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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh macam limbah padat pabrik 

kertas pada  berbagai dosis pemberian terhadap hasil tanaman bawang merah. 

Penelitian ini dilaksanakan  di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu,Kabupaten 

Karanganyar pada bulan Desember 2004 sampai dengan Februari 2005 dengan 

jenis tanah regosol pada ketinggian tempat 110 meter  diatas permukaan laut. 

Penelitian  ini  merupakan  percobaan  faktorial  dengan  rancangan  lingkungan 

Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  dengan  2  perlakuan  dengan  12  kombinasi 

perlakuan yang masing-masing diulang 3 kali. Faktor pertama macam limbah 

padat pabrik kertas yang terdiri 3 taraf yaitu sludge, biosludge dan pith. Faktor 

kedua : dosis limbah padat  pabrik kertas yang terdiri 4 taraf yaitu 0 ton/ha 

(kontrol), 10 ton/ha, 20 ton/ha dan 30 ton/ha. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa  perlakuan  macam  dan  dosis  limbah  padat  pabrik  kertas  berpengaruh 

sangat  nyata  terhadap  semua  komponen  hasil.  Ada  interaksi  antara  macam 

limbah padat pabrik kertas dengan dosis limbah padat pabrik kertas pada semua 

paramter  yang  diamati.  Berat  umbi  kering  konsumsi  tertinggi  dicapai  pada 

kombinasi   limbah  sludge  dengan  dosis  20  ton/ha  sebesar  26,67  gram  per 

tanaman. 
 

Kata Kunci : Limbah padat, bawangmerah, sludge, biosludge, pith 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hasil  Bawang  merah  nasional  tergolong  rendah.  Berdasarkan  survey 

pertanian pada tahun 1991, produksi rata-rata baru mencapai 7,17 ton/hektar dari 

luas areal 70,989 hektar dengan produksi 509.013 ton (Rukmana, 1994). 

Untuk mendapatkan bawang merah dengan produksi optimum dan umbi 

yang baik dibutuhkan pupuk kandang 20 ton per hektar dan pupuk buatan berupa 

120 kg  N/ha,  150  kg  P2O5/ha  dan  100  kg  K2O/ha  (Rismunanadar,  1989). 

Pemanfaatan  pupuk  kandang  yang  sudah  ada  sekarang  ini  sering  mengalami 

kesulitan sehingga usaha  untuk mencari sumber bahan organik alternatif masih 

tetap diperlukan. 

Limbah merupakan salah satu sumber bahan organik alternatif. Limbah 

(Sumarwoto dan Siregar, 1988) adalah bahan yang dihasilkan dalam suatu proses 

yang tidak berguna lagi untuk proses tersebut. Limbah padat merupakan salah satu 

bentuk  limbah  yang  terdapat  di  lingkungan.  Limbah  padat  yang  terbuang  ke 

lingkungan sering dan banyak menimbulkan  masalah bagi kehidupan manusia 

(Murtado dan said, 1987). 

Produksi limbah padat pabrik kertas Leces yang berupa sludge, biosludge 

dan pith  cukup besar. Hal ini sejalan dengan perkembangan kapasitas produksi 
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dan  meningkatnya   pemakaian   bahan   baku   pembuatan   kertas.   Dari   hasil 

wawancara  dengan LITBANG PT KERTAS LECES diketahui bahwa saat ini 
produksi  sludge  mencapai  400  ton/hari,  biosludge  80  ton/hari  dan  pith  120 

ton/hari.  Limbah  pabrik sebanyak  itu   biasanya  ditumpuk  disekitar  pabrik 

sehingga  bila  tidak  dimanfaatkan  dapat  menjadi   sumber   pencemaran  yang 

potensial. 
Dengan pemanfaatan limbah padat tersebut berarti memanfaatkan energi 

yang ada pada bahan tersebut sekaligus mencegah pencemaran lingkungan hidup. 

 
Tinjauan Pustaka 

Morfologi dan AgronomiTanaman Bawang merah 

Menurut Rahayu (1994), bawang merah mempunyai sistematika divisio 

Spermatophyta,  Sub  Divisio  Angiospermae,  klassis  Monocotyledonae,  ordo 

Liliaflorae, famili   Amaryllidaceae, genus   Allium   dan   species   Allium 

ascalonicum L. 

Tanaman Bawang merah merupakan tanaman semusim.batangnya pendek, 

tumbuh tegak dan tingginya antara 15-20 cm. Akarnya merupakan akar serabut, 

daunnya  panjang  seperti  pipa  dan  berwarna  hijau.  Daun  dibagian  pangkalnya 

mengalami  perubahan  bentuk  dan  fungsinya  yakni  membengkok  membentuk 

umbi lapis. Pembentukan umbi merupakan akibat penggelembungan pangkal daun 

ataupun akar (Setiawan, 1994). 

Selain persyaratan iklim, kondisi tanah juga perlu diperhatikan terutama 

yang menyangkut jenis tanah, kandungan unsur hara dan derajat kemasaman (pH) 

yang sesuai (Setiawan, 1994). 
 

Peranan limbah Padat pabrik kertas sebagai Sumber bahan Organik 

Limbah padat pabrik kertas mengandung unsur kalium (K). peranan unsur 

ini untuk  memperlancar fotosintesis, memacu pertumbuhan tanaman pada titik 

awal, memperkuat batang dan menambah daya tahan tanaman terhadap serangan 

hama dan penyakit serta kekeringan (Suriatna, 1994). 

Limbah padat pabrik kertas juga mengandung unsur-unsur antara lain : 

kalsium,  magnesium,  besi,  dan  sulfida  yang  juga  berguna  bagi  pertumbuhan 

tanaman. 
Limbah padat pabrik kertas terdiri dari : 
a. Sludge 

Sludge adalah suatu bahan yang terdiri atas padatan 90% dan air 10%. 

Sludge   didapat  dari  proses  pengendapan  pada  efflument  treatment  plant, 

mengandung bahan organik yang berasal dari bahan baku pulb. 

b. Biosludge 

Biosludge adalah  hasil  samping  dari  efflument  treatment  yakni  dari 

proses biological aeration, tersusun dari bahan baku pulb, selain mengandung 

mikroorganisme sebagai efek dari biological aeration. 

c. Pith 

Pith adalah bahan dari proses depething plant yaitu proses pemisahan 
secara mekanik bahan baku pulb yaitu antar bahan serat dan bahan bukan serat 

(Hammer, 1977). 
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Tujuan Penelitian : 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh limbah padat pabrik kertas terhadap hasil tanaman 

bawang merah. 
 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian : 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Klodran,  Kecamatan  Colomadu, 

Kabupaten  Karanganyar  pada  bulan  Desember  2004  sampai  dengan  Februari 
2005. 

 
Bahan : 

a.  Bibit Bawang merah varietas Bima 
b.  Limbah padat pabrik Kertas (Sludge, biosludge dan Pith) 

c.  Pupuk anorganik (ZA, TSP, dan KCl). 

d.   Pestisida 

e.  Fungisida 

 
Pelaksanaan Percobaan 

Metode Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Lingkungan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial dengan 3 ulangan. 

Faktor-faktornya : 

I. Macam limbah organik, terdiri 3 taraf, yaitu : 

L1 = limbah padat Sludge 
L2 = limbah padat Biosludge 
L3 = limbah padat Pith 

II. Dosis Limbah organik, terdiri 4 taraf, yaitu : 

D0 = Kontrol 

D1 = Dosis 10 ton per hektar 

D2 = Dosis 20 ton per hektar 

D3 = Dosis 30 ton per hektar 

 
Cara Penelitian 

1. Persiapan Tanah 
Tanah diambil sedalam lapisan olah (30 cm). Setelah itu 

dikeringanginkan, ditumbuk dan disaring berdiameter 2 mm. Kebutuhan tanah 

3 kg  per  polybag.  Tanah  dicampur  bahan  organik  (limbat  padat)  sesuai 

perlakuan. 

2. Penanaman 

Umbi yang akan ditanam dipilih yang seseragam mungkin, selanjutnya 

dilakukan  pemotongan bibit ¼ bagian untuk merangsang tumbuhnya umbi 

samping  dan  pertumbuhan  tunas.  Umbi  dimasukkan  dalam  lubang  tanam 

dengan ujung umbi rata dengan permukaan tanah. Setiap polybag ditanam 1 

bibit. 

3. Pemupukan 

Pupuk  dasar   digunakan   limbah   padat   pabrik   kertas   yang   sudah 

dikelompokkan kurang lebih 1,5 bulan, diberikan sesuai perlakuan. Pemberian 
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limbah padat pabrik kertas sebagai pupuk dasar diberikan bersamaan dengan 

persiapan tanah 1 minggu sebelum tanam. Unuk pupuk buatan diberikan 1 hari 
sebelum tanam, dengan dosis ; 

- ZA  = 120 kg/ha atau 0,12 gram/polybag 

- TSP = 150 kg/ha atau 0,15 gram/polybag 

- KCl = 100 kg/ha atau 0,10 gram/polybag 

Untuk pupuk ZA diberikan dua kali yaitu 0,5 bagian diberikan satu hari 

sebelum  tanam dan 0,5 bagian sisanya diberikan umur dua minggu setelah 

tanam. 

4. Pemeliharaan 

a.   Pengairan 

Pengairan dengan cara penyiraman tanah sampai keadaan kapasitas 

lapang. 

b.  Penyulaman 

Penyulaman dilakukan terhadap tanaman yang mati, dilakukan pada 

umur 10 hari setelah tanam. 

c.  Penyiangan 

Penyiangan dengan mencabut gulma dengan tangan. 

d.   Pengendalian hama dan penyakit 

Untuk pengendalian hama digunakan Furadan 3G dengan dosis 20 

kg/ha  diberikan pada saat tanam dengan cara disebar merata. Pada saat 

tanaman  berumur  1  minggu  disemprot  dengan  Bayrusil  25  EC  dengan 

konsentrasi 2 cc/l air sampai  tanaman berumur 1 bulan. Setelah tanaman 

berumur 1 bulan disemprot dengan Diazinon 60 EC dengan konsentrasi 2 

cc/l air sampai dengan 2 minggu sebelum panen. Untuk mencegah penyakit 

disemprot  Dithane  M-45  dengan  konsentrasi  2  gram/l  air,  dilakukan  1 

minggu sekali sampai menjelang panen atau 2 minggu sebelum panen. 

5. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan umur 65 hari atau melihat tanda-tanda 60% daun 

menguning,   daun  terkulai  jika  dipegang  pangkal  daunnya  lemas.  Cara 

pemanenan dicabut atau  dicongkel dengan solet secara perlahan-lahan agar 

umbi tidak rusak. 

 
Teknik Pengambilan Data 

Pengamatan dilaksanakan pada saat panen 
Parameter yang diamati meliputi : 

1 .Jumlah umbi. 

2. Berat umbi segar. 

3. Berat umbi kering. 

 
Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan sidik ragam dan perlakuan yang signifikan 

di uji lanjut dengan Uji Duncan taraf nyata 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil 

Tabel 1. Sidik Ragam Komponen Hasil Tanaman 

 
 

Perlakuan 
 

Jumlah Umbi 
 

Berat Segar Umbi 

(gram) 

Berat kering 
Umbi 

(gram) 

L 
D 

L X D 

** 
** 

** 

* 
** 

** 

** 
** 

** 
 

Keterangan : 
NS = Tidak berbeda nyata 

* = Berbeda nyata 

** = Berbeda sangat nyata 

L = Macam Limbah Organik 

D = dosis Limbah Organik 

L X D = Interaksi L dengan D 

 
Tabel 2.  Uji  Jarak  Berganda  Duncan  pengaruh  Macam,  Dosis  Limbah  Padat 

Pabrik Kertas dan Interaksi Kedua Perlakuan Terhadap Komponen Hasil 

 
 

Perlakuan 
Parameter 

 
Jumlah Umbi 

Berat Umbi segar 
Per tanaman (gram) 

Berat umbi kering 
Konsumsi (gram) 

Macam Limbah Padat Pabrik Kertas 
L1 

L2 
L3 

7,89 

11,14 
6,38 

51,53 

39,05 
37,49 

22,45 

13,59 
10,53 

Dosis Limbah Padat Pabrik Kertas 
D0 

D1 

D2 

D3 

4,33 

8,59 

9,74 

11,22 

33,30 

46,35 

42,59 

48,52 

11,89 

15,42 

17,06 

17,74 
Interaksi antara Macam Limbah Padat Pabrik Kertas terhadap berbagai Dosis 

L1D0 

L1D1 

L1D2 

L1D3 

L2D0 
L2D1 

L2D2 

L2D3 
L3D0 

L3D1 

L3D2 
L3D3 

3,89 a 

8,22 de 

8,77 ef 

10,66 f 

4,77 c 
11,33 g 

13,22 g 

15,33 g 
4,33 b 

6,22 c 

7,22 d 
7,77 de 

33,65 b 

50,32 g 

60,99 g 

61,14 g 

32,45 a 
47,08 fg 

36,17 cd 

40,50 cde 
33,79 bc 

41,65 def 

30,60 a 
43,92 efg 

13,44 b 

25,13 d 

26,67 e 

24,55 cd 

11,11 b 
14,44 bc 

14,21 b 

14,59 cd 
11,09 a 

6,67 a 

10,29 a 
14,07 b 

 

Keterangan : Angka-angka dalam satu kotak pada kolom yang sama dan diikuti 
huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada 

taraf 5%. 
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Pembahasan 
Hasil tanaman bawang merah yang diamati meliputi jumlah umbi, berat 

segar umbi dan berat kering umbi. Untuk mengetahui hasil analisis sidik ragam 

dari berbagai komponen hasil tanaman dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan  Tabel  1,  pada  paramter  jumlah  umbi,  perlakuan  macam 

limbah padat pabrik kertas, dosis limbah maupun interaksinya ada perbedaan yang 

signifikan.  Selanjutnya  untuk  mengetahui  taraf-taraf  dari  interaksi  yang  mana 

yang signifikan selanjutnya diuji  dengan uji Duncan 5% yang disajikan pada 

Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2, pada perlakuan limbah sludge, limbah biosludge 

maupun limbah pith dari pabrik kertas semuanya dengan meningkatnya dosis ada 

kecenderungan meningkatkan jumlah umbi yang terbentuk. 

Meningkatnya jumlah  umbi  yang  terbentuk  ini  karena  terkait  dengan 

ketersediaan  unsur  hara  yang  semakin  meningkat.  Dengan  penambahan  dosis 

limbah  berarti  akan  menambah  unsur  hara  yang  disediakan  termasuk  unsur 

kalium. Menurut Supardi (1993) untuk pembentukan umbi yang baik diperlukan 

banyak unsur kalium. Hal ini karena kalium mempunyai fungsi untuk katalisator 

translokasi fotosintat dari daun ke umbi. Semakin  banyak unsur kalium yang 

tersedia bagi tanaman maka proses translokasi fotosintat akan semakin lancar dan 

cepat sampai pada batas dosis kalium tertentu. 

Penggunaan limbah sludge menaikkan berat segar umbi, namun dengan 

meningkatknya   dosis   tidak   diikuti   meningkatnya   berat   segar   umbi   yang 

signifikan.  Namun  demikian  pada  dosis  30  ton/ha  dicapai  berat  segar  umbi 

tertinggi. Hal ini diduga  pada limbah sludge dengan pH sekitar netral yaitu 6,8 

memungkinkan phosphor tersedia bagi  tanaman sehingga dengan meningkatnya 

dosis limbah, unsur P yang tersedia meningkat pula, Menurut Sarief (1981) unsur 

hara  phosphor  tersedia  pada  pH  tanah  6,5,  sedangkan  Fitter  and  Hay  (1981) 

mengatakan bahwa P organik tidak secara langsung penting dalam tanah, karena 

untuk menjadi tersedia bagi tanaman haruslah dilepaskan sebagai H2PO4
-  

dimana 

akan cepat diabsorbsi oleh permukaan besi, aluminium maupun kalsit di tanah. 

Pada penggunaan  limbah  biosludge  pada  parameter  berat  segar  umbi 

menunjukkan   perbedaan  yang  signifikan  dibanding  kontrol.  Hal  ini  karena 

kandungan  unsur  hara  relatif  paling  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  dua 

macam limbah yang lain yang diujikan. Pada dosis 10 ton/ha menghasilkan berat 

segar umbi tertinggi. Apabila dosis ditingkatkan menjadi  20 ton/ha sampai 30 

ton/ha justru menurunkan berat segar umbi. Hal ini diduga walaupun kandungan 

unsur  hara  biosludge  lebih  tinggi  dibanding  dua  macam  limbah  padat  pabrik 

kertas yang lain yaitu sludge dan pith (analisis kimiawi) tetapi ketersediaan unsur 

hara ini belum  termanfaatkan secara optimal. Hal ini diduga karena P terikat 

dalam persenyawaan yang tidak larut dengan besi mengingat tingginya kandungan 

besi pada biosludge sehingga akan  berpengaruh terhadap proses pembentukan 

umbi bawang merah. 

Penggunaan limbah pith secara signifikan meningkatkan berat segar umbi 

apabila  dibandingkan dengan kontrol. Hal ini diduga karena unsur hara yang 

tersedia terutama P  dapat dimanfaatkan oleh tanaman karena tidak terikat oleh 

besi menjadi suatu persenyawaan yang tidak larut. Sehingga dengan 

meningkatnya dosis dari 20 ton/ha menjadi 30 ton/ha masih dapat meningkatkan 
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berat segar umbi. Menurut Sutejo (1987) salah satu peranan P adalah mendorong 

pembentukan buah atau umbi. 

Penggunaan limbah  biosludge  meningkatkan  berat  umbi  kering  secara 

signifikan  dan berat umbi kering tertinggi dicapai pada dosis 20 ton/ha. Hal ini 

diduga berkaitan dengan  kandungan kimiawi sludge dan masalah ketersediaan 

unsur  hara  bagi  tanaman  bawang   merah.  Limbah  sludge  dengan  pH  6,8 

memungkinkan unsur phosphor tersedia bagi tanaman sehingga bisa dimanfaatkan 

oleh  tanaman  bawang  merah  untuk  proses  metabolismenya   akhirnya  hasil 

assimilasi dapat tersimpan di dalam umbi dalam bentuk umbi bawang merah ini. 

Menurut pendapat Sarief (1986) unsur hara phosphor tersedia secara optimum 

pada pH 6,5. Sedangkan Setyamidjaja (1986) mengatakan bahwa pada 

pertumbuhan generatif tanaman banyak memerlukan unsur phosphor sedangkan 

unsur phosphor lambat tersedia bagi tanaman karena unsur P ini tidak mudah larut 

seperti halnya N dan K. 

Sedangkan apabila dosis ditingkatkan dari 20 ton/ha menjadi 30 ton/ha 

ternyata berat umbi kering akan menurun. Hal ini diduga dengan dosis 30 ton/ha 

aktivitas  fotosintesis   justru  menurun  dan  hasil  fotosintesis  juga  menurun. 

Prawiranata dkk (1981) berat kering  mencerminkan status nutrisi karena bobot 

kering tergantung laju fotosintesis dan respirasi. 

Pada limbah biosludge dan pith apabila dosis ditingkatkan dari 20 ton/ha 

menjadi 30 ton/ha akan meningkatkan berat umbi kering. Hal ini diduga dengan 

meningkatnya dosis limbah maka kebutuhan unsur P tercukupi sehingga aktivitas 

fotosintesis  meningkat  pula  sehingga  penimbunan  assimilat  pada  umbi  juga 

meningkat dan akan berpengaruh terhadap berat umbi kering. 
 

KESIMPULAN 

1. Perlakuan  macam  limbah  padat  pabrik  kertas  berpengaruh  nyata  terhadap 

semua komponen hasil : jumlah umbi, berat segar umbi dan berat kering umbi. 

2. Perlakuan dosis limbah padat pabrik kertas berpengaruh nyata terhadap semua 

komponen hasil tanaman bawang merah. 

3. Ada  interaksi  dari  kedua  perlakuan  pada  semua  parameter  hasil  tanaman 

bawang merah. 

4. Berat umbi kering konsumsi tertinggi dicapai pada interaksi antara limbah 

sludge dengan dosis 20 ton/ha sebesar 26,67 gram dan terendah limbah pith 

dengan dosis 10 ton/ha sebesar 6,67 gram. 
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