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ABSTRAK

Bawang merah (A. ascalonicum L.) merupakan salah satu sayuran bernilai ekonomis
tinggi, prospek pasar menarik, namun produksi masih fluktuatif. Salah satu upaya
meningkatkan produksi adalah melalui pemupukan dan pemanfaatan limbah pertanian
seperti kompos ternak sapi, abu sekam dan cocodust yang belum banyak dimanfaatkan.
Pupuk ”Strong” merupakan pupuk organik cair berasal dari olahan ekstrak jamur ragi
saccharomyces yang mengandung gula, asam amino, vitamin dan berbagai unsur hara sel
tanaman. Pesatnya pembangunan di berbagai sektor menyebabkan terjadi konversi lahan
pertanian. Salah satu alternatif adalah pemanfaatan lahan sempit atau pekarangan
dengan sistem vertikultur yaitu cara bertanam menggunakan kolom-kolom yang disusun
secara vertikal ke atas.

Penelitian bertujuan mengetahui: (a) pengaruh media limbah pertanian, (b)
pengaruh frekuensi pemberian pupuk organik cair, dan (c) pengaruh interaksi antara
media limbah pertanian dan frekuensi pemberian pupuk organik cair terhadap
pertumbuhan dan hasil bawang merah sistem vertikultur. Penelitian dilakukan di Desa
Sumber Gayam, Sukowono Jember dengan + 400 mdpl pada April sampai dengan Juli
2008. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (4X3) diulang 3 kali.
Faktor pertama 4 taraf percobaan komposisi media limbah pertanian (L) dengan
perbandingan media kompos ternak sapi : abu sekam : cocodust dengan yaitu:  L1 = 1 : 3
: 0 , L2 = 1 : 2 : 1 , L3 = 1 : 1 : 2 , dan L4 = 1 : 0 : 3. Faktor kedua 3 taraf percobaan
frekuensi pemberian pupuk organik cair ”Strong” (O) yaitu: O1 = 5 hari sekali, O2 = 10
hari sekali, dan O3 = 15 hari sekali dengan masing-masing 3 kali aplikasi. Parameter
pengamatan terdiri: tinggi, jumlah daun, jumlah rumpun; jumlah umbi; berat basah dan
berat kering jemur tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan: (a) perlakuan komposisi media limbah pertanian (L)
berpengaruh terhadap pengamatan pertumbuhan maupun hasil tanaman; (b) perlakuan
frekuensi pemberian POC ”Strong” 10 hari (O2) dan 15 hari (O3) sekali aplikasi
berpengaruh terhadap pengamatan pertumbuhan maupun hasil tanaman; dan (c) terjadi
pengaruh interaksi antara media kompos ternak sapi + abu sekam + limbah cocodust (1 :
1 : 2) dengan POC ”Strong”10 hari sekali aplikasi (L3O2) terhadap pengamatan
pertumbuhan tinggi dan jumlah daun; serta jumlah umbi dan jumlah rumpun tanaman.

Key words : Media limbah pertanian (kompos ternak sapi, abu sekam, cocodust), Pupuk
organik cair, Bawang merah (Allium ascalonicum L.), Sistem Vertikultur.

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascalonicum

L.) merupakan salah satu komoditi horti-

kultura yang banyak manfaatnya, bernilai
ekonomis tinggi, mempunyai prospek
pasar luas dan menarik, banyak digunakan
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sebagai bahan sayuran, bahan obat,
komoditi agribisnis dan sumber benih
bawang merah itu sendiri. Bawang merah
diusahakan pada lahan potensial ± 10-250
mdpl atau dataran rendah seperti lahan
pantai dan lahan-lahan marginal lainnya.
Hasil statistik perdagangan Indonesia,
produksi bawang merah per tahun selalu
fluktuatif dan masih rendah. Pada tahun
1999 saja, produksi bawang merah sebesar
938.293 ton atau meningkat 56,56% dari
tahun 1998 (Pitojo, 2003).

Pesatnya pembangunan berbagai
sektor yang kurang diimbangi adanya
perhatian terhadap keselarasan lingkungan
hidup, telah menyebabkan alih fungsi
lahan pertanian beririgasi teknis yang
mencapai 50 ribu hektar per tahun menjadi
peruntukan lain (Anonim, 1997). Salah
satu alternatif dapat dilakukan adalah
dengan memanfaatkan lahan sempit atau
pekarangan di sekitar pemukiman dengan
sistem tanam secara vertikal (verticulture)
yaitu cara bertanam dengan menggunakan
kolom-kolom yang disusun secara veltikal
ke atas (Sutarminingsih, 2003); dan ber-
tujuan untuk memanfaatkan lahan sempit
secara optimal (Desiliyarni dkk, 2005).
Pertumbuhan sektor industri selain mem-
berikan manfaat juga memberikan dampak
negatif terhadap lingkungan berupa limbah.
Daur ulang dan pembuatan kompos perlu
diperkenalkan pada masyarakat untuk
menciptakan pola penggunaan sumber
daya yang berkelanjutan, mengembangkan
program-program konservasi sumber daya
yang proaktif (Anonim, 1997). Akhir-akhir
ini penggunaan limbah pertanian ataupun
perkotaan mulai banyak dipilih dan diper-
hatikan sebagai sumber bahan organik,
karena selain biomassa banyak dan mudah
diperoleh. Limbah pertanian abu sekam
merupakan bahan berserat mengandung
selulosa, lignin, hemiselulosa dan jika
dibakar dapat menghasilkan abu dengan
silika cukup tinggi 87% - 97%, serta me-
ngandung hara N 1% dan K 2% (Martanto,
2001). Pemberian abu sekam pada tomat

berpengaruh nyata terhadap laju partum-
buhan tinggi tanaman serta menekan
serangan hama penyakit. Peran kalium
dalam abu sekam adalah memperkuat
tubuh tanaman agar daun dan bunga tidak
gugur, pengaturan pernafasan, transpirasi,
kerja enzim dan memelihara potensial
osmosis serta pengambilan air merangsang
pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan
batang tanaman sekaligus merangsang
pembentukan biji; sedangkan peran silikon
sebagai pemacu pertumbuhan beberapa
tanaman gramineae terutama pada konsen-
trasi atau dosis optimal (Martanto, 2001).
Lebih lanjut menurut Alwi dan Nazemi
(2000) dalam Ruskandi (2006), limbah
tanaman seperti jagung, padi, kacang
tanah, dan sabut kelapa sangat berpotensi
sebagai sumber hara. Serbuk sabut kelapa
(coco peat / coco dust) berasal dari sabut
kelapa yang sudah dipisahkan dari serat-
nya, dan telah direbus untuk menghilang-
kan zat tanin (zat yang dapat mematian
tanaman dan berarti juga sterilisasi untuk
menghilangkan benih-benih penyakit
didalamnya). Sabut kelapa dan arang / abu
sekam merupakan salah satu bahan media
mudah didapat, berdaya simpan air sangat
baik, banyak digunakan sebagai media
tumbuh dalam budi daya hidroponik secara
komersial di Indonesia (Wuryaningsih et
al. 1996 dalam Muhit dan Qodriyah,
2006).

Sejumlah alasan serbuk sabut kelapa
(cocopeat/cocodust) sangat bagus sebagai
media tanam: (a) berkemampuan baik dalam
menahan oksigen dan nutrisi tanaman;
(b) sebagai natural soil conditioner dan
bahan organik; (c) kadar pH 5-8 (stabil);
(d) mudah dalam pertukaran kation;
(e) menyerap kadar air yang tinggi;
(f) menjamin kemampuan akar berkembang;
(g) bebas biji rumput, proses pembusukan
dan racun; (h) mudah dipindahkan dan
ringan karena dipres; (i) harga murah dan
mudah diperoleh (Didik, 2007). Hasil
analisa kimia menunjukkan pH (H2O)
serbuk sabut kelapa berkisar 6,2-6,4; C/N
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83,15-128,00; mengandung unsur makro
dan mikro, serta KTK tinggi;  kapasitas
memegang air tinggi, mencapai 14,71 kali
bobot keringnya (Sutater et al., 1999).

Menurut Diperta Jember dan
Maporina (2002), pemupukan merupakan
salah satu faktor produksi penting me-
nunjang keberhasilan peningkatan mutu
hasil pertanian. Penggunaan pupuk organik
buatan pada tanaman pangan secara nyata
dapat meningkatkan produksi. Petani mulai
berusaha menyeimbangkan penggunaan
beberapa jenis pupuk, guna meningkatkan
efisiensinya. Beberapa alasan penggunaan
pupuk an-organik mulai dihindari, antara
lain: (a) berpengaruh negatif pada kualitas
lingkungan, (b) harga semakin mahal, (c)
tanah berkesuburan telah lanjut tidak
menunjukkan respon secara nyata.

Menurut Tani Unggul Sarana (2007),
bahwa pupuk organik cair (POC ”Strong”)
merupakan cairan ekstrak olahan jamur
ragi saccharomyces sehingga mengandung
gula, asam amino, vitamin dan berbagai
hara sel tanaman, menunjang pertumbuhan
tanaman menjadi sehat dan tidak mudah
terganggu oleh faktor lingkungan kurang
menguntungkan, membantu proses pe-
nyerbukan dan pembuahan. Kandungan
hara POC ”Strong” antara lain: N 1,99 %,
P 43 ppm, K 2,2 %, Ca 0,06 %, Mg 0,03
%, Pb < 0,1 ppm, Ni < 0,06 ppm, Fe 0.02
%, Mn 2 ppm, Cu 2 ppm, Zn 12 ppm, Al
< 0,4 %, Mo < 0,2 ppm, dan B < 0,57
ppm; dan berkhasiat: (a) memacu daun da-
pat menghimpun lebih banyak unsur hara,
(b) mempercepat dan memperbaiki pe-
nyerbukan, (c) menambah kesuburan pem-
buahan, (d) meningkatkan kualitas produk
dengan meningkatkan kadar gula, tekstur
buah dan daya simpan, (e) memperkuat
pertumbuhan batang tanaman, meningkat-
kan daya tahan terhadap gangguan musim.
Cara pemakaian POC ”Strong” terutama
sayuran adalah pemberian mulai 10 HST
dengan dikocorkan / disemprotkan setiap
10-15 hari sekali dengan konsentrasi 1,5-2
cc per liter air.

Penelitian ini bertujuan memperoleh
informasi tentang pengaruh antara media
limbah pertanian dan frekuensi pemberian
pupuk organik cair (POC ”Strong”) serta
interaksi keduanya terhadap pertumbuhan
dan hasil bawang merah sistem vertikultur.
Hasil penelitian ini diharapkan mampu
menambah dan memperkaya informasi,
khasanah ilmu pengetahuan, serta pengem-
bangan teknologi baru di bidang agronomi
sesuai kebutuhan pembangunan pertanian;
mampu mengatasi dan memanfaatkan
media limbah pertanian sebagai pengganti
pupuk organik cair dan media tanaman
alami alternatif dalam meningkatkan
pertumbuhan dan hasil bawang merah
sistem vertikultur.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Desa Sumber

Gayam, Sukowono Jember dengan + 400
mdpl, suhu rata-rata 18-20°C, kelembaban
nisbi 80-90%,  pada April sampai dengan
Juli 2008. Penelitian menggunakan Ran-
cangan Acak Kelompok Faktorial (4x3)
diulang 3 kali. Faktor pertama 4 taraf per-
cobaan komposisi media limbah pertanian
(L) dengan perbandingan media kompos
ternak sapi : abu sekam : cocodust yaitu:
L1 = 1:3:0 ; L2 = 1:2:1 ; L3 = 1:1:2 ; dan
L4 = 1:0:3. Faktor kedua 3 taraf percobaan
frekuensi pemberian pupuk organik cair
”Strong” (O) yaitu: O1 = 5 hari sekali ; O2
= 10 hari sekali ; dan O3 = 15 hari sekali
dengan masing-masing 3 kali aplikasi.

Usaha mengoptimalkan pertumbuhan
dan hasil tanaman digunakan benih varietas
Philipina F1 dengan memenuhi syarat
benih (Anonim, 2005a dan 2006b). Sehari
sebelum tanam, umbi dipotong sepertiga
bagian ujungnya secara hati-hati, kemu-
dian dimasukkan atonik 1 cc/liter air
(sesuai kebutuhan) selama 5-10 menit lalu
ditiriskan di tempat kering, kebutuhan
benih dari ukuran sedang sebanyak 0.8-1.2
ton/Ha (Anonim, 2005a). Selanjutnya
benih ditanam pada media tanam sesuai
perlakuan. Pemakaian media tersebut
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diharapkan bawang merah tercukupi hara
K dan Si dari abu sekam; coco dust mem-
perbaiki daya simpan air dan struktur media;
kompos ternak sapi merupakan media
banyak dijumpai di lokasi penelitian;
sumber hara makro dan terutama mikro.
Media pot / polibag disusun vertikal ke
atas setinggi 1-1,25 meter dengan jarak
antar pot ± 20-25 cm pada rak dari bambu
± 2,5 meter. Pada penelitian ini cara pema-
kaian pupuk organik cair ”Strong” terutama
untuk sayuran adalah pemberian mulai 10
HST pada tanaman dengan dikocorkan /
disiramkan setiap 10-15 hari sekali, dan
konsentrasi 1,5-2 cc per liter air dengan
aplikasi sesuai perlakuan. Pemeliharaan
meliputi penyiraman, pemupukan, penyi-
angan dan pengendalian hama penyakit
tanaman. Pengendalian hama digunakan
insektisida Regent, sedangkan penyakit
menggunakan fungisida propineb dan
difenokonazol (Rukmana, 2004). Umur
panen bawang merah di dataran rendah
sekitar 55-60 HST dengan ciri bawang
merah siap dipanen (Samadi dan Cahyono,
2005).

Variabel pertumbuhan yang diamati:
a. tinggi tanaman (cm) diukur mulai leher
umbi (tempat daun tumbuh) hingga ujung
daun terpanjang ; b. jumlah daun (helai)
dihitung jumlah daun yang muncul (baik
masih hijau atau kering) ; c. jumlah rum-
pun (buah) dihitung jumlah rumpun/tunas
tanaman. Semua pengamatan dilakukan
sejak umur 0 HST setiap 10 hari sekali.

Variabel hasil terdiri : a. umur panen (HST)
dengan mengukur berapa umur hari setelah
tanam (HST) dibutuhkan untuk panen
bawang merah setiap perlakuan ; b. jumlah
umbi (buah/tanaman) dengan menghitung
jumlah umbi terbentuk setelah panen ; dan
c. berat kering jemur (kg/tanaman) dengan
menimbang total umbi terbentuk tanpa
mengandung tanah per tanaman setelah
dikeringkan dibawah sinar matahari di
lapang selama ± 6-7 hari.

Data hasil pengamatan semua variabel
dianalisis berdasarkan analisis sidik ragam
(uji F) dan dilanjutkan uji Duncan taraf α 5
% dengan rumus UJD 0,05 = R0,05 (p;db
galat) . √ KTG/r ; dimana R = konstanta
dari tabel Duncan, p = banyak perlakuan,
db = derajat bebas, KTG = kuadrat tengah
galat, r = banyak ulangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis sidik ragam menunjukkan

bahwa pengaruh media limbah pertanian,
frekuensi pemberian pupuk organik cair
dan interaksi keduanya memberikan
pengaruh nyata-sangat nyata disajikan

pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Berdasarkan uji F (Tabel 1 dan 2)

nampak bahwa terjadi interaksi antara
perlakuan komposisi media limbah
pertanian dan frekuensi pemberian POC
”Strong” untuk pengamatan tinggi, jumlah
daun tanaman umur 20 dan 30 HST, serta
jumlah rumpun tanaman umur 40 dan 50
HST. Hasil uji lanjut Duncan 5% tabel 3,

yL1 = 0,0222x + 36,444

R2 = 0,0769

yL2 = 0,0778x + 36,093

R2 = 0,75

yL3 = 0,4944x + 33,185

R2 = 0,9339

yL4= 0,2222x + 35,278

R2 = 0,5714

35,00

37,00

39,00

41,00

5 10 15

Frekuensi pemberian POC Strong

T
in

gg
i t

an
am

an
 2

0 
H

ST
 (c

m
)

L1

L2

L3

L4

yL1 = -0,1722x + 53,648

R2 = 0,9597

yL2 = 0,1x + 51,352

R2 = 0,9838

yL3 = 0,8778x + 44,648

R2 = 0,9386

yL4 = 0,3667x + 44,722

R2 = 0,5284
46,00

49,00

52,00

55,00

58,00

5 10 15

Frekuensi pemberian POC Strong

Ti
ng

gi
 ta

na
m

an
 3

0 
H

ST
 (c

m
i)

L1

L2

L3

L4

Gambar 1. Grafik pengaruh interaksi antara perlakuan komposisi media limbah pertanian dan frekuensi
pemberian pupuk organik cair pada pengamatan tinggi tanaman umur 20 HST dan 30 HST.
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serta gambar 1, 2 dan 3 menunjukkan
bahwa ada kecenderungan perlakuan
komposisi media kompos ternak sapi + abu
sekam + limbah cocodust (1 : 1 : 2) dengan
frekuensi pemberian 10 hari sekali POC
”Strong” yaitu L3O2 merupakan hasil
terbaik dibandingkan perlakuan lainnya
untuk pengamatan pertumbuhan tanaman.

Hal ini diduga ketersediaan hara
makro ataupun mikro dari kompos kotoran
sapi maupun POC ”Strong” (O2 atau O3),
serta peran cocodust sebagai media ber-
daya simpan air sangat baik dan abu sekam
sebagai sumber hara N dan K pada media
menyebabkan pertumbuhan tanaman men-
jadi optimal dibandingkan pada media
cocodust yang ditingkatkan (L4) atau tanpa
cocodust (L1 dan L2).

Selain hal tersebut pemberian POC
”Strong” (O2 atau O3) adalah sesuai / tepat
dengan periode penting pertumbuhan
bawang merah antara lain periode kritis

(fase perbanyakan) umur 7-20 hari, fase
pembentukan anakan umur 10-21 hari, dan
fase generatif (pembentukan umbi) umur
30-35 hari. Tanaman bawang merah
tumbuh baik pada tanah gembur, banyak
bahan organik, remah atau porous, ber-
aerasi dan drainase (pengairan) baik,
sehingga sangat mendukung pertumbuhan

dan perkembangan dan menghasilkan
umbi berkualitas dengan bentuk normal
dan besar-besar (Samadi dan Cahyono,
2005). Menurut Setyati (2002), bahwa fase
vegetatif terutama terjadi pada perkem-
bangan akar, daun dan batang baru. Fase
ini berkaitan dengan 3 proses penting
meliputi pembelahan sel, perpanjangan sel
dan tahap pertama deferensiasi sel. Apa-
bila laju pembelahan sel, perpanjangan sel

dan pembentukan jaringan berjalan cepat,
maka pertumbuhan batang, daun dan akar
akan berjalan cepat. Proses ini memerlu-
kan persediaan karbohidrat berasal dari

Gambar 2. Grafik pengaruh interaksi antara perlakuan komposisi media limbah pertanian dan frekuensi
pemberian pupuk organik cair pada pengamatan ∑ daun tanaman umur 20 HST dan 30 HST.
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Gambar 3. Grafik pengaruh interaksi antara perlakuan komposisi media limbah pertanian dan frekuensi
pemberian pupuk organik cair pada pengamatan ∑ rumpun tanaman umur 40 HST dan 50
HST.
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proses fotosintesis, persediaan air dan zat
hara (persenyawaan anorganik) yang
cukup.

Berdasarkan uji F (tabel 2) nampak
bahwa terjadi interaksi antara perlakuan
komposisi media limbah pertanian dan
frekuensi pemberian POC ”Strong” ter-
utama untuk pengamatan jumlah umbi
tanaman. Hasil uji lanjut Duncan 5% tabel
3 dan gambar 4 menunjukkan bahwa ada
kecenderungan perlakuan komposisi media

kompos ternak sapi + abu sekam + limbah
cocodust (1 : 1 : 2) dengan frekuensi pem-
berian 10 hari sekali POC ”Strong” (L3O2)

merupakan hasil terbaik dibandingkan
perlakuan lainnya untuk pengamatan hasil
tanaman.

Hal yang sama seperti keterangan di
atas, diduga ketersediaan hara makro atau-
pun mikro dari kompos kotoran sapi mau-
pun POC ”Strong” (O2 atau O3), serta
peran cocodust sebagai media berdaya
simpan air sangat baik dan peran abu
sekam sebagai sumber hara N dan K pada
media menyebabkan pertumbuhan tanaman

menjadi optimal dibandingkan pada media
cocodust yang ditingkatkan (L4) atau tanpa
cocodust (L1 dan L2). Selain itu pemberian

Tabel 3. Rangkuman hasil uji Duncan untuk pengaruh interaksi perlakuan komposisi media
limbah pertanian dengan frekuensi pemberian pupuk organik cair pada variabel
tinggi, Σ daun, Σ rumpun dan Σ umbi tanaman.

Tinggi tanaman (cm)
∑ daun tanaman

(helai)
∑ rumpun tanaman

(buah)Perlakuan
20 HST 30 HST 20 HST 30 HST 40 HST 50 HST

∑ umbi
tanaman
(buah)

L1O1 36,78 b 52,89 c 30,00 b 52,33 de 11,50 d 11,50 cd 11,44 cd
L1O2 36,22 ab 51,72 bc 30,33 b 50,89 d 11,28 d 11,28 cd 11,28 cd
L1O3 37,00 bc 51,17 bc 31,39 b 53,11 de 12,67 e 12,67 d 12,39 e
L2O1 36,61 b 51,89 bc 30,22 b 52,00 d 11,00 c 11,00 bc 10,78 c
L2O2 36,61 b 52,28 c 29,33 ab 48,83 cd 10,94 c 10,94 bc 10,89 cd
L2O3 37,39 bc 52,89 c 28,67 a 52,39 de 11,17 cd 11,17 c 11,06 cd
L3O1 35,28 a 48,39 b 29,56 ab 41,22 a 9,83 ab 9,89 ab 9,50 ab
L3O2 38,89 c 54,72 cd 33,61 cd 56,28 e 12,17 de 12,17 cd 12,11 de
L3O3 40,22 d 57,17 d 31,94 b 48,17 cd 10,78 bc 10,83 bc 10,56 bc
L4O1 36,94 bc 47,56 ab 31,56 b 43,78 ab 9,22 a 9,22 a 8,89 a
L4O2 36,39 ab 46,39 a 32,44 bc 45,50 bc 10,83 c 10,83 bc 10,61 bc
L4O3 39,17 cd 51,22 bc 37,89 d 51,72 d 11,28 d 11,44 cd 11,17 cd
Keterangan : Notasi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak nyata pada uji Duncan taraf nyata α 5% ;

HST = hari setelah tanam

Gambar 4. Grafik pengaruh interaksi pada pengamatan jumlah umbi dan pengaruh tunggal pada
pengamatan bobot kering jemur tanaman antara perlakuan komposisi media limbah pertanian
dan frekuensi pemberian pupuk organik cair.
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POC ”Strong” (O2 atau O3) adalah sesuai /
tepat dengan periode penting perkembang-
an bawang merah antara lain fase generatif
(pembentukan umbi) umur 30-35 hari, fase
pembesaran umbi pada tanaman berumur
35-50 hari, dan fase pemasakan umbi umur
50-55 hari. Tanaman bawang merah
tumbuh baik pada tanah gembur, banyak
bahan organik, remah atau porous,
beraerasi dan drainase (pengairan) baik,
sehingga sangat mendukung pertumbuhan
dan perkembangan dan menghasilkan
umbi berkualitas dengan bentuk normal
dan besar-besar.  (Samadi dan Cahyono,
2005).

Menurut Novizan (2002), bahwa
kekurangan kalium pada tanaman meng-
akibatkan kematangan buah terhambat,
ukuran buah menjadi kecil, buah mudah
rontok; warna buah tidak merata; dan buah
tidak tahan disimpan lama (Lingga dan
Marsono, 2002). Demikian juga menurut
Setyati (2002), bahwa petani dan ahli
tanaman telah mengetahui pada proses fase
vegetatip maupun reproduktip sangat
ditentukan faktor lingkungan penting
antara lain suplai air, suhu, cahaya, dan
zat-zat hara penting; faktor ini lebih biasa
disebut faktor pembatas pertumbuhan dan
perkembangan tanaman. Selain dari itu,
kandungan hara POC ”Strong” antara lain
meliputi N 1,99 %, P 43 ppm, K 2,2 %, Ca
0,06 %, Mg 0,03 %, Pb < 0,1 ppm, Ni <
0,06 ppm, Fe 0.02 %, Mn 2 ppm, Cu 2
ppm, Zn 12 ppm, Al  < 0,4 %, Mo < 0,2
ppm, dan B < 0,57 ppm, yang berkhasiat:
(a) memacu daun agar dapat menghimpun
lebih banyak unsur hara, (b) mempercepat
dan memperbaiki penyerbukan, (c) me-
nambah kesuburan pembuahan, (d) me-
ningkatkan kualitas produk dengan me-
ningkatkan kadar gula, tekstur buah dan
daya simpan, (e) memperkuat pertumbuh-
an batang tanaman, meningkatkan daya
tahan terhadap gangguan musim (Tani
Unggul Sarana, 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan per-

lakuan komposisi media limbah pertanian
(L) dan frekuensi pemberian POC ”Strong”
10 hari (O2) dan 15 hari (O3) sekali apli-
kasi  berpengaruh terhadap pengamatan
pertumbuhan maupun hasil tanaman;
terjadi pengaruh interaksi antara media
kompos ternak sapi + abu sekam + limbah
cocodust (1 : 1 : 2) dengan POC ”Strong”
10 hari sekali aplikasi (L3O2) terutama
terhadap pengamatan pertumbuhan tinggi
dan jumlah daun; serta jumlah umbi dan
jumlah rumpun tanaman.

Disarankan frekuensi pemberian
POC ”Strong” 10-15 hari sekali dapat
dianjurkan, dan limbah pertanian seperti
kompos kandang, cocodust maupun abu
sekam dapat digunakan sebagai bahan
media tanaman dalam rangka meningkat-
kan ketersediaan bahan organik tanah serta
mengurangi masalah lingkungan.
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