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I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L) merupakan salah satu 

komoditas hortikultura unggulan yang masih dikembangkan oleh petani 

sebagai bumbu pelengkap atau untuk obat tradisional (Susilawati et al., 

2018). Selain itu bawang merah juga bermanfaat untuk terapi, serta 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tubuh. Kebutuhan akan 

bawang merah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya jumlah manusia setiap tahunnya. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017) bawang merah menempati 

urutan tertinggi dalam lima komoditas unggulan sayuran semusim pada tahun 

2017, dengan produksi nasional terbesar tahun 2017 mencapai 1,47 juta ton. 

Pulau Jawa merupakan penghasil bawang merah terbesar yaitu pada provinsi 

Jawa tengah 0,48 juta ton, Jawa Timur 0,31 juta ton, di Nusa Tenggara Barat 

0,19 juta ton, di Jawa Barat 0,17 juta ton, dan di Sulawesi Selatan mencapai 

0,13 juta ton, dengan produksi mencapai 1,27 juta ton atau 86,6 persen dari 

produksi nasional. Pada Program dan Kegiatan Hortikultura 2018 bawang 

merah termasuk ke dalam jenis tanaman hortikultura sasaran ekspor 

pemerintah. Peningkatan kebutuhan akan bawang merah sebaiknya juga 

dibarengi dengan peningkatan produksi tanaman, salah satunya yaitu 

memperluas areal tanam. Indonesia merupakan Negara maritim yang 

memiliki garis pantai membentang sangat luas, namun lahan pesisir pantai 

belum banyak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun petani 

(Swasono, 2012). Bawang merah merupakan tanamaan hortikultura yang 

dapat tumbuh diberbagai jenis tanah, salah satunya di lahan pasir pantai. 

Lahan pasir memiliki ciri produktivitasnya yang sangat rendah, miskin akan 

unsur hara, daya mengikat airnya sangat rendah sehingga dapat meluluskan 

air dengan mudah, tingginya terperatur dan angin kencang yang beragam, 

KTK tanah rendah, dan infiltrasi tinggi (Laxminarayana dan Subbaiah, 1995; 

Kertonegoro, 2001; Al Omran, 2004; Massoud, 1975; Budiyanto,2001) dalam 

(Rajiman et al., 2009). Lahan pantai yang digunakan memiliki 
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tekstur pasiran atau jenis tanah Entisol dengan tingkat kesuburan yang 

kurang, permeabilitas cepat, struktur lepas, unsur hara dan bahan organik 

tanah rendah, sehingga kemampuan daya mengikat air rendah (Supriyo et al., 

2018).  

Pembenah tanah merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk 

membantu mempercepat pemulihan kondisi dan kualitas tanah. Menurut 

(Umami et al., 2011) Tanah yang ideal untuk tanaman bawang merah adalah 

tanah yang memilik aerasi udara baik, serta gembur dan remah. Kandungan 

air yang cukup pada tanah dibutuhkan pada fase pertumbuhan tanaman 

bawang merah namun tanah dengan ketersediaan air yang tinggi dapat 

menyebabkan serangan organisme pengganggu pada tanaman. Pembenah 

tanah digunakan untuk upaya memenuhi kebutuhan unsur hara serta 

membantu media mengikat air untuk tanaman bawang merah di lahan pasir 

yang sangat porous. Pada penelitian ini pembenah tanah yang digunakan yaitu 

tanah lempung dan pupuk kandang. 

Penambahan lempung dan pupuk kandang ke dalam tanah berpasir 

diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap perbaikan kualitas 

struktur tanah. Lempung memiliki sifat daya mengikat air yang sangat tinggi. 

Sebagian ruang pori yang ada pada tanah berpasir akan terisi udara dan air 

dalam jumlah seimbang (Lestari et al., 2014). Penelitian yang dilakukan 

(Ramadhan et al., 2018) menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang 20 

ton/ha memberikan hasil pengaruh yang nyata terhadap bobot segar umbi 

tanaman bawang merah dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Menurut 

Setiawan (1999) dalam Fauzi (2014) Pupuk kandang mampu memperbaiki 

kemampuan tanah untuk mengikat air, dan memiliki kandungan unsur hara 

yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Bahan organik 

dapat mengikat butir-butir tanah untuk meningkatkan porositas tanah, 

memperbaiki agregasi dan struktur tanah, meningkatkan daya simpan air, 

mempertinggi kapasitas tukar kation dan unsur hara dalam tanah (Mawardi 

dan Sudaryono., 2008). Bahan organik menentukan tingkat kesuburan tanah 

baik secara fisik, kimia, maupun biologi. 
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Selain bahan pembenah tanah teknis irigasi juga sangat penting dalam 

memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman bawang merah pada lahan pasir. 

Teknis Irigasi adalah cara sistematis pemberian atau penambahan kadar air 

tanah secara buatan pada tanah yang diolah. Pertanian pada lahan kering atau 

berpasir memerlukan irigasi yang baik untuk tanaman, sifat tanah yang 

kurang mampu menyerap air dengan baik sehingga dibutuhkanlah sistem 

irigasi yang tepat agar mampu memenuhi kebutuhan tanaman bawang merah. 

Menurut hasil penelitian (Amuddin et al., 2015) sistem irigasi tetes 

sangat efisien dibandingkan dengan sistem irigasi konfensional hingga 

mencapai 18843,75% dalam penggunaan air, selain dapat menghemat 

penggunaan air dan menekan biaya operasional tenaga kerja, irigasi tetes 

dapat digunakan pada musim kemarau sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan petani. Tanaman bawang merah terbukti mampu memenuhi 

kebutuhaan air pada akar dengan penggunaan teknis irigasi tetes, selain itu 

juga dapat menghemat air, dan meningkatkan penggunaan nitrogen 

(Halvorson et al., 2008) dalam (Fauziah et al., 2016).  

Penelitian (Muchtar et al., 2018) menunjukkan bahwa irigasi springkle 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat segar tongkol berklobot 

dibandingan dengan perlakuan irigasi petani. Irigasi springkle lebih efisien 

dalam mengairi lahan persawahan dibandingkan dengan teknis irigasi yang 

sudah dikenal para petani saat ini tanpa memerlukan waktu yang lama. Irigasi 

springkle dapat meningkatkan efisiensi irigasi dan efisiensi penggunaan air 

pada tanaman bawang merah dibandingkan dengan metode irigasi permukaan 

(Kumar et al., 2007) dalam (Fauziah et al., 2016). Tanaman bawang merah 

memiliki sistem perakaran yang dangkal dan sangat rentan terhadap 

hilangnya kelembaban dari lapisan atas tanah sehingga irigasi atau pengairan 

tambahan yang efisien harus disediakan.  

Dalam upaya untuk mengembangkan bawang merah pada lahan pesisir 

pantai, serta guna mendapatkan hasil produktivitas yang optimal perlu di 

dukung dengan tindakan teknis irigasi yang tepat dan penambahan pembenah 

tanah guna memperbaiki struktur lahan pasir yang kurang menguntungkan 
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bagi tanaman bawang merah serta energi yang dikeluarkan lebih efisien dan 

memberikan hasil yang maksimal pada tanaman bawang merah. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Adakah pengaruh teknis irigasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan pantai pada tanah 

Entisol? 

2. Adakah pengaruh pemberian pembenah tanah terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan pantai 

pada tanah Entisol? 

3. Adakah interaksi antara perlakuan teknis irigasi dan pemberian 

pembenah tanah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang 

merah (Allium ascalonicum L.) di lahan pantai pada tanah Entisol? 

 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh teknis irigasi terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan pantai pada 

tanah Entisol. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian pembenah tanah terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan pantai 

pada tanah Entisol. 

3. Mengetahui adanya interaksi antara teknis irigasi dan pemberian 

pembenah tanah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum L.) di lahan pantai pada tanah Entisol. 

 

D. Hipotesis  

1. Diduga teknis irigasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan pantai pada 

tanah Entisol. 
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2. Diduga pemberian pembenah tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) di lahan pantai 

pada tanah Entisol. 

3. Diduga terdapat adanya interaksi antara teknis irigasi dan pemberian 

pembenah tanah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum L.) di lahan pantai pada tanah Entisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


