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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tanaman hortikultura 

semusim yang potensial, khususnya tanaman sayur-sayuran semusim. Tanaman 

sayur-sayuran semusim berpeluang tinggi dalam meningkatkan keuntungan petani 

di Indonesia. Salah satu komoditas sayuran yang penting bagi masyarakat Indonesia 

adalah bawang merah. (Setiyowati, 2016). Tanaman bawang merah merupakan 

salah satu komoditas hortikultura yang cukup potensial. Hal ini dikarenakan hingga 

saat ini jenis komoditas bawang merah secara luas dan umum telah banyak 

dikembangkan oleh masyarakat dan mempunyai peluang yang cukup baik. 

Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja serta 

mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perkembangan 

ekonomi wilayah (Susanawati, 2017) 

Salah satu provinsi di Indonesia yang mengandalkan sektor pertanian 

khususnya tanaman hortikultura adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut 

Badan Pusat Statistika Provinsi Yogyakarta (2016), tanaman sayur-sayuran dengan 

hasil paling besar pada tahun 2015 adalah cabai besar dan bawang merah dengan 

produksi masing-masing sebesar 233.789 kwintal dan 87.985 kwintal. Kabupaten 

Bantul merupakan kabupaten terbesar penghasil bawang merah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Luas Panen, Produksi, dan Produktvitas Bawang Merah menurut 

Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2015 

Kabupaten Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Produktivitas (Kw/Ha) 

Kulon Progo 378 39.921 105,61 

Bantul 585 44.789 76,56 

Gunung Kidul 63 3.019 47,92 

Sleman 3 256 85,33 

Yogyakarta 0 0 - 

DIY 1.026 87.985 85,75 

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Yogyakarta, 2016 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa secara umum Kabupaten Bantul 

memiliki potensi yang lebih besar dari kabupaten lainnya untuk usahatani bawang 

merah. Produksi bawang merah di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 

44.789 Kw dengan rata-rata produksinya sebesar 76,56 Kw/Ha. 

Tabel 2. Luas Panen, Rata-rata Produksi, dan Produksi Bawang Merah di 

Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 

Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Produktivitas (Kw/Ha) 

Srandakan 9 702 78,00 

Sanden 210 12.411 59,10 

Kretek 303 23.150 76,40 

Pundong 2 135 67,50 

Jetis 4 321 80,25 

Imogiri 57 8.070 141,58 

Jumlah 585 44,789 76,56 

2014 833 83,921 100,75 

2013 602 73,270 121,71 

2012 791 92.191 116,55 

2011 939 117.947 125,61 

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Bantul, 2016 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa luas panen, produksi, dan rata-rata 

produksi bawang merah pada periode 2011-2015 di Kabupaten Bantul cenderung 

mengalami penurunan. Pada tahun 2011 total produksi bawang merah sebesar 

117.947 kwintal dan pada tahun 2015 menjadi 44.789 kwintal. Kemudian untuk 
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rata-rata produksi bawang merah juga mengalami penurunan, pada tahun 2011 rata-

rata produksi bawang merah sebesar 125,61 kw/ha dan pada tahun 2015 menjadi 

76,56 kw/ha. Dari Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa Kecamatan Kretek merupakan 

kecamatan di Kabupaten Bantul sebagai penghasil bawang merah terbesar yaitu 

dengan jumlah produksi  sebesar 23.150 kwintal dan Kecamatan Sanden menempati 

posisi kedua dengan jumlah produksi sebesar 12.411 kwintal. 

Usahatani bawang merah di Kecamatan Kretek merupakan usahatani bawang 

merah di lahan sawah. Menurut Mubyarto (1989), faktor penting dalam produksi 

usahatani adalah tanah atau lahan, modal, dan tenaga kerja. Lahan sangat penting 

dalam usahatani karena besar kecilnya produksi dari usahatani antara lain 

dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan. Penggunaan modal juga 

mempengaruhi produksi usahatani, modal bisa berupa alat-alat pertanian, 

penggunaan benih, pupuk dan pestisida dalam usahatani. Dan pemanfaatan tenaga 

kerja secara optimal akan meningkatkan hasil produksi secara maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas, terjadi penurunan produksi pada usahatani bawang 

merah, maka perlu dilakukan penelitian mengenai apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi bawang merah di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di latar belakang, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui biaya, pendapatan dan keuntungan usahatani bawang merah di 

Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. 
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2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah di Desa 

Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. 

C. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti 

agar dapat mengetahui produksi bawang merah dan menyikapi kemungkinan 

timbulnya permasalahan serta dalam pengambilan keputusan dalam 

penggunaan input pada usahatani bawang merah. 

2. Penelitian ini diharapkan sebagai langkah awal dalam penerapan ilmu 

pengetahuan dan sebagai pengalaman yang dapat dijadikan referensi, 

mengingat keterbatasan dalam penelitian ini maka dapat digunakan sebagai 

bahan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 


