
11 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Botani Bawang Merah 

 

 

Tanaman bawang merah  (Allium ascalonicum) merupakan tanaman yang berasal 

dari keluarga  Liliaceae.  Bawang merah tergolong tanaman semusim atau setahun 

yang dikenal sebagai pelengkap bumbu masakan dan obat tradisional, serta diduga 

berasal dari daerah Asia Tengah yaitu di daerah sekitar India, Pakistan, sampai 

Palestina (Estu dan Nur, 1999).  Tanaman bawang merah diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Liliales/Liliflorae 

Famili  : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Spesies : Allium ascalonicum/Allium cepa var. ascalonicum 

 

Tanaman bawang merah terdiri atas bagian vegetatif dan generatif.  Bagian 

vegetatif yaitu akar, batang, dan daun.  Sedangkan bagian generatif yaitu organ 

perkembangiakan seperti biji dan bunga (Estu dan Nur,  1999; dan Rismunandar, 

1989).  
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2.1.1 Akar 

 

Tanaman bawang merah memiliki akar tidak berbeda dengan akar tanaman 

bawang bombay dan bawang putih, berbentuk akar serabut, tidak panjang dan 

tidak pula dalam.  Karena sifat perakaran inilah, maka semua jenis bawang tidak 

tahan kekeringan  

 

2.1.2 Batang 

 

 

Batang bawang merah merupakan batang pokok yang tidak sempurna 

(rudimenter) terbentuk dari bagian pangkal umbi yang membentuk cakram.  Di 

bagian tengah cakram terdapat mata tunas utama (inti tunas) yang kelak akan 

tumbuh bunga.  Tunas pada bagian ini disebut tunas apikal. 

 

2.1.3 Daun 

 

Bentuk daun bawang merah bulat kecil dan memanjang seperti pipa, tetapi ada 

juga yang membentuk setengah lingkaran pada penampang melintang daun.  

Bagian ujung daun meruncing, sedang bagian bawahnya melebar dan 

membengkak.  Daun berwarna hijau.  Kelopak daun bawang merah sebelah luar 

selalu melingkar menutup kelopak daun bagian dalam.  Apabila bagian ini 

dipotong melintang akan terlihat lapisan-lapisan berbentuk cincin. 
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2.1.4 Bunga dan Biji 

 

Bunga bawang merah termasuk bunga sempurna, terdiri dari 5─6 benang sari dan 

sebuah putik.  Daun bunga berwarna agak hijau bergaris keputih-putihan atau 

putih.  Benang sari tersusun membentuk dua lingkaran, yakni lingkaran dalam dan 

luar.  Masing-masing lingkaran mengandung tiga helai benang sari.  Tangkai 

tandan bunga dari tunas apikal yang merupakan tunas utama.  Tunas ini paling 

utama muncul dari dasar umbi melalui ujung-ujung umbi.  Sedangkan biji 

tanaman bawang merah yang masih muda berwarna putih dan setelah tua biji akan 

berwarna hitam. 

 

2.1.5 Umbi 

 

Umbi bawang merah terselubung dalam kulit yang tampak dari luar seperti umbi 

tunggal.  Bilamana dibuang kulitnya, tampak terdiri dari dua umbi yaitu umbi 

utama yang besar dan umbi samping yang kecil.  Umbi utama terdiri dari dua 

umbi (dua titik tumbuh) dalam satu bungkusan, dan umbi samping dari satu titik 

tubuh.  

 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Bawang Merah 

 

Tanaman bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada kondisi 

sebagai berikut (Rismunandar, 1989): 

a.  Topografi 

Tanaman bawang merah dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran 

tinggi (0─900 m dpl).  Namun, pertumbuhan tanaman maupun umbi yang 

terbaik yaitu berada pada ketinggian sampai 250 meter di atas permukaan laut. 



14 

 

b.  Tanah 

Tanaman bawang merah menyukai tanah yang subur, gembur, dan banyak 

mengandung bahan organik.  Jenis tanah yang baik untuk tanaman bawang 

merah adalah tanah lempung berpasir atau lempung berdebu.  Kemasaman 

tanah (pH) yang paling sesuai adalah agak masam sampai normal (6,6─6,8).  

Tanah dengan pH 5,5─7,0 masih dapat digunakan untuk penanaman bawang 

merah. 

c.  Iklim 

Curah hujan.  Selama pertumbuhan dan perkembangan umbi, dibutuhkan 

kadar air yang cukup banyak (300─2500 mm/th).  Walaupun memerlukan 

banyak air tanaman bawang merah tidak tahan air hujan dan tempat yang 

selalu basah dan becek.  

Penyinaran.  Dalam pertumbuhannya tanaman bawang merah menyukai 

daerah yang beriklim kering dengan suhu agak panas dan cuaca cerah, 

terutama yang mendapat sinar matahari lebih dari 12 jam, karena apabila 

ditanam di tempat yang terlindungi maka akan menyebabkan pertumbuhan 

umbi kecil dan produksi rendah. 

Suhu 

Suhu optimum untuk pertumbuhan tanamn bawang merah adalah 25─32˚C 

dan suhu rata-rata tahunannya adalah 30˚C.    
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2.3 Kompetisi Gulma dengan Tanaman 

 

Gulma adalah tumbuhan yang mengganggu atau merugikan kepentingan manusia 

sehingga manusia berusaha untuk mengendalikannya.  Kepentingan manusia 

disini berupa perolehan hasil usahatani yang baik dari segi mutu dan jumlah, 

kenyamanan dalam praktik usahatani, keasrian dan keindahan taman, kelancaran 

transportasi perairan, efisiensi penggunaan air dan saluran irigasi, dan masih 

banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan masalah gulma 

(Sembodo, 2007). 

 

Gulma merupakan komponen pengganggu yang menurunkan produksi tanaman 

budidaya melalui beberapa cara sehingga gulma dapat menurunkan hasil tanaman 

budidaya: (1) menekan pertumbuhan dan mereduksi hasil dengan jalan bersaing 

dengan tanaman budidaya; (2) bila kita mengendalikan gulma, kadang-kadang  

cara pengendalian yang kita gunakan dapat merusak tanaman budidaya dan 

menurunkan hasil; (3) mengganggu aktivitas pemanenan, sehingga meningkatkan 

biaya panen dan merugikan  hasil; (4) merendahkan kualitas hasil dan membuat 

panenan tidak serempak; (5) memungkinkan tumbuhan inang (host) dari jasad-

jasad pengganggu sehingga menurunkan hasil, baik kualitas maupun kuantitas 

(Tjitrosoedirjo dan Wiroatmodjo,1984). 

 

Pada sistem produksi tanaman, kehadiran gulma akan menjadi pesaing bagi 

tanaman dalam memperoleh sarana tumbuh yang terbatas jumlahnya, seperti air, 

hara, cahaya, CO2 dan ruang tumbuh.  Kompetisi jenis ini disebut kompetisi 

langsung.  Jenis kompetisi yang lain, yaitu kompetisi tidak langsung, terjadi 
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melalui proses penghambatan pertumbuhan akibat adanya senyawa kimia 

(alelokimia) yang dikeluarkan tumbuhan yang berada didekatnya.   

Beberapa faktor yang menentukan derajat kompetisi ini adalah jenis gulma, 

kerapatan gulma, distribusi gulma, waktu kehadiran gulma, kultur teknis yang 

diterapkan, dan alelopati (Sembodo, 2007). 

 

2.4 Pengendalian Gulma pada Lahan Budidaya Bawang merah 

 

Pengendalian gulma merupakan salah satu komponen yang penting di dalam 

sistem produksi pertanian untuk mengurangi populasi gulma sehingga penurunan 

hasil secara ekonomi menjadi tidak berarti (Triharso, 1994).  Kebanyakan 

tindakan pengendalian gulma dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa memandang 

jauh dampak yang mungkin akan muncul apabila tindakan tersebut kurang tepat.  

Menurut Sukman dan Yakub (1995), pengendalian gulma pada prinsipnya 

merupakan usaha untuk meningkatkan daya saing tanaman dan melemahkan daya 

saing gulma. 

 

Umumnya pengendalian gulma yang sering dilakukan adalah pengendalian secara 

mekanik dan kimiawi.  Hampir 75% pelaksanaan pengendalian gulma dilakukan 

secara kimiawi (Tjitrosoedirjo dan Wiroatmodjo, 1984).  Herbisida yang banyak 

digunakan untuk mengendalikan gulma pada lahan budidaya tanaman bawang 

(Komisi Pestisida, 1989) yaitu:  

1. Herbisida dengan bahan aktif oksifluorfen 240 g/l (Akofen 240 EC, Buldozer 

240 EC, Goal 240 EC, Golox 240 GC,  Golma 240 EC, Gull 240 EC), 
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umumnya merupakan bersifat non selektif  yang bersifat kontak dan 

diaplikasikan purna tumbuh. 

2. Herbisida dengan bahan aktif fluofetanaset 60% (Drago 60 WG), merupakan 

herbisida selektif yang bersifat sistemik dan diaplikasikan pra tumbuh.  

3. Herbisida dengan bahan aktif metolaklor 500 g/l (Dual 500 EC), merupakan 

herbisida selektif yang bersifat sistemik dan diaplikasikan pra tumbuh.  

4. Herbisida dengan bahan aktif pendimethalin 330 g/l (Prowl 330 EC dan 

Savero 330 EC), merupakan herbisida selektif yang bersifat sistemik dan 

diaplikasikan pra tumbuh. 

5. Herbisida dengan bahan aktif oksadiazon 250 g/l (Ronstar 250 EC dan 

Rudstar 250 EC), merupakan herbisida non selektif yang bersifat sistemik dan 

diaplikasikan pra serta purna tumbuh (Komisi Pestisida, 1989).    

 

Dalam hal pengendalian gulma secara kimiawi atau menggunakan herbisida, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan.  Menurut Sembodo (2007) hal-hal yang 

perlu diperhatikan sebelum pengaplikasian herbisida ke lahan budidaya yaitu:  (1) 

melakukan survey lahan atau meninjau lokasi yang akan diaplikasikan herbisida, 

hal ini meliputi pengamatan keadaan gulma/penilaian gulma, (2) menyesuaikan 

waktu pelaksanaan pengendalian atau pengaplikasian herbisida, dan (3) 

menerapkan metode kalibrasi yaitu  dilaksanakan sebelum dilakukan 

pengaplikasian herbisida, hal ini dapat dilihat pada bagan prosedur penilaian 

gulma (Gambar 1). 
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Gambar 1. Prosedur penilaian gulma. 

 

2.5 Herbisida Pendimethalin 

 

Pendimethalin [(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine] adalah salah satu 

herbisida selektif dan bersifat sistemik yang memiliki rumus molekul C13H19N3O4, 

yang akan aktif bila diaplikasikan ke tanah sebelum gulma tumbuh dan 

berkecambah (Tomlin, 1997).   

 

Herbisida pendimethalin merupakan herbisida golongan dinitroanilin.  Nama 

aslinya fenoxalin, pada tahun 1979 diubah menjadi pendimethalin.  Beberapa 

merk dagang herbisida dengan bahan aktif pendimethalin yakni Prowl di Amerika 

Serikat, STOMP dan HERBADOX di negara lain.  Kandungan pada Pendulum 

Penilaian Gulma 

Jenis Gulma Parameter Pertumbuhan 

Gulma 

Kondisi Lingkungan 

Identifikasi 

Gulma 

Analisis Vegetasi Pencatatan Penelitian 

Kepustakaan 

Kondisi Gulma 

Kebijakan Pengelolaan 

Gulma 
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Aqua Cap sebesar 37,8% dan pada Pendulum 2G sebesar 2% (Washington State 

Department Of Transportaion, 2006).   

 

Herbisida pendimethalin umumnya digunakan pada lahan pertanaman jagung, 

kentang, padi, kapas, tembakau dan sorghum (Extoxnet, 1993).  Pada Penelitian 

lain juga digunakan pada lahan pertanaman gandum, barley, bawang, dan 

beberapa tanaman sayuran lainnya.    

 

Pola kerja herbisida golongan dinitroanilin adalah sebagai racun yang 

menghambat perkembangan akar dan tajuk gulma yang baru berkecambah 

(Ashton dan Crafts,  1981).  Mekanisme kerjanya menghambat aktivitas 

meristem, yakni menghambat pembelahan dan pemanjangan sel akar diikuti 

dengan pembesaran garis tengah atau pembengkakan akar di daerah meristematik 

(BASF, 2007). 

 

Herbisida pendimethalin akan meresap ke dalam tanah melalui irigasi yang 

biasanya terjadi pada tujuh hari setelah aplikasi (Extoxnet, 2007).  Herbisida 

pendimethalin diabsorbsi dengan cepat oleh membran dan biji yang sedang 

berkecambah pada tajuk, tapi tidak segera ditranslokasi karena tanslokasi dari akar 

ke tajuk sangat sedikit (Sriyani, 2007). 

 

Selektivitas herbisida ini berkorelasi dengan kandungan lemak dalam biji dan akar 

tumbuhan atau gulma.  Herbisida yang diabsorbsi oleh membran akan terjebak 

oleh lemak sehingga herbisida tidak dapat masuk ke dalam inti sel.  Inilah yang 

menyebabkan tumbuhan atau tanaman yang memiliki kandungan lemak tinggi 

menjadi toleran terhadap herbisida ini.  Sedangkan pada tumbuhan atau pun 
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tanaman yang memiliki kandungan lemak rendah akan bersifat tidak toleran 

terhadap herbisida ini (Sriyani, 2007). 

 

Keterbatasan penyerapan tajuk terutama pada tanaman monokotil, penggabungan 

penyakit tajuk dan aktifitas pada sebagian kecil tanaman dikotil. Karakteristik 

translokasi hanya sebagian kecil jumlah yang diambil tanaman dari dalam tanah.  

Mekanisme kerja  sebagai indikasi herbisida berhubungan dengan penghambatan 

bagian sel dan pemanjangan sel (American Cyanamid, 1997). 

 

 

 

Gambar 2.  Struktur bangun pendimethalin. 
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