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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas utama 

sayuran diIndonesia dan mempunyai banyak manfaat, termasuk ke dalam kelompok 

rempah tidak bersubtitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta 

bahan obat tradisional. Berdasarkan data dari the National Nutrient Database bawang 

merah memiliki kandungan karbohidrat, gula, asam lemak, protein dan mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia (Waluyo dan Sinaga, 2015 ). Hasil analisis bahan 

menunjukan bahwa pada 100 g umbi bawang merah mengandung 1,5 g Protein, 0,3 g 

Lemak, 9,2 g Karbohidrat, 36 mg Kalsium, 40,0 mg Besi, 0,03 mg Vitamin B, 2,0 mg 

Vitamin C, dan air 88 g (Samsudin, 1986 dalam Moh. Anshar, 2002). 

Tanaman bawang merah merupakan sumber pendapatan bagi petani dan 

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi pada beberapa 

wilayah (Balitbangtan, 2006). Sebagai komoditas hortikultura yang banyak 

dikonsumsi masyarakat, potensi pengembangan bawang merah masih terbuka lebar 

tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga luar negeri (Suriani, 2012). 

Bahkan bawang merah ini tidak hanya diekspor dalam bentuk sayuran segar, tetapi 

juga setelah diolah menjadi produk bawang goreng (Rukmana, 1995). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2018, lima komoditas sayuran 

semusim dengan produksi terbesar adalah bawang merah 1,5 juta ton, kubis 1,41 juta 

ton, cabai rawit 1,34 juta ton, kentang 1,28 juta ton dan cabai besar 1,21 juta ton. 

Total nilai ekspor sayuran semusim tahun 2018 mencapai 11,82 juta US $ dan 

penyumbang devisa terbesar adalah bawang merah dengan jumlah berat bersih 5,22 

ribu ton dan nilai ekspor sebesar 6,29 juta US $. 

Dengan demikian tanaman bawang merah menjadi salah satu tanaman yang 

menjanjikan bagi petani. Penggunaan pestisida dilakukan sebagai cara yang efektif 

dan efisien dalam budidaya tanaman bawang merah karena efek yang ditimbulkan 
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langsung terlihat nyata. Pestisida telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem pertanian di Indonesia. Penggunaan pestisida tertinggi adalah pada lahan 

holtikultura dan diikuti pada lahan tanaman pangan (Ardiwinata, 2008). Pestisida 

adalah bahan kimia beracun, pemakain pestisida secara berlebihan dapat menjadi 

sumber pencemar bagi bahan pangan, air, dan lingkungan hidup (Atmawidjaja et all., 

2004). Petani biasa menggunakan pengendalian dengan menggunakan insektisida 

kimia sintetik dengan dosis melebihi anjuran dan digunakan secara terus menerus , 

tapi belum mampu mengatasi masalah serangan ulat bawang (Moeksan dan 

Murtiningsih, 2010). Penggunaan insektisida kimia secara berlebihan dengan interval 

yang pendek, frekuensi yang sering, pemakaian dosis semakin tinggi dasn 

pencampuran lebih dari satu jenis pestisida memberi dampak negatif bagi lingkungan 

dan organisme bukan sasaran ( Prasetyo et all., 2015). Penggunaan pestisida kimia 

yang berlebihan memberikan dampak negatif  bagi lingkungan dan manusia. Salah 

satunya adalah adanya residu pestisida di dalam tanah sehingga dapat meracuni 

organisme di dalamnya, terbawa sampai ke sumber-sumber air dan meracuni 

lingkungan sekitar (Djunaedy 2009) 

Salah satu upaya untuk mengurangi cemaran yang disebabkan oleh pestisida 

kimia adalah dengan menggunakan agen hayati. Pengendalian hayati merupakan 

salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan 

lingkungan dengan mikroorganisme bukan pathogen sebagai agensia pengendali yang 

berpotensi melindungi tanaman (Latifah et all., 2011 ; Shofiyani dan Suyadi, 2014 ; 

Ghanbarzadeh et all., 2016). Penggunaan agen hayati merupakan salah satu solusi 

untuk mengurangi bahaya penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan, 

mempunyai prinsip tidak merusak, dan tidak mencemari lingkungan ( Sunarti et all., 

2013). Dalam upaya untuk meningkatkan produksi bawang merah dan mengurangi 

dampak yang ditimbulkan oleh pestisida kimia, maka penyusun bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Agen Hayati Dalam Peningkatan 

Produksi Bawang Merah ( Allium ascalonium L.) 



3 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah jenis bahan organik berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil 

bawang merah ((Allium ascalonicum L.) 

2. Apakah pemberian agen hayati berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

3. Apakah terdapat interaksi antara jenis bahan organik dan agen hayati 

terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

  

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis bahan organik terhadap pertumbuhan 

dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian agen hayati terhadap pertumbuhan 

dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

3. Untuk mengetahui  interaksi antara jenis bahan organik dan agen hayati 

terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

 

D. Hipotesis 

1. Diduga jenis bahan organik  berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

2. Diduga pemberian agen hayati berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

3. Diduga terdapat interaksi antara  jenis bahan organik  dan agen hayati 

terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium ascalonicum L.)


