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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kondisi fisik di suatu wilayah akan selalu berkaitan dan mempengaruhi 

terhadap pola aktivitas penghuninya. Indonesia merupakan salah satu negara 

kepulauan terbesar di dunia yang terletak di khatulistiwa sehingga memiliki 

iklim tropis. Banyak sekali keuntungan yang disebabkan oleh letak Indonesia 

yang strategis ini. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa berupa 

budaya yang beraneka ragam, flora dan fauna khas, sumber daya alam yang 

melimpah, keindahan alam, dan kondisi yang subur  yang menjadi beberapa 

bukti dari keistimewaannya. 

       Kesuburan tanah Indonesia tentu tidak bisa terlepas dari pemanfaatannya 

untuk kehidupan sehari-hari yang salah satunya untuk kegiatan pertanian. Dari 

hal itu juga Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang 

mengandalkan sektor pertanian dimana sebagian besar penduduknya merupakan 

pelaku usaha tani. Pertanian masih menjadi sektor penting dalam perekonomian 

nasional meski masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Hal itu 

membuat pelaku usaha tani yang mayoritas berada di kelas ekonomi menengah 

ke bawah sulit meningkatkan tarap perekonomiannnya sehingga masih jauh dari 

kata sejahtera. 

  Menurut data BPS (2017) kelompok tanaman hortikultura pada kategori 

sayur-sayuran  mengalami kenaikan produksi terutama untuk komoditas cabai 

besar, cabai rawit, dan bawang merah. Hal itu sesuai dengan program pemerintah 
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yang sedang terfokus pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian, 

yaitu: kedaulatan pangan dan sistem pertanian industri guna meningkatkan 

kesejahteraan petani.  

 Program Kementerian Pertanian ini mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah 

kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: 

pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan 

produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan 

pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta 

meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan hortikultura di Indonesia 

selama terselenggarakannya RPJMN 2015-2019, salah satunya adalah tidak 

stabilnya produksi cabai dan bawang merah pada setiap bulannya. Hal tersebut 

menjadi salah satu penyebab fluktuatif harga bawang merah di berbagai wilayah 

di Indonesia. 

        Bawang merah (Allium Ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas 

sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. 

Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi 

yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta obat tradisonal. 

Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang 

memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah 

(Balitbang Pertanian, 2005). 
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 Daerah di Indonesia yang menjadi lokasi tanam budidaya bawang merah 

dapat ditemui di berbagai provinsi, mulai dari Aceh sampai Papua. Letak yang 

cukup strategis dan ekonomis ini di pandang sebagai keuntungan budidaya yang 

satu ini dibanding yang lainya. Pengembangan budidaya bawang merah di 

Indonesia diarahkan pada peningkatan hasil, mutu produksi dan pendapatan serta 

peningkatan taraf hidup petani. Tetapi hal ini tentu masih menjadi pekerjaan 

berbagai pihak untuk sama-sama mencari solusiya agar tidak selalu bergantung 

pada impor dari luar negeri.  

Tabel 1.1 

Data Produksi, Luas panen, dan Produktivitas bawang merah Indonesia 

No Data bawang 

merah 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Produksi (ton) 1.010.773 1.233.984 1.229.184 1.446.860 1.470.155 

2 Luas panen 

(ha) 
98.937 120.704 122.126 149.635 158.172 

3 Produktivitas 

(ton/ha) 
10,22 10,22 10,07 9,67 9,29 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah produksi dan 

luas panen cenderung meningkat setiap tahunnya tetapi produktivitas justru 

cenderung turun setiap tahunnya. Hal itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan  

lahan atau luas panen bawang merah belum terlalu optimal dalam meningkatkan 

produktivitas bawang merah. 

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (2015) pusat penghasil 

bawang merah di Indonesia tersebar di 10 provinsi diantaranya Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, D. I. Yogyakarta, Sumatera 

Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Timur. 

Provinsi-provinsi ini menyumbang 87.16 persen produksi total bawang merah di 
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Indonesia pada tahun 2014. Sebesar 78.46 persen produksi disumbang oleh 

provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.  

        Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penghasil utama 

bawang merah dengan pusat penghasil tersebar di empat wilayah sentra yaitu 

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan 

Kabupaten Garut. Diantara ke empat Kabupaten sentra ini, pada tahun 2016 

Kabupaten Majalengka memproduksi bawang merah sebesar 323.292 kwintal  

dan menempati posisi kedua setelah Kabupaten Cirebon dengan 403.265  

kwintal (BPS Jawa Barat, 2018). 

 Kabupaten Majalengka merupakan salah satu sentra produksi bawang 

merah di Pulau Jawa yang lokasinya berdekatan dengan sentra produksi utama 

nasional yaitu Kabupaten Brebes. Pada tahun 2016 luas tanam bawang merah di 

Kabupaten Majalengka mencapai 3.285 ha, tersebar di 16 Kecamatan dari 26 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Rata-rata produksi bawang 

merah di Kabupaten Majalengka selama 2012-2016 sebesar 28.025 ton, dengan 

produktivitas sebesar 9,84 ton/ha di tahun 2016 (Puslitbang Hortikultura, 2017). 

        Penanaman bawang merah di Majalengka dilakukan di dataran rendah 

dan juga dataran tinggi. Pada dataran rendah seperti di Kecamatan Kertajati, 

Jatitujuh, dan Dawuan pertanaman bawang merah dilakukan di lahan sawah 

pada musim kemarau di Bulan Agustus. Sedangkan di dataran tinggi seperti di 

Kecamatan Argapura, penanaman bawang merah dilakukan di lahan kering pada 

musim penghujan dan sebagian lahan sawah di akhir musim hujan dan akhir 

musim kemarau (Puslitbang Hortikultura, 2017). 
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        Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka merupakan daerah dengan 

ketinggian antara 400-2000 mdpl yang memiliki keindahan tersendiri terutama 

pada saat musim tanam bawang merah. Salah satu sentra bawang merah di 

Kecamatan Argapura yaitu Desa Sukasari Kaler. Desa Sukasari Kaler memiliki 

potensi sumber daya alam yang besar. Luas wilayah pertanian mencapai 125,794 

hektar yang terdiri dari 56,78 hektar lahan persawahan, 51,264 hektar ladang dan 

17,75 hektar berupa perkebunan rakyat. Luas tanam yang digunakan untuk 

budidaya bawang merah seluas 108,044 hektar. Luas tanam tersebut berasal dari 

lahan sawah maupun ladang/lahan kering (Profil Desa Sukasari Kaler 2016). 

 Desa Sukasari Kaler merupakan salah satu desa di Kecamatan Argapura 

yang sebagian wilayahnya memiliki topografi berbukit dan berlereng curam. Hal 

itu menjadi tantangan sekaligus potensi bagi penduduknya supaya bisa 

beradaptasi dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber kehidupannya. 

Lahan berbukit inilah yang kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian dengan 

dibuat menjadi terasering. 

 Terasering merupakan metode pemanfaatan lahan yang berfungsi 

mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga mengurangi kecepatan 

dan jumlah aliran permukaan serta memungkinkan penyerapan air oleh tanah. 

Dengan demikian erosi akan berkurang yang artinya bisa dijadikan cara 

mengkonservasi lahan. Selain itu, pemanfaatan lahan miring menjadi terasering 

dilakukan dengan alasan untuk mengatasi keterbatasan lahan dan mencoba 

menanam bawang merah pada karakteristik lahan yang berbeda.  
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        Budidaya bawang merah merupakan salah satu produk pertanian 

unggulan di Desa Sukasari Kaler.  Budidaya bawang merah dilakukan  di dua 

lahan yang berbeda yaitu lahan kering berupa kebun yang bertopografi miring 

(terasering) dan lahan basah berupa sawah. Perbedaan tempat tanam ini 

membuat waktu dan pemeliharaanya berbeda. Penanaman di lahan terasering 

dapat dijadikan alternatif untuk memasok bawang merah pada saat sentra 

produksi utama tidak berproduksi karena waktu penanamannya pada musim 

hujan.  

 Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian tentang 

“Aktivitas Petani dalam Budidaya Bawang Merah  (Allium Ascalonicum L.) 

di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah aktivitas petani dalam budidaya bawang merah  (Allium 

Ascalonicum L.) di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten 

Majalengka? 

2. Faktor-faktor geografis apakah yang mempengaruhi budidaya bawang merah 

(Allium Ascalonicum L.) di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura 

Kabupaten Majalengka? 
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C. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian ini, maka penelitian 

ini akan menguraikan arti yang dimaksudkan dalam penelitian ini: 

1. Aktivitas adalah kegiatan,  keaktifan atau kesibukan. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008:32). Dalam penelitian ini aktivitas merupakan segala 

kegiatan yang berkaitan dengan budidaya bawang merah (Allium 

Ascalonicum L.). 

2. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008:1446). Dalam penelitian ini petani yang dimaksud 

adalah petani yang membudidayakan bawang merah.  

3. Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008:226). Sedangkan  bawang merah merupakan 

tanaman semusim yang berbentuk rumput, berbatang pendek, dan berakar 

serabut (Sunarjono, 2016:129). Dalam penelitian ini budidaya bawang merah 

(Allium Ascalonicum L.) merupakan upaya pengolahan sumber daya 

pertanian bawang merah yang kemudian manfaatnya digunakan untuk 

keperluan dan kebutuhan masyarakat. 

4. Aktivitas budidaya bawang merah di Desa Sukasari Kaler Kecamatan 

Argapura Kabupaten Majalengka adalah semua kegiatan yang berkaitan 

dengan budidaya bawang merah oleh petani dari mulai pengotanah tanah, 

penanaman, pemeliharaan hingga panen. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui aktivitas petani dalam budidaya bawang merah  (Allium 

Ascalonicum L.) di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten 

Majalengka. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor geografis yang mempengaruhi budidaya 

bawang merah (Allium Ascalonicum L.) di Desa Sukasari Kaler Kecamatan 

Argapura Kabupaten Majalengka. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin diberikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

              Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai aktivitas budidaya bawang merah dan faktor-faktor 

geografis yang mempengaruhi budidaya bawang merah. Selain itu, 

diharapkan penelitian ini dapat menambah sarana ilmu pengetahuan bagi 

lingkungan pendidikan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

  Meningkatkan pemahaman penulis dalam ilmu geografi terutama 

dalam kajian pertanian. Selain dari itu tentunya peneliti berharap 

menemukan hal-hal baru yang bermanfaat. 
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b. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi mengenai aktivitas budidaya bawang 

merah di Desa Sukasari Kaler umumnya Kabupaten Majalengka. 

c. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk 

pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan dinas terkait dalam 

mengembangkan budidaya bawang merah agar produktifitas di setiap 

daerah dapat ditingkatkan. 

 


