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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

D. Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 

1. Klasifikasi 

Menurut Rahayu, Estu dan Berlian (2006) Tanaman bawang merah 

diklasifikasikan dalam golongan berikut : 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Class : Monocotyledonae 

Ordo : Liliales 

Famili : Liliaceae 

Genus : Allium 

Species : Allium ascalonicum L.  

2. Morfologi  

a. Akar 

Tanaman bawang merah berakar serabut dengan system 

perakaran dangkal dan bercabang terpencar, pada kedalaman antara 

15-20 cm di dalam tanah. Jumlah perakaran tanaman bawang merah 

dapat mencapai 20-200 akar. Diameter bervariasi antara 5-2 mm. Akar 

cabang tumbuh dan terbentuk antara 3-5 akar (AAK, 2004). 
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b. Umbi 

Menurut Nursaptia (2015) umbi bawang merah merupakan 

umbi lapis, jika ditinjau dari asalnya merupakan hasil metamorfosis 

batang beserta daunnya disebut umbi lapis karena memperlihatkan 

susunan berlapis-lapis, yang terdiri atas daun-daun yang telah menjadi 

tebal, lunak, dan berdaging, merupakan bagian umbi yang menyimpan 

zat-zat makanan cadangan, sedangkan batangnya hanya merupakan 

bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis itu. Bagian-bagian dari 

umbi lapis adalah sebagai berikut: 

2. Subang atau Cakram (discus). Bagian ini merupakan batang yang 

sesungguhnya, tetapi hanya kecil dengan ruas-ruas yang sangat 

pendek, mempunyai bentuk seperti cakram, dan terdapat kuncup-

kuncup. 

3. Sisik-sisik (tunica atau squama). Yaitu bagian yang merupakan 

metamorfosis daun yang menjadi tebal, lunak, dan berdaging, dan 

tempat menyimpan zat-zat makanan cadangan. 

4. Kuncup (gemmae). Kuncup ini dapat dibedakan dalam: 

- Kuncup Pokok (gemma bulbi), merupakan kuncup ujung yang 

terdapat pada bagian atas cakram yang tumbuh ke atas 

mendukung daun-daun serta bunga. 

- Kuncup Samping, merupakan umbi lapis kecil-kecil, 

berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini disebut 

siung (bulbus) atau anak umbi lapis. 
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c. Bunga 

Tangkai bunga keluar dari ujung tanaman (titik tumbuh) yang 

panjangnya antara 30-90 cm, dan di ujungnya terdapat 50-200 kuntum 

bunga yang tersusun melingkar (bulat) seolah berbentuk payung. Tiap 

kuntum bunga terdiri atas 5-6 helai daun bunga yang berwarna putih, 6 

benang sari berwarna hijau atau kekuning-kuningan, 1 putik dan bakal 

buah berbentuk hampir segitiga (Sudirja, 2007). 

d. Buah dan Biji 

Buah berbentuk bulat dengan ujungnya tumpul membungkus 

biji berjumlah 2-3 butir. Bentuk biji pipih, sewaktu masih muda 

berwarna bening atau putih, tetapi setelah tua menjadi hitam. Biji-biji 

berwarna merah dapat dipergunakan sebagai bahan perbanyakan 

tenaman secara generatif (Rukmana, 1995). 

3. Syarat Tumbuh 

a. Iklim  

Dalam pertumbuhannya, tanaman bawang merah dapat tumbuh 

pada daerah yang beriklim kering dengan suhu yang agak panas dan 

cuaca cerah. Bawang merah membutuhkan sinar matahari yang 

maksimal (minimal 70% penyinaran), suhu udara 25-32
o
C, dan 

kelembaban nisbi 50-70% (Sutaya dan Grubben, 1995). Bawang merah 

tidak tahan kekeringan karena akarnya yang pendek. Selama 

pertumbuhan dan perkembangan umbi, dibutuhkan air yang cukup 

banyak (Sunarjono, 1983). 
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Tanaman bawang merah dapat ditanam di dataran rendah 

sampai dataran tinggi (0 – 900 m dpl) dengan curah hujan 300 – 2500 

mm/thn. Pertumbuhan tanaman maupun umbi yang terbaik di 

ketinggian sampai 250 mdpl (Rahayu, Estu dan Berlian 2006). 

Tanaman bawang merah masih dapat tumbuh dan berumbi di dataran 

tinggi, tetapi umur tanamnya menjadi lebih panjang 0,5-1 bulan dan 

hasil umbinya lebih rendah (Sumarni dan Hidayat, 2005)  

b. Tanah 

Bawang merah dapat ditanam di sawah setelah panen padi dan 

dapat juga di tanah darat seperti tegalan, kebun dan pekarangan. Tanah 

yang gembur, subur, banyak mengandung bahan organis atau humus 

sangat baik untuk bawang merah. Tanah yang genbur dan subur akan 

mendorong perkembangan umbi sehingga hasilnya besar – besar. Jenis 

tanah yang paling baik adalah tanah lempung yang berpasir atau 

berdebu karena sifat yang demikian ini mempunyai aerasi yang bagus 

dan drainasenya baik (Wibowo, 1999). 

Keasaman tanah (pH) yang paling sesuai untuk bawang merah 

adalah yang agak asam sampai normal (6,0 – 6,8). Tanah yang 

memiliki pH 5,5 – 7,0 masih dapat digunakan untuk penanaman 

bawang merah (Rahayu, Estu dan Berlian. 2006). 

E. Gulma 

Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di suatu tempat dalam 

waktu tertentu tidak dikehendaki oleh manusia. Gulma tidak dikehendaki 
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karena bersaing dengan tanaman yang dibudidayakan dan dibutuhkan biaya 

pengendalian yang cukup besar yaitu sekitar 25-30% dari biaya produksi 

(Soerjani et al. 1996). Menurut Thamrin (2007) Gulma merupakan tanaman 

pengganggu yang dapat merugikan bagi pertumbuhan dan hasil tanaman dan 

lingkungan perairan serta aspek lainnya. Beberapa sifat umum dari gulma 

adalah mempunyai kemampuan menyesuaikan diri (adaptasi) yang kuat dan 

mempunyai daya persaingan yang tinggi. Sifat-sifat lain yang sering dimiliki 

oleh gulma antara lain dapat menghasilkan biji dalam jumlah yang banyak, 

cepat berkembang biak dan sifat dorman (masa istirahat) yang panjang. 

1. Klasifikasi Gulma  

Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan gulma agar 

memudahkan dalam upaya pengendaliannya. Klasifikasi berdasarkan atas 

sifat atau karakter gulma secara umum menurut Sudiman dan Djauhariya 

(2013). 

1. Gulma semusim (annual weed)  

Gulma ini berkembang biak secara generatif melalui biji, hanya 

dapat hidup selama satu daur yang biasanya kurang dari satu tahun, 

contoh Ageratum conyzoides (babandotan). 

2. Gulma tahunan (perenial weed) 

Gulma tahunan berkembang biak secara generatif melalui biji, 

dan secara vegetatif melalui rimpang, stolon dan setek batang. Gulma 

ini hidup lebih dari satu tahun atau hidup sepanjang tahun dan berbuah 
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berulangkali. Untuk gulma yang membentuk rimpang atau umbi dapat 

hidup sepanjang tahun, contoh Imperata cylindrica (alang-alang). 

3. Gulma golongan rumput (grasses) 

Gulma golongan rumput sebagian besar termasuk dalam famili 

Gramineae atau Poaceae, dengan ciri-ciri umum adalah: Berbatang 

bulat memanjang, dengan ruas-ruas batang berongga atau padat. Daun 

berbentuk pita, bertulang daun sejajar, lidah-lidah daun berbulu, 

permukaan daun ada yangberbulu kasar atau halus. Buah berbentuk 

butiran tersusun dalam bentuk malai. Berakar serabut, berstolon atau 

membentuk rimpang, contoh Imperata cylindrica, Digitaria ciliaris, 

Eleusine indica. 

4. Gulma golongan berdaun lebar (broad leaved) 

Gulma golongan berdaun lebar sebagian besar temasuk 

tumbuhan berkeping dua (Dicotyledoneae) dari berbagai famili. Ciri-

ciri umum: batang tubuh tegak dengan percabangannya, ada pula yang 

tumbuh merambat. Daun tunggal maupun majemuk, helaian daun 

bulat/bulat telur Bertulang daun melengkung atau menjari dan tepi 

daun rata, bergerigi atau bergelombang. Duduk daun berhadapan atau 

berselang-seling. Bunga tunggal atau majemuk tersusun dalam suatu 

karangan bunga. Contoh Borreria alata, Ageratum conyzoides, 

Synedrella nodiflora. 
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5. Gulma golongan teki (sedges) 

Famili Cyperaceae mempunyai ciri-ciri umum: Daun 

berbentuk pipih atau berlekuk segi tiga, memanjang yang tumbuh 

langsung dari pangkal batang. Permukaan daun biasanya licin tidak 

berbulu atau ada yang berbulu agak kasar, tangkai bunga berbentuk 

seperti lidi, muncul dari tengah-tengah pangkal batang dan ujungnya 

tersusun karangan bunga. Perakaran biasanya membentuk stolon dan 

bercabang dimana setiap cabang membentuk umbi, contoh Cyperus 

rotundus dan Cyperus kyllingia. 

6. Gulma berkayu (woody weed) 

Gulma ini merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang 

membentuk cabang-cabang sekunder. Beberapa contoh dari gulma ini 

Melastoma spp., Lantana spp., dan Cromolaena odorata. 

 

F. Periode Kritis Kompetisi Gulma 

Menurut Nieto, Brondo dan Gonzales (1968) 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. Periode kritis persaingan gulma pada 

setiap pertanaman dipengaruhi oleh umur, kemampuan tanaman untuk 

bersaing, serta jumlah dan macam spesies gulma yang berasosiasi. 
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Gulma merupakan pesaing utama bagi tanaman bawang merah, 

terutama dalam memperoleh sinar matahari dan unsur-unsur hara didalam 

tanah. Lahan yang tidak disiangi menyebabkan tanaman tumbuh lambat 

karena gulma tumbuh dan berkembang sangat cepat. Akibatnya jarak tanam 

menjadi lebih rapat dan lahan menjadi lembab sehingga mendorong timbulnya 

berbagai penyakit dan sebagai media atau inang bagi hama. Menurut Samadi 

dan Cahyono (1996) penyiangan gulma pada bawang merah dilakukan pada 

fase pembentukan anakan pada umur 10-12 hari, fase generatif atau fase 

pembentukan umbi pada umur 30-35 hari dan pada fase pemasakan umbi yaitu 

saat tanaman berumur 50-55 hari. 

Tanaman semusim yang banyak tersaing oleh gulma selama 

seperempat pertumbuhan tanaman menurunkan produksi jauh lebih besar 

daripada akhir pertumbuhan tanaman. Menurut Bonar et al. (2015) perlakuan 

penyiangan gulma terhadap pertumbuhan dan produksi bawang merah 

berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman pada umur 3 minggu 

setelah tanam. 

Periode kompetisi gulma nyata mempengaruhi pertumbuhan dan 

produksi tanaman. Semakin lama periode bebas gulma maka produksi 

tanaman akan semakin besar sedangkan semakin lama periode bergulma maka 

produksi tanaman akan semakin rendah. Periode kritis tanaman kedelai akibat 

kompetisi dengan gulma adalah 2-6 MST (Sah, 2006). 
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