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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura Indonesia yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi.  Semakin meningkatnya pertumbuhan laju 

penduduk Indonesia sekarang ini, maka bertambah pula kebutuhan bawang merah 

karena kemanfaatnya untuk penyedap makanan dan bahan obat- obatan tradisional 

yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari.  Menurut Badan Pusat 

Statistik (2013), produksi bawang merah di Jawa Timur tahun 2009, mencapai 

181.489 ton, tahun 2010 adalah 203.739 ton, terjadi penurunan tahun 2011 menjadi 

198.388 ton, terjadi peningkatan kembali tahun 2012 menjadi 222.863 ton dan pada 

tahun 2013 mencapai 243.087 ton.  Sedangkan jumlah konsumsi tahun 2012 

mencapai 91.327 ton atau surplus 137.423 ton, sehingga untuk menghindari 

kerugian petani, harus ada penanganan terhadap kelebihan produksi agar kelebihan 

bawang merah tersebut tidak terbuang, misalnya tunda jual atau distribusi ketempat 

lain. Kerusakan pascapanen yang sering terjadi pada bawang merah adalah 

tumbuhnya tunas, pelunakan umbi, tumbuhnya akar dan busuk serta timbulnya 

massa berwarna gelap akibat kapang. Kerusakan ini berakibat menurunnya daya 

simpan serta mutu bawang merah.  Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini 

diperlukan penanganan pascapanen yang tepat. 

Teknologi pengasapan merupakan salah satu metode untuk pengawetan 

bahan.  Namun daya awet yang ditimbulkan oleh asap terbatas, sehingga supaya 

bahan yang diawetkan dapat lebih tahan lama maka suhu penyimpan yang diatur 

sedemikian rupa dapat menjadi alternatifnya. 
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Teknologi pengasapan secara luas telah digunakan dalam bidang pengolahan 

pangan dan hasil pertanian.  Dibidang hasil pertanian pengasapan ini digunakan 

untuk proses pengeringan dan pengawetan.  Tujuan utamanya adalah untuk 

menurunkan kadar air terhadap produk yang diasapi.  Proses ini terjadi, karena 

adanya senyawa phenol, karbonol dan asam serta komponen lain merupakan 

antimikrobia, antioksidan dan desinfektan (Girrard, 1992).  Senyawa fenol dapat 

dapat menghambat populasi bakteri dengan cara memperpanjang fase lag pada suhu 

rendah (Pikeilna, 1979).  Tempat perapian dari pot tanah liat dan panci aluminium, 

diperoleh suhu antara 40-90oC.  Suhu seperti ini sudah dalam kisaran suhu untuk 

pengasapan panas yang akan menghasilkan asap lembab yaitu antara 65-80oC.  

Secara teoritis waktu 15 jam masih terlalu lama karena sesungguhnya diharapkan 

pengasapan dapat selesai dalam waktu 4-8 jam.  Hal ini disebabkan suhu yang tidak 

stabil terutama di sekitar penambahan bahan bakar yaitu saat bahan bakar hampir 

habis, dan beberapa saat setelah penambahan pada waktu bahan bakar 

tambahanbelum terjangkit api.  Pada saat seperti inilah suhu dapat turun sampai 

kurang 40oC. Namun setelah bahan bakar terjangkit api, suhu dapat naik sampai 

lebih 100oC terutama waktu tempurung mulai terbakar (Mulyanto, 1996). 

Sedangkan menurut Hall (1980), metode penyimpanan pada suhu yang 

rendah dapat menghambat pertumbuhan mikrobia, reaksi enzimatis dan kimiawi 

sehingga memperlambat proses pembusukan, kerusakan dan menjadikan bahan 

lebih awet.  Seharusnya kondisi suhu dipertahankan supaya fluktuasi temperaturnya 

minimum dan idealnya adalah temperatur 0°C dan RH 65-75% 

Oleh karena itu, perlu adanya pengujian efektifitas teknologi tersebut. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan bahan 
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pengasapan dan suhu penyimpanan pada kualitas bawang merah guna 

memperpanjang masa segarbawang merah sebagai kebutuhan masyarakat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan dari masalah ini adalah manakah bahan pengasapan dan suhu 

penyimpanan yang efektif guna menjaga kualitas dan memperpanjang masa segar 

bawang merah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengasapan dan 

suhu penyimpanan dalam menjaga kualitas serta memperpanjang masa segar 

bawang merah. 

 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi adanya pengaruh bahan pengasapan dan suhu penyimpanan 

terhadap kualitas masa segar bawang merah. 

2. Diduga bahan pengasapan yang berbeda berpengaruh terhadap kualitas masa 

segar bawang merah. 

3. Diduga suhu penyimpanan yang berbeda berpengaruh terhadap kualitas masa 

segar bawang merah. 


