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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Morfologi Bawang Merah 

Bawang merah merupakan tanaman umbi yang termasuk dalam famili 

Liliaceae dan memiliki nama latin Allium ascalonicum L. (Tafajani, 2011).  

Menurut Tjitrosoepomo (2010), bawang merah dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: Kingdom : Plantae, Divisi : Spermatophyta, Subdivisi : Angiospermae, 

Kelas : Monocotyledonae, Ordo : Liliales, Famili : Liliaceae, Genus : Allium, 

Spesies : Allium ascalonicum L. 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) berasal dari Asia barat dan 

dibudidayakan di Mesir 3.500 SM. Tanaman ini merupakan tanaman semusim dan 

memiliki umbi yang berlapis. Tanaman bawang merah mempuyai akar serabut 

dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi bawang merah terbentuk dari 

lapisan-lapisan daun yang membesar dan bersatu. Pangkal daunnya bersatu dan 

membentuk batang yang membesar menjadi umbi yang berlapis. Umbi bawang 

merah bukan merupakan umbi sejati seperti kentang atau talas (Supriati dkk, 

2012). Umbi bawang merah memiliki kandungan minyak esteris alilin yang dapat 

memerihkan mata (Tafajani, 2011). 

Bawang merah juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa 

auksin dan giberelin. Kriteria kualitas bawang merah yang dikehendaki oleh 

konsumen rumah tangga adalah memiliki umbi berukuran besar, bentuk umbi 

bulat, warna kulit merah keunguan, dan umbinya kering. Sementara bawang 

merah yang dikehendaki oleh konsumen luar untuk ekspor adalah umbi berukuran 

besar, bentuk umbi bulat, kulit berwarana merah muda ( Supriati dkk, 2012). 

2.2.  Syarat Tumbuh 

Tanaman bawang merah membutuhkan tempat yang beriklim kering 

dengan suhu yang cukup panas. Tanaman ini bisa bisa tumbuh dengan baik di 

daerah dengan kelembaban nisbi antara 80-90 %. Suhu udara yang dibutuhkan 

tanaman ini berkisar antara 25-30
O
C. Jika ditanam di daerah dingin, 

pertumbuhannya tidak akan maksimal sehingga hasilnya pun tidak optimal. 

Bahkan, sering kali tidak membentuk umbi sama sekali. Curah hujan yang cocok 
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untuk tanaman bawang merah adalah 300-1.500 mm per tahun. Tanaman bawang 

merah sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi 

akan meyebabkan daun mudah rusak sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

tanaman. Selain itu, tanaman mudah terserang penyakit busuk umbi. Tanaman 

bawang merah membutuhkan sinar matahari sekitar 10 jam per hari untuk proses 

fotosintesis. Sinar matahari juga dibutuhkan dalam pembentukan umbi bawang 

merah. Jika tanaman bawang merah kekurangan sinar matahari, pertumbuhan 

umbi tidak akan sempurna. Angin merupakan faktor iklim yang berpengaruh 

terhadap tanaman bawang merah. Angin kencang yang berhembus terus-menerus 

secara langsung dapat merobohkan tanaman karena sistem perakaran tanaman 

bawang merah sangat dangkal (Sudarmanto, 2009).   

Tanaman bawang merah dapat ditanam di dataran rendah maupun dataran 

tinggi, yaitu pada ketinggian 0-1.000 mdpl. Meskipun demikian ketinggian 

optimalnya adalah 0-400 mdpl. Bawang merah tumbuh baik pada tanah yang 

subur, gembur dan banyak mengandung bahan organik dengan dukungan jenis 

tanah lempung berpasir atau lempung berdebu, derajat kemasaman (pH) tanah 

bawang merah antara 5,5- 6,5  (Dewi, 2014). 

2.3. Varietas Bawang Merah 

Setiap varietas bawang merah mempuyai sifat dan ciri yang berbeda. 

Perbedaan satu varietas dengan varietas yang lain dapat dilihat dari perbedaan 

bentuk, ukuran, warna, kekenyalan dan aroma umbi. Penelitian ini menggunakan 

bawang merah varietas brebes, ciri bawang bima brebes adalah umbinya berwarna 

merah muda dan berbentuk lonjong. Setiap umbinya mempuyai 5-10 buah tunas. 

Produktivitasnya mencapai 10-12 ton per hektar. Varietas ini dapat dipanen pada 

umur 50-60 hari. Bawang merah bima brebes cocok ditanam di derah dataran 

rendah dan tahan ditanam di musim hujan. Produksi terbesar bawang merah di 

Indonesia adalah varietas bawang merah bima brebes (Sudarmanto, 2009). 

2.4. Tanah Gambut 

Pengembangan gambut untuk pertanian, dalam skala menegah dan luas, 

merupakan usaha yang sangat mahal, dimana seringkali terjadi biaya produksi 
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jauh melebihi hasil jual produksi pertaniannya, sehingga dalam jangka panjang 

sama sekali tidak menguntungkan (Nasrul, 2010).  

Selain dinamika gerakan air, dinamika lahan gambut pada umumnya 

sangat terkait dengan sifat-sifat tanah gambut itu sendiri, seperti sifat fisik, kimia, 

dan biologi. Sifat fisik tanah gambut yang paling berperan adalah penurunan 

ketebalan gambut, sifat kering tak balik dan daya sangga yang rendah karena 

bobot isi (BD) gambut yang rendah. Sifat kimia penting yang mempengaruh 

dinamika lahan gambut adalah kesuburan tanah yang rendah atau miskin hara dan 

kandungan asam-asam organik yang tinggi sehingga dapat meracuni tanaman. 

Gambut mempunyai reaksi yang sangat masam kapasitas tukar kation (KTK) 

sangat tinggi, tetapi kejenuhan basa sangat rendah. Selain masalah sifat fisik dan 

kimia tanah, juga terdapat masalah biologi yaitu kehilangan unsur C dan N akibat 

mineralisasi C dan N organik. Budi daya pertanian dapat dilakukan pada kawasan 

gambut < 3 m dan penggunaannya berdasarkan kriteria kesesuaian lahan. Lahan 

gambut tipis sedang (0,5-2,0 m) dikembangkan untuk lahan sawah, perkebunan, 

perikanan, dan gambut 2-3 m untuk hutan tanaman industri (Suriadikarta, 2009). 

2.5. Penyakit Bawang Merah 

Penyakit yang sering menyerang tanaman bawang merah adalah  

Antraknose dengan gejalanya bercak putih pada daun, selanjutnya terbentuk 

lekukan pada bercak tersebut yang menyebabkan daun patah atau terkulai. 

Penyakit trotol ditandai dengan bercak putih pada daun dengan titik pusat 

berwarna ungu. Bacterium Solanacearum meyerang bagian tanaman, tanda-

tandanya adalah tanaman tampak layu dan berujung pada kematian. Bacterium 

Solanacearum dapat ditanggulangi dengan cara manual, yaitu tanaman yang 

diserang dicabut dan dimusnahkan. Penyakit layu fusarium ditandai dengan daun 

menguning, daun terpelintir dan pangkal batang membusuk (Dewi, 2014). 

2.6. Penyakit Layu  Fusarium    

Salah satu penyakit penting pada bawang merah yang menimbulkan 

banyak kerugian di beberapa sentra produksi adalah penyakit layu fusarium atau 

dikenal dengan penyakit moler (Latifah dkk, 2011). Penyakit ini juga dapat 

menimbulkan gagal panen pada tanaman bawang merah. Penyakit layu fusarium 
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ditandai dengan tanaman menjadi cepat layu, akar menjadi busuk, tanaman 

terkulai seperti akan roboh dan di dasar umbi lapis terlihat koloni jamur berwarna 

putih (Juwanda dkk, 2016). Jamur Fusarium sp akan mengambil nutrisi yang 

dibutuhkan tanaman, akibatnya suplai makanan ke akar yang seharusnya di 

distribusikan ke jaringan tanaman berkurang jamur patogen dapat menyerang 

tanaman dengan tabung kecambahnya atau miseliumnya melalui akar. Akar dapat 

terinfeksi langsung melalui ujung akar, melalui luka-luka pada akar atau luka 

akibat terbentuknya akar-akar lateral. (Musdalifa, 2017). 

Gejala awal penyakit ditandai dengan adanya perubahan warna pada 

bagian pucuk tanaman yang terserang menjadi cokelat kemerahan, kemudian 

bagian tersebut akan menjadi layu. Kelayuan tanaman dapat terjadi secara 

bertahap pada beberapa daun dan akan berkembang ke seluruh bagian tanaman. 

Gejala tanaman yang terserang parah ditandai oleh tanaman layu dan mati secara 

cepat. Akar tanaman sakit mengalami pembusukan. Sumber infeksi berasal dari 

tanah yang terkontaminasi patogen selama beberapa tahun, sampah, tanaman sakit 

atau alat pertanian. Patogen ini sering menyerang pada musim hujan, terutama di 

daerah-daerah berkelembapan tinggi dan beriklim basah. Penularan penyakit 

melalui aliran air yang terkontaminasi patogen sehingga jangkauan 

penyebarannya menjadi luas (Dwiastuti dkk, 2015). 

Fusarium oxysporum memiliki kisaran inang yang luas dan dapat 

menyerang dari perkecambahan sampai tanaman dewasa sehingga kerugian yang 

ditimbulkan akibat serangan patogen ini sangat besar. Fusarium oxysporum tidak 

hanya menular melalui tanah dan menginfeksi perakaran tetapi dapat juga 

menginfeksi organ lain seperti batang, daun, bunga, dan buah, melalui luka ( 

Sriwati dkk, 2013). 

Daur hidup Fusarium oxysporum mengalami fase patogenesis dan 

saprogenesis. Pada fase patogenesis, jamur hidup sebagai parasit pada tanaman 

inang. Apabila tidak ada tanaman inang, patogen hidup di dalam tanah sebagai 

saprofit pada sisa tanaman dan masuk fase saprogenesis, yang dapat menjadi 

sumber inokulum untuk menimbulkan penyakit pada tanaman lain ( Alfizar dkk, 

2011). 
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Menurut Ramadhina dkk, (2017) menujukkan bahwa keparahan penyakit 

Fusarium oxysporum baru terlihat pada 30 HST pada perlakuan kontrol sebesar 

2,08% kemudian menigkat pada 45 HST sebesar 6,25% tetapi pada 60 HST tidak 

ada peningkatan keparahan penyakit, dengan perlakuan jamur Gliocladium sp 12 

g pada 45 HST yaitu sebesar 2,08% sedangkan pada Trichoderma sp 12 g pada 60 

HST sebesar 2,08%. 

2.7. Agen Biokontrol 

Usaha pengendalian secara hayati terhadap penyakit tanaman sangatlah 

penting sebab dapat membatasi pertumbuhan patogen untuk jangka waktu yang 

cukup lama. Disamping itu juga tidak berbahaya bagi tanaman serta ekosistem, 

pengendalian penyakit secara hayati dapat dilakukan dengan menggunakan 

tanaman yan tahan terhadap serangan patogen tertentu atau dengan menggunakan 

mikroorganisme lain yang bersifat antagonistik atau parasit terhadap patogen 

tanaman (Nurhayati, 2011). 

Trichoderma sp merupakan jamur antagonis yang sangat penting untuk 

pengendalian hayati. Mekanisme pengendalian Trichoderma sp yang bersifat 

spesifik target, mengoloni rhizosfer dengan cepat dan melindungi akar dari 

serangan jamur patogen, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

hasil produksi tanaman, menjadi keunggulan lain sebagai agen pengendali hayati, 

Trichoderma sp adalah jamur saprofit tanah yang secara alami merupakan parasit 

yang menyerang banyak jenis jamur peyebab penyakit tanaman (Purwatisari dkk, 

2009). Trichoderma sp juga mempunyai mekanisme biokontrol sangat efektif 

dalam menekan perkembangan patogen diantaranya mikoparasitisme, antibiosis, 

dan kompetisi (Chamzurni dkk, 2013) 

Trichoderma sp dan Gliocladium sp merupakan agen antagonis yang 

cukup efektif untuk menghambat perkembangan pathogen Fusarium oxysporum 

pada media PDA maupun perkembangan penyakit layu pada tanaman krisan. 

Penggunaan kedua agen antagonis tersebut juga mampu menyediakan unsur hara 

tanaman yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan organ vegetatif maupun 

reproduktif melalui proses dekomposisi bahan organik yang diberikan pada media 

tanam (Hartal dkk, 2010). 
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Pemberian jamur antagonis Trichoderma sp dan Gliocladium sp dengan 

dosis 24 g/polibeg dapat menekan kejadian dan keparahan penyakit Fusarium 

oxysporum pada tanaman bawang merah. Pemberian jamur antagonis 

Trichoderma sp dan Gliocladium sp dapat membantu pada pertumbuhan, jumlah 

daun dan tinggi tanaman bawang merah lebih baik dibandingkan yang tidak diberi 

kedua jamur ini. Penggunaan 18 g Trichoderma sp, 24 g Trichoderma sp, 18 g 

Gliocladium sp dan 24 g Gliocladium sp dapat menekan pertumbuhan dan 

perkembangan Fusarium oxysporum pada tanaman bawang merah ( Ramadhina 

dkk, 2013). 

Gliocladium sp. dapat mengendalikan beberapa patogen tular tanah. 

Cendawan tersebut dapat mengolonisasi mikroba lainnya, sehingga mikroba itu 

tidak dapat berkembang (Djatnika dkk, 2003). Jamur Rhizopus sp berpotensi 

sebagai agen hayati untuk mengendalikan layu Fusarium sp pada cabai, Jamur ini 

menginfeksi tanaman sehat pada jaringan tertentu dan mampu menghasilkan 

mikotoksin, enzim serta antibiotika (Nurzannah dkk, 2014). 

2.8. Mekanisme Agen Biokontrol 

Trichoderma sp adalah jamur saprofit tanah yang secara alami merupakan 

parasit dan menyerang banyak jenis jamur penyebab penyakit tanaman atau 

memiliki jangkauan pengendalian yang luas. Jamur Trichoderma sp dapat menjadi 

hiperparasit pada beberapa jenis jamur penyebab penyakit tanaman dan 

pertumbuhannya sangat cepat. Dalam keadaan lingkungan yang kurang baik, 

miskin hara atau kekeringan, Trichoderma sp akan membentuk klamidospora 

sebagai propagul untuk bertahan dan berkembang kembali jika keadaan 

lingkungan sudah menguntungkan. Oleh karena itu dengan sekali aplikasi 

Trichoderma sp akan tetap tinggal dalam tanah. Hal ini merupakan salah satu 

kelebihan pemanfaatan Trichoderma sp sebagai agen pengendalian hayati 

khususnya untuk patogen tular tanah (Berlian dkk, 2013). Trichoderma sp  

merusak hifa inang dengan cara membelit, mengait, atau struktur semacam 

apresorium dan mempenetrasi dinding sel inang dengan mengeluarkan enzim 

lytic, yaitu proteinase, α-1.3-glukanase, dan chitinase (Soenartiningsih dkk, 2014). 

Gliocladium sp merupakan cendawan saprofitik yang dapat berperan 

sebagai antagonis efektif untuk mengendalikan patogen tanaman, terutama 
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patogen tular tanah. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan Gliocladium sp 

antara lain gliotoksin, viridian, dan paraquinon yang bersifat fungitoksik 

(Octaviani dkk, 2015). Gliocladium sp merupakan salah satu mikroorganisme 

yang mampu menekan pertumbuhan patogen tular tanah sekaligus mampu 

berperan sebagai pengurai bahan organik bagi tanaman. Cendawan ini dapat hidup 

sebagai saprofit maupun parasit pada cendawan lain, sehingga mampu 

berkompetisi baik ruang maupun nutrisi dalam tanah (Gusnawaty dkk, 2013). 

Tertekannya pertumbuhan jamur pathogen menunjukkan mekanisme kompetesi 

dalam antagonisme, dalam hal ini jamur antogonis lebih kompetitif dalam 

memanfaatkan ruang tumbuh dan nutrisi (Achmad dkk, 2010). Jamur Rhizopus sp 

yang bersifat enzimatik mampu mendegradasi struktur patogen dan melindungi 

inang (Nurzannah dkk. 2014). 

1.9. Defisiensi Unsur Hara  

Gejala kekurangan unsur Nitrogen (N) terlihat dimulai dari daunnya, 

warnanya yang hijau agak kekuning-kuningan selanjutnya berubah menjadi 

kuning lengkap. Jaringan daun mati dan inilah yang meyebabkan daun selanjutnya 

menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan. Pada tanaman dewasa 

pertumbuhan yang terhambat akan berpengaruh pada pembuahan yang dalam hal 

ini perkembangan buah tidak sempurna, umumnya kecil-kecil dapat cepat matang. 

Kekurangan unsur Fosfor (P) akan menimbulkan hambatan pada pertumbuhan 

sistem perakaran, daun batang ( Sutedjo2008). Kekurangan unsur kalium (K) daun 

menguning, mati pada bagian tanaman, daun tipis, bunga tipis atau sedikit, bunga 

dan buah cepat layu dan rontok, buah sedikit dan tidak sempurna, tumbuh tidak 

tegak atau mudah roboh, menurunnya jumlah Ca dan Mg (Soeryoko,2011). 

 

 


