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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bawang  merah (Allium ascalonicum L.)  merupakan salah  satu  jenis  

tanaman sayur  yang banyak diminati  oleh masyarakat Indonesia setelah cabai dan 

kacang panjang (Djuariah  dan Sumiati, 2003). Umumnya tanaman ini digunakan 

untuk bumbu masakan. Bawang merah termasuk komoditas sayuran yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi, baik ditinjau dari sisi sumber penghasilan petani, maupun 

potensinya sebagai penghasil devisa negara. Sejalan dengan peningkatan jumlah 

penduduk pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 339 juta orang, pasokan 

bawang merah yang harus terealisasi untuk memenuhi kebutuhan domestik 

diproyeksikan meningkat menjadi 979.587 ton. Jumlah pasokan sekitar 2 kali 

produksi nasional tersebut bukan hanya merupakan tantangan, tetapi sekaligus juga 

sebagai peluang usaha pertanian (Deptan, 2015).  

Prospek pengembangan bawang merah sangat baik bila ditinjau dari segi 

permintaan pasar yang terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2016 kebutuhan 

bawang merah di Indonesia sebesar 1.291.000 ton Peningkatan jumlah penduduk di 

Indonesia yang semakin besar akan berdampak pula pada kebutuhan akan bawang 

merah (Lestari, 2014). 

Menurut Suhaeni (2007), usaha untuk  meningkatkan produksi bawang merah 

adalah dengan cara bercocok tanam yang  tepat, penggunaan bibit yang bermutu, 

dan dilain pihak  efesiensi penggunaan lahan juga merupakan faktor yang berperan 

dalam mencegah tumbuhnya gulma. Tanaman bawang merah memerlukan kondisi  
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lingkungan  yang  sesuai  untuk mendapatkan  pertumbuhan dan hasil  yang 

optimal.  Munawar  (2011) menyatakan bahwa  pertumbuhan,  perkembangan  dan  

hasil  suatu  tanaman  akan  meningkat apabila pasokan unsur hara tidak menjadi 

faktor pembatas. 

Peningkatan suhu bumi akibat pemanasan global menyebabkan suhu tanah 

menjadi tinggi, kelembaban tanah rendah dan mengakibatkan kehilangan air tanah 

melalui penguapan. Sehingga pertumbuhan tanaman bawang merah kurang 

optimal. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan suhu 

permukaan global meningkat 1,1°C hingga 6,4°C  antara tahun 2000 hingga 2010 

(Suarsana, 2012).  Salah satu  teknik  budidaya  untuk meningkatkan produktivitas 

bawang merah yang optimal yaitu dengan  memodifikasi  iklim  mikro  (Munawar, 

2011).  

Salah satu teknik modifikasi iklim mikro adalah dengan menggunakan 

mulsa. Mulsa adalah suatu bahan yang dihamparkan di atas permukaan tanah 

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. Saat ini kebutuhan 

mulsa MPHP per hektar ialah 12 roll, banyaknya mulsa plastik yang digunakan 

berdampak menjadi limbah pertanian pada akhir masa tanam yang sukar 

terdekomposisi oleh jasad mikro tanah, selain itu penggunaan mulsa plastik akan 

menambah biaya produksi sebesar 20% (Lestari, 2014). 

Pembuatan dan penggunaan mulsa organik lembar sangat efektif dan 

tergolong murah. Mulsa organik yang biasa digunakan berupa jerami padi dan sisa 
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batang jagung yang diletakan di atas bedengan, namun saat terjadi hujan angin 

mulsa organik tersebut  akan beterbangan sehingga menjadi kurang efektif. Oleh 

karena itu perlu adanya teknologi mulsa organik lembar yang dapat bertahan saat 

hujan dengan intensitas tinggi. Mulsa organik lembar yang digunakan terbuat dari 

tanaman eceng gondok sebagai bahan utama dan pelepah batang pisang sebagai 

bahan serat, bahan tambahan yang digunakan adalah limbah kulit sapi sebagai 

bahan pengurai serat dan kelenturan mulsa organik kertas. 

Penerapan mulsa organik kertas mampu menjadi salah satu alternatif dalam 

modofikasi iklim mikro dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Mulsa 

organik dengan bahan organik yang berbeda akan memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap peningkatan produktivitas tanaman.   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh mulsa organik lembar terhadap pertumbuhan dan hasil 

bawang merah ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh perbandingan 

beberapa komposisi mulsa organik lembar terhadap pertumbuhan  dan  hasil  

bawang merah. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga perlakuan komposisi bahan 

dasar mulsa organik yang berbeda akan menghasilkan lembaran mulsa organik 

dengan kualitas yang berbeda, dan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 

hasil bawang merah 


