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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill.) 

2.1.1. Botani 

Bawang Sabrang merupakan tanaman langka dari Borneo dengan jumlah 

yang tidak banyak, tetapi memiliki segudang khasiat. Penyebaran bawang sabrang 

cukup merata di dataran Kalimantan, baik di daerah pedalaman hingga perbatasan 

menuju ke kota. Bawang Dayak atau yang dikenal dengan bawang Sabrang 

memiliki nama latin Eleutherine bulbosa Mill. Bawang Sabrang memiliki beberapa 

nama daerah antara lain bawang Dayak, bawang Tiwei, bawang Kapal, bawang 

Siyem, Teki Tabrang, dan Luluwan Sapi. Tanaman ini membutuhkan panas 

matahari secara langsung dan berkembangbiak dengan umbi. Berikut klasifikasi 

bawang Sabrang 

 Kingdom : Plantae 

 Subkingdom : Tracheobionta 

 Superdivisio : Spermatiphyta 

 Divisio  : Magnoliophyta 

 Kelas  : Liliopsida 

 Subkelas : Lilidae 

 Ordo  : Liliales 

 Familia : Iridaceae 

 Genus  : Eleutherine 

 Spesies  : Eleutherine bulbosa Mill. (Razimin dan Ni Luh, 2013). 
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Bawang Sabrang tumbuh liar di hutan-hutan. Tanaman ini mempunyai 

banyak jenis dengan bentuk dan jenis yang beragam seperti bawang merah, bawang 

putih dan berbagai jenis bawang lainnya. Bawang Sabrang merupakan tanaman 

herba semusim. Tinggi batangnya dapat mencapai hingga 60 cm. Batangnya semu 

membentuk lapisan bulbus dibagian bawah permukaan tanah. Bulbus tersebut 

berwarna merah berbentuk bulat telur. 

     

Gambar 1a. Tanaman Bawang Sabrang Satu Rumpun; Gambar 1b. Tanaman 

Bawang Sabrang Satu Umbi  

 

Selain digunakan sebagai tanaman obat tanaman ini juga dapat digunakan 

sebagai tanaman hias karena bunganya indah dengan warna putih yang memikat. 

Daun bawang Sabrang merupakan tipe daun tunggal. Daunnya berwarna hijau, 

bentuk daunnya seperti pita dengan ujung dan pangkal runcing, dan tepi daun rata 

atau tidak bergerigi (Galingging, 2009). Pangkal dan ujung daunnya meruncing. 

Daunnya ada dua macam, yaitu yang sempurna berbentuk pita dengan ujungnya 

runcing, sedang daun-daun lainnya berbentuk menyerupai batang. Letak daun 

berpasangan dengan komposisi daun sirip berganda. Tipe pertulangan daun sejajar 

a. b. 
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dengan tepi daun rata dan bentuk daun berbentuk pita berbentuk garis 

(Kloppenburg, 1988). Seperti pada gambar 2 merupakan morfologi daun bawang 

Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill.). 

    

Gambar 2a. Beberapa Helai Daun Bawang Sabrang; Gambar 2b. Satu Helai 

Daun Bawang Sabrang. 

Bunga bawang Sabrang tergolong bunga majemuk yang tumbuh di sekitar 

ujung batang. Panjang tangkai bunganya sekitar 40cm. Kepala sari berwarna kuning 

sedangkan putik berwarna putih kekuning-kuningan. Penampilan bunga dari 

bawang Sabrang seperti pada anggrek tanah yang berwarna putih. Bunganya 

berwarna putih, mungil, dan berkelopak lima. Seperti pada gambar 3 merupakan 

bunga dari bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill.) 

a. b. 
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Gambar 3. Bunga Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill.). 

Di Kalimantan Barat bawang Sabrang ditanam pada ketinggian 1 – 200 

mdpl, dengan pH tanah 6 – 7. Tanah subur dan struktur tanah remah, kandungan 

bahan organik tinggi, penanaman terluas dilakukan di lahan gambut dengan 

produksi yang cukup baik dapat mencapai 5 ton/ha. Bagian yang ditanam adalah 

umbinya (Yusuf, 2009). Umbi bawang Sabrang menyerupai umbi bawang merah. 

Bentuk umbi bawang Sabrang berlapis-lapis, tetapi tiap lapisan memiliki ketebalan 

yang berbeda dengan bawang merah yang lapisan bulbusnya agak lembek. Ciri khas 

dari umbi bawang Sabrang adalah tidak berbau menyengat dan tidak mengeluarkan 

zat yang menyebabkan mata pedih seperti bawang merah. Seperti pada gambar 4 

merupakan umbi dari bawang sabrang (Eleutherine bulbosa Mill.) 
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Gambar 4a. Umbi Bawang Sabrang; Gambar 4b. Umbi Bawang Sabrang yang 

dipotong membujur 

2.1.2. Syarat Tumbuh 

Unsur-unsur iklim sangat berpengaruh dalam budidaya bawang sabrang 

terutama elevasi (ketinggian tempat). Faktor iklim yang menjadi syarat tumbuh 

bawang sabrang terdiri dari suhu, kelembaban, dan curah hujan. Bawang sabrang 

dapat tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian 600-1300 mdpl.  

Suhu atmosfer yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan tanaman dan 

respirasi, akan tetapi juga dapat merugikan tanaman apabila kelembaban kurang 

memadai sehingga dapat menyebabkan keguguran bunga, buah muda maupun 

daun. Udara panas dan angin yang kering akan meningkatkan kerusakan tanaman 

lebih lanjut. Bawang sabrang dapat tumbuh di daerah dengan suhu yang cocok 

antara 18-35°C. Daerah Kutai Kartanegara secara umum dikenal sebagai wilayah 

yang beriklim tropis basah dengan curah hujan berkisar antara 2012 - 4285 

mm/tahun dengan jumlah hujan 91-163 hari/tahun tanpa bulan kering dengan 

a. b. 
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kelembapan udara cukup tinggi berkisar antara 82,3%, temperatur rata-rata 26,6oC 

(KIPPK, 2005). 

Tanah adalah salah satu faktor produksi, karena merupakan media tumbuh. 

Selain berfungsi sebagai tempat berdirinya tanaman, tanah juga berfungsi sebagai 

gudang zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang tumbuh di atasnya. 

Menurut Yusuf (2009), bawang sabrang tidak memerlukan persyaratan tanah yang 

khusus. Hampir pada berbagai jenis tanah, bawang sabrang dapat beradaptasi secara 

optimal.  

Tanah yang gembur dan subur serta kaya akan humus sangat baik untuk 

pertumbuhan bawang sabrang. Selain itu, tanah yang kaya akan bahan organik 

dapat memberikan unsur hara bagi tanaman. Aerasi dan draenasi tanah juga harus 

baik, sehingga tanah memiliki kapasitas mengikat air yang tinggi (Yusuf, 2009). 

Sebagai media untuk pertumbuhan tanaman, tanah dapat digambarkan 

sebagai suatu material kompleks alami yang diperoleh dari batuan induk dan materi 

organik yang terurai dan yang dihancurkan. Empat dasar komponen tanah yang 

penting adalah mineral, bahan organik, air dan udara (Hausenbuiller, 1978). Dua 

hal yang penting dari tanah adalah tekstur dan struktur.  

Tekstur didefinisikan sebagai proporsi jumlah pasir, debu, dan liat yang ada 

dalam fraksi mineral tanah. Struktur berhubungan dengan bentuk individu partikel 

yang membentuk tanah menjadi bergerombol dalam bentuk agregat. Tekstur dan 

struktur menentukan ruang pori tanah (Hausenbuiller, 1978). Tekstur tanah yang 

baik untuk pertumbuhan bawang sabrang adalah tekstur lempung, lempung berpasir 

dan lempung berdebu.  
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Bawang sabrang tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki pH 5,5 

sedangkan pH yang optimal untuk pertumbuhan bawang sabrang adalah 7,5. 

Bawang sabrang untuk tumbuh dan berproduksi optimal tidak memerlukan jenis 

tanah dan iklim khusus, akan tetapi diperlukan pengolahan tanah yang cukup 

memadai untuk pertumbuhannya. Tanah yang dikehendaki oleh bawang sabrang 

pada umumnya sama dengan yang dikehendaki oleh tanaman herba yaitu tanah 

yang gembur. Tanah-tanah berat masih dapat ditanami bawang sabrang dengan 

pengerjaan tanah lebih sering selama pertumbuhannya, sehingga aerasi dalam tanah 

berlangsung dengan baik (Data Center, 2014).  

2.1.3. Budidaya Bawang Sabrang 

Di Kalimantan Barat bawang Sabrang ditanam pada ketinggian 1 – 10 mdpl, 

dengan pH tanah 6 – 7. Tanah subur dan struktur tanah remah, kandungan bahan 

organik tinggi, pertanaman terluas dilakukan di lahan gambut dengan produksi yang 

cukup baik dapat mencapai 5 ton/ha. Bagian yang ditanam adalah umbinya (Yusuf, 

2009). Bagian yang ditanam untuk Budidaya bawang sabrang adalah umbinya dan 

yang bermanfaat sebagai obat kanker payudara. Selain itu daunnya juga bermanfaat 

sebagai pelancar air susu ibu (ASI). Bentuk dan warna bawang ini mirip dengan 

bawang merah (Wibowo, 2007). 

Bawang sabrang tidak membutuhkan banyak air, sebab jika berlebih, dapat 

mempengaruhi bobot umbi per tanamannya. Hasil penelitian interval pemberian air 

dan aplikasi mikoriza pada berbagai dosis pada bawang sabrang menunjukkan 

interval pemberian air 4 hari sekali cenderung menghasilkan bobot umbi per 

tanaman lebih berat dibandingkan dengan interval pemberian air yang lain (1 hari, 
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2 hari dan 3 hari sekali), sedangkan aplikasi mikoriza justru menurunkan jumlah 

umbi per tanaman, namun meningkatkan bobot umbi per plot (Haryati et al., 2010). 

Bawang sabrang tumbuh dan memberikan hasil lebih baik, jika ditanam 

pada lahan yang terkena cahaya penuh dibandingkan jika ditanam pada kondisi 

ternaungi. Tekstur tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman ini (jumlah anakan, 

jumlah umbi dan bobot segar umbi) adalah lempung berliat atau lempung liat 

berdebu (Yusuf, 2009). 

2.1.4. Manfaat Bawang Sabrang 

Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill.) merupakan salah satu jenis 

tanaman obat-obatan yang di kenal di Indonesia. Di beberapa daerah, bawang 

Sabrang memiliki nama seperti bawang Dayak di Kalimantan, bawang Hantu di 

Tanah Karo, dll. Masyarakat Tanah Karo biasa menggunakan tanaman ini sebagai 

obat asma dan obat luka. Akan tetapi mereka pun masih menganggap tanaman ini 

sebagai gulma di areal pertanaman mereka. 

Secara empiris diketahui tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit kanker 

usus, kanker payudara, diabetes mellitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, obat 

bisul, stroke, sakit perut sesudah melahirkan. Kenyataan yang ada di masyarakat 

lokal merupakan bukti bahwa tanaman ini merupakan tanaman obat multifungsi 

yang sangat bermanfaat. Khasiat dari tanaman bawang sabrang diantaranya sebagai 

antikanker payudara, mencegah penyakit jantung, immunostimulant, antinflamasi, 

antitumor serta anti bleeding agent (Saptowalyono, 2007). 

Penggunaan bawang dayak sebagai obat herbal kian meluas seiring dengan 

bertambahnya penemuan mengenai kandungan aktif yang terdapat dalam bawang 

dayak. Salah satu kandungan penting lainnya yaitu anti bakteri yang terdapat dalam 
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bawang dayak mampu mencegah infeksi penyakit berbahaya seperti peradangan, 

dan berbagai penyakit menular (Bintari, 2002). 

Berbagai penelitian tersebut menemukan pula kandungan penting dalam 

bawang dayak sebagai anti kanker yang sangat ampuh mencegah perkembangan sel 

kanker dalam tubuh dan menangkal radikal bebas. Beberapa testimoni ditemukan 

pula bahwa bawang dayak mampu menyembuhkan penyakit diabetes dan hipertensi 

(Bintari, 2002). 

2.2.  Pupuk Organik Cair (POC) 

Pupuk organik cair adalah larutan dari pembusukan bahan-bahan organik 

yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur 

haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat secara 

cepat mengatasi defisiensi hara, tidak masalah dalam pencucian hara, dan mampu 

menyediakan hara secara cepat (Samad, 2008). 

Pupuk organik cair adalah jenis pupuk yang berbentuk cair tidak padat yang 

mudah sekali larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting guna kesuburan 

tanah. Bentuknya yang cair, jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka 

dengan sendirinya tanaman akan mudah mengatur penyerapan komposisi pupuk 

yang dibutuhkan. Pupuk organik cair dalam pemupukan jelas lebih merata, tidak 

akan terjadi penumpukan konsentrasi pupuk di satu tempat, sebab itu tadi  pupuk 

ini 100 persen larut dan merata (Primantoro, 1995). 

Bahan  pupuk  ikan  dapat  memanfaatkan  ikan  non  ekonomis  atau  sisa-

sisa ikan rumah tangga dan industri pengalengan.  Pembuatan pupuk ini melalui 

proses fermentasi  dapat  secara manual  menggunakan  bantuan  mikroorganisme 

ataupun dengan  penambahan  bahan  kimia.  Dalam  pembuatan  pupuk dari ikan  
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memiliki kesamaan  dengan  pembuatan  pupuk  dari  sampah  tumbuhan  atau  

kotoran kandang.  Kandungan pupuk  ikan dari hasil  fermentasi  bervariasi  

persentasenya. Protein yang terkandung dalam daging ikan akan diuraikan oleh 

mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu nitrogen. 

Hasil percobaan Jamilah (2015), menunjukkan bahwa pemberian POC 

Crocober dengan konsentrasi 5% dan frekuensi 1 minggu sekali merupakan 

interaksi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil bawang merah 

dengan hasil mencapai 13,83 ton/ha. 

2.3. Pembuatan Pupuk Organik Cair 

Pembuatan pupuk organik cair berlangsung dengan proses fermentasi. 

Prinsip fermentasi adalah proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa 

sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Mikroorganisme ini berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan karbon (C) dan nitrogen (N) yang merupakan faktor 

penentu keberhasilan dalam proses fermentasi (Huda, 2013). Produk dekomposer 

yang sering digunakan adalah EM 4. EM 4 merupakan kultur campuran dari 

mikroorganisme yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah 

maupun pertumbuhan dan produksi tanaman, serta ramah lingkungan (Makiyah, 

2013). EM 4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang terdiri dari 

bakteri asam laktat (Lactobacillus sp.), Actinomycetes sp, bakteri fotosintetik 

(Rhodopseudomonas sp.), Sterptomicetes sp, dan ragi (yeast). (Utomo, 2007 dalam 

Makiyah, 2013). 

Kandungan unsur hara pupuk organik cair bergantung dari bahan yang 

digunakan seperti bahan dari limbah rumah tangga, limbah ternak, dan limbah 

pertanian, bahan bukan limbah, dan bahan dari tanaman itu sendiri, contoh bahan 
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yang bisa digunakan untuk membuat pupuk organik cair antara lain air kelapa, air 

cucian beras, limbah ternak, tetes tebu, rebung bambu, rempa-rempah, daun 

trembesi, azolla, urin kelinci dan gula merah (Huda, 2013). 

2.4. Konduktivitas Pupuk Organik Cair 

Konduktivitas adalah kemampuan larutan untuk menghantarkan aliran 

listrik yang terdapat dalam larutan ke akar tanaman, akar tanaman menyerap unsur 

hara dalam bentuk ion seperti ortofosfat primer dan sekunder (H2PO4
- dan HPO4

-). 

Konduktivitas digunakan untuk mengetahui kandungan zat elektrolit yang terlarut 

dalam suatu larutan. Semakin tinggi konsentrasi garam dalam larutan akan semakin 

tinggi nilai konduktivitasnya (Novizan, 2005).  

Electrical Conductivity (EC) meter digunakan untuk mengukur konsentrasi 

hara yaitu mengukur kelancaran penghantaran listrik antara katoda positif dan 

anoda negative. Semakin tinggi konsentrasi zat elektrolit dalam suatu larutan maka 

semakin besar penghantaran aliran listrik dari kation (+) dan anion (-) ke anode dan 

katode pada EC meter, sehingga nilai konduktivitasnya semakin tinggi. Hal ini 

mempengaruhi metabolisme tanaman, yaitu kecepatan fotosintesis tanaman, 

aktivitas enzim, dan potensial penyerapan ion larutan oleh akar sehingga 

mempengaruhi absorbsi hara (Purnomo,2006). 

Setiap tanaman membutuhkan kisaran konduktivitas yang berbeda-beda 

sesuai dengan fase pertumbuhan. Selain itu, penggunaan EC pada tanaman 

dipengaruhi agroklimat lokasi budidaya seperti intensitas cahaya matahari, angin 

dan kelembaban. Konduktivitas yang tinggi menyebabkan umur panen lebih 

singkat, meningkatkan kadar gula buah, kesegaran tanaman, dan ketahanan 
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terhadap penyakit. Tetapi konduktivitas yang terlalu tinggi akan merusak tanaman. 

Ambang batas konduktivitas larutan adalah 4,6 mS/cm (Purnomo, 2006). 

2.5. Media Tanam 

Media tumbuh atau media tanam merupakan bahan yang digunakan sebagai 

tumbuh dan berkembangnya tanaman, baik berupa tanah atau pasir, arang, sekam, 

pupuk organik, kompos dan coco peat. Media tumbuh dapat mengandung unsur 

hara yang lengkap unsur hara ada 2 jenis yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur 

hara makro meliputi hidrogen, nitrogen, oksigen, magnesium, kalium, karbon, 

fosfor, belerang dan kalsium. Sedangkan unsur mikro dalah unsur yang diperlukan 

tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi 

amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. 

Media tanam buatan telah banyak dijual di pasaran bebas sebagai bahan 

tunggal maupun campuran beberapa bahan. Media tanam buatan memiliki 

kandungan nutrisi yang rendah sehingga pemberian pupuk lengkap secara periodik 

perlu dilakukan (Ingels, 1985).  Menurut De Boodt dan Verdonck (1972) media 

tumbuh yang ideal untuk tanaman dalam wadah pada umumnya harus mengandung 

ruang pori total sebanyak 85% volume, ruang yang dapat ditempati udara 25-35% 

dan air yang mudah tersedia bagi tanaman sekitar 20-30% volume. 

Hasil penelitian Siregar et. al. (2014) menunjukkan bahwa perbandingan 

media tanam berpengaruh nyata pada peubah amatan jumlah daun 3-12 MST, 

jumlah umbi per sampel, bobot segar umbi per sampel dan bobot segar umbi per 

plot dengan dosis terbaik diperoleh pada perlakuan M1 (top soil+kompos 1:1). 
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2.5.1. Arang Sekam 

Arang sekam merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi 

(kulit gabah) dengan warna hitam. Warna hitam pada arang sekam akibat proses 

pembakaran tersebut menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga 

menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Arang sekam mengandung 

unsur N, P, K dan Ca masing-masing 0.18; 0.08; 0.30 dan 0.14% serta unsur Mg 

yang besarnya tidak terukur dan mempunyai pH 6-7 setelah mengalami 

perendaman selama 2 hari (Prabowo, 1987). 

Menurut hasil analisa Japanese Society For Examining Fertilizers and 

Fodders komposisi arang sekam paling banyak ditempati oleh SiO2(52%), C 

(31%), Fe2O3, K2O, MgO, Cao dan Cu (dalam jumlah kecil) sehingga arang sekam 

memiliki sifat kimia menyerupai tanah (Wuryaningsih, 1997). Porositas yang tinggi 

dapat memperbaiki aerasi dan drainase media namun menurunkan kapasitas 

menahan air pada arang sekam. Kemampuan menyimpan air pada sekam padi 

sebesar 12.3% yang nilainya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pasir yang 

memiliki kapasitas menyimpan air sebesar  33.7% (Nelson, 1981). 

2.5.2. Kompos 

Pengomposan dapat didefinisikan sebagai proses biokimia, di mana 

bermacam-macam kelompok mikroorganisme menghancurkan bahan organik 

menjadi bahan seperti humus, yang mempunyai sifat sama dengan pupuk kandang 

(Gaur, 1982). Kompos merupakan zat akhir suatu proses fermentasi tumpukan 

sampah/serasah tanaman dan ada kalanya pula termasuk bangkai binatang (Sutedjo, 

1994). Pembuatan kompos pada hakekatnya menumpuk bahan organik dan 
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membiarkannya terurai menjadi bahan-bahan yang mempunyai perbandingan C/N 

yang rendah sebelum digunakan sebagai pupuk. 

Kompos adalah limbah padat yang komponen-komponen limbah organik 

bahan mentah yang diuraikan secara biologis dibawa kondisi yang terkendali dan 

diubah menjadi bentuk yang mudah ditangani, disimpan dan diaplikasikan pada 

tanaman tanpa adanya pengaruh yang merugikan pada lingkungan. Kompos 

berperan sebagai kondisioner tanah dalam meningkatkan struktur tanah dan 

kapasitas pengikatan air serta berperan sebagai buffer. 

Peranan lain dari kompos adalah sebagai pengikat butiran-butiran tanah 

sehingga merangsang pembentukan agregat-agregat tanah, penyediaan unsur hara 

bagi tanaman serta penyedia energy bagi mikroorganisme yang menguntungkan 

(Said, 2014). Kadar hara beberapa bahan dasar pupuk organik setelah dikomposkan 

yaitu : sapi N (2,34%), P (1,08%), K (0,69%), kambing N (1,85%), P (1,1%), K 

(2,49%), Ayam N (1,70%), P (2,12%), K (1,45%) (Tim balittanah dalam Hartatik 

dan Widowati, 2005).  




