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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan : (1)  memperoleh nilai Ec dan pH larutan nutrisi terbaik, (2) mendapatkan varietas 

bawang merah yang sesuai untuk hidroponik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Ec larutan nutrisi 
yang menghasilkan umbi bawang merah yang baik adalah 1,5 mS/cm

3
 mulai tanam sampai 30 mst dan 3 

mS/cm
3
 setelah 30 mst sampai panen. Nilai pH nutrisi yang baik untuk bawang merah adalah 6,0 sampai 

6,5. Varietas bawang merah Tiron dan Philipin memberikan hasil yang tertinggi daripada Sumenep.  

Kata kunci : Bawang merah, elektrik konduktiviti, pH media hidroponik 

 

PENDAHULUAN 

 Budidaya secara hidoponik bawang merah telah dilakukan untuk pemeliharaan yang 

terkontrol di dalam greenhouse (Devitt dan Mooriss, 1987; Nelson, 2003). Salah satu tujuan 

produksi di dalam greenhouse adalah diperoleh bibit yang bermutu, umbi sehat, dan dapat 

meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat dicapai dengan mengkombinasikan tingkat 

produksi tinggi dan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengendalian lingkungan. Budidaya 

secara hidroponik mempunyai keuntungan (1) pertumbuhan tanaman dapat terkontrol, (2) 

kualitas dan kuantitas produksi tinggi, (3) pemberian air irigasi dan larutan nutrisi lebih efektif 

serta efesien, (4) tidak tergantung musim, (5) media tanam relative permanen, (6) dapat 

diterapkan di lahan sempit. 

 Tanaman hidroponik dapat tumbuh baik apabila lingkungan akar memperoleh cukup 

udara, hara dan air. Media yang baik dapat menyerap dan menghantarkan air dengan mudah, 

tidak mempengaruhi pH air, tidak berubah warna, tidak mudah lapuk/busuk, berfungsi sebagai 

pegangan akar dan perantara larutan nutrisi (Nelson, 2003; Reed, 1996; Sonneveld, 1994; 

Wilson, 1980). Penghantaran listrik disebut konduktivitas atau Ec. Semakin tinggi angka Ec 

maka semakin banyak kation dan anion serta semakin tinggi penghantaran listriknya (Karsono et 

al, 2002). Nilai Ec menunjukkan tingkat kekurangan, kecukupan, dan kelebihan nutrisi dalam 

media yang diserap oleh akar tanaman  (Peterson, 1982; Mortvedth et al, 1994). 

  Nilai Ec yang dianjurkan untuk tanaman bawang merah menurut SME (Saturated Media 

Extract) adalah 1,5 sampai 3,0 mS/cm, sedangkan menurut PTSE (PourThru Substrate 

Extraction) 2,0 sampai 3,5 mS/cm. Tanaman tomat nilai EC-nya 2,0 sampai 5,0; tanaman cabai 

1,8 sampai 2,2; melon 2,0 sampai 2,5 mS/cm (Bunt, 1988; Devitt et al, 1987; Dole and Wilkins, 

1999; Hofstra dan Wukasch, 1987; Nelson, 1996; Whipker et al, 2000). 

 Derajat kemasaman atau pH merupakan logaritma negative pangkat sepuluh dari grammol 

H
+
/liter, tingkat pH larutan nutrisi dapat diketahui dengan pH meter/kertas indikator dan nilai Ec 

dapat diukur dengan Ec meter. Nilai pH selama pertumbuhan tanaman dapat dikontrol dengan 

penambahan asam atau basa  ke dalam larutan nutrisi yang digunakan (Bennett, 1993; Bould et 

al, 1984; Koths et al, 1980; Bailey, 2003).  

Nilai Ec larutan nutrisi sangat penting untuk diketahui karena berhubungan dengan 

pengaturan nutrisi essensial bagi tanaman (Weiler dan Silus, 1996). Nilai pH untuk tanaman 

bawang merah berkisar 6,0 sampai 7,0 (Cooper, 1979).  Nilai pH untuk tanaman asparagus antara 

6,0-6,8; bawang daun 6,5 – 7,0; cabai 6,0 – 6,5; semangka 5,8 – 6,2; mentimun 5,5 – 6,0 dan 

tomat 5,5 – 6,5 (Dole and Wilkins, 1999; Hofstra dan Wukasch, 1987; Nelson, 1996; Whipker et 

al, 2000).  

Penelitian ini bertujuan : (1) memperoleh nilai Ec dan pH larutan nutrisi terbaik, (2) 

mendapatkan varietas bawang merah yang sesuai untuk hidroponik. 

 

METODE PENELITIAN 

 Tempat penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unsoed 

Karangwangkal. Penelitian dimulai pada bulan Juni sampai November 2006. Ketinggian tempat 

penelitian yang digunakan sekitar 125 mdpl. 

 Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian antara lain rumah plastik, varietas 

bawang merah (Sumenep, Philipin, dan Tiron), kultur hara (bahan kimia), pH meter, EC meter, 

air, substrat media dan alat tulis. Green house disiapkan untuk penelitian yang beratapkan 



 

Makalah Poster 

 

306 

plastik. Media yang digunakan adalah arang sekam dan umbi bawang merahnya adalah varietas 

Sumenep, Philipin dan Tiron, dari penangkan benih petani di Kabupaten Brebes. Pembuatan 

larutan nutrisi dibuat di dalam drum plastik. Drum tersebut diisi air larutan dengan pH dan Ec 

disesuaikan dengan masing-masing perlakuan. Apabila pH lebih besar dari batas yang 

diinginkan, diturunkan dengan pemberian asam fosfat (H3PO4) 10%.  Bila kurang dari pH dan Ec 

yang diinginkan, dinaikkan dengan pemberian larutan kalium hidroksida (KOH) 10%.  

Rancangan yang digunakan adalah petak-petak terbagi dengan rancangan dasar rancangan 

acak kelompok serta 3 kali ulangan. Petak utama adalah EC media, anak petaknya adalah pH, dan 

anak-anak petaknya adalah varietas bawang merah.  Faktor yang dicoba adalah : 

1. Varietas Bawang Merah : V1 (Sumenep), V2 (Philipin), dan V3 (Tiron). 

2. Tingkat kemasaman media (pH) : T1 (pH 5,5), T2 (pH 6), dan T3 (pH 6,5) 

3. Electric conductifity (EC) : E1 (1,5 mS/cm
3
 pada umur 1-30 dan 3 mS/cm

3
 umur 31-panen) 

dan E2 (2 mS/cm
3
 pada umur 1-30 dan 4 mS/cm

3
 umur 31-panen). 

Karakter yang diamati adalah : tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah tajuk, bobot kering 

tajuk, jumlah umbi, ukuran umbi dan bobot umbi.  Selain itu, dilakukan skor kecukupan hara 

menurut Ismunadji et al. (1985).  Data yang diperoleh dilakukan uji F dan dilanjutkan dengan uji 

jarak ganda Duncan‟t (UJGD) taraf  5 %.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji keragamannya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

perlakuan Ec tidak berpengaruh pada semua karakter kecuali bobot basah dan kering umbi.  

Perlakuan pH hanya berpengaruh pada bobot basah tajuk bawang merah. Ada interaksi antara 

perlakuan Ec dengan pH hanya pada karakter bobot basah tajuk dan bobot kering umbi bawang 

merah. Variaetas yang dicoba terdapat keragaman pada semua karakter yang diamati. Karakter 

bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, dan jumlah umbi dipengaruhi oleh interaksi antara varietas 

dengan Ec serta varietas dengan pH larutan nutrisi. Karakter bawang merah yang dipengaruhi 

oleh semua faktor yang dicoba (EcxpHxV) adalah tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah 

tajuk dan ukuran umbi (Tabel 1).  

Tabel 1. Hasil Uji Keragaman Untuk Tiap Perlakuan yang Dicoba pada Karakter Tinggi 

Tanaman, Jumlah Daun, Bobot Basah Tajuk, Jumlah Umbi, Ukuran Umbi, dan Bobot 

Umbi 

No Karakter 
Perlakuan 

Ec pH EcxpH V EcxV pHxV EcxpHxV 

1. Tinggi tanaman (cm) tn tn tn n tn tn n 

2. Jumlah daun tn tn tn n n tn n 

3. Jumlah anakan tn tn tn n tn tn tn 

4. Bobot basah tajuk (g) tn n n n n n n 

5. Bobot kering tajuk (g)  tn tn tn n n n tn 

6. Jumlah umbi tn tn tn n n n tn 

6. Ukuran umbi (cm) tn tn tn n tn tn n 

7. Bobot basash umbi (g) n tn n n tn tn tn 

8. Bobot kering umbi (g) n tn n n tn tn tn 
Ec=elektrik konduktivitas  pH=derajat kemasaman  V = varietas 

tn = tidak nyata pada taraf Ftab 5 % n= nyata pada taraf Ftab 5 %  

Adanya interaksi pada EcxpHxV berarti karakter tinggi tanaman, jumlah daun dan bobot 

basah tajuk bawang merah dipengaruhi oleh ketiga faktor yang dicoba. Mengingat Ec adalah 

ketersediaan nutrisi yang dapat diserap oleh akar tanaman  (Mortvedth et al, 1994; Reed; 1996), 

dan pH nutrisi berpengaruh pada sebaran hara yang tersedia (Nelson, 2003). Selain itu varietas 

yang dicoba berbeda semua karakter yang diamati. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa bawang merah varietas Philipin mempunyai tinggi tanaman 

tertinggi tetapi pada kondisi Ec nutrisi 2&4 mS/cm
3
 dan pH 5,5 sama dengan Sumenep serta 

Tiron. Varietas Sumenep ternyata tinggi tanamannya dipengaruhi keadaan Ec dan pH nutrisi, 

tetapi tidak demikian untuk varietas Tiron.   

Karakter jumlah daun per rumpun menunjukkan bahwa bawang merah varietas Sumenep 

mempunyai jumlah daun terbanyak pada Ec media 1,5&3 mS/cm
3
, dari semua pH dan varietas 

yang lain, tetapi Ec nutrisi 2&4 jumlah daunnya lebih rendah daripada Ec 1,5&3 mS/cm
3
.  

Varietas Philipin pada pH nutrisi 6,5, meningkat jumlah daunnya dengan meningkatnya Ec 

nutrisi, tetapi tidak meningkat pada pH yang lain.  Sebaliknya untuk varietas Tiron pada kondisi 
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tersebut (pH 6,5 dan Ec 2&4 mS/cm
3
) lebih sedikit dibandingkan Ec 1,5&3 mS/cm

3 
(Tabel 3). 

Jadi jumlah daun per rumpun tanaman bawang merah dipengaruhi oleh varietas yang ditanam, Ec 

nutrisi dan pHnya. Nilai EC menunjukkan tingkat kekurangan, kecukupan, dan kelebihan nutrisi 

dalam media yang diserap oleh akar tanaman (Peterson, 1982; Mortvedth et al, 1994; Reed; 

1996).  

Tabel 2. Penampilan Interaksi antara Ph, Ec Nutrisi dan Varietas Bawang Merah pada Karakter 

Tinggi Tanaman (cm) 

No pH/Varietas 
Elektrik konduktivitas (Ec) (mS/cm

3
) 

1,5&3 2&4 

I. pH 5,5        

1. Sumenep 44,33 b x 50,83 a y 

2. Philipin 58,17 a x 57,00 a x 

3. Tiron 48,00 ab x 52,17 a x 

II. pH 6,0       

1. Sumenep 52,33 a y 32,33 b x 

2. Philipin 48,67 b x 52,67 a x 

3. Tiron 48,00 b x 52,00 a x 

III. pH 6,5       

1. Sumenep 48,17 c y 42,00 c x 

2. Philipin 57,33 a x 53,00 a x 

3. Tiron 50,33 b x 48,17 b x 

Rataan 50,59  x 48,75  x 
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b dan c) yang sama tidak berbeda pada taraf UJGD 5 % 
Angka-angka pada baris yang sama diikuti huruf (x,y) tidak berbeda pada taraf uji BNT 5 % 

Tabel 3. Penampilan Interaksi antara Ph, Ec Nutrisi dan Varietas Bawang Merah pada Karakter 

Jumlah Daun per Rumpun 

No pH/Varietas 
Elektrik konduktivitas (Ec) (mS/cm

3
) 

1,5&3 2&4 

I. pH 5,5        

1. Sumenep 63,00 a y 41,67 a x 

2. Philipin 53,33 ab x 49,00 a x 

3. Tiron 38,00 b x 49,67 a y 

II. pH 6,0       

1. Sumenep 62,33 a y 45,67 a x 

2. Philipin 41,00 b x 38,00 b x 

3. Tiron 37,67 c x 45,00 a x 

III. pH 6,5       

1. Sumenep 60,33 a y 32,33 b x 

2. Philipin 40,00 c x 57,00 a y 

3. Tiron 43,67 b y 27,33 c x 

Rataan 48,82  x 42,85  x 
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b dan c) yang sama tidak berbeda pada taraf UJGD 5 % 

Angka-angka pada baris yang sama diikuti huruf (x,y) tidak berbeda pada taraf uji BNT 5 %. 

Dilihat jumlah anakan bawang merah dari varietas yang dicoba terlihat bahwa varietas 

Sumenep terbanyak diikuti Philipin dan Tiron (Gambar 1). Ternyata jumlah anakan terbanyak 

dimiliki oleh varietas Sumenep. 

Dari interaksi antara varietas, pH dan Ec pada karakter bobot basah tajuk, ternyata tiap 

varietas menghasilkan bobot tajuk tertinggi pada kondisi yang berbeda-beda. Bawang merah 

varietas Sumenep menghasilkan bobot tajuk terberat pada kondisi Ec nutrisi 2&4 mS/cm
3
 dan pH 

6,0, untuk varietas Philipin pada Ec yang sama tetapi pH nutrisi 5,5 serta Tiron pada kondisi pH 

5,5, dan Ec nutrisi 1,5&3 mS/cm
3
 (Tabel 4). Ini berarti, tiap varietas menghendaki kondisi yang 

berbeda untuk pertumbuhan optimumnnya. 

Bobot kering tajuk bawang merah mempunyai hasil tinggi pada pH 6,5 dan Ec nutrisi 

1,5&3 mS/cm
3
. Pembentukan bobot kering bawang merah yang maksimal pada pH 6,5 dan Ec 

1,5&3 mS/cm
3
 nutrisinya (Tabel 5). Nilai Ec yang dianjurkan untuk tanaman bawang merah 

menurut SME (Saturated Media Extract) adalah 1,5 sampai 3,0 mS/cm
3
 (Nelson, 1996; Whipker 

et al, 2000). Adapun pH nutrisi yang dianjurkan untuk bawang merah berkisar antar 6 sampai 7 

(Cooper, 1979). 
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Gambar 1.   Penampilan Jumlah Anakan dari Tiga Varietas Bawang Merah yang Dicoba 

 

Tabel 4. Penampilan Interaksi antara Ph, Ec Nutrisi dan Varietas Bawang Merah pada Karakter 

Bobot Basah Tajuk (g) 

No pH/Varietas 
Elektrik konduktivitas (Ec) (mS/cm

3
) 

1,5&3 2&4 

I. pH 5,5        

1. Sumenep 29,02 a y 17,44 b x 

2. Philipin 33,51 a x 45,91 a y 

3. Tiron 37,83 a y 24,92 b x 

II. pH 6,0       

1. Sumenep 23,38 b x 48,23 a y 

2. Philipin 32,92 a x 38,87 b y 

3. Tiron 18,58 c x 19,36 c x 

III. pH 6,5       

1. Sumenep 26,29 c x 26,81 b x 

2. Philipin 28,84 b x 29,82 a x 

3. Tiron 32,47 a y 22,85 c x 

Rataan 29,21  x 30,47  x 
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b dan c) yang sama tidak berbeda pada taraf UJGD 5 % 

Angka-angka pada baris yang sama diikuti huruf (x,y) tidak berbeda pada taraf uji BNT 5 % 

Tabel 5. Penampilan Interaksi antara Ph dan Ec Nutrisi pada Karakter Bobot Kering Tajuk 

Bawang Merah (g) 

No pH nutrisi 
Elektrik konduktivitas (Ec) (mS/cm

3
) 

Rataan 
               1,5&3 2&4 

1. 5,5 2,27 b x 3,32 b y 2,79 b 

2. 6,0 3,62 a y 2,95 a x 3,28 a 

3. 6,5 4,16 a y 2,48 a x 3,32 a 

Rataan 3,35  y 2,92  x   
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b) yang sama tidak berbeda pada taraf UJGD 5 % 

Angka-angka pada baris yang sama diikuti huruf (x,y) tidak berbeda pada taraf uji BNT 5 % 

Tabel 6. Penampilan Interaksi antara Varietas dan Ec Nutrisi pada Karakter Jumlah Umbi 

Bawang Merah (g) 

No Varietas 
Elektrik konduktivitas (Ec) (mS/cm

3
) 

Rataan 
1,5&3 2&4 

1. Sumenep 11,33 a y 8,55 a x 9,94 c 

2. Philipin 8,11 b x 8,89 a x 8,50 b 

3. Tiron 7,22 b x 6,67 b x 6,94 a 

Rataan 8,89  y 8,04  x   
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b dan c) yang sama tidak berbeda pada taraf UJGD 5 % 

Angka-angka pada baris yang sama diikuti huruf (x,y) tidak berbeda pada taraf uji BNT 5 % 

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah umbi bawang merah yang paling banyak adalah 

varietas Sumenep, dan pada Ec nutrisi 1,5&3 mS/cm
3
. Varietas Philipin dan Tiron tidak 
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terpengaruh oleh nilai Ec nutrisi yang dicoba. Tabel ini berarti, pembentukan umbi bawang 

merah pada varietas Sumenep yang terbanyak pada Ec nutrisi 1,5&3 mS/cm
3
, tetapi pada varietas 

Philipin dan Tiron tidak dipengaruhi nilai Ec nutrisi yang dicoba. 

Adanya interaksi antara varietas dengan pH nutrisi, berarti karakter jumlah umbi 

dipengaruhi oleh varietas bawang merah yang digunakan dan pH nutrisinya. Tabel 6 

menunjukkan bahwa jumlah umbi bawang merah yang paling banyak adalah varietas Sumenep, 

dan pada pH nutrisi 6,0. Varietas bawang merah Philipin pada pH tersebut (6,0) terendah tetapi 

hasil pada pH nutrisi 5,5 dan 6,5 lebih tinggi dari pada 6,0. Sebaliknya varietas Tiron, jumlah 

umbinya tidak dipengaruhi oleh pH nutrisi (Tabel 7). 

Tabel 7. Penampilan Interaksi antara Varietas dan Ph Nutrisi pada Karakter Jumlah Umbi 

Bawang Merah (g) 

No Varietas 
pH nutrisi 

Rataan 
5,5 6,0 6,5 

1. Sumenep 9,83 a y 12,17 a z 7,83 b x 9,94 a 

2. Philipin 8,50 ab y 7,17 b x 9,83 a y 8,50 b 

3. Tiron 6,67 b x 7,33 b x 6,83 b x 6,94 c 

Rataan 8,33  x 8,89  x 8,17  x   
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b dan c) yang sama tidak berbeda pada taraf UJGD 5 % 

Angka-angka pada baris yang sama diikuti huruf (x,y dan z) tidak berbeda pada taraf uji UJGD 5 % 

Diameter umbi yang bawang merah diperoleh bahwa ukuran terbesar dihasil varietas 

Sumenep pada Ec 1,5&3 mS/cm
3
 dan pH nutrisi 5,5, tetapi varietas Philipin pada Ec yang sama 

tetapi pH 6,0. Nampak pada varietas Tiron tidak terpengaruh ukurannya oleh perlakuan Ec dan 

pH nutrisi (Tabel 8). Tabel ini menunjukkan bahwa ukuran umbi bawang merah untuk setiap  

varietas membutuhkan Ec dan pH tertentu, tetapi ada varietas yang ukuran umbinya tidak 

dipengaruhi oleh Ec dan pH nutrisi. Ukuran umbi yang diperoleh pada percobaan ini tergolong 

kecil (Stallen dan Hilman, 1991; Suwardi et al., 1985). Pengguanaan bibit yang berukuran kecil 

akan memberikan hasil yang sama dengan ukuran besar dan ukuran besar meningkatkan peluang 

terserang penyakit (Stallen dan Hilman, 1991; Brewster dan Salter, 1980; 1985, Sunarto, 2004; 

Virindita, 2005).  

Tabel 8. Penampilan Interaksi antara Ec, Ph Nutrisi dan Varietas Bawang Merah pada Karakter 

Diameter Umbi (cm) 

No pH/Varietas 
Elektrik konduktivitas (Ec) (mS/cm

3
) 

1,5&3 2&4 

I. pH 5,5        

1. Sumenep 2,84 a y 2,18 b x 

2. Philipin 2,34 b x 2,54 a y 

3. Tiron 2,32 b x 2,36 ab x 

II. pH 6,0       

1. Sumenep 2,36 a x 2,75 a y 

2. Philipin 2,66 a y 2,33 a x 

3. Tiron 2,31 a x 2,05 a x 

III. pH 6,5       

1. Sumenep 2,49 a x 2,74 a y 

2. Philipin 2,21 a x 2,12 a x 

3. Tiron 2,13 a x 2,20 a x 

Rataan 2,41  x 2,36  x 
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b) yang sama untuk tidak berbeda pada taraf UJGD 5 % 

Angka-angka pada baris yang sama diikuti huruf (x,y) tidak berbeda pada taraf uji BNT 5 % 

Tidak adanya interaksi antara ketiga faktor yang dicoba (varietas, Ec dan pH nutrisi) 

pada karakter bobot umbi, berarti varietas bawang merah yang dicoba bertanggap sama terhadap 

perlakukan Ec dan pH nutrisi. Bawang merah menghasilkan umbi yang tertinggi pada Ec nutrisi 

1,5&3 mS/cm
3
, pH 6,0 walau sama dengan yang dihasilkan pada pH 6,5. Varietas Tiron 

memberikan bobot umbi terbesar dan sama dengan Philipin (Tabel 9). Hal ini menunjukkan 

bahwa bawang merah pertumbuhan dan hasil membutuhkan nilai Ec nutrisi 1,5&3 mS/cm
3
 dan 

pH 6,0 sampai 6,5. Sesuai dengan PTSE (PourThru Substrate Extraction) bawang merah 

membutuhkan sekitar Ec 2,0 mS/cm
3
  (Nelson, 1996; Whipker et al, 2000). Nilai pH bawang 

merah yang baik antar 6,0 sampai 6,5 (Cooper, 1979).  
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 Tabel 9. Penampilan Karakter Bobot Umbi Bawang Merah pada Tiap Perlakuan yang Dicoba  

No Perlakuan Bobot umbi (g) 

I. Ec (mS/cm
3
)  

1. 1,5&3 5,77 b 

2. 2&4 4,68 a 

II. pH   

1. 5,5 4,92 a 

2. 6,0 5,39 b 

3. 6,5 5,37 b 

III. Varietas  

1. Sumenep 4,22 b 

2. Philipin 5,63 a 

3. Tiron 5,84 a 
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf (a,b) yang sama untuk tiap angka romawi yang sama tidak 
berbeda pada taraf UJGD 5 %. 

Tabel 10.  Penampilan Skor Kecukupan Hara N Dari Varietas Bawang Merah yang Dicoba pada 

Ec dan Ph Nutrisi  

No pH/Varietas 
Elektrik konduktivitas (Ec) (mS/cm

3
) 

1,5&3 2&4 

I. pH 5,5        

1. Sumenep 5,33   4,67   

2. Philipin 4,33   4,33   

3. Tiron 4,67   4,67   

II. pH 6,0       

1. Sumenep 4,67   4,67   

2. Philipin 4,33   4,33   

3. Tiron 5,00   4,67   

III. pH 6,5       

1. Sumenep 4,67   4,67   

2. Philipin 4,33   4.67   

3. Tiron 4,67   5,00   

Nilai skor kecukupan hara N (nitrogen) pada bawang merah untuk Ec dan pH nutrisi 

yang dicoba ternyata tergolong cukup karena nilainya berkisar antara 4 sampai 5 (Table 10).  

Menurut Ismunadji et al. (1985) bahwa skor kecukupan hara N antara 4 sampai 5 tergolong  

cukup. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan : 

1. Nilai Ec nutrisi yang menghasilkan umbi bawang merah yang baik adalah 1,5 mS/cm
3
 mulai 

tanam sampai 30 mst dan 3 mS/cm
3
 setelah 30 mst sampai panen. 

2. Nilai pH nutrisi yang baik untuk bawang merah adalah 6,0 sampai 6,5. 

3. Varietas bawang merah Tiron dan Philipin memberikan hasil yang tertinggi daripada 

Sumenep. 

4. Penampilan tanaman bawang merah yang ditanam dengan hidroponik tergolong cukup hara 

berdasarkan skor kecukupan hara N dan umbi yang dihasilkan berukuran kecil. 

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan penelitian dengan varietas bawang merah 

yang lain. 
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