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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.)family lilyceae yang berasal dari Asia 

Tengah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang  sering digunakan sebagai 

penyedap masakan. Kebutuhan bawang merah dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk 

Indonesia  yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.  

Berdasarkan data (Dirjen Hortikultura, 2011) bahwapertumbuhan produksi 

rata-rata bawang merah selama periode 2006-2010 selalu mengalami peningkatan 

yaitu sebesar 794.929 ton, 802.810 ton, 853.615 ton, 965.164 ton, dan 1.048.934. 

Akan tetapi, sepanjang tahun 2010 impor bawang merah di Indonesia tercatat 73.864 

ton dan dalam tiga bulan pertama 2011 impor bawang merah di Indonesia mencapai 

85.730 ton. 

Bawang merah termasuk komoditas utama yang dibutuhkan penduduk 

Indonesia, meskipun harganya mengalami fluktuasi. Kendala yang dihadapi petani 

bawang merah saat ini adalah sulitnya mengendalikan serangan hama dan penyakit 

bawang merah yang mengakibatkan penuruna produksi. Serangan hama dalam 

jumlah besar akan mengakibatkan penurunan produksi ± 50 %. Hal ini sesuai dengan 

(Rukmana, 1994) bahwa serangan hama yang cukup berat dapat menimbulkan 

kehilangan hasil hingga 57 %. Pengendalian hama bawang merah dilakukan petani 

dengan menggunakan pestisida kimia yang hal ini dapat merusak lingkungan bila 
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diberikan terus menerus.Menurut (Said, 1994) bahwa kurang lebih hanya 20% 

pestisida mengenai sasarannya, sedangkan 80 % jatuh ketanah. Akumulasi residu 

pestisida tersebut mengakibatkan pencemaran lahan pertanian dan sifat racun 

pestisida tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi, bayi 

lahir cacat, dan CAIDS (Chemically Acquired deficieacy Syndrom).Menanggapi hal 

ini, sehingga diperlukan penelitian mengenai alternatif pestisida ramah lingkungan 

yang digunakan untuk pengendalian hama bawang merah yang dapat menurunkan 

produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pestisida organik 

dimana dalam penelitian ini akan mengkaji pengaruh macam jenis pestisida organik 

yang dikombinasikan dengan frekuensi pemberiannyasehingga menekan intensitas 

serangan ulat grayak(Spodoptera exigua Hbn.) dan dihasilkan bawang merah yang 

memiliki pertumbuhan dan produksi yang optimal serta baik untuk lingkungan 

maupun manusia. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh jenis pestisida organik 

yang dikombinasikan dengan frekuensi pemberian terhadapintensitas serangan ulat 

grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada bawang merah. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh jenis pestisida organik dan frekuensi pemberian 

terhadap intensitas serangan ulat grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada 

bawang merah. 
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2. Apakah jenis pestisida organik berpengaruh terhadap intensitas serangan ulat 

grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada bawang merah. 

3. Apakah frekuensi pemberian berpengaruh terhadap intensitas serangan ulat 

grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada bawang merah. 

1.4. Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara jenis pestisida organik dan frekuensi pemberian 

terhadap intensitas serangan ulat grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada 

bawang merah. 

2. Diduga perlakuan pestisida organik tembakau rajangan dapat 

menekanintensitas serangan ulatgrayak(Spodoptera exigua Hbn.) pada 

bawang merah. 

3. Diduga perlakuan frekuensi seminggu 2x mengurangiintensitas serangan ulat 

grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada bawang merah. 

 

 

 


