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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) termasuk ke dalam suku 

Liliaceae yang merupakan salah satu kmoditas hortikultuta yang sering 

digunakan sebagai penyedap masakan. Tanaman ini mempunyai berbagai 

kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh diantaranya adalah sakit 

panas, masuk angin, dan gigitan serangga, oleh karena itu bawang merah 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.  

Badan Pusat Statistik (2017) menyatakan ekspor komoditas 

hortikultura bawang merah naik tajam mencapai 7.750 ton dibandingkan 

dengan tahun 2016  yang hanya 736 ton. Upaya meningkatkan budidaya 

tanaman bawnag merah dapat ditempuh dengan tiga pendekatan yaitu: 1) 

peningkatan produktivitas, 2) peningkatan intensitas tanam, dan 3) 

perluasan areal tanam. Upaya peningkatan produktivitas dapat ditempuh 

melalui perbaikan varietas, perbaikan teknik budidaya, dan menekan 

kehilangan hasil melalui perbaikan sistem panen dan pascapanen (Saputra, 

2012). Dengan kata lain rendahnya hasil bawang merah yang dicapai 

selama ini disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah yang rendah, 

ketersediaan air yang terbatas, dan penggunaan bibit yang berkualitas 

rendah (Purnomo et al., 2007).  Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil 

bawang merah yaitu melalui perbaikan teknik budidaya, salah satunya 

adalah dengan menggunakan mulsa. 

Aplikasi mulsa merupakan salah satu upaya menekan pertumbuhan 

gulma, memodifikasi keseimbangan air, suhu dan kelembaban tanah serta 

menciptakan kondisi yang sesuai bagi tanaman, sehingga tanaman dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik (Fithriadi, 2000). Mulsa ada dua 

jenis yaitu mulsa organik dan mulsa anorganik. Mulsa organik adalah 

mulsa yang berasal dari sisa panen, tanaman pupuk hijau atau limbah hasil  
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kegiatan pertanian, yang dapat menutupi permukaan tanah, seperti jerami, 

eceng gondok, sekam bakar dan batang jagung yang dapat melestarikan 

produktivitas lahan untuk jangka waktu yang lama (Marliah et al., 2012).   

Mulsa jerami kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman yaitu 

K, Al, dan Mg, begitu juga dengan pelapukan bahan organik akan 

membebaskan sejumlah senyawa penyusunnya, terutama mengandung C, 

N, S dan P (Marliah et al., 2012). Menurut Novayana et al., (2015), 

pemberian mulsa jerami padi dapat meningkatkan hasil bobot umbi basah 

per sampel, bobot umbi kering konsumsi per sampel, bobot umbi basah 

per plot dan bobot umbi kering konsumsi per plot pada tanaman bawang 

merah. Mulsa jerami dapat memberikan kelembaban tanah yang optimal 

untuk aktivitas mikroba yang dimanfaatkan untuk mengurai bahan organik 

bagi tanaman. 

Sedangkan mulsa anorganik adalah mulsa yang meliputi semua 

bahan yang bernilai ekonomis tinggi seperti plastik dan batuan. Penelitian 

Sembiring et al., (2015) menunjukkan jenis mulsa plastik hitam perak 

berpengaruh nyata pada parameter jumlah anakan per rumpun pada umur 3 

MST pada tanaman,bawang merah dengan hasil masing – masing 3,08 

pada penggunaan mulsa hitam perak diikuti perlakuan tanpa mulsa 2,98 

dan terendah pada penggunaan mulsa jerami 2,62 per rumpun.. Mulsa 

plastik hitam perak dapat memberikan kondisi lingkungan yang optimal, 

terutama pada suhu udra dan suhu tanah yang berperan penting dalam 

proses fisiologi dan pertumbuhan tanaman. 

Dari penelitian Fauzi et al., (2016), pemakaian berbagai jenis 

mulsa seperti mulsa jerami, mulsa hitam perak serta tanpa penggunaan 

mulsa memberikan hasil berbeda nyata pada panjang tanaman dan jumlah 

daun bawang merah walaupun diameter umbi tidak berpengaruh nyata. 

Untuk panjang tanaman berpengaruh nyata pada umur 2 MST dengan nilai 

tertinggi 29,80 cm dengan pemberian mulsa hitam perak dan terendah 

27,35 cm pada penggunaan mulsa jerami. Sedangkan jumlah daun 

berpengaruh nyata pada umur 2 MST dan 3 MST. Pada perlakuan mulsa 
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plastik  hitam perak berbeda nyata dengan mulsa jerami serta tanpa mulsa. 

Perlakuan mulsa jerami tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. 

Pemberian bahan pembenah tanah yang tepat juga akan 

menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman yang optimal. Pembenah 

tanah adalah bahan alami atau organik dan sintetis untuk menanggulangi 

kerusakan atau degradasi tanah (BBSDLP, 2012).  Bahan pembenah tanah 

yang biasa digunakan adalah bahan organik seperti pupuk kandang atau 

bahan lempung.  

Menurut Partoyo (2005), bahwa penggunaan pembenah tanah 

berupa lempung dan pupuk kandang di lahan pasir pantai Samas telah 

meningkatkan kualitas tanah. 

Dari penelitian Rajiman et al., (2008), pemberian pembenah tanah 

di tanah pasir pantai berbeda nyata pada berat kering umbi jemur (berat 

konsumsi) per rumpun. Perlakuan pupuk kandang sapi, tanah grumusol 

dan blotong berbeda nyata terhadap kontrol dengan masing – masing nilai 

29,0 gram untuk pupuk kandang, 30,2 gram untuk grumosol, 27,6 gram 

untuk blotong dibandingkan 11,7 gram untuk kontrol. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Jenis Mulsa dan Macam Pembenah Tanah Terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 

B. Rumusan Masalah  

1. Adakah pengaruh jenis mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) ? 

2. Adakah pengaruh macam pembenah tanah terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L) ? 

3. Adakah interaksi antara jenis mulsa dan macam pembenah tanah 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L) ? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui respon jenis mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L). 
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2. Untuk mengetahui respon macam pembenah tanah terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum 

L). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara jenis mulsa dan macam pembenah 

tanah  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L). 

D. Hipotesis 

1. Diduga jenis mulsa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L). 

2. Diduga macam pembenah tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L). 

3. Diduga terdapat interaksi antara jenis mulsa dan macam pembenah 

tanah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L) 


