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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the growth of shallots. The 

research was conducted in the green house of the Faculty of Agriculture, Islamic 

University of Malang with an altitude of 526 meters above sea level, a temperature 

of 22 C and an air humidity of 98%. This study used a factorial randomized block 

design (RAK) consisting of 2 factors, the first factor was cutting the tubers with 2 

levels, namely: without cutting the tubers and cutting the tubers in parts, the second 

factor was the length of soaking time which consisted of 4 levels, namely: without 

soaking, soaking 40 minutes, soaking 80 minutes and soaking 120 minutes. The 

results showed that in general there was no significant interaction between the 

length of the tuber cutting treatment and the immersion time of GA3. However, 

separately the GA3 immersion time treatment had a significant effect on plant 

length of 27.92 cm, leaf area of 11.96 cm2 and total root length of 599.09 cm. The 

treatment of cutting tubers had no significant effect on all parameters at all ages of 

observation. 

 

Keywords : shallots, tubers cutting, soaking GA3 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan bawang merah. 

Penelitian dilakukan di green house Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang dengan 

ketinggian 526 mdpl, suhu 22 ºC dan kelembaban udara 98%. Penelitian ini 

menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 2 faktor, faktor 

pertama adalah pemotongan umbi dengan 2 taraf yaitu : tanpa pemotongan umbi dan 

pemotongan umbi ¼ bagian, faktor kedua adalah lama waktu perendaman yang terdiri dari 

4 taraf yaitu : tanpa perendaman, perendaman 40 menit, perendaman 80 menit dan 

perendaman 120 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tidak ada 

interaksi yang nyata antara perlakuan panjang pemotongan umbi dan lama perendaman 

GA3. Namun secara terpisah perlakuan lama perendaman GA3 memberikan pengaruh 

nyata terhadap panjang tanaman sebesar 27,92 cm, luas daun sebesar 11,96 cm2 dan total 

panjang akar sebesar 599,09 cm. Perlakuan pemotongan umbi tidak berpengaruh nyata 

pada semua parameter di semua umur pengamatan. 

Kata kunci : bawang merah, pemotongan umbi, perendaman GA3 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produksi bawang merah tahun 2020 sebesar 454.584 ton. Dibanding 

dengan tahun 2019, produksi meningkat sebesar 407.877 ton (BPS, 2020). 

Konsumsi bawang merah di Indonesia 4.56 kg/kapita/tahun atau 0,38 kg 

kapita/bulan dan mengalami kenaikan sebesar 10% hingga 20% menjelang hari-

hari besar keagamaan. Perkiraan kebutuhan bawang merah tahun 2021 

mencapai 501.291 ton yang terbagi kebutuhan konsumsi 50.192 ton; kebutuhan 

benih 20.051 ton; kebutuhan industri 2.506 ton dan kebutuhan ekspor 45.458 

ton. Produktivitas bawang merah di Indonesia masih tergolong rendah dengan 

kisaran 9 ton/ha, sedangkan potensinya dapat mencapai 17 ton/ha (Ciptady, 

2021). 

Bawang merah merupakan salah satu dari sekian banyak jenis bawang 

yang ada di dunia. Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan tanaman 

musiman yang berbentuk rumpun dan tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 

15-40 cm. Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan 

yang sejak lama dibudidayakan oleh petani secara intensif. Bawang merah 

menjadi salah satu komoditas yang berfungsi sebagai penyedap makanan dan 

juga sebagai bahan obat tradisional menurut Tjitrosoepomo (2017). 

Varietas "TAJUK" andalan petani bawang merah Nganjuk, Jawa Timur 

Varietas ini memiliki produktivitas yang tinggi. Pada saat musim penghujan 

berpotensi panen sebanyak 10-13 ton/ha, sementara di musim kemarau 

berpotensi mencapai 22-24 ton/ha. 



Rendahnya produktivitas bawang merah salah satunya disebabkan oleh 

teknik budidaya yang kurang optimal. Kebanyakan petani umumnya tidak 

memperhatikan media yang cocok untuk budidaya bawang merah. Peningkatan 

produktivitas bawang merah dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik 

budidaya yang sesuai. Media tanam menjadi faktor utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman. Para petani biasanya menggunakan tanah untuk media 

tanam, namun seiring perkembangan zaman lahan pertanian banyak yang 

berubah menjadi lahan pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Salah satu 

alternatif yang bisa dilakukan dalam menyikapi minimnya lahan pertanian 

adalah dengan cara bercocok tanam secara hidroganik. 

Hidroganik berasal dari kata “hidro” dan “organik” yang diartikan 

sebagai sistem budidaya organik dengan memadukan sistem hidro dan sistem 

organik. Sumber nutrisi utama dari hidroganik ini diperoleh dari pupuk organik 

padat dan cair serta air kolam yang di-treatment sebagai nutrisi tanaman. 

Terdapat 3 komponen penting dalam aplikasi hidroganik yaitu: 1) kolam; 2) 

pupuk organik (sebagai media tanam); dan 3) rangkaian wick system (Yeniarta, 

2017). 

Dalam dunia pertanian, penggunaan hormon tumbuhan atau dikenal 

juga dengan istilah ZPT merupakan faktor pendukung yang dapat memberikan 

kontribusi besar dalam keberhasilan usaha budidaya pertanian. Namun, 

penggunaan hormon ini harus dilakukan dengat tepat. Pemahaman mengenai 

fungsi dan peran hormon terhadap laju pertumbuhan maupun perkembangan 

tanaman sangat penting. Jenis hormon yang mempunyai kemiripan sifat dengan 



auksin ini merupakan zat pengatur tumbuh yang dapat ditemukan pada hampir 

semua siklus hidup tumbuhan. 

Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang 

dalam konsentrasi yang rendah dapat mendorong, menghambat atau secara 

kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu zat 

pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah Giberelin (GA3) yang banyak 

berperan dalam mempengaruhi berbagai proses fisiologi tanaman. Menurut 

Yasmin (2014), aplikasi konsentrasi GA3 yang diberikan mampu memacu 

pertumbuhan tanaman melalui peningkatan tinggi tanaman dan luas daun. 

Pemberian GA3 ternyata dipengaruhi oleh konsentrasi yang diberikan, 

konsentrasi GA3 yang dibutuhkan oleh setiap jenis tanaman berbeda-beda. 

Pemberian konsentrasi GA3 yang tepat dapat mamacu pertumbuhan tanaman.  

Giberelin sering disebut dengan GA3 (gibberellic acid) atau asam 

giberelat. Dalam tumbuhan, melalui xilem dan floem hormon giberelin (GA3) 

ditransportasikan ke seluruh bagian tumbuhan. Giberelin banyak dijumpai pada 

tumbuhan paku, jamur, lumut, gymnospermae, dan angiospermae (terdapat 

pada biji muda, pucuk batang, ujung akar, dan daun muda). Dari uraian tersebut 

maka perlu dilakukan penelitian pengaruh lamanya perendaman GA3 terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah varietas tajuk. 

Menurut Wahyuningsih et al., (2016), penyerapan nutrisi oleh tanaman 

dipengaruhi oleh media tanam yang digunakan. Media tanam yang baik harus 

bersifat porus dan ringan. sehingga akar tanaman tidak mudah rusak, serta 

mampu menjaga kelembaban dan menyimpan air (Wijayanti dan Susila, 2013). 

Fungsi media tanam dalam sistem hidroponik hanya sebagai penopang 



tanaman, menyimpan larutan nutrisi dan meneruskan larutan yang berlebihan 

(tidak diperlukan tanaman) (Wijayanti dan Susila, 2013; Akasiska et al., 2014). 

Media tanam hidroponik yang sering digunakan untuk berbudidaya 

adalah arang sekam. Arang sekam banyak dipilih karena porous dan mampu 

menyimpan air dengan baik (Hamli et al., 2015).  Arang sekam memiliki nilai 

kapasitas tukar kation (KTK) yang rendah sehingga mengurangi resiko 

kehilangan hara melalui pencucian dan penguapan, serta daya sangga terhadap 

daya hantar listrik (DHL) menjadi rendah (Pangestu et al., 2014). 

Sistem hidroganik yang saat ini mulai banyak diterapkan adalah sistem 

hidroganik media padat. Penggunaan media padat pada sistem hidroganik 

dinilai mampu mengikat air dan nutrisi di dalam media tetap tersedia bagi 

tanaman. Salah satu media padat yang banyak digunakan adalah media sekam 

bakar. Sekam bakar merupakan hasil pembakaran dari sekam padi yang 

kemudian dijadikan sebagai media tanam, terutama pada sistem hidroganik. 

Strukturnya yang remah memungkinkan media sekam bakar memiliki aerasi 

yang baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Berbagai keunggulan dari sistem 

budidaya hidroganik tersebut berpotensi untuk mendukung pertumbuhan dan 

produksi bawang merah. Namun, ketersediaan informasi mengenai sistem 

budidaya secara hidroganik pada bawang merah masih terbatas. 

Di wilayah Malang, banyak dijumpai sampah botol plastik air mineral 

yang tidak dimanfaatkan. Botol plastik bekas ini hanya menumpuk di 

penampungan sampah, padahal botol plastik bekas ini merupakan jenis sampah 

anorganik yang memerlukan waktu sangat lama untuk dapat terurai secara alami 

(Wargadinata, 2012). Botol plastik bekas ini apabila diolah dapat dimanfaatkan 



menjadi pot-pot media tanam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan membuat media tanam hidroganik sebagai penerapan konsep 

optimalisasi lahan sempit dengan memanfaatkan bahan bekas yaitu botol plastik 

bekas kemasan air mineral (Ariani, 2015). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusunlahlah rumusan 

masalah, tujuan, kemudian hipotesis sebagai berikut: 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi antara pemotongan umbi dan lamanya perendaman 

GA3 terhadap pertumbuhan bawang merah secara hidroganik ? 

2. Bagaimana pengaruh pemotongan umbi bawang merah terhadap 

pertumbuhan secara hidroganik ? 

3. Bagaimana pengaruh lama perendaman GA3 terhadap pertumbuhan 

bawang merah secara hidroganik ? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui interaksi antara pemotongan umbi dan lamanya perendaman 

GA3 terhadap pertumbuhan bawang merah secara hidroganik, 

2. Mengetahui pengaruh pemotongan umbi bawang merah terhadap 

pertumbuhan secara hidroganik, 

3. Mengetahui pengaruh lama perendaman GA3 terhadap pertumbuhan 

bawang merah secara hidroganik. 

 

 

 

 



1.4 Hipotesis 

1. Interaksi antara pemotongan umbi dan lamanya perendaman GA3 terhadap 

pertumbuhan bawang merah secara hidroganik yang terbaik dipotong ¼ 

bagian umbi dan perendaman 40 menit, 

2. Pemotongan umbi bawang merah sebesar ¼ bagian akan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman bawang merah secara hidroganik, 

3. Perendaman GA3 akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman bawang 

merah secara hidroganik. 

 



  

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Tidak adanya interaksi antara perlakuan pemotongan umbi dengan lama 

perendaman GA3 terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah secara 

hidroganik. 

2. Pengaruh pemotongan umbi bawang merah terhadap pertumbuhan dan hasil 

secara hidroganik menunjukkan bahwa secara umum tidak adanya interaksi 

yang nyata antara perlakuan panjang pemotongan umbi dan lama 

perendaman GA3. 

3. Pengaruh lama perendaman GA3 terhadap pertumbuhan dan hasil bawang 

merah secara hidroganik menunjukkan bahwa pada parameter panjang 

tanaman pada perlakuan tanpa perendaman sebesar 27,92 cm dan 33,55 cm.  

Parameter luas daun pada perlakuan tanpa perendaman sebesar 11,96 cm2 

dan parameter total panjang akar pada perlakuan perendaman GA3 selama 

40 menit sebesar 599,09 cm. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan pada 

peneliti selanjutnya untuk memperhatikan alat penyiram metode tetes dipastikan 

airnya mengalir dengan lancar dan harus rutin mengontrolnya. 
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