,87
KK (%)
23,28

HST
38

52

110,1 a
117,9 a
129,1 a

167,8 a
179,9 a
182,9 a

tn

tn

139,9 b
126,2 b
114,2 ab
95,61 a
23,31
20,03

198,5 a
183,3 a
172,9 a
152,9 a
tn
25,13

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji lanjut BNT pada umur pengamatan
24 HST, pemberian pukan kambing dengan berbagai dosis (B10 dan B20) tidak
berpengaruh nyata dibandingkan tanpa pemberian pukan kambing (B0).
Sedangkan pada umur pengamatan 24 HST, waktu aplikasi PGPR 0, 2, 4, 6 MST
(W1) tidak berbeda nyata dengan perlakuan waktu aplikasi 0, 2, 4 MST (W2).
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Sama halnya dengan perlakuan W3 yang juga tidak berbeda nyata dengan
perlakuan W4. Namun perlakuan W1 berbeda nyata dan menghasilkan luas daun
paling besar dibandingkan perlakuan 0, 3, 6 MST (W3) dan tanpa aplikasi PGPR
(W4). Pada umur pengamatan 38 HST, antar perlakuan dosis pukan (B10 dan
B20) tidak berbeda nyata dibandingkan tanpa pemberian pukan kambing (B0).
Lalu antara perlakuan waktu aplikasi PGPR W1 dan W2 tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata dengan perlakuan W3. Perlakuan tanpa aplikasi juga tidak
berbeda nyata dengan perlakuan W3. Akan tetapi perlakuan W1 dan W2
memberikan hasil luas daun yang berbeda nyata dan lebih besar dibandingkan
perlakuan tanpa aplikasi (W4).
4.1.4

Jumlah Anakan
Hasil analisis ragam dapat diketahui bahwa tidak terjadi interaksi antara

perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dengan waktu aplikasi PGPR terhadap
jumlah anakan umur pengamatan 52 HST. Secara terpisah, rata-rata jumlah
anakan dengan pemberian pupuk kotoran kambing dan aplikasi PGPR juga tidak
memberikan perbedaan yang nyata. Rata-rata jumlah anakan bawang merah pada
umur pengamatan 52 HST akibat perlakuan dosis pupuk kotoran kambing dan
waktu aplikasi PGPR yang berbeda disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-rata jumlah anakan bawang merah pada umur pengamatan 52 HST akibat
perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Perlakuan
Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
10 (B10)
20 (B20)
BNT 5 %
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
0, 2, 4 (W2)
0, 3, 6 (W3)
Tanpa PGPR (W4)
BNT 5 %
KK (%)

Jumlah anakan 52 HST
4,67 a
5,67 a
5,75 a
tn
6,00 a
5,78 a
5,67 a
5,33 a
tn
19,79

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.
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4.1.5

Jumlah Umbi Per Tanaman (Buah)
Data analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara

pemberian pupuk kotoran kambing dengan waktu aplikasi PGPR yang berbeda
terhadap parameter jumlah umbi per tanaman (Lampiran 18). Secara terpisah,
perlakuan pemberian pukan kambing dan aplikasi PGPR tidak berpengaruh nyata
terhadap parameter jumlah umbi. Data rata-rata jumlah umbi per tanaman akibat
pemberian pukan kambing dan aplikasi PGPR ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rata-rata jumlah umbi bawang merah per tanaman akibat perbedaan dosis pupuk
kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Perlakuan
Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
10 (B10)
20 (B20)
BNT 5 %
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
0, 2, 4 (W2)
0, 3, 6 (W3)
Tanpa PGPR (W4)
BNT 5 %
KK (%)

Jumlah umbi per rumpun (buah)
7,26 a
7,58 a
7,72 a
tn
7,93 a
7,90 a
7,57 a
6,68 a
tn
15,97

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

4.1.6

Diameter Umbi Per Tanaman (cm)
Berdasarkan data statistik hasil analisis ragam dapat diketahui bahwa tidak

terjadi interaksi antara perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dengan waktu
aplikasi PGPR terhadap diameter umbi per tanaman (Lampiran 19). Secara
terpisah, pemberian pukan kambing menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap
diameter umbi. Sedangkan aplikasi PGPR tidak menghasilkan pengaruh yang
nyata. Rata-rata diameter umbi bawang merah per tanaman akibat perlakuan
dosis pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR yang berbeda disajikan
pada Tabel 8.
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Tabel 8. Rata-rata diameter umbi bawang merah per tanaman akibat perbedaan dosis
pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Perlakuan
Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
10 (B10)
20 (B20)
BNT 5 %
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
0, 2, 4 (W2)
0, 3, 6 (W3)
Tanpa PGPR (W4)
BNT 5 %
KK (%)

Diameter umbi per rumpun (cm)
1,62 a
1,88 ab
2,16 b
0,413
2,19 a
1,98 a
1,70 a
1,67 a
tn
13,47

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

Tabel diatas menunjukkan bahwa antara perlakuan dosis pukan sebanyak
20 ton/ha (B20) dan 10 ton/ha (B10) tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
Sama halnya antara perlakuan B10 dan B0 yang juga tidak memberikan
perbedaan yang nyata. Namun pemberian dosis pupuk 20 ton/ha (B20)
menunjukkan pengaruh yang nyata dan mampu menghasilkan diameter umbi
lebih besar dibandingkan perlakuan tanpa pukan kambing (B0). Pada perlakuan
aplikasi PGPR, pemberian PGPR dengan waktu yang berbeda tidak memberikan
pengaruh yang nyata dibandingkan tanpa aplikasi PGPR pada diameter umbi per
tanaman.
4.1.7

Bobot Segar Brangkasan
Perlakuan dosis pupuk kotoran kambing dengan aplikasi PGPR terhadap

bobot segar brangkasan baik per tanaman maupun per petak panen tidak
menunjukan adanya interaksi berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 20 dan
21). Secara terpisah, pemberian pukan kambing berpengaruh nyata pada
parameter bobot segar brangkasan per tanaman dan perpetak panen. Sedangkan
perlakuan aplikasi PGPR hanya berpengaruh nyata pada parameter bobot segar
brangkasan perpetak panen. Data bobot segar brangkasan akibat perlakuan
pemberian pukan kambing dan aplikasi PGPR ditunjukan oleh Tabel 9.
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Tabel 9. Rata-rata bobot segar brangkasan bawang merah akibat perbedaan dosis pupuk
kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Perlakuan

(g/tanaman)
Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
17,75 a
10 (B10)
26,58 b
20 (B20)
32,75 c
BNT 5 %
3,287
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
28 a
0, 2, 4 (W2)
25,33 a
0, 3, 6 (W3)
25,11 a
Tanpa PGPR (W4)
24,33 a
BNT 5 %
tn
KK (%)
15,11

Bobot segar brangkasan
(kg/m2)

(ton/ha)

1,02 a
1,53 b
1,75 c
0,48

8,15 a
12,26 b
13,98 c
1,47

1,7 b
1,54 b
1,28 a
1,2 a
0,55
15,12

13,63 b
12,35 b
10,29 a
9,57 a
1,69
15,13

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

Uji lanjut BNT 5 % pada Tabel 9 menunjukkan bahwa pemberian pukan
kambing sebanyak 20 ton/ha (B20) menunjukkan perbedaan yang nyata dan
memberikan hasil bobot segar brangkasan per tanaman dan perpetak panen lebih
tinggi dibandingkan pemberian pukan kambing 10 ton/ha (B10) dan tanpa
pemberian pukan kambing (B0). Sedangkan aplikasi PGPR dengan waktu yang
berbeda tidak berpengaruh nyata dengan tanpa aplikasi PGPR pada parameter
bobot segar brangkasan pertanaman. Pada parameter perpetak panen, aplikasi
PGPR sebanyak 4 kali hingga menjelang panen (W1) dan waktu aplikasi
sebanyak 3 kali tiap 2 minggu (W2) memberikan hasil bobot segar perpetak panen
lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan aplikasi PGPR
sebanyak 3 kali tiap 3 minggu (W3) dan tanpa aplikasi PGPR (W4). Namun
antara perlakuan W1 dan W2 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Sama
halnya antara perlakuan W3 dan W4 yang juga tidak berbeda nyata.
4.1.8

Bobot Kering Brangkasan
Tidak terjadi interaksi antara perlakuan dosis pupuk kotoran kambing

dengan aplikasi PGPR terhadap parameter bobot kering brangkasan baik per
tanaman maupun per petak panen berdasarkan hasil sidik ragam (Lampiran 22 dan
23). Secara terpisah, pemberian dosis pukan kambing menunjukkan pengaruh
nyata terhadap parameter bobot kering brangkasan per tanaman dan perpetak
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panen. Sedangkan perlakuan aplikasi PGPR memberikan pengaruh yang nyata
hanya pada parameter bobot kering brangkasan perpetak panen. Hasil bobot
kering brangkasan akibat perlakuan pemberian pukan kambing dan aplikasi PGPR
disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Bobot kering brangkasan bawang merah per tanaman akibat perbedaan dosis
pupuk kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Bobot kering brangkasan
(g/tanaman)
(kg/m2)
Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
14,51 a
0,86 a
10 (B10)
23,03 b
1,32 b
20 (B20)
28,83 c
1,61 c
BNT 5 %
3,171
0,454
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
24,54 a
1,55 b
0, 2, 4 (W2)
21,51 a
1,35 b
0, 3, 6 (W3)
19,32 a
1,15 a
Tanpa PGPR (W4)
18,10 a
1,04 a
BNT 5 %
tn
0,524
KK (%)
16,93
16,30
Perlakuan

(ton/ha)
6,93 a
10,57 b
12,85 c
1,396
12,37 b
10,83 b
8,93 a
8,34 a
1,612
16,29

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

Tabel 10 menunjukkan bahwa pemberian pukan kambing sebanyak 20
ton/ha (B20) menunjukkan perbedaan yang nyata dan memberikan hasil bobot
kering brangkasan per tanaman dan perpetak panen lebih tinggi dibandingkan
pemberian pukan kambing 10 ton/ha (B10) dan tanpa pemberian pukan kambing
(B0). Sedangkan aplikasi PGPR dengan waktu yang berbeda tidak berpengaruh
nyata dengan tanpa aplikasi PGPR pada parameter bobot kering brangkasan
pertanaman. Pada parameter perpetak panen, aplikasi PGPR 0, 2, 4, dan 6 MST
(W1) dan waktu aplikasi PGPR 0, 2 dan 4 MST (W2) memberikan hasil bobot
kering brangkasan lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan
aplikasi PGPR pada 0, 3 dan 6 MST (W3) dan tanpa aplikasi PGPR (W4). Namun
antara perlakuan W1 dan W2 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Sama
halnya antara perlakuan W3 dan W4 yang juga tidak berbeda nyata.
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4.1.9 Bobot Kering Umbi
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara
perbedaan dosis pupuk kotoran kambing dengan waktu aplikasi PGPR terhadap
bobot kering umbi per petak panen (Lampiran 24). Secara terpisah, pemberian
pupuk kotoran kambing berpengaruh nyata terhadap parameter bobot kering umbi.
Begitu pula dengan perlakuan waktu aplikasi PGPR yang juga menunjukkan
pengaruh nyata. Hasil bobot kering umbi perpetak panen akibat perlakuan dosis
pukan kambing dan aplikasi PGPR disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Bobot kering umbi bawang merah per tanaman akibat perbedaan dosis pupuk
kotoran kambing dan waktu aplikasi PGPR

Perlakuan
Pupuk Kandang Kambing (ton/ha)
0 (B0)
10 (B10)
20 (B20)
BNT 5 %
Waktu Aplikasi PGPR (MST)
0, 2, 4, 6 (W1)
0, 2, 4 (W2)
0, 3, 6 (W3)
Tanpa PGPR (W4)
BNT 5 %
KK (%)

Bobot kering umbi
(kg/m2)
(ton/ha)
0,77 a
1,20 b
1,51 c
0,473

6,22 a
9,63 b
12,11 c
1,45

1,43 b
1,25 b
1,05 a
0,92 a
0,546
18,44

11,47 b
10,04 b
8,42 a
7,36 a
1,68
18,43

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%; tn = tidak nyata.

Tabel 11 menunjukkan bahwa pemberian pukan kambing sebanyak 20
ton/ha tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dan menghasilkan bobot kering
umbi lebih tinggi dibandingkan perlakuan dosis pukan 10 ton/ha dan tanpa pukan
kambing (B0). Aplikasi PGPR 0, 2, 4, dan 6 MST (W1) dan 0, 2 dan 4 MST (W2)
menghasilkan bobot kering umbi lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan
dengan perlakuan aplikasi PGPR pada 0, 3 dan 6 MST (W3) dan tanpa aplikasi
PGPR (W4). Namun antara perlakuan W1 dan W2 tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata. Sama halnya antara perlakuan W3 dan W4 yang juga tidak berbeda
nyata.
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4.2 Analisis Ekonomi
Dilihat dari segi ekonomisnya, kombinasi penggunaan pupuk kandang
kambing diiringi aplikasi PGPR dengan waktu yang berbeda tidak terjadi interaksi
yang nyata berdasarkan data statistik. Namun secara terpisah, masing-masing
perlakuan memberikan keuntungan yang berbeda bagi petani. Perlakuan dosis
pupuk 20 ton/ha dinilai lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan lainnya
dengan hasil perhitungan R/C rasio sebesar 2,66 dan memberikan keuntungan
bagi petani sebanyak Rp. 33.998.750,-. Sedangkan hasil R/C ratio pada perlakuan
pukan kambing dosis 10 ton/ha sebesar 2,15 dengan keuntungan bagi petani
sebanyak Rp. 23.163.750,-. Hal tersebut menunjukan bahwa walaupun biaya
produksi untuk perlakuan B20 lebih besar namun bobot umbi yang dihasilkan
lebih banyak sehingga mampu menutupi biaya produksi serta keuntungan
ekonomi yang diperoleh petani juga lebih besar dan berbeda signifikan
dibandingkan dengan perlakuan dosis pukan 10 ton/ha dan tanpa pemberian pukan
kambing (B0) (Lampiran 25). Oleh karena itu usaha tani dengan tambahan pupuk
kandang kambing sebanyak 20 ton/ha layak diteruskan.
Berdasarkan analisis ekonomi pada Lampiran 26, perlakuan waktu aplikasi
0, 2, 4, dan 6 HST (W1) menghasilkan R/C ratio paling tinggi yakni 2,12 dengan
keuntungan bagi petani sebanyak Rp 36.291.667,- dibandingkan perlakuan tanpa
aplikasi PGPR W4 yang hanya menghasilkan R/C ratio sebesar 1,51 atau
keuntungan ekonomi sebanyak Rp. 18.383.000,-. Tetapi antara perlakuan W1 dan
W2 tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Perlakuan waktu aplikasi tiap 0, 2, 4
MST (W2) menghasilkan R/C ratio sebesar 1,95 atau keuntungan sebanyak Rp.
29.371.000,- dimana perlakuan W1 hanya meningkatkan hasil bawang merah 7%
lebih banyak dibandingkan perlakuan W2. Hal tersebut menunjukan bahwa
pemberian PGPR sebanyak 3 kali (W2) dinilai lebih efektif karena biaya produksi
yang dikeluarkan lebih sedikit terutama untuk penggunaan PGPR, namun bobot
umbi yang diperoleh cukup besar serta keuntungan yang didapat petani juga
cukup banyak dan tidak berbeda jauh dengan perlakuan W1 sehingga aplikasi
PGPR pada 0, 2, 4 MST (W2) layak diterapkan. Oleh karena itu, budidaya
bawang merah varietas bauji dengan penambahan pupuk kotoran kambing 20
ton/ha atau aplikasi PGPR sebanyak 3 kali sangat direkomendasikan bagi petani.
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4.3 Pembahasan
4.3.1

Kondisi Umum di Lapangan
Selama penelitian berlangsung, terdapat beberapa kendala yang terjadi di

lapangan. Pada umur 21 HST, tanaman bawang merah sempat mengalami
cekaman air karena cuaca yang panas terus menerus sehingga tanah menjadi
kering. Hal tersebut menyebabkan penyerapan bahan organik dalam pupuk
kandang kambing yang diberikan menjadi terhambat sehingga pengaruh
aplikasinya kurang terlihat pada beberapa parameter pengamatan. Kemudian
kondisi beberapa tanaman bawang merah pada umur 28 HST sempat terkena
serangan penyakit moler (layu Fusarium) yang ditandai dengan daun tampak
menguning, terpelintir, busuk dibagian pangkal dan akarnya serta mudah dicabut
dan serangan ulat bawang (Spodoptera exigua) yang ditandai dengan adanya garis
vertikal berwarna kekuningan serta bercak putih transparan pada daun karena
daging daun dimakan ulat (Lampiran 23). Oleh karena itu dilakukan penyulaman
pada tanaman yang mati dilakukan pada 14 hari setelah tanam (umur tanaman
sulaman sama dengan umur tanaman sampel) sesuai dengan perlakuan masingmasing tanaman dan pengairan dengan irigasi permukaan demi mempertahankan
pertumbuhan dan hasil bawang merah. Kemudian panen dilakukan lebih awal
yakni ada umur tanaman 56 HST karena pada wilayah percobaan telah memasuki
musim hujan dan tanaman telah menunjukkan tanda-tanda siap panen seperti daun
yang rebah dan umbi yang telah matang dan muncul kepermukaan. Untuk
menghindari serangan penyakit jamur yang lebih parah, maka panen dilakukan
lebih awal.
4.3.2

Pengaruh Interaksi antara Perlakuan Dosis Pupuk Kotoran Kambing
dengan Perbedaan Waktu Aplikasi PGPR terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Bawang Merah
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pemberian dosis pupuk kandang

kambing dengan aplikasi PGPR tidak terjadi interaksi terhadap pertumbuhan dan
hasil bawang merah secara statistik. Hal ini berarti perbedaan dosis pukan
kambing tidak berpengaruh pada frekuensi aplikasi PGPR sehingga pembahasan
difokuskan pada pengaruh perlakuan tunggal. Interaksi tidak terjadi dikarenakan
kedua perlakuan tidak saling mendukung atau saling menekan pengaruh masingmasing untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil bawang merah. Proses
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pertumbuhan dikendalikan juga oleh faktor lingkungan dan genetik. Misalnya
cuaca yang kering menyebabkan tanah menjadi keras sehingga pemberian pukan
kambing menjadi kurang maksimal. Atau aplikasi PGPR dengan waktu yang
berbeda menyebabkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit juga
berbeda. Sebab lain dapat dikarenakan kesalahan teknis dimana faktor resiko
kurang diperhatikan. Namun secara individual kedua perlakuan tersebut
berpengaruh secara signifikan pada semua variabel.
Hal ini juga seiring dengan hasil penelitian Anwar (2014) yang
menyatakan hasil analisis ragam menunjukkan tidak adanya interaksi yang nyata
antara kombinasi perlakuan konsentrasi pupuk pelengkap cair (Ppc) Wokozim dan
dosis pupuk ZA terhadap tinggi tanaman pada umur 45 hari setelah tanam, jumlah
daun, dan diameter batang tanaman bawang daun. Hal ini terjadi karena kedua
perlakuan kurang berinteraksi dengan baik dan juga dari keheterogenan tanah
sehingga mempengaruhi tinggi tanaman bawang daun. Hal ini menunjukkan
bahwa dengan penggunaan konsentrasi ppc Wokozim yang dikombinasikan
dengan dosis pupuk ZA tidak mengalami perbedaan tinggi tanaman dan diameter
batang tanaman yang nyata.
4.3.3

Pengaruh Perlakuan Dosis Pupuk Kotoran Kambing terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah
Secara terpisah, dosis pupuk kotoran kambing hanya memberikan

pengaruh nyata pada beberapa parameter pengamatan. Berdasarkan data statistik,
pemberian pukan kambing menghasilkan pengaruh nyata pada parameter panjang
daun 24 HST dan 52 HST (Tabel 4), diameter umbi (Tabel 8), bobot segar
brangkasan per tanaman dan perpetak panen (Tabel 9), bobot kering brangkasan
pertanaman dan perpetak panen (Tabel 10), serta bobot kering umbi perpetak
panen (Tabel 11). Hal ini bisa disebabkan karena beberapa kemungkinan
diantaranya terdapat pengaruh dari perlakuan lain yang lebih dominan sehingga
pemberian pupuk kandang tidak berpengaruh nyata pada parameter lainnya. Pada
umur pengamatan 3 minggu setelah aplikasi pupuk, lahan percobaan mengalami
cekaman air akibat cuaca yang panas sehingga kondisi tanah yang kering
menghambat penyerapan unsur hara dalam pukan kambing oleh akar tanaman
sehingga penyerapan unsur hara yang ditambahkan menjadi kurang optimal dan
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pengaruhnya kurang terlihat pada beberapa parameter pengamatan. Secara
keseluruhan, perlakuan dosis 20 ton/ha (B20) memberikan hasil yang lebih baik
dibandingkan perlakuan dosis 10 ton/ha (B10) dan tanpa pukan kambing.
Pertumbuhan tanaman merupakan suatu peningkatan ukuran yang sifatnya
tidak dapat kembali (irreversible), serta dihasilkan dari pembelahan sel dan
pembesaran sel. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan tiap 10 hari setelah aplikasi
PGPR dengan cara mengukur dari pangkal batang sampai ujung daun (titik
tumbuh). Umur 24 HST merupakan fase dimana bawang merah mengalami
pertumbuhan vegetatif sehingga bawang merah membutuhkan unsur hara yang
cukup untuk pembentukan tunas dan organ-organ vegetatif lainnya terutama daun.
Dengan dosis pupuk kotoran kambing 20 ton/ha, bawang merah dapat
menghasilkan rata-rata panjang daun sebesar 21,17 cm pada umur pengamatan 24
HST dan 25,95 cm pada umur 52 HST. Semakin banyak bahan organik yang
terkandung dalam pukan kambing, semakin banyak pula nutrisi yang diserap
tanaman untuk pertumbuhannya terutama untuk pemanjangan daun. Nutrisi yang
diserap akan terakumulasi dibagian meristem daun. Dengan semakin panjang
daun, maka proses fotosintesis yang terjadi pada titik tumbuh juga menjadi lebih
baik karena cahaya dan air yang dapat lebih banyak diserap oleh daun tanpa
adanya kompetisi yang berarti. Cahaya dan air yang diserap akan membantu
pengolahan nutrisi yang akan diubah menjadi energi dalam proses fotosintesis,
sehingga semakin panjang daun, maka semakin tinggi potensi daun untuk
menyerap sinar matahari dan kompetisi antar daun tersebut semakin berkurang.
Kemudian pada umur bawang merah 56 HST merupakan fase dimana bawang
merah tengah memasuki fase pembentukan dan pematangan umbi. Pada fase ini,
unsur hara terutama unsur K cenderung terakumulasi kebagian umbi untuk
membentuk anakan. Setelah anakan terbentuk maka akan muncul umbi baru yang
akan menumbuhkan tunas dan daun baru sedangkan daun yang lama akan
mengalami pertumbuhan yang stagnan dan kemudian rebah.
Sesuai pernyataan Latarang dan Syakur (2006) bahwa pembentukan daun
sangat ditentukan oleh jumlah dan ukuran sel, juga dipengaruhi oleh unsur hara
yang diserap akar untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Pupuk kandang
kambing mengandung unsur N, P, dan K yang tinggi, juga mengandung Ca dan
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Mg. Adanya unsur Nitrogen yang berfungsi sebagai penyusun enzim dan molekul
khlorofil, juga berfungsi sebagai aktivator berbagai enzim, sintesa protein maupun
metabolisme karbohidrat. Fosfor berperan aktif dalam menstrasfer energi di dalam
sel tanaman dan magnesium sebagai penyusun khlorofil dan membantu
translokasi fosfor dalam tanaman. Selanjutnya dengan meningkatnya khlorofil,
fotosintat yang terbentuk akan semakin besar dan mendorong pembelahan sel dan
diferensiasi sel, dimana pembelahan sel erat hubungannya dengan pertambahan
organ tanaman.
Penelitian oleh Rihana et al. (2013) pada tanaman buncis dimana pupuk
kotoran kambing berpengaruh nyata terjadap peubah panjang tanaman, jumlah
daun, jumlah cabang, luas daun, berat kering total tanaman, jumlah polong per
tanaman, bobot per tanaman dan bobot per hektar. Berdasarkan data rata-rata
panjang tanaman dapat diketahui bahwa peningkatan dosis pupuk kotoran
kambing hingga 20-60 ton/ha menghasilkan panjang tanaman yang semakin
tinggi. Sedangkan penurunan dosis pupuk hingga 10 ton/ha lebih menurunkan
peubah panjang tanaman pada umur 14 HST sampai 42 HST. Hal ini karena pada
dosis 20-60 ton/ha, unsur hara yang diberikan tersedia dalam jumlah yang
optimal, seimbang dan telah mampu mensuplai unsur hara untuk meningkatkan
pertumbuhan tanaman buncis.
Pada umur 50 HST, umbi terbentuk disusul dengan pembentukan anakan
baru. Bagian atas discus (batang sejati) terbentuk batang semu yang tersusun dari
pelepah-pelepah daun. Batang semu berada di dalam tanah akan berubah bentuk
dan fungsinya menjadi umbi lapis (bulbus). Bagian di antara lapis kelopak bulbus
terdapat mata tunas yang dapat membentuk tanaman baru atau anakan. Pada umur
> 50 HST, pembentukan anakan baru telah sempurna dan mulai memasuki fase
pematangan umbi. Daun-daun yang baru akan terhenti pertumbuhannya,
menguning kemudian rebah. Hal tersebut menandakan bahwa umbi sudah matang
dan siap dipanen. Parameter kualitas produksi bawang merah dapat dilihat melalui
ukuran umbinya. Hasil penelitian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pemberian
pukan kambing sebanyak 20 ton/ha lebih berpengaruh pada pembesaran umbi
dengan rata-rata diameter 2,16 cm per tanaman dibandingkan tanpa pemberian
pukan yang hanya sebesar 1,62 cm. Namun pada parameter jumlah umbi,
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pemberian pukan kambing tidak terlalu berpengaruh yang ditunjukkan pada Tabel
7. Semakin sedikit jumlah umbi maka semakin besar diameter umbi, begitu pula
sebaliknya. Kandungan bahan organik dalam pukan kambing sebanyak 20 ton/ha
mampu memberikan tambahan unsur hara terutama unsur K yang berguna bagi
pembentukan umbi bawang merah. Walaupun kondisi lingkungan yang kurang
mendukung, tanaman masih bisa tumbuh dan memproduksi umbi dengan ukuran
yang lebih besar dibandingkan dosis 10 ton/ha dan tanpa pukan kambing. Unsur
hara yang ditambahkan akan diserap akar tanaman untuk diolah dalam proses
fotosintesis. Hasilnya berupa fotosintat yang digunakan tanaman sebagai
cadangan makanan dan energi untuk pertumbuhannya. Dalam hal ini, distribusi
fotosintat lebih terdominasi pada pembesaran umbi sehingga dihasilkan rata-rata
diameter umbi yang besar. Oleh karena itu pada tanaman dengan diameter umbi
yang besar, jumlah umbinya relatif sedikit. Sebaliknya pada tanaman dengan
jumlah umbi yang banyak maka ukuran tiap umbinya cenderung kecil-kecil.
Karena distribusi nutrisi lebih dominan untuk proses pembentukan umbi yang
lebih banyak, maka pembentukan organ tanaman lain menjadi berkurang,
misalnya untuk pembentukan daun. Akibatnya pemberian pupuk kurang terlihat
pengaruhnya pada beberapa parameter pertumbuhan.
Rahayu et al. (2014) menyatakan pemberian pupuk kandang kambing 20
ton/ha memberikan hasil tertinggi pada parameter tinggi tanaman, jumlah anakan
dan bobot biomass bawang daun. Pemberian kotoran kambing dapat
meningkatkan porositas tanah, hal ini disebabkan bentuk kotoran kambing berupa
granul sehingga menjadikan tanah membentuk ruang pori yang meningkat. Disisi
lain kotoran kambing yang telah difermentasi memiliki sejumlah mikrobia yang
mampu mempengaruhi porositas tanah.
Berat umbi berkaitan dengan ukuran umbi dimana semakin besar ukuran
umbi maka berat akan turut bertambah. Peningkatan berat umbi segar dipengaruhi
oleh absorbsi air dan penimbunan hasil fotosintesis pada daun sehingga dapat
digunakan untuk pembentukan umbi. Secara statistik, pemberian pukan kambing
memberikan hasil lebih dibandingkan tanpa pukan kambing baik pada parameter
bobot segar dan kering brangkasan per tanaman maupun perpetak panen serta
bobot kering umbi per petak panen. Pada tiap tanaman, dosis pupuk sebanyak 20
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ton/ha menghasilkan rata-rata bobot segar dan kering brangkasan sebesar 32,75
gram dan 28,83 gram dimana hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dosis 10
ton/ha dan tanpa pukan kambing (Tabel 9 dan 10). Hal tersebut menunjukkan
bahwa dengan tambahan bahan organik sebanyak 20 ton/ha mampu mencukupi
kebutuhan tanaman bawang merah dalam menghasilkan umbi dengan bobot yang
besar. Pukan kambing yang telah disebar kemudian dibenamkan dalam tanah
dilanjutkan dengan irigasi permukaa mengakibatkan bentuk pukan kambing yang
semula utuh menjadi terurai (dekomposisi) dengan ukuran yang lebih kecil. Hasil
dekomposisi tersebut berupa unsur hara yang akan diserap oleh akar tanaman.
Pukan kambing mengandung unsur makro terutama unsur K yang tinggi. Kalium
dalam berperan dalam meningkatkan daya tahan/kekebalan tanaman terhadap
kekeringan sehingga dengan kondisi lingkungan pengamatan yang kurang
mendukung (cekaman air) tanaman bawang merah masih bisa tumbuh dan
berproduksi dengan baik.
Semakin besar bobot per tanaman maka semakin besar pula bobot
brangkasan perpetak panennya. Perlakuan dosis pukan kambing 20 ton/ha mampu
menghasilkan rata-rata bobot segar dan kering brangkasan serta bobot kering
umbi per petak panen lebih tinggi dibandingkan perlakuan dosis 10 ton/ha dan
tanpa pemberian pukan kambing. Dosis pukan 20 ton/ha menghasilkan bobot
segar brangkasan 1,75 kg/m2, bobot kering brangkasan 1,61 kg/m2 dan bobot
kering umbi 1,51 kg/m2 (Tabel 9, 10 dan 11). Pada umur 56 HST, tanaman sudah
menunjukkan tanda-tanda siap panen. Dengan begitu unsur hara yang telah ada
didalam tanah ditambah dengan penambahan bahan organik dari kotoran kambing
sebanyak 20 ton/ha dapat digunakan bawang merah untuk menghasilkan bobot
brangkasan dan umbi yang lebih besar. Selain dipengaruhi oleh unsur hara yang
ditambahkan, besarnya bobot brangkasan dan umbi per tanaman maupun per
petak panen juga dapat dipengaruhi oleh ukuran daun, distribusi nutrisi oleh
tanaman, diameter, jumlah dan kadar air umbi. Semakin panjang dan luas helai
daun maka tanaman akan menyerap sinar matahari dan air semakin banyak
sehingga proses fotosintesis berjalan optimal. Proses fotosintesis tersebut akan
menghasilkan fotosintat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman dalam
menjalankan proses pertumbuhannya. Nutrisi tersebut akan didistribusikan
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keseluruh bagan tanaman. Distribusi nutrisi yang lebih dominan pada
pembentukan dan pembesaran umbi akan menghasilkan diameter dan bobot umbi
yang besar. Semakin besar diameter umbi maka kadar air yang terkandung
didalamnya semakin tinggi. Dengan begitu semakin tinggi kadar air, bobot segar
brangkasan dan umbi pun semakin besar. Kemudian rata-rata bobot kering
brangkasan dan umbi menjadi berkurang karena umbi telah dikering anginkan
dibawah sinar matahari selama 7 hari. Akibatnya, kadar air menurun 25%
sehingga bobot brangkasan dan umbi pun berkurang. Namun bobot kering lebih
tinggi tetap terdapat pada perlakuan dosis pupuk kotoran kambing 20 ton/ha (B20)
dibandingkan perlakuan lainnya.
Pendapat ini diperkuat oleh hasil penelitian Hakim et al. (1986 dalam
Jazilah et al. 2007) menyatakan bahwa kalium mempunyai fungsi penting dalam
proses fisiologi tanaman. Kalium berperan dalam proses metabolisme, absorbsi
hara, transpirasi, translokasi karbohidrat, pengaktif dari sejumlah besar enzim
yang penting untuk fotosintesis dan respirasi. Kalium mutlak diperlukan untuk
perkembangan umbi. Rihana et al. (2013) juga menyatakan semakin banyak unsur
N yang diserap tanaman, daun akan tumbuh lebih besar sehingga proses
fotosintesis berjalan lancar dan bobot kering total tanaman juga semakin besar.
Bobot kering total tanaman berkaitan dengan luas daun tanaman, besarnya
aktivitas fotosintesis disebabkan oleh luasnya daun tanaman yang dapat menyerap
sinar matahari. Semakin besar luas daun maka bobot kering total tanaman pun
semakin besar. Peningkatan pupuk kotoran kambing dosis 20 ton/ha menghasilkan
bobot kering total tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 10 dan
ton/ha yakni sebesar 270,83 g/tanaman dan 28,01 ton/ha. Pemberian pupuk
kotoran kambing dapat meningkatkan jumlah unsur hara dalam tanah, sehingga
pertumbuhan tanaman akan semakin baik dan mempengaruhi laju fotosintesis,
akibatnya bobot polong buncis akan bertambah.
Menurut Hadi et al. (2015) pemberian pupuk kotoran kambing sebagai
masukan hara dan pembenah tanah. Keduanya akan berinteraksi dan berpengaruh
nyata terhadap parameter produksi. Pupuk kotoran kambing berpengaruh nyata
terhadap bobot segar tanaman, bobot kering tanaman, luas daun, bobot segar
polong, bobot kering polong, jumlah polong panen, panjang polong panen,
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diameter polong panen, bobot per polong, per tanaman dan per hektar pada
tanaman buncis. Hal tersebut karena pemberian pupuk kotoran kambing dapat
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Hasil dekomposisi bahan organik
mampu memperbaiki struktur tanah menjadi lebih remah dan gembur. Tanah
menjadi lebih remah sehingga unsur hara dapat diserap tanaman dengan baik,
menjadikan pertumbuhan dan hasil tanaman baik. Bahan organik dapat berperan
langsung sebagai sumber hara tanaman setelah mengalami proses mineralisasi dan
secara tidak langsung dapat menciptakan suatu kondisi lingkungan pertumbuhan
tanaman yang lebih baik dengan meningkatkan unsur hara untuk mendukung
pertumbuhan tanaman.
4.3.4

Pengaruh Perbedaan Waktu Aplikasi PGPR terhadap Pertumbuhan
dan Hasil Bawang Merah
Aplikasi PGPR dilakukan dengan cara perendaman benih dalam suspensi

dilanjutkan dengan pengkocoran atau penyemprotan langsung pada tanaman
dilahan. Perlakuan PGPR merupakan alternatif yang cukup baik untuk digunakan
dalam perlindungan tanaman karena PGPR dapat diaplikasikan ke benih atau
dicampurkan ke dalam tanah untuk pembibitan atau saat pindah tanam (Taufik et
al., 2010). Secara terpisah beberapa parameter pengamatan menunjukkan adanya
pengaruh nyata akibat perlakuan pemberian PGPR sebanyak 10 ml/liter dengan
waktu aplikasi yang berbeda dibandingkan tanpa pemberian PGPR diantaranya
parameter jumlah daun 38 HST, panjang daun 24 dan 52 HST, luas daun 24 dan
38 HST, bobot segar dan kering brangkasan perpetak panen serta bobot kering
umbi perpetak panen. Sementara itu antara perlakuan waktu aplikasi, beda nyata
hanya ditunjukan pada parameter bobot segar dan kering brangkasan perpetak
panen serta bobot kering umbi perpetak panen dimana aplikasi pada minggu ke 0,
2, 4 dan 6 MST (W1) dan 0, 2, 4 MST (W2) memberikan hasil lebih tinggi
dibandingkan aplikasi minggu ke 0, 3, 6 MST (W3).
Perlakuan aplikasi PGPR dengan waktu yang berbeda berpengaruh nyata
dan memberikan hasil lebih baik pada beberapa parameter pertumbuhan
dibandingkan tanpa aplikasi PGPR. Umur 11-35 HST merupakan fase
pertumbuhan vegetatif bawang merah. Pada umur 24 HST, pengaruh PGPR tidak
nampak pada pertambahan jumlah daun dan cenderung lebih dominan
pengaruhnya pada panjang dan luas daun (Tabel 4 dan 5). Hal tersebut diduga
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karena ketika tanaman mengalami cekaman air di minggu ke 3, setelah dilakukan
irigasi permukaan peran PGPR sebagai biofertilizer dapat membantu menjaga
tanaman agar tetap tumbuh. Bakteri-bakteri yang terkandung didalamnya dapat
menjaga kondisi tanaman untuk tetap hidup dengan berbagai cara diantaranya
melarutkan fosfat, memperpanjang akar lateral sehingga penyerapan air dan unsur
hara terutama N yang berasal dari pupuk kotoran kambing yang ditambahkan
menjadi lebih optimal dengan pemberian PGPR. Unsur hara yang ditambahkan
dapat diserap oleh akar untuk digunakan tanaman pertumbuhan organ tanaman
terutama panjang dan luas daun. Semakin panjang dan luas permukaan daun,
maka kompetisi antar tanaman dalam menyerap matahari dan air untuk
fotosintesis semakin berkurang.
Pada umur 38 HST, aplikasi PGPR lebih nampak pengaruhnya pada
parameter jumlah dan luas daun (Tabel 3 dan 5). Daun merupakan organ tubuh
tanaman yang penting, karena pada daun terdapat komponen dan tempat
berlangsungnya proses fotosintesis, respirasi dan transpirasi yang menentukan
arah pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Peran PGPR sebagai
biostimulant juga dapat mempengaruhi distribusi nutrisi pada tanaman.
Fitohormon yang dihasilkan dari bakter-bakteri yang terkandung dalam PGPR
seperti hormon auksin, sitokinin dan giberelin lebih dominan dalam meningkatkan
jumlah daun dengan merangsang pembelahan dan pembesaran sel. Dengan begitu,
daun baru akan tumbuh lebih banyak. Kematian tanaman bawang merah akibat
cekaman air dapat dikurangi dengan aplikasi PGPR khususnya diminggu ke 3 dan
ke 6. Dengan dibantu irigasi permukaan, bakteri PGPR dalam tanah membantu
akar tanaman untuk menyerap unsur hara yang digunakan untuk perbanyakan
jumlah dan luas daun 38 HST.
Pada umur 52 HST menjelang panen, pengaruh PGPR lebih terlihat pada
parameter panjang daun seperti yang ditunjukkan Tabel 4. Hal ini karena pada
umur 52 HST merupakan fase dimana tanaman memasuki fase pematangan umbi.
Pertumbuhan tanaman cenderung stagnan ditandai dengan tunas dengan daun baru
yang mulai tumbuh tinggi sedangkan daun-daun yang lama akan terhenti
oertumbuhannya, menguning kemudian rebah. Hal ini disebabkan nutrisi lebih
dominan terakumulasi pada bagian umbi sehingga jumlah umbi semakin
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bertambah. Pada minggu ke 4, terjadi serangan penyakit moler yang menyebabkan
beberapa tanaman menghasilkan umbi yang kecil, busuk dan akhirnya tanaman
mati. Dengan aplikasi PGPR pada minggu ke 6 dapat berperan sebagai
bioprotectant. Zat antibiotik yang dihasilkan oleh PGPR mampu mempertahankan
sebagian besar tanaman untuk tetap sehat dan mengembalikan kondisi beberapa
tanaman yang mengalami gejala serangan penyakit moler sehingga dapat
mempertahankan jumlah umbi yang terbentuk.
Ashrafuzzaman et al. (2009) mengungkapkan, penggunaan PGPR sesuai
dengan kebutuhan diantaranya dengan mencampur 1 lt PGPR kedalam 1 tangki
dan disemprotkan ke lahan yang belum ditanami, dan diulangi penyemprotan
setiap 20 hari sekali. PGPR ini dapat digunakan pada berbagai tanaman, baik
tanaman padi, kedelai, sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias. Dengan
penggunaan

PGPR,

teknologi

pengendalian

ramah

lingkungan

secara

komprehensif dan pengurangan penggunaan pestisida dapat diterapkan. Hasil
penelitian Rifqi (2012) juga menunjukkan bahwa frekuensi penyiraman PGPR
berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun per rumpun,
jumlah umbi per rumpun, bobot umbi basah per rumpun, bobot umbi basah per
petak, bobot umbi kering per petak, diameter umbi per rumpun, panjang akar,
intensitas serangan hama/penyakit dan berpengaruh nyata terhadap bobot umbi
kering per rumpun. Bobot umbi kering per petak tertinggi pada penyiraman tiap 3
minggu sekali. Penelitian Rihana et al. (2013) menyatakan bahwa zat pengatur
tumbuh yang terkandung dalam PGPR memberikan pengaruh yang nyata terhadap
parameter luas daun tanaman buncis. Hal tersebut diduga bahwa pembelahan dan
pembesaran sel pada daun tanaman buncis juga dirangsang oleh meningkatnya
kandungan auksin akibat dari pemberian ZPT. Auksin berperan dalam
merangsang pembelahan dan pembesaran sel tanaman. Senyawa dinitrofenol
bersifat auksin yang dikandung ZPT juga berperan dalam bertambahnya ukuran
sel-sel daun. Hormon dalam ZPT juga memungkinkan pembelahan sel dan
menambah berat tanaman. Hasil penelitian Sutariati dan Safuan (2012) juga
menjelaskan untuk tanaman umbi-umbian sebaiknya PGPR dikocorkan sebanyak
10-12 ml/liter air tiap 2 minggu sekali bisa disiram disekitar tanaman atau pada
persemaian. Kemudian untuk tanaman hortikultura, PGPR bisa diberikan
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sebanyak 5-10 ml/air tiap 2 minggu sekali. Verma et al. (2010 dalam Syaifuddin
et

al.,

2014),

mengemukakan

bahwa

PGPR

memberikan

efek

yang

menguntungkan baik secara langsung atau tidak langsung pada tanaman, sebagai
pemacu pertumbuhan dan perlindungan tanaman dari patogen melalui aktifitas
didaerah perakaran tanaman. Aktifitas tersebut meliputi penyediaan unsur NPK,
hormon pertumbuhan, produksi antibiotik yang dapat berpengaruh negatif
terhadap patogen. Mekanisme PGPR pada sistem pengendalian penyakit
dimungkinkan terjadinya resistensi terinduksi yang dipengaruhi perkembangan
beberapa jenis mikroba PGPR pada perakaran tanaman. Mekanisme ini
memberikan perlindungan bagi tanaman dari beberapa patogen dengan
merangsang sistem pertahanan alami tanaman aktif sebelum patogen masuk.
Azospirillum sp. yang dikenal sebagai bakteri penambat nitrogen, misalnya dapat
memproduksi tiga jenis fitohormon yaitu asam indol asetat (AIA/auksin),
giberelin (GA), dan kinetin, sedangkan bakteri Azospirillum chroococcum
diketahui dapat memproduksi AIA, AG, dan sitokinin.
Aplikasi PGPR memberikan perbedaan yang nyata pada parameter hasil
diantaranya diameter umbi (Tabel 8), bobot segar dan kering brangkasan perpetak
panen (Tabel 9 dan 10) serta bobot kering umbi perpetak panen (Tabel 11)
dibandingkan tanpa aplikasi PGPR. Pada umur 36-65, tanaman bawang merah
memasuki fase pembentukan dan pematangan umbi. Pada umur 56 HST, tanaman
sudah menunjukkan tanda-tanda siap panen yakni daun yang mulai menguning,
rebah nampak layu dan umbi baru terlihat muncul kepermukaan tanah. Pada umur
21 HST, tanaman bawang merah sempat mengalami cekaman air karena cuaca
yang panas terus menerus. Dengan pemberian PGPR sebagai biofertilizer yang
dimulai pada minggu kedua dapat membantu dalam menyediakan N dengan cara
meningkatkan jumlah bulu akar serta akar lateral sehingga penyerapan air dan
unsur hara menjadi lebih optimal dan tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan
umbi. Fungsi PGPR sebagai biostimulant juga membantu dalam pembentukan
umbi baru bawang merah. Fitohormon yang dihasilkan dari bakteri-bakteri yang
terkandung dalam PGPR diantaranya hormon auksin, giberelin, dan sitokinin
dapat mempercepat dan meningkatkan ukuran umbi. Selain itu kondisi beberapa
tanaman bawang merah pada umur 28 HST sempat terkena serangan penyakit
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moler (layu Fusarium) dan serangan ulat bawang (Spodoptera exigua) seperti pada
Lampiran i dan j). Aplikasi PGPR sebagai bioprotectant yakni menghasilkan
senyawa antibakteri dan anti serangga hama dapat melindungi tanaman dan
mampu mengembalikan kondisi tanaman menjadi lebih sehat dan intensitas
serangan hama penyakit pun menjadi berkurang. Dengan begitu, sebagian besar
tanaman bawang merah masih bisa menghasilkan umbi dengan ukuran yang besar
dibandingkan tanpa aplikasi PGPR walaupun jumlah umbinya sedikit.
Setelah dipanen pada umur 56 HST, dapat diketahui bahwa PGPR dengan
waktu aplikasi minggu ke 0, 2, 4 6 MST (W1) dan 0, 2, 4 MST (W2)
menghasilkan bobot segar dan kering brangkasan serta bobot kering umbi
perpetak lebih tinggi yakni sebesar 1,7 kg/m2 dan 1,54 kg/m2 pada bobot segar
brangkasan, 1,55 kg/m2 dan 1,35 kg/m2 pada bobot kering brangkasan serta 1,43
kg/m2 dan 1,25 kg/m2 pada bobot kering umbi (Tabel 9, 10 dan 11). Hasil tersebut
berbeda nyata dan lebih tinggi dibandingkan perlakuan waktu aplikasi 0, 3, 6 MST
(W3) dan tanpa aplikasi (W4). Sedangkan antara perlakuan W1 dan W2 tidak
berbeda nyata dan begitu pula antara perlakuan W3 dan W4. Dari segi hasil umbi,
aplikasi PGPR sebanyak 4 kali hingga menjelang panen menghasilkan bobot
sedikit lebih banyak dari perlakuan W2 karena PGPR hanya diaplikasikan
sebanyak 3 kali hingga minggu ke 4. Dengan semakin seringnya PGPR
diaplikasikan, maka semakin banyak pula bakteri bermanfaat yang akan
membantu menjaga kondisi tanaman agar tetap optimal pertumbuhannya.
Perlakuan W1 dapat menekan resiko kegagalan panen misalnya mengurangi
intensitas serangan hama penyakit, menjaga tanaman agar kebutuhan unsur
haranya tercukupi walaupun terjadi cekaman air serta menghasilkan fitohormon
untuk pembentukan organ tanaman terutama daun dan umbi sehingga
pertumbuhan tanaman tetap terjaga dan dapat membentuk umbi dengan bobot
yang lebih besar. Namun dari segi ekonomis petani, penyemprotan sebanyak 3
kali tiap 2 minggu (W2) dinilai lebih efektif dan efisien. Hal ini karena perlakuan
W2 hanya membutuhkan PGPR dengan dosis yang lebih sedikit dan tenaga kerja
yang dibutuhkan hanya hingga minggu ke 4 sehingga dengan perlakuan W2 dapat
menekan biaya produksi walaupun hasil bobot nya sedikit lebih rendah
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dibandingkan perlakuan W1 namun tetap dapat menghasilkan bawang merah yang
optimal.
Penelitian oleh Prasetyo (2009) menyatakan secara keseluruhan perlakuan
frekuensi aplikasi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan
tanaman

padi. Hasil pengamatan pada 6, 7, 8, dan 9 MST nilai tertinggi

didominasi oleh frekuensi aplikasi 2 minggu sekali. Frekuensi aplikasi terbaik
berdasarkan percobaan ini yaitu frekuensi aplikasi dua minggu sekali yang
menunjukkan nilai paling kecil dari awal munculnya gejala hingga akhir
pengamatan. Nilai paling kecil artinya dapat memberikan penekanan paling besar
terhadap perkembangan intensitas penyakit hawar pelepah daun padi. Bakteri
kelompok Pseudomonas banyak dilaporkan sebagai penghasil fitohormon dalam
jumlah yang besar khususnya IAA untuk merangsang

pertumbuhan. IAA

merupakan hormon pertumbuhan kelompok auksin yang sangat besar peranannya
dalam pertumbuhan tanaman. Dilaporkan bahwa pengaruh auksin antara lain :
memanjangkan dan memperbesar sel batang, menghambat proses absisi yaitu
pengguguran daun, merangsang pembentukan buah, penghambat pucuk lateral
yaitu menghambat pertumbuhan tunas ketiak dan merangsang pertumbuhan
kambium serta pembuluh floem dan silem sekunder.
Gardner (1991 dalam Rihana, 2013) juga menyatakan bahwa peningkatan
ukuran daun yang lebih besar akan mengakibatkan penaungan yang lebih banyak.
Penaungan cenderung meningkatkan kandungan auksin yang dapat mempengaruhi
panjang ruas tanaman buncis. Mekanisme PGPR dalam meningkatkan
pertumbuhan tanaman dan ketahanan tanaman terjadi antara lain melalui:
kemampuan memproduksi ZPT (Zat Pengatur Tumbuh), pelarutan posfat yang
dapat meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat, dan kemampuan produksi
antibiotik, memproduksi siderofor yang berperan dalam induksi resistensi atau
peningkatan ketahanan tanaman terhadap OPT; serta peningkatan produksi
senyawa pertanaman tanaman seperti fitoaleksin. Penyerapan unsur hara dan air
yang lebih baik dan nutrisi yang tercukupi, kebugaran tanaman akan semakin baik,
sehingga semakin meningkatkan ketahanan tanaman terhadap gangguan biotik
(hama dan penyakit) maupun abiotik (kekeringan, kebanjiran).
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa :
1. Peningkatan dosis pupuk kotoran kambing tidak mempengaruhi waktu
aplikasi PGPR pada semua parameter pengamatan.
2. Pemberian pupuk kotoran kambing sebanyak 20 ton/ha menghasilkan
bawang merah paling tinggi dari perlakuan lainnya dengan bobot kering
umbi 1,51 kg/m2 atau 12,11 ton/ha. Hasil analisis usaha tani menunjukan
perlakuan pupuk kandang kambing lebih menguntungkan petani dengan
dosis 20 ton/ha (B20) dengan keuntungan Rp. 33.998.750,- (R/C ratio
2,66).
3. Aplikasi PGPR bersama waktu tanam, 2, 4, 6 MST (W1) dan bersama
waktu tanam, 2 dan 4 MST (W2) menghasilkan bawang merah lebih tinggi
dengan bobot kering umbi sebesar 1,43 kg/m2 (11,47 ton/ha) dan 1,25
kg/m2 (10,04 ton/ha) dibandingkan perlakuan lainnya. Namun antara
perlakuan W1 dan W2 tidak terdapat perbedaan yang nyata. Hasil analisis
usaha tani menunjukkan perlakuan waktu aplikasi PGPR bersama waktu
tanam, 2, 4 MST (W2) memberikan keuntungan bagi petani sebesar Rp.
29.371.000,- (R/C ratio 1,95) yang berarti layak untuk diusahakan.
5.2 Saran
Budidaya bawang merah paling baik menggunakan varietas bauji dengan
pemberian pupuk kandang kambing 20 ton/ha atau aplikasi PGPR sebanyak 3 kali
dengan frekuensi pemberian pada saat tanam, minggu ke 2 dan 4 MST (W2).
Selain itu dalam penelitian perlu diberi sekat/pembatas kertas antar petak
perlakuan agar tidak terjadi kontaminasi pada masing-masing perlakuan yang
diuji sehingga kesalahan teknis dapat dihindari.
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Lampiran 1. Deskripsi Varietas Bauji
-

Asal
Nama Asli
Nama setelah dilepas
SK Mentan
Umur

: Lokasi Nganjuk
: Bauji
: Bauji
: NO. 65/Kpts/TP.240/2/2000, tgl 25-2-2000
: Mulai berbunga 45 hari
Panen (60%) batang melemas) 60 hari
Tinggi tanaman
: 35-43 cm
Kemampuan berbunga
: mudah berbunga
Banyaknya anakan
: 9-16 umbi/rumpun
Bentuk daun
: silindris, berlubang
Banyak daun
: 40-45 helai/rumpun
Warna daun
: hijau
Bentuk bunga
: seperti payung
Warna bunga
: putih
Banyak buah/tangkai
: 75-100
Banyak buah/tangkai
: 115-150
Banyak tangkai bunga/rumpun: 2-5
Bentuk biji
: bulat, gepeng berkeriput
Warna biji
: hitam
Bentuk umbi
: bulat lonjong
Ukuran umbi
: sedang (6-10 gr)
Warna umbi
: merah keunguan
Produksi umbi
: 13-14 ton/ha umbi kering
Susut bobot umbi
: 25 % (basah-kering)
Aroma
: sedang
Kesukaan/cita rasa
: cukup digemari
Kerenyahan utk bawang goreng : sedang
Ketahanan thdp penyakit
: agak tahan terhadap Fusarium
Ketahanan terhadap hama
: agak tahan terhadap ulat grayak
(Spodoptera exigua)
Keterangan
: baik untuk dataran rendah, sesuai untuk
musim penghujan
Pengusul
: Baswarsiati, Luki Rosmahani, Eli Korlina
F. Kasijadi, Anggroro Hadi Permadi

Sumber : Baswarsiati (2009), Kajian BPTP Jawa Timur
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Lampiran 2. Denah Percobaan

B10W1

B20W3

B0W2

B10W4

B0W1

B20W4

B0W3

B20W2

B10W2

B0W4

B10W3

B20W1

B20W3

B0W1

B10W4

B20W2

B10W1

B0W2

B0W3

B10W2

B20W3

B10W3

B0W4

B20W4

B20W4

B0W3

B10W1

B0W4

B20W1

B20W2

I

II
10,2 m

III

I

II

III
B10W2

B0W4

20 cm

B20W3

19,2 m

Jarak antar petak : 20 cm x 20 cm
Luas lahan : 195,8 m2

B10W4

B0W3

B10W3

10 cm
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Lampiran 3. Denah Pengambilan Sampel Tanaman
Petak Sampel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,5 m

X

: Tanaman

X

: Parameter Pertumbuhan (Sampel Tanaman)

U

: Petak Hasil (2,6 m2)
: Petak Percobaan (4,5 m2)

3m

Jarak Tanam : 20 cm x 20 cm
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Lampiran 4. Jadwal Aplikasi PGPR dan Pengamatan

B0W1

Umur

14
HST

Pengamatan

-

Aplikasi
Umur
B0W2

B0W3

B0W4

21/12/
2015
14
HST

24
HST
31/12/
2015
24
HST
31/12/
2015

Pengamatan

-

Aplikasi

21/12/
2015

-

Umur

-

21
HST

Pengamatan

-

-

Aplikasi

-

Umur

-

Pengamatan

-

Aplikasi

-

28/12/
2015
20
HST
27/12/
2015
-

28
HST
04/01/
2016
28
HST
04/01/
2016
31
HST
07/01/
2016
-

38
HST
14/01/
2016

42
HST
-

52
HST
28/01/
2016

38
HST
14/01/
2016

18/01/
2016
48
HST
24/01/
2016

-

-

-

42
HST

52
HST
28/01/
2016

62
HST
07/02/
2016

-

-

-

18/01/
2016
30
HST
06/01/
2016
-

-

65HST

-

40
HST
16/01/
2016
-

PANEN
(10-022016)
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Lampiran 5. Hasil Uji Lab Lahan Penelitian (No. Lab TNH 1330)
Kadar
Hasil
pH 1:1
H2O
6,8
KCl 1 N
6,5
C Organik
0,70 %
N Total
0,10 %
C/N
7
P. Olsen
12,11 mg/kg
NH4OAC1N pH:7
(me/100 g)
K
0,78
Na
0,46
Ca
44,70
Mg
2,24
KTK
48,06
Jumlah Basa
48,17 me/100 g
KB
100 %
Pasir
5%
Debu
41 %
Liat
54 %
Jenis tanah
Litosol
Keterangan : Terhadap kering oven105O
KTK = Kapasitas Tukar Kation
KB = Kejenuhan Basa
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Lampiran 7. Kebutuhan Pupuk
Luas lahan = 195,8 m2
Luas satuan lahan per petak = 4,5 m2
Luas lahan per satuan ulangan = 22,4 m2
Kebutuhan umbi bawang merah = 22,5 kg
1. Kebutuhan Pupuk Kandang Kambing 10 ton/ha
a. Kebutuhan pupuk kandang kambing per petak

b. Total kebutuhan pupuk kandang kambing untuk semua petak

4, kg

12 petak = 4 kg

2. Kebutuhan Pupuk Kandang Kambing 20 ton/ha
a. Kebutuhan pupuk kandang kambing per petak

b. Total kebutuhan pupuk kandang kambing untuk semua petak

kg

12 petak = 10 kg

3. Kebutuhan Pupuk Phonska dosis 40 kg/luas lahan
a. Kebutuhan pupuk phonska per petak

b. Total kebutuhan pupuk kandang kambing untuk semua petak

2 kg

3 petak = 33,12 kg

4. Kebutuhan Pupuk ZA dosis 25 kg/luas lahan
a. Kebutuhan pupuk ZA per petak

b. Total kebutuhan pupuk ZA untuk semua petak

kg

3 petak = 20, 2 kg

5. Kebutuhan Pupuk KCL dosis 25 kg/luas lahan
a. Kebutuhan pupuk KCL per petak
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b. Total kebutuhan pupuk KCL untuk semua petak

kg

3 petak = 20, 2 kg
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Lampiran 8. Hasil Analisis Ragam Parameter Pengamatan
Lampiran 8.1 Analisis Varian Rata-rata Jumlah Daun 24 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
2
26
13
8,095 **
3,44
5,72
Perlakuan
11
17,417
1,583
0,986
tn
2,26
3,18
Dosis B.O
2
1,167
0,5
0,311
tn
3,44
5,72
Waktu
3
8,972
2,264
1,41
tn
3,05
4,82
Aplikasi
Interaksi
6
7,278
1,898
1,182
tn
2,55
3,76
Galat
22
35,333
1,606
Total
35
78,75
Lampiran 8.2 Analisis Varian Rata-rata Jumlah Daun 38 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
2
14
7
2,2
tn
3,44
5,72
Perlakuan
11
84,75
7,705
2,421
*
2,26
3,18
Dosis B.O
2
3,5
1,75
0,55
tn
3,44
5,72
Waktu
3
60,083
20,028
6,294 **
3,05
4,82
Aplikasi
Interaksi
6
21,167
3,528
1,109
tn
2,55
3,76
Galat
22
70
3,182
Total
35
168,75
Lampiran 8.3 Analisis Varian Rata-rata Jumlah Daun 52 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3

13,722
55,556
0,722
14,889

6,861
5,051
0,361
4,963

0,942
0,693
0,05
0,681

tn
tn
tn
tn

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82

6
22
35

39,944
160,278
229,556

6,657
7,285

0,914

tn

2,55

3,76
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Lampiran 8.4 Analisis Varian Rata-rata Panjang Daun 24 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3
6
22
35

16,954
96,958
45,004

8,477
8,814
22,502

2,02
2,101
5,363

tn
tn
*

50,848
1,107
92,314
206,226

16,949
0,184
4,196

4,039
0,044

*
tn

Lampiran 8.5 Analisis Varian Rata-rata Panjang Daun 38 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3
6
22
35

1,719
29,883
11,289

0,86
2,717
5,644

0,42
1,328
2,76

12,759
5,835
44,993
76,595

4,253
0,972
2,045

2,08
0,476

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82
2,55

3,76

tn
tn
tn
tn

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82

tn

2,55

3,76

Lampiran 8.6 Analisis Varian Rata-rata Panjang Daun 52 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
2
3,44
5,72
0,305
0,153
0,07
tn
Perlakuan
11
2,26
3,18
53,31
4,846
2,21
tn
Dosis B.O
2
3,05
4,82
16,036
8,018
3,657
*
Waktu
3
3,44
5,72
Aplikasi
31,213
10,404
4,745
*
Interaksi
6
2,55
3,76
6,061
1,01
0,461
tn
Galat
22
48,238
2,193
Total
35
101,853
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Lampiran 8.7 Analisis Varian Rata-rata Luas Daun 24 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3
6
22
35

235,93
9281,824
1291,888

117,965
843,802
645,944

0,259
1,851
1,417

7160,012
829,924
10029,83
19547,584

2386,671
138,321
455,901

5,235
0,303

tn
tn
tn
*

F Tabel
5%
3,44
2,26
3,44
3,05

1%
5,72
3,18
5,72
4,82

tn

2,55

3,76

Lampiran 8.8 Analisis Varian Rata-rata Luas Daun 38 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3
6
22
35

2252,434
13626,167
2202,568

1126,217
1238,742
1101,284

1,982
2,18
1,938

tn
tn
tn

9530,375
1893,224
12500,923
28379,524

3176,792
315,537
568,224

5,591
0,555

**
tn

Lampiran 8.9 Analisis Varian Rata-rata Luas Daun 52 HST
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3
6
22
35

6442,31
12002,34
1550,63

3221,155
1091,122
775,315

1,629
0,552
0,392

tn
tn
tn

9877,834
573,876
43496,016
61940,667

3292,611
95,646
1977,092

1,665
0,048

tn
tn

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82
2,55

3,76

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82
2,55

3,76
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Lampiran 8.10 Analisis Varian Rata-rata Jumlah Anakan
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3

0,722
6,972
0,056
2,083

0,361
0,634
0,028
0,694

0,284
0,499
0,022
0,547

tn
tn
tn
tn

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82

6
22
35

4,833
27,944
35,639

0,806
1,27

0,634

tn

2,55

Lampiran 8.11 Analisis Varian Rata-rata Jumlah Umbi
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3
6
22
35

5,387
10,896
1,334

2,694
0,991
0,667

1,869
0,687
0,463

tn
tn
tn

9,241
0,322
31,713
47,996

3,08
0,054
1,441

2,137
0,037

tn
tn

Lampiran 8.12 Analisis Varian Rata-rata Diameter Umbi
SK
db
JK
KT
F Hitung
Ulangan
Perlakuan
Dosis B.O
Waktu
Aplikasi
Interaksi
Galat
Total

2
11
2
3
6
22
35

0,459
3,836
1,736

0,229
0,349
0,868

0,965
1,468
3,653

tn
tn
*

1,638
0,462
5,227
9,522

0,546
0,077
0,238

2,299
0,324

tn
tn

3,76

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82
2,55

3,76

F Tabel
5%
1%
3,44
5,72
2,26
3,18
3,44
5,72
3,05
4,82
2,55

3,76
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Lampiran 8.13 Analisis Varian Rata-rata Bobot Segar Brangkasan Per
Rumpun Sampel
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
2
3,44
5,72
9,056
4,528
0,3
tn
Perlakuan
11 1582,972
2,26
3,18
143,907
9,547 **
Dosis B.O
2 1364,222
3,44
5,72
682,111
45,253 **
Waktu
3
3,05
4,82
Aplikasi
68,75
22,917
1,52
tn
Interaksi
6
2,55
3,76
150
25
1,659
tn
Galat
22
331,611
15,073
Total
35 1923,639
Lampiran 8.14 Analisis Varian Rata-rata Bobot Segar Brangkasan Per Petak
Panen
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
2
3,44
5,72
0,453
0,227
0,714
tn
Perlakuan
11
2,26
3,18
33,567
3,052
9,611 **
Dosis B.O
2
3,44
5,72
22,769
11,384
35,855 **
Waktu
3
3,05
4,82
Aplikasi
9,933
3,311
10,428 **
Interaksi
6
2,55
3,76
0,866
0,144
0,455
tn
Galat
22
6,985
0,318
Total
35
41,006
Lampiran 8.15 Analisis Varian Rata-rata Bobot Kering Brangkasan Per
Rumpun Sampel
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
3,44
5,72
2
6,724
3,362
0,24
tn
Perlakuan
2,26
3,18
11 1464,496
133,136
9,491 **
Dosis B.O
3,44
5,72
2 1244,562
622,281
44,36 **
Waktu
3,05
4,82
Aplikasi
3
71,33
23,777
1,695
tn
Interaksi
2,55
3,76
6
148,604
24,767
1,766
tn
Galat
22
308,616
14,028
Total
35 1779,836
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Lampiran 8.16 Analisis Varian Rata-rata Bobot Kering Brangkasan Per
Petak Panen
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
2
3,44
5,72
0,478
0,239
0,832
tn
Perlakuan
11
2,26
3,18
32,66
2,969
10,33 **
Dosis B.O
2
3,44
5,72
22,648
11,324
39,396 **
Waktu
3
3,05
4,82
Aplikasi
9,608
3,203
11,142 **
Interaksi
6
2,55
3,76
0,405
0,067
0,235
tn
Galat
22
6,324
0,287
Total
35
39,461
Lampiran 8.17 Analisis Varian Rata-rata Bobot Kering Umbi Per Petak
Panen
SK
db
JK
KT
F Hitung
F Tabel
5%
1%
Ulangan
2
3,44
5,72
0,669
0,334
1,072
tn
Perlakuan
11
2,26
3,18
31,764
2,888
9,257 **
Dosis B.O
2
3,44
5,72
22,169
11,085
35,534 **
Waktu
3
3,05
4,82
Aplikasi
9,291
3,097
9,928 **
Interaksi
6
2,55
3,76
0,303
0,051
0,162
tn
Galat
22
6,863
0,312
Total
35
2,626
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian

a

b

c

e

d

f
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g

h

i

j

k

l
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m

n

o
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Keterangan : (a) Pengolahan tanah; (b) Pupuk kotoran kambing; (c) Pemberian pupuk ;
(d) Perendaman bawang merah dalam larutan PGPR; (e) PGPR dalam
kemasan; (f) Aplikasi PGPR; (g) Tanaman bawang merah umur 14 HST;
(h) Tanaman bawang merah umur 32 HST; (i) Gejala serangan penyakit
moler; (j) Gejala serangan ulat bawang; (k) Umbi bawang merah siap
panen; (l) Penjemuran; (m) Bawang merah tiap perlakuan ulangan I; (n)
Bawang merah tiap perlakuan ulangan II; (o) Bawang merah tiap
perlakuan ulangan III.

