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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki tingkat diversifikasi bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang cukup tinggi, diantaranya adalah 

bahan yang berasal dari limbah biogas. Namun demikian, pemanfaatannya di 

lapangan masih kurang maksimal, disebabkan karena kurang tahunya masyarakat 

tentang pemanfaatan limbah biogas. Di banyak negara tropis, harga yang mahal, 

kelangkaan, ketidakseimbangan nutrisi dan keasaman tanah merupakan per-

masalahan yang berhubungan dengan penggunaan pupuk anorganik. Sementara 

itu, penggunaan pupuk organik masih terhambat dengan permasalahan seperti 

ukuran yang tidak seragam, kandungan zat hara yang rendah serta proses 

mineralisasi yang lambat (Jones, 2003).  

Berdasarkan analisa pupuk yang dilakukan diketahui bahwa limbah  

biogas mempunyai kandungan bahan organik yang cukup untuk memperbaiki 

sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Awalnya limbah tersebut berasal dari limbah 

kotoran sapi yang mengeluarkan bau busuk dan bentuk fisik yang tidak menarik 

yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk lainnya. Secara kimia limbah 

kotoran sapi mengandung berbagai macam zat yang sewaktu-waktu dapat 

berubah. Secara biologis limbah kotoran sapi mengandung bermacam-macam 

mikro dan makro organisme. Pemisahan limbah kotoran sapi yang telah diproses 

dijadikan gas secara anaerob pada akhirnya menghasilkan kotoran yang berbentuk 
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cairan yang berlumpur dan tidak berbau karena gas metan sudah dimanfaatkan 

sebagai gas energi (Suminto, 1987). 

Menurut sebuah penelitian penggunaan limbah biogas secara rutin mampu 

meningkatkan produksi padi yang berkesinambungan. Hal ini berbeda dengan 

pupuk kimia sintesis yang justru bisa menurunkan produksi tanaman jika 

digunakan secara terus menerus. Keunggulan biogas lainnya adalah tidak ditemui 

adanya residu biogas di dalam lahan sawah (Sukamto, 2011) 

Hal tersebut mampu diprediksi bahwa limbah biogas yang kaya akan unsur 

hara yang dibutuhkan tanaman yaitu kandungan unsur hara makro dan mikro. 

Kandungan N, P, K dari lumpur yang dihasilkan dari biogas lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kotoran yang langsung digunakan sebagai pupuk 

dikarenakan lumpur tersebut mengalami fermentasi. Namun unsur yang terdapat 

dalam limbah biogas perlu penelaah yang terperinci karena lumpur dari limbah 

biogas masih terlalu pekat. Hal ini perlu dilakukan pengenceran supaya mudah 

diserap oleh tanaman. Limbah biogas ini dapat diaplikasikan pada berbagai 

macam tanaman salah satunya tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.).  

Bawang merah Allium ascalonicum L. merupakan salah satu tanaman yang 

bernilai ekonomis tinggi. Tanaman ini diduga berasal dari daerah Asia Tengah 

yaitu sekitar India. Kandungan gizi yang terdapat pada bawang merah per 100 gr 

yang terdiri dari energi 166kJ, karbohidrat 9,34 g, gula 4,24 g, dietserat 1,7 g, 

lemak 0,1 g, jenuh 0,024 g, protein 1,1 g, air 89,11 g, vitamin C 7,4 mg, vitamin E 

0,02 mg, vitamin K 0,4 mg, kalsium 23 mg, besi 0,21 mg, magnesium 0,129 mg, 

fosfor 29 mg, sodium 146 mg, dan seng 4 mg.   
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Hal ini membuat bawang merah sangat diperlukan oleh masyarakat 

khususnya pada wilayah Indonesia. Namun produksi pada bulan Juli 2013 

dibeberapa tempat di Indonesia seperti Probolinggo dan Nganjuk mengalami 

penurunan panen bawang merah. Menurut Akat (wakil Ketua Asosiasi Perbenihan 

Bawang Merah Indonesia (APBMI) dalam kondisi normal produksi bawang 

merah 20 ton per hektare,  saat itu rata-rata 10 ton per hektare. Akan tetapi biaya 

produksi juga meningkat dengan biaya Rp 75-90 juta per hektare dan juga harga 

benih juga ikut naik. Dengan produksi yang minim, kebutuhan bawang merah 

terus meningkat. Hal ini membuat petani mendapatkan keuntungan yang sedikit 

dan bahkan mengalami kerugian.  

Dalam penelitian ini akan mengupayakan peningkatan hasil tanaman 

bawang merah dengan cara memanfaatkan sistem pemupukan dari bahan limbah 

biogas yang sudah diencerkan. Pemupukan merupakan aspek penting dalam 

berbudidaya tanaman bawang merah yang dapat meningkatkan hasil panen umbi 

bawang merah. Pengenceran limbah biogas dapat direkomendasikan dengan cara 

pemberian konsentrasi seperti pemberian pupuk cair, menurut Rahmi (2011) dosis 

pupuk organik cair 135 ml per tanaman memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap bobot segar umbi per tanaman. Diharapkan pengenceran limbah biogas 

dengan perbedaan dosis dan frekuensi didapat pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah yang optimal. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1.   Bagaimana kandungan nutrien makro dan mikro pada limbah cair biogas 

yang berguna bagi tanaman? 

2.   Bagaimana pengaruh dosis dan frekuensi limbah cair biogas terhadap 

pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.)? 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan: 

1.  Untuk mengetahui kandungan nutrien limbah cair biogas 

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis dan frekuensi pemberian limbah cair 

biogas terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah 

1.4. Hipotesis  

1. Diduga terdapat kandungan nutrien pada limbah cair biogas 

2. Diduga terjadi interaksi antara dosis dan frekuensi limbah cair biogas 

pada tanaman bawang merah dan pemberian 235 ml/tanaman dengan 

frekuensi 4 kali diduga akan memberikan pertumbuhan dan hasil bawang 

merah yang terbaik 

3. Diduga peningkatan dosis limbah cair biogas akan diikuti dengan 

peningkatan pertumbuhan dan hasil bawang merah 

4. Diduga peningkatan frekuensi limbah cair biogas akan diikuti 

peningkatan pertumbuhan dan hasil bawang merah 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Botani Bawang Merah (Allium ascalonicum L. ) 

Bawang merah Allium ascalonicum L. merupakan salah satu jenis sayuran 

bernilai ekonomis tinggi. Peranan bawang merah cukup penting, baik untuk 

rumah tangga maupun bahan baku industri. Dalam klasifikasi tanaman bawang 

merah termasuk ke dalam family Amarylidaceae, ordo liliales. Tanaman ini 

merupakan tanaman semusim, memilki umbi yang berlapis berakar serabut, 

dengan daun berbentuk silinder berongga. Pangkal daun menyatu membentuk 

batang yang berubah bentuk dan fungsinya, membesar dan akhirnya membentuk 

umbi lapis. Jadi dapat dikatakan bahwa umbi bawang merah merupakan umbi 

semu yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang membesar dan menyatu. 

Umbi bawang merah tidak seperti halnya kentang ataupun ubi jalar. Bawang 

merah memiliki akar serabut dan pendek yang berfungsi untuk menyerap air dan 

nutrisi yang ada di sekitarnya.morfologi akar serabut menyebabkan akar bawang 

merah hanya berkembang di permukaan tanah dan sangat dangkal sehingga 

tanaman ini rentan terhadap kekeringan. Daun bawang merah berwarna hijau, 

berbentuk silinder memanjang dan berongga, serta ujung daun meruncing. Pada 

daun baru bertunas biasanya belum terlihat jelas saat daun tumbuh menjadi besar. 

Seperti pada tanaman lain, daun pada tanaman bawang merah berfungsi sebagai 

tempat berlangsungnya fotosintesis dan respirasi. Sehingga secara langsung, 

kesehatan daun sangat berpengaruh terhadap kesehatan tanaman secara umum.  

(Suriana, 2011). 
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2.2. Syarat Tumbuh Bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

Syarat tumbuh tanaman bawang merah memerlukan curah hujan antara 

100-200 mm/bulan dengan ketinggian tempat optimal 10-200m dpl. Meskipun 

demikian, bawang merah masih dapat tumbuh dan berproduksi di ketinggian 

sampai dengan 800 m di atas permukaan laut. Suhu optimal untuk pertumbuhan 

tanaman bawang merah 20-30
o
C. Intensitas sinar matahari penuh tanpa naungan, 

lama penyiraman 12-14 jam. Tanaman bawang merah mampu beradaptasi pada 

kelembaban udara (rH 80-90%). Kelembaban udara yang relatif tinggi dapat 

merangsang terjadinya serangan penyakit. Angin berpengaruh baik terhadap 

pertumbuhan dan pembentukan umbi bawang merah. Tanaman bawang merah 

membutuhkan tanah yang gembur, subur, banyak mengandung bahan organik, 

serta mudah menyediakan air dengan aerasi udara baik dan tidak becek. 

Berbudidaya tanaman ini dapat dilakukan di sawah maupun lahan kering. 

Sementara untuk pH tanah, tanaman bawang merah bisa tumbuh baik pada pH 

5,8-7,0. Namun, pada pH 5,5 tanaman ini masih toleran. Tanah dengan pH masam 

tidak baik bagi pertumbuhan bawang merah karena bisa menyebabkan garam 

alumunium bersifat racun dan bisa menyebabkan tanaman tumbuh kerdil. 

Sementara, pH lebih dari 7 menyebabkan tanaman tidak bisa menyerap unsur Mn 

dari dalam tanah. Tanaman yang kekurangan unsur Mn akan menghasilkan umbi 

bawang yang kecil-kecil dan dapat menurunkan produksi bawang merah (Suriana, 

2011). 
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2.3. Limbah Cair  Biogas 

Biogas atau gas bio merupakan salah satu jenis energi yang dapat dibuat 

dari banyak bahan buangan dan bahan sisa, semacam sampah, kotoran ternak, 

jerami, enceng gondok serta banyak bahan-bahan lainnya.Segala jenis bahan yang 

dalam istilah kimia termasuk senyawa organik (Suriawiria dkk, 2002). Beberapa 

hal yang menarik dari pada teknologi biogas adalah kemampuannya untuk 

membentuk biogas dari limbah organik yang jumlahnya berlimpah dan tersedia 

secara bebas. Variasi dari sifat-sifat biokimia menyebabkan produksi biogas juga 

bervariasi. Sejumlah bahan organik dapat digunakan bersama-sama dengan 

beberapa persyaratan produksi gas atau pertumbuhan normal bakteri metan yang 

sesuai (Wahyuni, 2011). 

Menurut Wibawa (2001) biogas merupakan sumber energi bio, sebenarnya 

masih termasuk dalam klasifikasi biomassa, yaitu hasil konverasi energi biomassa 

secara biologis dan kimiawi yang terutama mengahasilkan gas metana. Setiawan 

(2005) menyatakan biogas yang terbentuk dapat dijadikan bahan bakar karena 

mengandung gas metana (CH4) dalam presentase yang cukup tinggi. 

Bahan keluaran dari sisa proses pembuatan biogas dapat dijadikan pupuk 

organik, walaupun bentuknya berupa lumpur. Lumpur dari biogas yang telah 

hilang gasnya (slurry) merupakan pupuk organik yang kaya akan unsur-unsur 

yang dibutuhkan oleh tanaman seperti N,P, dan K. Kandungan unsur hara N,P, 

dan K dari lumpur limbah biogas lebih meningkat jika dibandingkan dengan 

kotoran yang langsung digunakan sebagai pupuk dikarenakan lumpur telah 

mengalami fermentasi (Argo B, 2012). 
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Kadar unsur hara limbah biogas dipengaruhi oleh jenis pakan ternak 

beserta umur ternak. Suatu penelitian menyimpulkan bahwa ikan pakan ternak 

yang diberikan lebih banyak mengandung protein, maka pada urin ternak akan 

lebih banyak mengandung nitrogen. Limbah cair biogas lebih banyak 

mengandung nitrogen dan kalium, sedangkan padatanya lebih banyak 

mengandung fosfat (Junus, 2008). 

Pupuk organik yang diolah dari bahan baku kotoran ternak, kompos, 

limbah alam dan bahan alam lainnya yang diproses secara alamiah selama 4 

bulan. Pupuk organik cair selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi 

tanah, membantu meningkatkan kualitas produksi tanaman, meningkatkan 

kualitas produksi tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan sebagai 

alternatif pengganti pupuk kandang (Indrakusuma, 2000). 

Dari hasil penelitian Ferry (2009) menyatakan berupaya melakukan 

peningkatan unsur hara dari pupuk organik padat limbah biogas dengan bahan 

baku feses sehingga tercapainya standar kualitas pupuk organik nasional maupun 

internasional. Tetapi sampai saat ini di Indonesia belum ada standar kualitas 

pupuk organik yang di keluarkan secara resmi oleh Standar Nasional Indonesia 

(SNI), akibatnya tidak ada pedoman yang dipakai secara seragam. Menurut 

Simamora dan Salundik (2006) bahwa ada beberapa standar kualitas pupuk 

organik yang bisa dipakai sebagai acuan yaitu standar pasar khusus dengan 

kandungan N ≥ 2.30 %, P ≥ 1.60 %, K ≥ 2.40 %. Penelitian ini merupakan 

lanjutan dari penelitian biogas dimana limbah biogas tersebut diambil sebagai 

bahan baku pembuatan pupuk organik padat. Setelah dilakukan penelitian tersebut 
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dilakukan analisis pada pra penelitian ternyata kandungan unsur hara pupuk 

organik padat dari limbah biogas dengan bahan baku feses sapi memang tergolong 

rendah yakni N 1.106%, P 0.2% dan K 0.04%. maka dari itu pemberian 

konsentrasi dan frekuensi pada tanaman bawang merah lebih diperbanyak. 

2.4. Pemupukan  

Aplikasi dari limbah cair biogas dapat dilaksanakan dengan cara seperti 

pemberian pada pupuk cair. Pupuk cair dapat secara cepat mengatasi deferensiasi 

hara karena mampu menyediakan hara secara cepat. Karena bentuknya cair, 

pupuk cair mampu memberikan hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada 

tanah. Maka jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka dengan 

sendirinya tanaman akan mudah mengatur penyerapan komposisi pupuk yang 

dibutuhkan. Pupuk organik cair mempunyai bebrapa manfaat diantaranya dapat 

mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun, meningkatkan daya 

tahan tanaman terhadap kekeringan meningkatkan pembentukan bunga dan 

mengurangi gugurnya daun, bunga, dan bakal buah. (Rizqiani N. dkk, 2007). 

Dari hasil penelitian Rahmi (2011) menyatakan bahwa pemberian dosis 

pupuk organik cair sebanyak 135 ml per tanaman memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap bobot segar umbi per tanaman, produksi umbi per plot dan 

produksi umbi per hektar kecuali pada tinggi tanaman, jumlah daun, panjang umbi 

dan diameter umbi. Maka dari itu, diharapkan aplikasi limbah cair biogas dapat 

menghasilkan hasil yang optimal pada taman bawang merah.   

Menurut Pahan (2008) bahwa stategi pemupukan tanaman yang baik harus 

mengacu pada konsep efektifitas dan efisiensi yang maksimum meliputi jenis 
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pupuk, waktu dan frekuensi pemupukan serta cara penempatan pupuk. Jenis 

pupuk akan memberikan inforrmasi kandungan utama unsur hara, kandungan hara 

tambahan, reaksi kimia pupuk dalam tanah serta kepekaan pupuk terhadap iklim. 

Pada penentuan waktu dan frekuensi pemupukan dipengaruhi iklim, sifat fisik 

tanah maupun adanya sifat sinergis dan antagonis antar unsur hara. Cara 

penempatan pupuk akan mempengaruhi jumlah pupuk yang tersedia bagi 

tanaman. Pemupukan bawang merah diberikan dua kali yaitu pada umur 10-15 

hari setelah tanam berikutnya diberikan pada umur 30-35 hari setelah tanam. 

2.5. Nutrisi Pada Tanaman Bawang Merah 

Ibarat manusia, tanaman pun memerlukan makanan pokok dan makanan 

tambahan. Nutrisi tanaman terbagi menjadi dua kategori yakni elemen makro 

sebagai makanan pokok dan elemen mikro sebagai makanan tambahan. Unsur 

hara makro merupakan unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman dalam 

jumlah yang besar untuk melaksanakan fungsi yang sangat penting dalam tubuh 

tanaman. Untuk dapat tumbuh dan berproduksi optimal, tanaman membutuhkan 

haraesensial selain radiasi surya, air, dan CO2. Unsur hara esensial seperti N, P, K, 

Ca, Mg, dan S adalah nutrisi yang berperan penting sebagai feed bagi tanaman. 

Ketersediaan masing-masing unsur tersebut di dalam tanah berbeda antar tanaman 

(Suwandi, 2009).   

Nitrogen adalah unsur hara yang mudah hilang dari tanah melalui 

volatilisasi atau perlokasi air tanah, mudah berubah bentuk, dan mudah pula 

diserap tanaman (Mattason dan Scjoerring 2002; Abdolzadeh et al. 2008). 

Tanaman menyerap unsur N dalam bentuk amoium (NH
4+

) dan nitrat (NO
3-

). 
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Keberadaan NH4+ sangat dinamis karena mudah berubah bentuk menjadi nitrat 

nitogen (NH3+) akibat proses nitrifikasa oleh organisme tanah (Mattason dan 

Schjoerring, 2002; Setyorini dan Ladiyani, 2008 dalam Suwandi, 2009). 

Kekurangan N mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil, daun 

kuning, serta mempengaruhi penyerapan P dan K dan pembentukan protein 

(Shellp 1987; Delvian, 2006).  

 Fosfor (P) adalah unsur hara yang tidak mudah bergerak dalam tanah. 

Hara P di tanah tersedia dalam jumlah cukup bagi tanaman, tetapi karena sifatnya 

dinamis, bergantung pada reaksi tanah, sebagian terikat atau terifikasi oleh oksida 

dan mineral liat membentuk Al, Fe, dan Ca-P oleh bahan organik (Tisdale et al., 

1985; Wien, 1997). Kekurangan P menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat 

akibat terganggunya perkembangan sel dan akar tanaman, metabolisme 

karbohidrat dan transfer energi (Marshner, 1986; Delvian, 2006) 

Kalium (K) sebagai unsur hara esensial yang didalam tanah cukup banyak. 

Meski hanya sebagian kecil K tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, 

unsur hara K mudah bergerak, terlindi, dan terikat oleh permukaan koloid tanah. 

Kekurangan K mempengaruhi sistem perakaran, tunas, pembentukan pati dan 

translokasi gula (Barker dan Pilbean, 2006) 

Unsur hara Ca dan Mg merupakan unsur hara makro sekunder yang sering 

terlupakan pengolahaanya dalam usaha tani. Unsur tersebut tersedia di tanah dan 

berkurang akibat intensitasnya pengolaan lahan untuk produksi tanaman 

(Suwandi, 2011). Kekurangan Mg pada tanaman menggaanggu unsur penyusun 

klorofildaun, yang ditandai oleh warna kuning diantara tulang-tulang daun yang 
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menua (Wien, 1997 dalam Suwandi, 2009). Gejala tanaman yang kekurangan Ca 

yaitu terhambatnya pertumbuhan pucuk (titik tumbuh), kemudian pertumbuhan 

tanaman kerdil dan mati (Pilbean, 2006). 

Proses mekanisme pembentukan umbi bawang merah bukan hanya unsur 

N, tetapi juga memerlukan unsur-unsur yang lainnya seperti posfor dan kalium 

yang seimbang. Unsur Nitrogen, Posfor dan Kalium yang seimbang akan 

memperbaiki sel tanaman terutama pertumbuhan vegetatif. Menurut Syarief 

(1993) dalam Aminah (1999), pengaruh nitrogen dalam penambahan 

pertumbuhan, semakin tinggi pemberian nitrogen semakin cepat sintesis 

karbohidrat yang diubah menjadi protein dan protoplasma. Selanjutnya 

Hardjawigeno (1989) dalam Aminah (1999) menyatakan bahwa nitogen, posfor, 

kalium berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif, pembelahan sel dalam 

mempercepat perkembangan akar. 
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III. METODE PELAKSANAAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Peternakan dengan ketinggian tempat sekitar 560 meter diatas permukaam laut 

dengan curah hujan ± 1000-1500 mm/tahun dan suhu rata-rata harian adalah 23
o
C 

dan Laboratorium Agronomi Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu 

pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2014. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ialah drum plastik 25 ml, cangkul, 

ember, meteran, pH stick, kain kasa, botol, corongan, gelas ukur 1000 ml, polybag 

isi 30 cm x 30 cm, seedbox, timbangan manual, dan ATK.  

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan ialah benih tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) varietas biru lancor, limbah biogas 75 liter, pupuk kandang 

kambing, tanah, tetes tebu, pestisida, fungisida,  dan air. 

3.3. Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang disusun secara Kontras Orthogonal. Rancangan ini 

terdapat dua faktor yaitu faktor pertama pemberian dosis dan faktor kedua 

frekuensi pemberian limbah cair biogas. 

13 
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Faktor pertama pemberian Dosis (K) yang terdiri dari tiga taraf, yaitu: 

K1 : Pemberian limbah cair biogas dengan dosis 135 ml/tanaman 

K2 : Pemberian limbah cair biogas dengan dosis 185 ml/tanaman 

K3 : Pemberian limbah cair biogas dengan dosis 235 ml/ tanaman 

Faktor kedua frekuensi pemberian yang terdiri dari tiga taraf, yaitu: 

F1 : Pemberian limbah cair biogas dengan frekuensi 2 kali selama umur tanaman 

(pada umur 10, 15 hari setelah tanam) 

 

F2 : Pemberian limbah cair biogas dengan frekuensi 3 kali selama umur tanaman 

(pada  umur 10, 15. 20 hari setelah tanam) 

 

F3 : Pemberian limbah cair biogas dengan frekuensi 4 kali selama umur tanaman 

(pada umur 10, 15, 20, 25 hari setelah tanam) 

 

Tabel 1. Kombinasi antar perlakuan dosis dengan frekuensi 

K dan F K1 K2 K3 

F1 K1FI K2F1 K3F1 

F2 K1F2 K2F2 K3F2 

F3 K1F3 K2F3 K3F3 

Kontrol 

Keterangan : K (Dosis) dan F (frekuensi) 

Penelitian ini terdapat 10 kombinasi perlakuan meliputi:    

Kontrol : tanpa pemberian limbah cair biogas  

 

K1F1 : dosis 135 ml/ tanaman, dengan frekuensi 2 kali selama umur 

   tanaman 

 

K1F2  : dosis 135 ml/ tanaman, dengan frekuensi 3 kali selama umur  

   tanaman 

 

K1F3  : dosis 135 ml/ tanaman, dengan frekuensi 4 kali selama umur  

   tanaman 

 

K2F1  : dosis 185 ml/ tanaman,dengan frekuensi 2 kali selama umur  

   tanaman 
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K2F2  : dosis 185 ml/ tanaman, dengan frekuensi 3 kali selama umur  

   tanaman 

 

K2F3  : dosis 185 ml/ tanaman, dengan frekuensi 4 kali selama umur  

   tanaman 

 

K3F1  : dosis 235 ml/ tanaman, dengan frekuensi 2 kali selama umur  

   tanaman 

 

K3F2  : dosis 235 ml/ tanaman, dengan frekuensi 3 kali selama umur  

   tanaman 

 

K3F3  : dosis 235 ml/ tanaman, dengan frekuensi 4 kali selama umur  

   tanaman 

 Perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan populasi tanaman masing-

masing perlakuan sebanyak 5 sehingga membutuhkan 150 tanaman. Jumlah 

sampel per perlakuan 3 sampel dan 2 sebagai cadangan.  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Proses Pengenceran Limbah Cair Biogas 

 Pengambillan limbah biogas di pembuangan reaktor limbah biogas 

sebanyak 75 liter ditambahkan air dengan perbandingan 1 : 1 (limbah biogas 75 

liter dan air 75 liter). Setelah dilakukan perbandingan tersebut, hasil dari limbah 

cair biogas diaduk dan disaring dengan kain kasa. Selanjutnya cairan dianalisis 

dan diukur pHnya. Adapun dokumentasinya seperti disajikan pada (Lampiran 3) 

3.4.2. Analisis Nutrien Limbah Cair Biogas 

 Analisis nutrien dilakukan di Laboratorium untuk mengetahui kandungan 

unsur hara makro (N,P,K) dan juga unsur hara mikro antara lain magnesium (Mg), 

alumunium (Al), natrium (Na), dan lain-lain yang ada pada limbah cair biogas 
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3.4.3. Pengolahan Lahan dan Pembuatan Petak Percobaan 

 Mencangkul sebanyak 2-3 kali sedalam 20-30 cm agar menjadi 

gembur, kemudian meratakannya dan selanjutnya membagi menjadi 3 kelompok. 

Membuat 3 bedengan pada masing-masing kelompok, Masing-masing bedengan 

berukuran dengan lebar 60 x 40 cm. Setelah bedengan jadi, polybag ditata di atas 

bedengan berdasarkan kelompok yang diberikan (Lampiran 5). 

4.4.4.  Persiapan Media Tanam 

 Media tanam pada tanaman bawang merah berupa pupuk kandang 

kambing dan tanah dengan perbandingan 1: 3 yaitu pupuk kandang kambing 

sebanyak 500 gram dan tanah 1500 gram. Setelah itu, media tersebut dimasukkan 

ke dalam polybag ukuran 30x30 cm (Lampiran 5). 

3.4.5. Penanaman Bibit 

 Bibit diambil dari benih umbi bawang merah yang sudah bersetifikat.  

Bibit yang ditanam dibedakan berdasarkan hasil seleksi (Lampiran 4). Kemudian 

benih tersebut ditanam pada polybag yang telah dibuat sesuai dengan perlakuan.  

 

 3.4.6. Aplikasi Perlakuan 

 Aplikasi perlakuan dilakukan dengan pemberian limbah cair biogas 

sesuai dengan dosis perlakuan, yaitu K1 (135 ml/ tanaman), K2 (185 ml/ 

tanaman), K3 (235 ml/ tanaman) dilakukan dengan frekuensi pemberian perlakuan 

yaitu F1 ( 2 kali pemberian setelah umur tanaman), F2 (3 kali pemberian selama 

umur tanaman), F3 (4 kali pemberian setelah umur tanaman). Waktu pemberian 
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dilakukan pada waktu umur 10 hari setelah  tanam, 15 hari setelah tanam, 20 hari 

setelah tanam, dan 25 hari setelah tanam (Lampiran 6) 

3.4.7. Pemeliharaan Tanaman 

 Pemeliharan tanaman meliputi penyiangan, pengairan, pemupukan, dan 

pengendalian hama, penyakit dan gulma. 

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan setiap hari yaitu pagi pada pukul 07.00 WIB dan 

sore hari pada pukul 16.00 WIB secara merata pada seluruh tanaman 

dengan menggunakan pengairan yang sudah ada. 

2. Penyulaman  

Penyulaman perlu dilakukan apabila terlihat ada tanaman yang mati atau 

pertumbuhannya kurang sempurna. Hal ini dilakukan seminggu setelah 

bawang merah ditanam sebelum dilakukan pengamatan pertama agar 

diperoleh pertumbuhan yang serempak. 

3. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut gulma yang 

tumbuh dengan tangan. 

4. Pengendalian hama, penyakit, dan gulma 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan bila terjadi serangan 

gejala serangga atau penyakit. Penyakit yang sering menyerang tanaman 

bawang merah disaat musim penghujan ialah penyakit layu fusrium yang 

disebabkan oleh jamur, penyakit powdery mildey (embun basah), penyakit 

busuk basah. Sedangkan pada hama yang sering menyerang tanaman 
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bawang merah ialah ulat grayak, bekicot, dan belalang. Untuk 

mengendalikannya disemprotkan pestisida kimia atau organik. Jika pada 

hama yang menyerang sedikit dapat dikendalikan dengan mengambil 

hama-hama yang terdapat pada tanaman. 

3.4.8. Panen  

Bawang konsumsi waktu panennya ditandai dengan 60-70 % daun telah 

rebah, dan dilakukan waktu udara cerah. Pada waktu itu, bawang merah sudah 

menunjukkan waktu panen pada umur tanaman 54 hari setelah tanam. Pada waktu 

panen bawang merah diikat dalam ikatan-ikatan kemudian dijemur (kering 

anginkan) selama 3-5 hari. Penjemuran dengan kadar air 85 % (Lampiran 7). 

3.5. Pengamatan  

 Parameter pengamatannya meliputi: 

1. Panjang Tanaman (cm),  

Pengamatan dilakukan pada panjang tanaman dari pangkal batang di atas 

permukaan tanah sampai ujung daun terpanjang seminggu sekali. 

2. Jumlah Daun (helai),  

Pengamatan daun dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang telah 

muncul yang dihitung seminggu sekali. 

3. Luas Daun Tanaman (cm
2
), 

Pengamatan dilakukan seminggu sekali dengan menggunakan metode 

untuk daun yang berbentuk kerucut. Cara menghitung luas daun individu 

dengan rumus:  LD = π r (2a + c) 



19 

 

C = √      

Luas daun per tanaman dihitung dengan rumus : 

LD/tanaman = n x rata-rata luas daun individu 

Ketrengan n = jumlah daun per tanaman 

4. Jumlah umbi /tanaman  (buah),  

Pengamatan dilakukan setelah panen dengan menghitung jumlah seluruh 

umbi. 

5. Berat kering tanaman bawang merah (gram), 

Pengamatan ini dilakukan sehari setelah panen dengan tanaman, 

dikeringkan dalam oven selama 2 hari dengan suhu 80
o
C sampai 

tercapai berat konstan lalu menimbangnya. 

6. Berat umbi segar /tanaman (gram),  

Pengamatan ini diperoleh dengan cara menimbang berat umbi 

/tanaman. 

7. Berat kering umbi /tanaman (gram),  

Pengamatan dilakukan sehari setelah panen, kemudian dikeringkan 

dalam oven selama 2 hari dengan suhu 80
o 

C samapai tercapai berat 

konstanta 

8. Diameter umbi (cm), 

Pengamatan diameter umbi dilakukan dengan menggunakan jangka 

sorong. 
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3.6. Analisa dan Penyajian Data 

Data yang didapat dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji F 

digunakan untuk mengetahui interaksi antar faktor dan pengaruh masing-masing 

faktor. Jika berpengaruh nyata, maka akan dilanjutkan dengan Uji Duncan 5% 

untuk menguji pengaruh diantara nilai-nilai perlakuan. Penyajian data 

menggunakan kurva dan sebagian menggunakan tabel.  


