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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

F. Latar Belakang 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang 

mempunyai arti penting bagi masyarakat baik dilihat dari nilai ekonomisnya 

yang tinggi maupun dari kandungan gizinya. Dalam dekade terakhir ini 

permintaan akan bawang merah untuk konsumsi dan bibit dalam negeri 

mengalami peningkatan, sehingga Indonesia harus mengimpor untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Peningkatan produksi dan mutu hasil bawang 

merah harus senantiasa ditingkatkan melalui intensifikasi maupun 

ekstensifikasi guna mengurangi volume impor bawang merah (Sumarni dan 

Hidayat, 2005). 

Rahayu dan Berlin (2006) mengemukakan bahwa usaha untuk 

meningkatkan produksi dan hasil ekonomi dari budidaya bawang merah, 

diantaranya melalui perbaikan teknik budidaya baik itu dari penggunaan 

varitas unggul, penanaman, pemeliharaan, sampai proses panen dan pasca 

panen. Salah satu pemeliharaan yang penting untuk dilakukan adalah 

penyiangan gulma di pertanaman, karena apabila dibiarkan, gulma dapat 

menurunkan produksi dari tanaman yang dibudidayakan. Hal ini sering 

diabaikan oleh petani sehingga menimbulkan masalah dalam mencapai 

produksi yang diharapkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

bawang merah. 
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Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang menyebabkan tanaman 

utama terganggu pertumbuhannya.  Untuk tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) yang umbinya terbentuk di dalam tanah maka kehadiran 

gulma sangat mengganggu karena pembersihan gulma harus hati-hati dan 

ditakutkan mengenai dan mengganggu umbinya (Baswarsiati, 2009). 

Kehadiran gulma di sepanjang siklus hidup tanaman budidaya tidak 

selalu berpengaruh negatif. Terdapat suatu periode ketika gulma harus 

dikendalikan dan terdapat periode ketika gulma juga dibiarkan tumbuh karena 

tidak mengganggu tanaman (Moenandir, 2010). Periode hidup tanaman yang 

sangat peka terhadap kompetisi gulma ini disebut periode kritis tanaman. 

Periode kritis untuk pengendalian gulma adalah waktu minimum di mana 

tanaman harus dipelihara dalam kondisi bebas gulma untuk mencegah 

kehilangan hasil yang tidak diharapkan. 

Menurut Nieto, Brondo dan Gonzales dalam Sukman dan Yakup 

(2002) periode kritis gulma merupakan saat suatu pertanaman berada pada 

kondisi yang peka terhadap lingkungan terutama unsur hara, air, cahaya dan 

ruang tumbuh. Periode kritis persaingan gulma berkisar antara sepertiga 

sampai setengah pertama umur tanaman. Apabila  gulma tumbuh dan 

mengganggu pertanaman pada periode kritis tersebut maka tanaman akan 

kalah bersaing dalam hal penggunaan unsur-unsur yang diperlukan untuk 

pertumbuhannya sehingga pertumbuhan tanaman terhambat, pada akhirnya 

akan menurunkan produksi tanaman. 
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Kehadiran gulma pada lahan pertanaman tidak jarang menurunkan 

hasil dan mutu tanaman. Penurunan hasil pada tanaman secara umum 

bergantung pada jenis gulma, kepadatan, lama persaingan, dan senyawa 

allelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Kehilangan hasil akibat gulma sulit 

diperkirakan karena pengaruhnya tidak dapat segera diamati (Violic, 2000 

dalam Budi dan Sayudi, 2011). 

Periode kritis persaingan dengan gulma adalah periode pertumbuhan 

tanaman yang sangat peka terhadap gangguan gulma. Dengan diketahuinya 

periode kritis, pengendalian gulma menjadi ekonomis sebab hanya terbatas 

pada awal periode kritis, tidak harus pada seluruh siklus hidup tanaman 

(Moenandir, 2010). Hal tersebut disebabkan keberadaan gulma sangat 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.  

Guna mencegah kehilangan hasil bawang merah akibat kompetisi 

dengan gulma, maka perlu diketahui periode kritis bawang merah terhadap 

kompetisi dengan gulma sehingga diketahui saat yang tepat untuk melakukan 

pengendalian. Penelitian bertujuan untuk menentukan periode kritis tanaman 

bawang merah akibat kompetisi dengan gulma. 

 

G. Perumusan Masalah 

Dari uraian dimuka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Berapa periode kritis kompetisi gulma pada bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) sehingga diketahui saat yang tepat untuk melakukan 

pegendalian ? 
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H. Tujuan  

Untuk mengetahui periode kritis kompetisi gulma pada bawang merah 

(Allium ascalonicum L.) sehingga diketahui saat yang tepat untuk melakukan 

pengendalian. 

 

I. Hipotesis Penelitian 

Periode kritis kompetisi gulma pada bawang merah berpengaruh nyata 

pada umur 21 dan 35 hst terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil bawang 

merah (Allium ascalonicum L.). 

 

J. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan, seperti 

petani dan pengusaha yang bergerak dalam budidaya bawang merah.  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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