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BAB IPENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Salah satu kendala utama dalam peningkatan produksi tanaman bawang 

daun (Allium Sativum Lin)diantaranya cuaca, lingkungan dan ganguan penyakit 

yang sering merugikan para petani dalam produksi tanaman bawang daun. Salah 

satu yang menjadi masalahpadamusim penghujan adalah kerusakan bagian daun 

tanaman bawang daun. 

Penyakit yang sering ditemukan pada tanaman bawang daun adalah busuk 

leher batang yang disebabkan jamur Botrys allii Munn, layu fusarium yang 

disebabkan jamur Fusarium sp, bercak ungu di sebabkan Alternaria porri (Ell. 

Cif.), antraknosa disebabkan jamur Collectotrichum gloeosporioides Penz 

(Semangun, 1989). 

Petani di indonesia dalam menangulangi antraknosa masih bergantung pada 

pestisida sintetis dengan konsentrasi dan dosis yang kerap kali tidak terukur sesuai 

kebutuhan dan kegunaannya, hal ini berdampak buruk bagi lingkungan dan 

kesehatan baik hayati, hewani dan manusia, Pengendalian secara kimiawi adalah 

dengan menggunakan senyawa kimia atau disebut pestisida yang disemprotkan 

pada tanaman (Rukmana, 1995).Dalam menangani organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT) petani di Indonesia mayoritas masih menggunakan pestisida dan 

fungisida sintetis, akibat penggunaan pestisida dan fungisida sintetis yang 

berlebihan dapat menimbulkan berbagai kerugian antara lain, tumbulnya 
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resistensi, regulasi hama,Omunculnya hama sekunder serta pencemaran hasil 

produksiodan lingkungano(sihombing, 2011) dalam jurnal (Damanik, 2013). 

Menurut Husni (2007), Penggunaan pestisida nabati merupakan pestisida 

yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat. Peran 

pestisida nabati yang dianggap sebagai pestisida ramah lingkungan, karena 

bersifat mudah terurai di alam, serta aman terhadap manusia dan keseimbangan 

ekosistem lingkungan. Peran pestisida nabati juga sangat besar di dalam usaha 

pemerintah untuk mengembangkan pertanian organik, karena di dalam pertanian 

organik penggunaan pestisida sintetis dilarang, dan sebagai alternatifnya adalah 

pestisida nabati (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012). 

Umbi bawang putihmempunyai potensi sebagai agen antimikrobia. 

Kemampuan menghambat pertumbuhan mikroba sngat luas, mencakup virus, 

bakteri, protozoa, dan jamur. Senyawa bawang putih adalah senyawa sulfida yang 

merupakan senyawaalicin. Menurut  (Agneta, 2014) Kandungan senyawa bawang 

putih yaitu allin sebagai antifungi yang disintesis dari asam amino sistein. Bila 

bawang putih dihancurkan atau dipotong-potong maka allinase akan 

mengkonversi allin menjadi alicin, Organosulfur dan senyawa fenolik sebagai 

antioksidan yang terdapat dalam kandungan bawang putih memegang peranan 

sangat penting untuk mencegah kerusakan sel dan organ dari proses oksidasi.5,6 

Senyawa fenolik dari bawang putih memiliki kelompok berjumlah satu atau lebih 

yaitu sebagai donor proton hidrogen dan menetralisir radikal bebas. 

Untuk penyemprotan yang dilakukan pada setiap tanaman dalam 

menggunakan pestisida organik juga memerlukan kosentrasi. Konsentrasi aplikasi 
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pestisida adalah jumlah pestisida yang diaplikasikan untuk mengendalikan hama 

pada setiap satuan luas bidang sasaran, dalam liter atau kilogram tiap tanaman 

yang dilakukan dalam satu kali aplikasi atau lebih (Zein, 2011) 

Bedasarkan uraian diatas dilakukan penelitian uji efektivitas bawang putih 

sebagai fungisida nabati dalam mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman 

bawang prei. 

Harapan penulis dalam penelitian ini, bedasarkan uraian diatas dilakukan 

penelitian pengaruh konsentrasi dan dosis exstrak bawang putih sebagai pestisida 

nabati mengendalikan penyakit antraknosa pada tanaman bawang daun yang di 

harapkan lebih aman bagi kesehatan dan lingkungan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa konsentrasi dan dosisi yang paling efektifdalam menangulangi 

Collectotrichum gloeosporioides penzdengan exstrak bawang putih? 

2. Bagaimana presentaseintensitas penyakit ketika di kendalikan dengan extrak 

bawang butih?  
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1.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui efektifitas takaran dosis serta konsentrasi perbandingan 

pestisida nabati ekstrak bawang putih terhadap penyakit antraknosa 

(colletotrichum gleosporioides) pada tanaman bawang daun 

2. Untuk mengetahui presentase intensitas serangan antraknosa (colletotrichum 

gleosporioides) pada tanamanbawang daun. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah : 

1. Diduga kombinasi konsetrasi dan dosispestisida nabati ekstrak bawang putihdi 

setiap perlakuan dapat mengendalikan penyakit antraknosa (colletotrichum 

gleosporioides) pada tanaman bawang daun. 

2. Diduga extrak bawang putih dapat  mengendalikan intensitas serangan dengan 

konsentrasi dan dosis yang tepat. 

 


