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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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

tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi manusia sebagai campuran bumbu 

masak setelah cabe. Selain sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga 

dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk, minyak atsiri, 

bawang goreng bahkan sebagai bahan obat untuk menurunkan kadar kolesterol, 

gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah serta 

memperlancar aliran darah (Irfan, 2013). Bawang merah salah satu komoditas 

sayuran yang mempunyai arti penting bagi masyarakat baik dilihat dari nilai 

ekonomis maupun kandungan gizinya, tanaman ini memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi karena sampai saat ini belum ada yang dapat menggantikannya secara alami 

maupun sintetis yang memiliki sifat dan fungsi yang sama dengan bawang merah 

(Prasetyo dkk, 2017). 

Bawang merah merupakan komoditas penting karena bahan bumbu dapur 

ini diperlukan dan digunakan sehari-hari dan harganya cukup mahal (Sihombing 

dkk, 2013). Kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan daya 

belinya (Ramadhina dkk, 2013). Produksi bawang merah di Riau pada tahun  

2016 masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa di ketahui 

dari perbandingan antara produksi bawang merah di Riau yaitu sebesar 303 ton 

dengan  produktivitas di Riau yaitu sebesar  404 ton/ha  pada tahun 2016 (Badan 

Pusat Statistik, 2016). 

Pengembangan bawang merah banyak mengahadapi kendala diantaranya 

adalah serangan hama dan penyakit. Salah satu penyakit bawang merah yang 

harus diwaspadai pada awal pertumbuhan adalah penyakit layu Fusarium yang 

disebabkan oleh patogen Fusarium oxysporum (Ramadhina dkk, 2013). Fusarium 

oxysporum merupakan patogen tular tanah yang sukar diketahui kehadirannya 

(Djatnika dkk, 2003). Gejala yang ditimbulkan antara lain tepi bawah daun 

berwarna kuning tua, cokelat dan akhirnya mengering (Sudirman dkk, 2011). 

Infeksi pada bagian akar atau batang yang berbatasan dengan permukaan tanah 
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merupakan awal serangan patogen tular tanah pada tanaman (Kaeni dkk,2014). 

Hal ini menyebabkan transportasi hara dan air tersumbat sehingga tanaman layu 

(Sumartini, 2012). Jamur ini menular melalui tanah atau rimpang yang berasal 

dari tanaman sakit, dan menginfeksi melalui luka (Putri dkk, 2014). 

Pengendalian patogen yang lebih aman dan efektif ialah menggunakan 

agen hayati. Pengendalian dengan cara ini diakui mempunyai nilai positif 

dibanding pengendalian dengan menggunakan pestisida (Nuryani dkk, 2011). 

Dampak negatif penggunaan pestisida meliputi polusi lingkungan, kontaminasi 

tanah, air, udara, seranggan hama menjadi resisten, resurgen maupun toleran 

terhadap pestisida (Kardinan, 2011). Agen hayati merupakan salah satu pilihan 

pengendalian patogen tanaman yang menjanjikan karena murah, mudah didapat 

dan aman terhadap lingkungan (Soesanto dkk, 2013). Mikroba antagonis selain 

aman terhadap lingkungan, juga dapat mempertahankan nilai estetika tanaman dan 

tidak merusak media tanam (Djatnika, 2012). Agen pengendali hayati memiliki 

beberapa keunggulan antara lain efektif untuk mengendalikan penyakit tanaman, 

tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan efektif selama masa hidup 

tanaman, pemanfaatan agen hayati mempuyai potensi baik untuk diaplikasikan 

karena kemampuanya didalam tanah dapat menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan patogen khususnya jamur Fusarium oxysporum. 

Trichoderma sp berperan dalam mengendalikan penyakit layu fusarium 

pada tanaman tomat. Takaran Trichoderma sp yang paling baik dalam 

mengendalikan penyakit layu fusarium pada tanaman tomat adalah pada perlakuan 

50 g Trichoderma sp 8 kg media (Novita, 2011). Hasil penelitian menunjukan 

bahwa perlakuan Trichoderma sp mampu menghambat pertumbuhan jamur 

Fusarium oxysporum dengan persentase sebesar 86,05% jika dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol pada pengamatan 7 HST secara invitro. Aplikasi 

Trichoderma sp pada kompos dan pupuk kandang  (pupuk kandang sapi dan 

ayam) mampu menekan penyakit layu fusarium di lapangan dengan persentase 

penyakit terendah pada perlakuan P3 dan P4 sebesar 4,0% pada pengamatan 16 

MST dibandingkan dengan kontrol 48,0 % (Sutarini dkk, 2015). Penelitian yang 

dilakukan (Soertiningsih dkk, 2014) jamur Gliocladium sp yang diaplikaskan 
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untuk menekan  penyakit busuk pelepah jagung yaitu sebesar 23-53%, jamur 

Gliocladium sp juga dapat menekan kehilangan hail jagung 7-23%. 

Metode pengendalian menggunakan agen biokontrol merupakan salah satu 

alternatif untuk menggantikan pestisida sintetik. Dalam menangulangi serangan 

layu Fusarium sp pada tanaman bawang merah. Oleh sebab itu  telah dilakukan 

penelitian dengan judul: “Aplikasi Agen Biokontrol dalam Menigkatkan 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) di 

Media Gambut”. 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui agen biokontrol yang bisa mengendalikan Fusarium sp. 

2. Mengetahui agen biokontrol yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

tanaman bawang merah. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada petani, 

mahasiswa/i, PPL dan state kolder yang terkait tentang pemanfaatan agen 

biokontrol pada bawang merah. 

1.4. Hipotesis  

Pemberian agen biokontrol dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah serta menekan intensitas serangan penyakit layu fusarium. 

 


