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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi, baik ditinjau dari sisi pemenuhan konsumsi nasional, 

sumber penghasilan petani, maupun potensinya sebagai penghasil devisa negara. 

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang pada tahun 2010 diperkirakan 

mencapai 239 juta orang, pasokan bawang merah yang harus terealisasi untuk 

memenuhi kebutuhan domestik diproyeksikan meningkat menjadi 976.284 ton. 

Jumlah pasokan sekitar 1,2 kali produksi nasional tersebut bukan hanya 

merupakan tantangan, tetapi sekaligus juga sebagai peluang pengembangan 

(Deptan, 2012). 

Produksi bawang merah nasional pada tahun 2010 sebesar 1.048.934 ton 

dari luas panen 109.634 ha dengan produktivitas 9.57 ton/ha. Sedangkan untuk 

Jawa Timur, produksi di tahun 2010 mencapai 203.739 ton dari luas panen 26.507 

ha dengan produktivitas 7,69 ton/ha (Deptan, 2012). Salah satu faktor pembatas 

dalam pengembangan produksi bawang merah adalah biaya produksi terus 

meningkat akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan, harga input kimiawi 

terus meningkat sementara petani bawang merah ketergantungan akan bahan 

tersebut (Iriani, 2013). 

Pertanian lestari (sustainable agriculture) adalah suatu teknik pertanian 

berkelanjutan, yang kembali pada pola pikir back to nature (kembali ke alam). 

Perubahan iklim memiliki efek negatif terhadap alam yaitu emisi karbon di 

atmosfer semakin meningkat. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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(IPCC) menunjukkan suhu permukaan global meningkat 1.1°C hingga 6.4°C 

antara tahun 1990 dan 2100 (Suarsana, 2012).  

Penggunaan bahan an-organik dalam tanah yang terus-menerus dapat 

mengakibatkan erosi, perubahan suhu, perubahan curah hujan dan bahan organik 

habis. Padahal penggunaan bahan organik mampu memperbaiki tekstur dan 

struktur tanah. Tanah harus mempunyai kedalaman efektif yang cukup sehingga 

akar tanaman tidak hanya terpusat pada lapisan atas, karena jika keadaan ini 

terjadi tanaman lebih sensitif terhadap kondisi kekurangan air dan unsur hara, 

serta mudah tumbang oleh terpaan angin. Kesuburan tanah dan produktivitasnya 

saling berhubungan dan berbanding lurus, jika tanah kesuburannya menurun maka 

produktivitas lahan tersebut pun menurun, namun jika kesuburan tanah baik maka 

produktivitas tanahnya pun baik. 

Mulsa adalah suatu bahan yang dihamparkan di atas permukaan suatu 

pertanaman dengan maksud menjaga kelembaban tanah, mengurangi evaporasi, 

menekan pertumbuhan gulma dan mempertahankan fluktuasi suhu tanah. Bahan 

mulsa yang berupa plastik sangat efektif dalam pengendalian penguapan air tanah 

dan mengendalikan kehilangan panas atmosfir pada malam hari. Plastik di bidang 

pertanian merupakan bahan yang sukar dihancurkan oleh jasad mikro tanah 

sehingga pada akhir masa tanam akan menjadi limbah pertanian. Selain itu dalam 

penggunaan mulsa plastik, biaya pengeluaran meningkat 20%. 

Pembuatan dan penggunaan mulsa organik kertas sangat efektif dan 

tergolong murah. Mulsa ini dibuat dari tanaman eceng gondok sebagai bahan 

utama dan jerami sebagai bahan serat. Eceng gondok merupakan gulma air yang 
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perlu diperhatikan karena pertumbuhannya yang pesat dan mampu memenuhi 

permukaan air dalam waktu yang singkat. 

Bahan tambahan yang digunakan adalah limbah kulit sebagai bahan 

pengurai serat dan kelenturan mulsa organik kertas. Prinsip dasar pembuatan 

mulsa organik mengacu pada proses pembuatan kertas sintesis. Sedangkan secara 

garis besar proses pembuatan kertas itu sendiri meliputi tahap-tahap antara lain: 

persiapan bahan baku, pulping, defiberasi, pencucian, penyaringan, pemutihan, 

dan pencetakan. Penerapan mulsa organik kertas mampu menjadi salah satu 

alternatif permasalahan pertanian dalam produksi tanaman. 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh mulsa terhadap 

pertumbuhan dan hasil bawang merah. 

1.4. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga perlakuan mulsa memberi 

pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah. 

 


