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Gambar 1. Bawang Putih 

 Bawang putih merupakan tanaman yang berumbi lapis atau tersusun berlapis-lapis. 

Bawang putih (Allium sativum L.) adalah tanaman semusim berumpun yang mempunyai 

ketinggian sekitar 60 cm. Tanaman ini banyak ditanam di ladang-ladang daerah pegunungan 

yang cukup mendapat sinar matahari (Syamsiah dan Tajudin, 2003).  

Bawang putih berasal dari Asia Tengah yaitu Cina dan Jepang yang beriklim subtropik. 

Penyebaran bawang putih awalnya dibawa oleh pedagang Cina ke Indonesia, kemudian 

dibudidayakan oleh masyarakat. Peranannya sebagai bumbu penyedap masakan modern sampai 

sekarang tidak tergoyahkan oleh penyedap masakan buatan yang banyak kita temui di pasaran 

yang dikemas sedemikian menariknya (Syamsiah dan Tajudin, 2003).  

 

Cara Tanam dan Budidaya Bawang Putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Cara Tanam dan Budidaya Bawang Putih 

(ig: @kementerianpertanian) 

 



Budidaya bawang putih dilakukan dengan 3 tahapan yaitu  

1. Menyiapkan Media Tanam/Persiapan Lahan 

Gunakan campuran tanah gembur, pasir dan juga tambahan pupuk kompos dengan 

perbandingan 1:1:1. Setelah proses pencampuran dapat dipindahkan ke media tanam pot 

atau polibag. Persiapan lahan adalah membersihkan sisa-sisa tanaman yang sebelumnya 

ditanam dan lakukan pembajakan dengan kedalaman 20-30 cm. Pembajakan tanah dapat 

dilakukan 2-3 kali dengan intensitas rata-rata satu minggu. Dan buat bedengan dengan 

lebar 60-150 cm dan tingginya 20-50 cm. Parit antar bedengan untuk keperluan irigasi 

30-40 cm (Anonim, 2018). 

2. Pembibitan dan Penanaman  

Bibit yang di gunakan adalah umbi bawang yang sudah berkecambah. Caranya 

pembibitan adalah kupas bawang putih lalu letakkan dalam kulkas selama kurang lebih 2 

minggu sehingga bawang putih tumbuh kecambah lalu mulai tanam atau menanam 

langsung bawang putih yang sudah dikupas dan nantinya akan tumbuh tunas. Kedalaman 

menanam bawang putih dalam polybag secara langsung yang belum berkecambah adalah 

sekitar 2-3 cm dari permukaan tanah. Dan perhatikan ujung runcing menghadap keatas. 

Jika anda menggunakan bibit yang sudah tumbuh tunas maka bisa menanamnya seperti 

pada umumnya. Apabila dilakukan di lahan sawah jarak tanam disesuaikan dengan 

ukuran siung yang digunakan. Bila bobot siung lebih besar dari 1,5 gram maka jarak 

tanamnya 20 x 20 cm, namun bila lebih kecil dari 1,5 gram maka jarak tanamnya 15 x 15 

cm atau 15 x 10 cm. Setelah anda selesai menanam. Perawatan harus selalu dilakukan 

yaitu dengan penyiraman dan pemupukan (Anonim, 2018). 

3. Pengairan dan Pemupukan  

Penyiraman atau pengairan harus dilakukan agar tanaman bawang putih tidak mengering 

karena kekurangan air dan jangan membiarkan tanaman busuk karena terlalu banyak air. 

Pengairan dilakukan dengan cara penggenangan parit-parit diantara bedengan. 

Penyiraman bisa dilakukan 2-3 hari sekali pada awal pertumbuhan sedangkan 

pembentukan tunas sampai pembentuakan umbi penyiraman dilakukan 7-15 hari sekali. 

Dan saat pembentukan umbi maksimal 10 hari menjelang panen tidak dilakukan 

penyiraman. Pemupukan untuk  bawang putih dengan menggunakan pupuk kandang 

dengan dosis 10-20 ton/ha. Sedangkan pupuk kimia yang dianjurkan per hektar 200 kg N, 

180 kg P dan 60 kg K. Apabila pemupukan di polybag maka kadarnya harus sesuai. Tips 

atau cara menanam bawang putih dalam polybag harus terkena pencahayaan. 

Pencahayaan untuk tanaman bawang putih juga sangat penting. Bawang putih harus di 

letakkan pada lokasi yang terpapar cahaya matahari agar tanaman bisa tumbuh optimal. 

Perawatan dan pembasmian hama bisa dilakukan ketika melihat gejala tanaman yang 

kurang sehat. Setelah tanaman tumbuh subur dan berusia sekitar 100 hari. Bawang putih 

bisa dipanen dan jangan lupa untuk menjemurnya sehingga bawang putih lebih tahan 

lama dan tidak mudah busuk (Anonim, 2018). 

  

 



Kandungan dan Manfaat Bawang Putih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Khasiat Bawang Putih 

(ig: @kementerianpertanian) 

 

Selain sebagai bahan penyedap masakan (bumbu masakan), bawang putih juga memiliki 

banyak khasiat yang dapat menyembuhkan penyakit. Manfaat bawang putih dapat digunakan 

sebagai pengobatan untuk hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes, rheumatoid arthritis, demam 

atau sebagai obat pencegahan atherosclerosis dan sebagai penghambat tumbuhnya tumor 

(Majewski, 2014).  

Kandungan gizi bawang putih dalam 100 gram dapat dilihat pada Tabel 1. Di bawah ini.  

Tabel 1. Informasi Kandungan Gizi Bawang Putih 100 gram 

Kandungan  Satuan  Nilai Kandungan per 

    100 gram  

Air  G 58,58 

Energi Kcal 149 

Energi  kJ 623 

Protein  G 6,36 

Total Lemak  G 0,5 

Karbohidrat  G 33,06 

Serat  G 2,1 

Gula  G 1 

Mineral  
  Kalsium  mg 181 

Besi, Fe mg 1,7 

Magnesium, Mg mg 25 

Fosfor, P mg 153 

Kalium, K mg 401 

Natrium, Na mg 17 

Zinc, Zn mg 1,16 

Copper, Cu mg 0,299 

Mangan, Mn mg 1,672 

Selenium, Sn mcg 14,2 

Vitamin  

  Vitamin C,  mg 31,2 

Vitamin B-6 mg 1,235 



Beta karotin  mcg 5 

Vitamin A, IU IU 9 

Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0,08 

Vitamin K (phylloquinone) mcg 1,7 

Tryptophan  G 0,066 

Threonine  G 0,157 

Isoleusin  G 0,217 

Leusin  G 0,308 

Metionin  G 0,076 

Sistin  G 0,065 

Lisin  G 0,273 

              Sumber : (United States Departement of Agriculture, 2010) 

Dalam 100 gram bawang putih banyak mengandung beberapa mineral dan vitamin yang 

dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Dalam tabel 1. Kandungan yang paling banyak dalam 

bawang putih adalah air, karbohidrat dan vitamin C. Karena banyaknya manfaat dari bawang 

putih untuk kesehatan dan banyaknya permintaan bawang putih sebagai bumbu masak, maka 

Kementerian Pertanian tahun 2018 memiliki kegiatan dalam peningkatan produksi bawang putih. 

TAHUN 2018 Kegiatan Kementerian Pertanian ada 7 yaitu  

1. Produksi benih/bibit melalui pengembangan nursey benihh/bibit 

2. Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) dan diversifikasi pangan via KRPL 

3. Percetakan sawah dan optimasi lahan  

4. Percepatan peningkatan bawang putih dan komoditas subsitusi impor  

5. Pengembangan kawasan berbasis korporasi 

6. Peningkatan perbenihan/perbibitan hasil riset Balibangtan 

7. Penyediaan dan perbanyakan indukan sapi dan UPSUS SIWAB, pengembangan kerbau, 

kambing (ruminansia kecil) dan ayam lokal. Seperti gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Gambar 4. Rencana Kegiatan Tahun 2018 Kementerian Pertanian  

(ig: @kementerianpertanian) 



Dari beberapa kegiatan tersebut di point 4 Kementerian Pertanian gencar dalam 

peningkatan produksi bawang putih karena ketergantungan impor bawang putih yang tinggi 

beberapa tahun ini. Hal ini terlihat banyak daerah yang mendapatkan bantuan benih bawang 

putih. Dalam berita di website Kementerian Pertanian, Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah 

yang akan menjadi produsen bawang putih karena Banyuwangi sudah panen bawang putih seluas 

116 ha dengan hasil produktivitasnya berkisar antara 12 – 15 ton per ha. Pertanaman yang 

dilakukan oleh importir sesuai amanat RIPH pada Permentan 38 Tahun 2017 (Anonim, 2018). Isi 

Peraturan Menteri Pertanian 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura 

(RIPH), disebutkan bahwa impor harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas dalam 

negeri.  Dengan mencermati ketergantungan impor bawang putih tinggi serta memperhatikan 

potensi lahan yang sesuai bawang putih sangat luas, maka diterbitkan kebijakan untuk 

menggenjot produksi bawang putih dengan target 2 hingga 3 tahun kedepan swasembada. 

“Untuk mencapai swasembada ditargetkan tahun 2021 ya diperlukan luas tanam sekitar 65 ribu 

hektar dan 14 ribu hektar untuk pembibitan,” demikian disampaikan oleh Dr. Prihasto Setyanto 

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Diretorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 

dalam berita website Kementerian Pertanian (Anonim, 2018). 

Kemeterian Pertanian di akhir tahun jabatan presiden (2019) mengharapkan swasembada 

bawang putih dengan sasaran Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, Penurunan impor 

dan Swasembada atau mandiri bawang putih (Gambar 5). Kementan juga telah membuat peta 

eksisting potensi daerah yang dapat tanam bawang putih (Gambar 6). Dalam peta tersebut pulau 

Sumatra dan Jawa yang memilki banyak potensi daerah tanam Bawang Putih salah satunya 

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Jalan Swasembada Bawang Putih 2016-2019 

(Anonim, 2018) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta Luas Eksisting dan Potensi Pengembangan Bawang Putih Nasional 

(Anonim, 2018) 

 

 

Bawang Putih di Kabupaten Probolinggo 

 Kabupaten Probolinggo termasuk deerah yang memiliki potensi tanam bawang putih 

dilihat dari peta eksisting dan potensi pengembangan bawang putih nasional. Tahun 2018 ini 

Kabupaten probolinggo juga mendapatkan bantuan bawang putih sebanyak 50 Ha dari Dirjen 

Hortikultura Kemeterian Pertanian dengan menggunakan anggaran APBN pada program 

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Berdasarkan syarat budidaya bawang 

putih, maka daerah di Kabupaten Probolinggo yang sesuai adalah Kecamatan Sukapura dan 

Sumber. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2018 tanam 

Bawang Putih adalah 49 Ha dengan rata-rata produksi 12 ton/ha. Dari bantuan benih bawang 

putih tersebut petani dapat membudidayakan sendiri benih bawang putih sehingga memiliki nilai 

tambah ekonomi bagi petani di Kabupaten Probolinggo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Lahan Bawang Putih di Kecamatan Sukapura 

 



Daftar Pustaka  

Majewski M. 2014. Allium sativum: Facts and Myths Regarding Human Health. J Natl Ins 

Public Health. 65 (1): 1-8. 

 

Syamsiah, I.S., dan Tajudin. 2003. Khasiat dan Manfaat Bawang Putih. Jakarta : Agromedia 

Pustaka. 

 

USDA. 2010. National Nutrient Database for Standard Reference of raw garlic. Agricultural 

Research Service.United States: Department of Agriculture. [diakses pada 25 Mei 

2018] Tersedia dari : http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/3003 

 

Anonim, 2018. Cara Tanam dan Budidaya Bawang Putih. Diakses 25 April 2018. www. 

Pertaian.go.id dan Ig: @kementerianpertanian 

 

 

Anonim, 2018. KegiatanTahun 2018 Kementerian Pertanian. Diakses 25 April 2018. www. 

Pertaian.go.id dan Ig: @kementerianpertanian 

 

 

Anonim, 2018. Menteri Pertanian Bangga Banyuwangi jadi Produsen Bawang Putih. Diakses 25 

April 2018. www. Pertanian.go.id  

 

 

Anonim, 2018. Menggenjot Produksi Bawang Putih. Diakses 25 April 2018. 

http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1557/2018/04/12/08/24/31/Menggenjot%20

Produksi%20Bawang%20Putih 

 

Anonim, 2018. Pengembangan Bawang Putih Nasional. Diakses tanggal 29 April 2018. 

http://riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/547a6106025e209a3517aa07db2f

27b7.pdf 

 

Anonim, 2018. Budidaya Bawang Putih. Diakses tanggal 29 April 2018. 

http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/teknologi-detail-43.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1557/2018/04/12/08/24/31/Menggenjot%20Produksi%20Bawang%20Putih
http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1557/2018/04/12/08/24/31/Menggenjot%20Produksi%20Bawang%20Putih
http://riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/547a6106025e209a3517aa07db2f27b7.pdf
http://riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/547a6106025e209a3517aa07db2f27b7.pdf
http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/teknologi-detail-43.html

	Anonim, 2018. Menteri Pertanian Bangga Banyuwangi jadi Produsen Bawang Putih. Diakses 25 April 2018. www. Pertanian.go.id
	Anonim, 2018. Menggenjot Produksi Bawang Putih. Diakses 25 April 2018. http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1557/2018/04/12/08/24/31/Menggenjot%20Produksi%20Bawang%20Putih


