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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura unggulan karena tanaman ini memiliki peran penting bagi 

masyarakat baik di lihat dari segi manfaat, maupun dari segi kandungan gizi. 

Bawang Merah dimanfaatkan sebagai sayuran atau pelengkap bumbu 

masakan baik rumah tangga, industri, dan obat herbal. Hal ini merupakan 

peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga ketersediaan 

komoditas bawang merah semakin diperhitungkan (Suprio, dkk, 2018).     

Bawang merah mengandung karbohidrat, protein, serat, lemak, 

vitamin, fospor, kalsium, sodium, dan kalium (Rodrigues et al. 2003). Pasar 

produk komoditas tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar di 

dalam negeri saja, melainkan juga sebagai komoditas ekspor yang dapat 

menghasilkan devisa untuk Negara salah satunya bawang merah (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2015).  

 Terjadi peningkaan produksi bawang skala nasional sejak tahun 

2016 hingga 2018, akan tetapi mengalami penurunan pada skala Provinsi 

Sulawesi Tengah yaitu 8.651 ton pada tahun 2017 menjadi 8.362 ton pada 

tahun 2018 (BPS 2019). Menurut data Kementrian pertanian (2019) ekspor 

bawang merah tahun 2018 menjadi penyumbang devisa terbesar dari 

sayuran semusim mencapai 11, 82 juta US  dengan jumlah berat bersih 5,22 

ribu ton. Hal ini menjadi peluang untuk terus meningkatkan produksi bawang 

merah baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.  
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Walaupun produksi bawang terus meningkat, akan tetapi kebutuhan 

masyarakat akan bawang merah juga tinggi hal ini dikarenakan, bawang 

merah memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu rempah yang 

sering digunakan masyarakat, oleh karena itu produksinya perlu ditingkatkan. 

Pertumbuhan tahun 2017 konsumsi bawang merah adalah sebesar 2,570 

kg/kapita/tahun, meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,764 

kg/kapita/tahun, atau naik sebesar 7,52%, pada tahun 2019 mengalami 

penurunan sebesar 1,18% (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 

2019). 

Produksi bawang merah dipengaruhi oleh perubahan iklim terutama 

kekeringan. Kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang 

merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman. Kurangnya 

ketersediaan air memberikan cekaman kekeringan (Gardner et al. 1991). 

Bawang merah merupakan tanaman yang membutuhkan air yang 

cukup dan tidak tahan terhadap genangan (Arjuna, dkk, 2017). Ketersediaan 

air merupakan syarat penting untuk mendapatkan hasil dan kualitas umbi 

yang optimal. Pemberian air yang tepat selain dapat mengefisienkan 

penggunaan air, juga dapat menghindarkan tanaman dari kemungkinan 

berkembangnya penyakit jamur terutama pada kondisi kelembaban yang 

tinggi (Limbongan dan Maskar, 2003).  

Bawang merah merupakan tanaman yang membutuhkan jumlah air 

yang berbeda pada setiap fase tumbuhnya. Pada fase vegetatif bawang 

merah membutuhkan air dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan pada 
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fase pembentukan umbi. Menurut hasil penelitian Ariska dan Rachmawati 

(2017) perlakuan terbaik pada parameter jumlah daun, panjang daun, dan 

bobot segar daun adalah pada aplikasi penyiraman 2 kali sehari dan 

penyiraman 1 hari sekali, tetapi pada parameter panjang akar dan bobot 

segar umbi, hasil terbaik pada aplikasi penyiraman 2 hari sekali dan 

penyiraman 3 hari sekali. 

 Perubahan lingkungan pada saat ini salah satunya adalah kekeringan, 

merupakan faktor pembatas yang menyebabkan penurunan produktivitas dan 

kualitas bahan pangan termasuk bawang merah, sejalan dengan peningkatan 

populasi manusia (Dinas Pertanian dan kehutanan, 2013). Berdasarkan 

uraian tersebut, maka frekuensi penyiraman terhadap pertumbuhan dan 

produksi bawang merah perlu untuk di teliti.   

Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi 

penyiraman terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah. 

2. Untuk mengetahui frekuensi penyiraman terbaik pada pertumbuhan dan 

hasil bawang merah.   

Manfaat Penelitian 

 Sebagai bahan informasi bagi petani dan peneliti selanjutnya 

mengenai pengaruh frekuensi penyiraman terhadap pertumbuhan dan hasil 

bawang merah.  

  


