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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki berbagai 

jenis tanaman baik sayuran, buah-buahan, pepohonan, dan lain sebagainya. 

Sayuran merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan 

oleh masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Salah satu tanaman 

sayuran yang banyak di budidayakan ialah bawang merah. (Suriani, 2011 

dalam Medina & Hariyono, 2019). Bawang merah (Allium ascalonicum) 

merupakan komoditas hortikultura berjenis umbi lapis yang memiliki banyak 

manfaat, bernilai ekonomis tinggi dan merupakan salah satu komoditas 

unggulan hortikultura. Selain dapat digunakan sebagai bumbu masakan, 

bawang merah juga dapat digunakan sebagai obat seperti penurun kolesterol 

(Ismawati et al., 2012 dalam Saleh dan Atmaja. 2017). Menurut badan pusat 

statistic (BPS) tanaman sayuran dan buah-buahan semusim (2018) 

menyatakan Produksi nasional bawang merah mencapai 1,5 juta ton pada 

tahun 2018. Komoditas yang menjadi penyumbang devisa terbesar dengan 

jumlah berat bersih 5,22 ribu ton dan nilai ekspor sebesar 6,29 juta US $. 

Produksi bawang merah pada tahun 2018 mengalami Penurunan 

dibandingkan tahun 2017 yaitu 1,47 juta ton dengan jumlah berat 

bersih  6,48 ribu ton dan nilai ekspor sebesar 8,81 juta US $. Sebagai 

komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat potensi 

pengembangan bawang merah masih terbuka lebar tidak saja untuk kebutuhan 

dalam negeri tetapi juga luar negeri.Tanaman ini banyak dibudidayakan di 

daerah dataran rendah yang beriklim kering dengan suhu yang agak panas dan 

cuaca cerah.  

Pada umumnya, budidaya pertanian di laksanakan pada lahan yang tidak 

banyak kendala, sehubungan dengan semakin luasnya alih fungsi lahan dari 

lahan pertanian yang subur dijadikan tempat pemukiman, industri dan 

fasilitas umum lainnya, hal ini mengakibatkan luas lahan pertanian yang 
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subur semakin terbatas. Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah dengan 

cara mengoptimalkan lahan marginal, seperti lahan di daerah pantai yang 

masih banyak belum dimanfaatkan. Lahan marginal yang dijadikan bahan 

penelitian ini adalah lahan pantai yang bertekstur pasiran atau tanah Entisol. 

Tanah Entisol merupakan lahan marjinal yang memiliki sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah yang kurang subur karena memiliki tekstur pasir, struktur lepas, 

permeabilitas cepat, daya menahan dan menyimpan air yang rendah serta hara 

dan bahan organik rendah (Suprio et al., 2018) 

Salah satu teknik budidaya untuk meningkatkan produksi bawang merah pada 

tanah entisol yaitu dengan memperbaiki iklim mikro di sekitar tanaman. Teknik 

memodifikasi iklim mikro dapat di lakukan dengan menggunakan mulsa. (Fithriadi, 

2000 dalam Purwanto et.al. 2018). Mulsa merupakan salah satu upaya untuk 

menekan pertumbuhan gulma, mempertahankan agregat tanah dari hantaman air 

hujan, memperkecil erosi permukaan tanah, mencegah penguapan air, dan 

melindungi tanah dari terpaan sinar matahari juga dapat membantu memperbaiki 

sifat fisik tanah terutama struktur tanah sehingga memperbaiki stabilitas agregat 

tanah (Thomas et al., 1993 dalam Mayun, 2007).  

Menurut (Soares, 2002 dalam Mayun, 2007) menyatakan bahwa 

pemberian mulsa jerami dapat meningkatkan berat segar umbi bawang putih 

sebesar 4, 41 T Ha-1 dibandingkan dengan tanpa mulsa yaitu sebesar 3,64 T 

Ha-1. Pemberian mulsa jerami lebih awal akan menghasilkan modifikasi 

iklim mikro yang lebih baik (Purwanto et al., 2018). Adapun menurut 

Sumarni et al., (2006) mulsa jerami dapat meningkatkan jumlah buah cabai 

sebesar 6,8 dan 4,0% berturut-turut dan menekan tingkat erosi tanah sebesar 

34,82%. Menurut Penggunaan mulsa plastik hitam perak mampu 

meningkatkan pertumbuhan tanaman kentang pada tinggi tanaman, jumlah 

daun, bobot kering umbi, bobot kering total tanaman yang lebih baik 

dibandingkan tanpa menggunakan mulsa. Perlakuan mulsa plastik hitam 

perak pada semua generasi umbi bibit kentang memiliki potensi hasil panen 

27,23 - 38,07 ton ha¯¹. Sedangkan perlakuan control pada semua generasi 

umbi bibit kentang yang berbeda memiliki potensi hasil panen yang lebih 

rendah dibanding perlakuan mulsa plastik hitam perak yaitu 14,56 - 18.58 ton 
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ha¯¹ (Prayoga et al., 2016). Penggunaan mulsa bertujuan untuk mencegah 

kehilangan air dari tanah sehingga kehilamgam air dapat di kurangi dengan 

memelihara temperature dan kelembaban tanah. Namun, optimalisasi pemanfaatan 

lahan kering di Indonesia masih di hadapkan berbagai macam kendala di antaranya 

masalah irigasi. 

Irigasi adalah pemberian atau penambahan kekurangan kadar air tanah 

secara buatan dengan langkah memberikan secara sistematis pada tanah yang 

diolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketersediaan 

air irigasi yang terbatas di lahan kering adalah menggunakan teknologi irigasi 

yang hemat air. Bawang merah merupakan tanaman yang memerlukan air 

yang cukup, maksudnya apabila tanaman ini diberi air yang terlalu banyak 

atau terlalu sedikit akan berdampak tidak baik pada tanaman tersebut. Salah 

satu teknologi irigasi hemat air adalah sistem irigasi sprinkel dan irigasi tetes. 

Aplikasi sistem irigasi springkel dapat diterapkan pada tanaman sayur 

maupun palawija karena efisiensinya yang cukup tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan air pada suatu tanaman. (Asmoro. et al, 2014).  

Irigasi sprinkel adalah salah satu metode irigasi dimana pemberian air 

dilakukan dengan menyemprotkan air ke udara kemudian jatuh ke permukaan 

tanah seperti air hujan. Balai Penelitian Tanah (2009) menyatakan kelebihan 

teknologi irigasi sprinkler dapat menghemat air sampai 50% dibanding cara 

gelontor. Irigasi sprinkler meningkatkan efisiensi irigasi dan efisiensi 

penggunaan air pada tanaman bawang dibandingkan dengan metode irigasi 

permukaan (Kumar et al., 2007 dalam Fauziah et al., 2016). Sedangkan 

Irigasi tetes adalah metode pemberian air pada tanaman secara langsung, baik 

pada areal perakaran tanaman maupun pada permukaan tanah melalui tetesan 

air secara kontinyu dan perlahan. (Menurut Ammudin dan Joko Sumarsono, 

2015 ) sistem irigasi tetes untuk lahan kering sangat efisien hingga mencapai 

18843,75% dalam penggunaan air untuk penyiraman tanaman, bila 

dibandingkan dengan penyiraman secara konvensional dengan sistem irigasi 

drainase sehingga dapat memperkecil atau menghemat penggunaan air untuk 

penyiraman dan dapat menekan biaya operasional tenaga kerja serta dapat 
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memanfaatkan lahan kering pada musim kemarau sehingga dapat menambah 

penghasilan petani. Efisiensi penggunaan air dengan sistem irigasi tetes dapat 

mencapai 80-95% (Simonne et al.,2010 dalam Yanto et al., 2014). 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 untuk mempertahankan 

pertumbuhan.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh teknis irigasi terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawan merah (Allium Ascaloicum L.) di lahan pantai pda 

tanah entisol ? 

2. Adakah pengaruh pemberian mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil 

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

tanah entisol ? 

3. Adakah interaksi antara teknis irigasi dan pemberian mulsa terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) di lahan pantai pada tanah entisol ? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui teknis irigasi terhadap pertumbuhan dan hasil 

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

tanah entisol. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian mulsa terhadap pertumbuhan 

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

pantai pada tanah entisol. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara teknis irigasi dan pemberian mulsa 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) di lahan pantai pada tanah entisol. 
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D. Hipotesis  

1. Di duga teknis irigasi berpengaruh terhdap pertumbuhan dan hasil 

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

tanah entisol. 

2. Di duga pemberian mulsa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

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

pada tanah entisol. 

3. Di duga terdapat interaksi antara teknis irigasi dan pemberian mulsa 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

Ascalonicum L.) di lahan pantai pada tanah entisol.  

 


