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ABSTRAK 

Untuk mengatasi masalah kekurangan air dalam rangka meningkatkan 
produktivitas lahan kering tanpa merusak sumberdaya alam, diperlukan teknologi 
pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien. Teknologi tersebut merupakan 
kombinasi antara pemberian air yang optimal, teknik irigasi yang efisien dan 
teknik konservasi air. Pemanfaatan mulsa sisa tanaman yang ditujukan untuk 
meningkatkan kapasitas tanah menahan air dan mengurangi kehilangan air 
melalui evaporasi, mampu memperpanjang batas kritis penurunan air tersedia 
dan meningkatkan efisiensi penggunaan air (water use efficiency=WUE). 
Penelitian bertujuan untuk: 1) Mengkaji berbagai teknik irigasi yang menghasilkan 
efisiensi penggunaan air yang optimal, 2) Menganalisis pengaruh mulsa jerami 
terhadap efisiensi penggunaan air pada berbagai teknik irigasi. Penelitian 
dilaksanakan di KP Tamanbogo, Lampung Timur pada MK 2006. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah petak terpisah dengan 3 ulangan. Petak 
utama teknik irigasi (I1 = gelontor/surface irrigation, I2 = tetes/drip irrigation, I3 = 
curah/sprinkle irrigation, I4 = bawah permukaan /subsurface drip irrigation), 
sedangkan anak petak dosis mulsa jerami (M1 = tanpa mulsa, M2 = 5 t/ha dan M3 
=10 t/ha). Tanaman indikator yang digunakan adalah cabai (capsicum annum) 
varietas TM 99. Urea, SP-36, KCl dan pupuk kandang diberikan dengan takaran 
masing-masing 300, 150, 100 kg/ha, dan 10 t/ha. Variabel yang diamati meliputi 
kadar air tanah, pertumbuhan dan hasil tanaman, serta volume dan frekuensi 
pemberian air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik irigasi gelontor dan 
bawah permukaan memberikan total produksi cabai yang lebih tinggi 
dibandingkan teknik curah dan tetes. Mulsa jerami meningkatkan hasil cabai pada 
setiap teknik irigasi kecuali teknik bawah permukaan. Keeratan hubungan dosis 
mulsa jerami dan produksi diperlihatkan oleh adanya nilai koefisien determinasi 
yang tinggi (>0,50), kecuali pada teknik irigasi bawah permukaan. Neraca air di 
zone perakaran memperlihatkan bahwa tidak terdapat perubahan cadangan air 
(∆S) yang terlalu berbeda untuk setiap teknik irigasi, sehingga air yang 
digunakanpun tidak berbeda. Teknik irigasi bawah permukaan memberikan 
efisiensi penggunaan air yang paling tinggi (0, 78 kg/m3 ) diikuti oleh teknik irigasi 
gelontor (0,73 kg/m3), curah (0,62 kg/m3) dan tetes (0,60 kg/m3). Dengan 
demikian teknik irigasi tetes bawah permukaan (sub-surface drip irrigation = 
SSDI) dan gelontor merupakan teknik irigasi yang hemat air karena memberikan 
efisiensi penggunaan air yang lebih tinggi dibandingkan teknik irigasi lainnya. 
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Sejalan dengan pengaruh mulsa terhadap produksi cabai, maka pemberian 
mulsa jerami meningkatkan WUE pada setiap teknik irigasi kecuali teknik irigasi 
bawah permukaan. Hal ini juga diperlihatkan oleh adanya keeratan hubungan 
antara dosis mulsa jerami dengan WUE pada setiap teknik irigasi. Untuk itu 
penggunaan teknik irigasi terutama teknik irigasi gelontor, tetes dan curah 
sebaiknya dilakukan secara simultan dengan penggunaan mulsa sisa tanaman 
agar dicapai WUE yang lebih tinggi.  

PENDAHULUAN 

Tipe agroekosistem lahan kering dataran rendah beriklim basah (regim 
kelembaban udik) di Indonesia menempati 78,1 juta ha atau 89,45 % dari total 
lahan kering di wilayah dataran rendah (Hidayat dan Mulyani, 2005), sehingga 
cukup potensial untuk dikelola. Masalah yang paling utama di lahan kering 
beriklim basah adalah kekurangan air pada saat musim kemarau atau pada 
bulan-bulan defisit air, karena distribusi hujan yang tidak merata, jaringan irigasi 
yang tidak mencukupi, yang mengakibatkan produktivitas tanaman menjadi 
rendah. Diperlukan perluasan jaringan irigasi untuk pemberian air, sehingga 
dapat dilakukan pemberian air secara teratur. 

Pertanian beririgasi merupakan pengguna air terbesar yang jumlahnya 
diatas 80% dari total penggunaan air, tetapi efisiensi penggunaannya rendah (< 
40 %) (Pereira et al, 2002; Middleton, 2005). Di Indonesia, penggunaan air 
pertanian mencapai 76 % (Sosiawan dan Subagyono, 2007) bahkan dapat 
mencapai 80-90 % (Partowijoto, 2002) dari seluruh penggunaan air. Dalam ruang 
lingkup global, Indonesia termasuk salah satu negara yang diproyeksikan 
mengalami krisis air pada tahun 2025 (World Water Forum II, 2000), karena 
kelemahan dalam pengelolaan air. Kelemahan yang utama adalah rendahnya 
efisiensi pemakaian air (Sosiawan dan Subagyono, 2007).  

Salah satu propinsi yang memiliki lahan kering cukup luas adalah 
Lampung, yaitu sekitar 2.749.000 ha. Tanah-tanah di lahan kering tersebut 
didominasi oleh tanah Ultisols (81,4%). Di Indonesia Ultisols di lahan kering 
menempati urutan kedua (24,3 %) setelah Inceptisols (37,5 %). Lahan kering 
tersebut sebagian besar (44,6%) digunakan untuk kebun/tegal, berada di dataran 
rendah (81,4%), topografi datar-berombak (49,4%), dan beriklim basah (81,6%) 
(Hidayat dan Mulyani, 2005). Walaupun secara umum wilayah ini beriklim basah, 
namun terdapat bulan-bulan kering yang menyebabkan tanaman kekurangan air 
dan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan, terutama tanaman semusim. 
Hal ini mengakibatkan produktivitas tanaman menjadi rendah termasuk di kebun 
percobaan (KP) Tamanbogo, Lampung Timur. 
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Hasil analisis neraca air (Subagyono, 2004) di KP Tamanbogo, Lampung 
Timur, menunjukkan adanya defisit air pada bulan Mei – Oktober dan surplus 
pada bulan November – April. Petani pada umumnya menanam palawija dan 
hortikultura bernilai ekonomi tinggi pada musim kemarau, dengan pemberian 
irigasi suplemen. Praktek pertanian lahan kering seperti ini terbukti meningkatkan 
pendapatan melalui peningkatan indeks pertanaman dari 200 menjadi 300 % 
(Sutono et al., 2001; Soelaeman et al., 2001; Talao’hu et al., 2003). Namun 
pelaksanaan irigasi tersebut belum efisien sehingga terjadi pemborosan 
sebanyak 10,5 mm/hari (Sutono et al., 2001). Secara umum, diperlukan tindakan 
nyata guna mengurangi penggunaan air irigasi menjadi 65 – 70 % dengan cara 
menekan kehilangan air dan meningkatkan efisiensi pengairan (Partowijoto, 
2002).  

Pada umumnya kebutuhan air irigasi pada musim kemarau diupayakan 
dapat dipenuhi dari air tanah dan air permukaan. Pelaksanaannya memerlukan 
teknik irigasi yang efektif dan efisien, agar menguntungkan petani dan tidak 
memboroskan air. Dikenal empat alternatif teknik irigasi suplemen (Schwab et al., 
1981; Arsyad, 2000), yaitu: 1) Pemberian air pada permukaan tanah (surface 
irrigation), 2) Pemberian air dibawah permukaan atau di dalam profil tanah 
(subsurface irrigation), 3) Penyiraman (sprinkler irrigation), 4) Pemberian air 
melalui lubang-lubang kecil sepanjang pipa langsung ke tanaman dengan laju 
aliran rendah (Trickle irrigation/Drip irrigation). 

Alternatif lain untuk mengatasi kekurangan air adalah konservasi air (water 
conservation) dan peningkatan efisiensi penggunaan air, antara lain melalui 
pemulsaan (mulching), meningkatkan kapasitas tanah menahan air (water 
holding capacity) dan mengurangi evaporasi. Krishnappa et al. (1999) 
mengemukakan bahwa perbaikan kondisi permukaan tanah untuk meningkatkan 
infiltrasi dan kapasitas memegang air merupakan keperluan paling mendasar di 
lahan kering. Konservasi kelembaban tanah in situ merupakan komponen vital 
dalam usahatani di lahan kering, yang dapat dilakukan secara biologis, sistem 
konfigurasi lahan, cara pengelolaan tanah, mulsa, dan panen hujan. Pemulsaan 
sudah terbukti efektif dalam mempertahankan kelembaban tanah (Suwardjo, 
1981; Sudirman dan Adimihardja, 1981; Noeralam, 2002; Tala’ohu et al.,2003).  

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji berbagai teknik irigasi yang menghasilkan efisiensi penggunaan air 
yang optimal.  

2. Menganalisis pengaruh mulsa jerami terhadap efisiensi penggunaan air pada 
berbagai teknik irigasi.  
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BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian lapang dilaksanakan di KP Tamanbogo, Lampung Timur dari 
Mei 2006 hingga September 2006. Penelitian laboratorium dilaksanakan di 
Laboratorium Fisika Tanah dan Laboratorium Kimia Tanah, Balai Penelitian 
Tanah, Bogor, dari Januari hingga Maret 2006.  

Bahan dan Alat 

Bahan yang dibutuhkan adalah: benih/bibit cabai, pupuk Urea, SP-36, dan 
KCl, pupuk kandang; mulsa jerami, serta pestisida. Bahan lainnya adalah pipa 
PVC, drip tape, selang plastik, oli mesin, premium dan solar; alat tulis kantor 
seperti kertas, disket, tinta komputer dan lain-lain. Peralatan yang digunakan 
adalah pompa air, ring sample, bor tanah, tensiometer, penetrometer, kran 
sprinkler, pengukur debit (flow meter), stop watch, meteran, oven, kompor, botol 
contoh , cawan. 

Metode Penelitian 

Penelitian terdiri atas 3 tahap yaitu : 1) Identifikasi dan karakterisasi sifat 
tanah, dilaksanakan di lapang dan laboratorium, 2) Penetapan sifat fisik dan kimia 
tanah di laboratorium dan 3) Percobaan lapang : Aplikasi teknik irigasi suplemen 
dan mulsa pada pertanaman cabai. 

Identifikasi dan Karakterisasi Sifat Tanah 

Pengamatan sifat tanah di lapang dilakukan dengan mengamati profil 
tanah untuk klasifikasi tanah. Profil tanah dibuat dengan ukuran panjang 1,50 m, 
lebar 1,00 m dan dalam 1,50 m. Identifikasi sifat-sifat tanah dilakukan terhadap 
setiap horizon yang berbeda. Sifat-sifat tanah yang diamati meliputi ketebalan 
horizon, warna, tekstur, struktur, konsistensi, plastisitas, distribusi pori mikro, 
meso dan makro, perakaran, pH dan batas horizon. Selain itu dilakukan analisa 
sifat kimia tanah untuk setiap horizon. Analisa kimia tanah meliputi tekstur, pH, 
bahan organik, P2O5, K2O, nilai tukar kation (NTK), kapasitas tukar kation (KTK), 
Hdd dan Aldd. Klasifikasi epipedon dan horizon bawah penciri serta klasifikasi 
tanah mengacu pada Soil Survey Staff (1998). 
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Penetapan Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Laboratorium 

Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (36 contoh) dilakukan pada 
kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm untuk analisis sifat fisik tanah (BD, distribusi 
ruang pori, tekstur, permeabilitas, perkolasi, stabilitas agregat) yang akan 
digunakan untuk mengetahui hubungan tanah – air yang mempengaruhi irigasi. 
Contoh tanah komposit (36 contoh) dilakukan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-
40 cm untuk analisis sifat kimia tanah (pH, bahan organik, kation dapat ditukar, 
KTK, Hdd, Aldd), untuk mengetahui status kesuburan tanah. 

Percobaan Lapang: Aplikasi berbagai teknik irigas 
dan mulsa jerami pada pertanaman cabai 

Pompa air digunakan untuk mengangkat air tanah dari kedalaman tertentu 
kemudian air disalurkan ke bak penampung dan seterusnya didistribusikan ke 
areal pertanaman. Jumlah air pada level MAD yang paling optimum atau efektif 
meningkatkan efisiensi penggunaan air (WUE) yang telah ditemukan pada 
percobaan sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah air 
yang harus diberikan ke setiap petak perlakuan pada saat batas kritis penurunan 
air tersedia dalam tanah tercapai.  

Petak percobaan berukuran 5 m x 10 m. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Split – plot design (Rancangan petak terpisah) dengan 3 
ulangan. Adapun perlakuannya adalah :  

Petak Utama: Cara/teknik pemberian air suplemen, yaitu : 
I1 = irigasi dengan sistem saluran terbuka (cara petani/gelontor) 

I2 = irigasi dengan sistem tetes (drip irrigation) 

I3 = irigasi dengan sistem curah (sprinkle irrigation) 

I4 = irigasi dengan sistem bawah permukaan (sub-surface drip irrigation) 

Anak Petak :Dosis mulsa jerami, yaitu : 
 M1 = Tanpa mulsa 
 M2 = 5 t/ha dan 
 M3 = 10 t/ha  

Tanaman indikator yang digunakan adalah cabai (capsicum annum). Urea, 
SP-36, KCl dan pupuk kandang digunakan sebagai pupuk dasar dengan takaran 
masing-masing adalah : 300, 150, 100 kg/ha, dan 10 t/ha.  

Perlakuan irigasi dilakukan setelah tanaman berumur 2-3 minggu di 
lapangan, mulsa ditabur merata di atas permukaan tanah segera setelah tanam.  
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Variabel yang diamati adalah sifat fisik tanah (kadar air, ketahanan 
penetrasi), pertumbuhan dan hasil tanaman, dan volume irigasi. 

Data setiap variabel dianalisa sidik ragam (ANOVA) pada taraf 
kepercayaan 95 %. Untuk melihat pengaruh beda nyata akibat perlakuan serta 
interaksinya dilakukan uji jarak berganda Duncan (DMRT = Duncan Multiple 
Range Test) pada taraf 5 %. Model analisa statistik yang digunakan berupa 
model linier aditif dari rancangan petak terpisah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Tanah  

Sifat fisik tanah 

Tabel 1 menunjukkan bahwa tanah di lokasi percobaan mempunyai sifat 
fisik yang kurang baik dalam mendukung pertumbuhan tanaman, yaitu kondisi air 
tersedia yang rendah (8 % volume), sehingga kemampuan tanah memegang air 
juga rendah, dan stabilitas agregatnya tidak stabil. Tanah tersebut mempunyai 
BD (bulk density) 1,5 g/cm3, ruang pori total sebesar 40,7 % volume pada lapisan 
atas dan 44,5 % volume pada lapisan bawah. Pori drainase cepat tergolong 
sedang, pori drainase lambat sangat rendah, dan permeabilitas tergolong 
sedang. Tekstur tanah lempung liat berpasir pada lapisan 0-20 cm dan liat pada 
kedalaman 20 -40 cm, dan perkolasi tergolong agak cepat sampai cepat.  

Tanah di lokasi penelitian mempunyai karakteristik retensi air berbeda 
antara lapisan permukaan (0 – 20) cm dan lapisan bawahnya ( 20 – 40) cm. Pada 
lapisan permukaan, tanah lebih cepat meloloskan air, sedangkan pada lapisan 
bawah, tanah lebih dapat meretensi air. Hal ini karena tanah di lapisan atas/ 
permukaan bertekstur lempung liat berpasir, dengan kandungan pasir yang relatif 
tinggi, sedangkan tanah di lapisan bawah bertekstur liat, dengan kandungan liat 
yang tinggi. Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai kadar air (% volume) yang lebih 
tinggi baik pada pF 1,00; 2,00; 2,54 maupun 4,20 pada lapisan 20 – 40 cm (Tabel 
1). 
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Tabel 1. Sifat fisik tanah (sebelum percobaan) di lokasi penelitian pada tanah 
Typic Kanhapludult Tamanbogo, Lampung Timur.  

Sifat Fisik Kedalamam (0 – 20 ) cm Kedalaman (20- 40 )cm 

Nilai Kategori Nilai Kategori 
PD (g/cm3) 2,4 - 2,6 - 
BD (g/cm3) 1,5 - 1,4 - 
RPT (% vol) 40,7 - 44,5 - 

Kadar air (% vol)   
 pF 1,00 39,8 - 42,1 - 
 pF 2,00 25,9 - 34,0 - 
 pF 2,54 21,6 - 28,4 - 
 pF 4,20 13,6 - 22,2 - 

Pori drainase (% vol)  
 Cepat 13,9 sedang 8,1 sedang 

 Lambat 4,3 sangat rendah 5,6 rendah 
Air tersedia (% vol) 8,0 rendah 6,2 rendah 

Permeabilitas (cm/jam) 5,7 sedang 5,1 sedang 
Tekstur (%)  

 Pasir 59,7 lempung liat 
berpasir 

37,0 liat 
 Debu 15,7 12,0 
 Liat 24,6 51,0 

Laju perkolasi (cm/jam) 8,5 agak cepat 9,6 agak cepat 
Stabilitas agregat (%) 29,0 tidak stabil 31,5 tidak stabil 

Keterangan : Dianalisis di Laboratorium Fisika Tanah, Balai Penelitian Tanah  
PD = partikel density ; BD = bulk density ; RPT = ruang pori total 

Sifat kimia tanah  

Hasil analisis sifat kimia tanah (Tabel 2) menunjukkan bahwa tanah di 
lokasi percobaan mempunyai kesuburan kimia tanah sangat rendah. Hal ini 
tercermin dari pH yang sangat masam (<4,5) dan kandungan bahan organik (C 
dan N ) yang sangat rendah dengan C/N yang rendah. Kandungan P2O5 (dalam 
HCl 25 %) tergolong rendah pada lapisan 0 – 20 cm dan sangat rendah pada 
lapisan 20 – 40 cm. K2O tergolong sangat rendah. Selain itu, tanah di lokasi 
percobaan juga mempunyai nilai KTK yang sangat rendah dengan kandungan 
basa-basa (Ca, Mg, K dan Na) yang sangat rendah sehingga mempunyai KB 
(kejenuhan basa) yang sangat rendah pada lapisan 0 – 20 cm dan rendah pada 
lapisan 20 – 40 cm. Adanya kandungan P2O5 (Bray I) yang tergolong tinggi pada 
lapisan permukaan (0 – 20 cm) disebabkan oleh residu P dari aplikasi pupuk P 
setiap musim tanam yang telah berlangsung puluhan tahun.  
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Tabel 2. Sifat kimia tanah (sebelum percobaan) di lokasi penelitian pada tanah 
Typic Kanhapludult Tamanbogo, Lampung Timur 

Sifat Kimia Tanah Kedalaman (0 – 20) cm  Kedalaman (20 – 40) cm 
Nilai Kategori Nilai Kategori 

pH 
H2O 4,2 sangat masam 4,3 sangat masam 
KCl 3,8 3,8 

Bahan organik 
C (%) 0,76 sangat rendah 0,56 sangat rendah 
N (%) 0,076 sangat rendah 0,055 sangat rendah 
C/N 10 rendah 10 rendah 

Dalam HCl 25 % (mg/100 g) 
P2O5 16,5 rendah 13,5 sangat rendah 
K2O 3,5 sangat rendah 3,5 sangat rendah 

P2O5 (Bray I) (ppm) 28,7 sangat tinggi 8,6 sedang 

Nilai Tukar Kation (cmol+/kg) 
Ca 0,47 sangat rendah 0,76 sangat rendah 
Mg 0,08 sangat rendah 0,10 sangat rendah 
K 0,11 rendah 0,07 sangat rendah 

Na 0,11 rendah 0,08 sangat rendah 

KTK (cmol+/kg) 4,00 sangat rendah 
4,38 sangat rendah 

KB (%) 19,25 sangat rendah 23,06 rendah 

Dalam KCl 1 N (cmol+/kg) 
Al 3+ 1,41 - 1,55 - 
H+ 0,23 - 0,22 - 

Kejenuhan Al (%) 35 tinggi 35 tinggi 

Keterangan : Dianalisis di Laboratorium Kimia Tanah, Balai Penelitian Tanah, Januari – 
Maret 2006 

Pengaruh Teknik Irigasi dan Mulsa terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Interaksi perlakuan teknik irigasi dan dosis mulsa tidak berpengaruh nyata 
terhadap pertumbuhan tanaman, baik terhadap tinggi tanaman maupun diameter 
tajuk tanaman. Teknik irigasi berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 2 
minggu setelah tanam (MST). Teknik irigasi curah memberikan nilai tinggi 
tanaman yang paling tinggi dan berbeda dengan teknik bawah permukaan, tetapi 
tidak berbeda dengan teknik gelontor dan tetes. Teknik irigasi tidak berpengaruh 
nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 4, 8 dan 10 MST. Teknik irigasi juga 
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tidak berpengaruh terhadap perkembangan diameter tajuk pada umur 2, 4, 8 dan 
10 MST (Tabel 3).  

Tabel 3. Pengaruh teknik irigasi dan mulsa terhadap tinggi dan diameter tajuk 
tanaman cabai pada tanah Typic Kanhapludut Tamanbogo, Lampung 
Timur. 

Perlakuan Tinggi tanaman  Diameter tajuk  

2 MST 4 MST 8 MST 10 MST 2 MST 4 MST 8 MST 10 MST 
                            ………………………………… Cm ……. …………………………………. 

Teknik irigasi : 
Gelontor (I1) 13,9 AB 31,5 A 58,9 A 62,1 A 11,4 A 26,5 A 46,3 A 60,5 A 

Tetes (I2) 13,9 AB 32,1 A 57,1 A 61,8 A 12,1 A 26,9 A 44,9 A 56,9 A 
Curah (I3) 14,9 A 32,2 A 61,7 A 63,9 A 12,0 A 25,7 A 46,9 A 56,9 A 

Bawah 
permukaan (I4)

13,3 B 30,8 A 59,2 A 63,9 A 10,6 A 26,6 A 48,3 A 57,8 A 

Dosis mulsa : 
 0 ton/ha (M1) 13,3 b 29,9 b 56,7 c 59,9 b 11,4 a 25,5 b 44,9 b 56,3 b 
 5 ton/ha (M2) 14,4 a 32,4 a 59,5 b 63,4 a 11,6 a 26,9 a 47,1 a 58,1 ab 

 10 ton/ha (M3) 14,3 a 32,6 a 61,5 a 65,5 a 11,5 a 26,9 a 47,9 a 59,7 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf besar atau huruf kecil yang berbeda dalam kolom 
yang sama artinya berbeda pada taraf 5 %, MST = minggu setelah tanam. 

Lebih lanjut Tabel 3 menunjukkan bahwa dosis mulsa berpengaruh nyata 
di dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, baik tinggi tanaman pada umur 2, 
4, 8, dan 10 MST maupun diameter tajuk tanaman pada umur 4, 8, dan 10 MST. 
Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara dosis mulsa 5 ton/ha dan 10 ton/ha, 
kecuali pada tinggi tanaman umur 8 MST. Pada umur 8 MST tinggi tanaman pada 
perlakuan 10 ton/ha memberikan angka yang paling tinggi dan berbeda dengan 
perlakuan 5 ton/ha dan tanpa mulsa. Demikian pula dengan dosis mulsa 5 ton/ha 
berbeda dengan perlakuan tanpa mulsa ketika tanaman berumur 8 MST. Tidak 
berbedanya dosis mulsa 5 ton/ha dan 10 ton/ha terhadap pertumbuhan tanaman 
mengindikasikan bahwa perlakuan dosis mulsa 5 ton/ha dan 10 ton/ha sama 
baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman.  

Tidak terjadi interaksi antara perlakuan teknik irigasi dan mulsa terhadap 
pertumbuhan akar tanaman baik yang tumbuh secara vertikal pada umur 4, 8 dan 
10 MST maupun horizontal (akar lateral) pada umur 8 dan 10 MST. Teknik irigasi 
tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan akar vertikal pada umur 4, 8 dan 
10 MST maupun lateral pada umur 8 dan 10 MST (Tabel 4).  
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Namun, pada teknik gelontor, akar tanaman cenderung lebih pendek dari 
dibanding teknik irigasi lainnya. Antony dan Singandhupe (2004) menunjukkan 
bahwa akar tanaman cabai yang diairi dengan teknik irigasi permukaan lebih 
pendek dan lebih banyak dibandingkan dengan teknik irigasi tetes, yang 
mempunyai akar lebih panjang 

Tabel 4. Pengaruh teknik irigasi dan mulsa terhadap panjang akar cabai pada 
tanah Typic Kanhapludut Tamanbogo, Lampung Timur 

 Perlakuan Akar vertikal   Akar lateral  
4 MST 8 MST 10 MST 8 MST 10 MST 

 ........................................... cm ........................................... 
Teknik irigasi :  
 Gelontor (I1) 13,38 A 17,83 A 34,00 A 19,56 A 19,66 A 

 Tetes (I2) 14,17 A 18,72 A 35,27 A 17,72 A 19,11 A 
 Curah (I3) 14,39 A 19,61 A 35,61 A 17,83 A 20,05 A 

 Bawah permukaan (I4) 14,00 A 19,00 A 34,89 A 18,94 A 21,28 A 

Dosis mulsa : 
 

 0 ton/ha (M1) 13,75 a 18,79 a 34,79 a 18,41 a 19,83 a 
 5 ton/ha (M2) 14,08 a 19,00 a 35,21 a 18,83 a 20,38 a 
 10 ton/ha (M3) 14,12 a 18,58 a 34,83 a 18,29 a 19,88 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf besar atau huruf kecil yang berbeda dalam kolom 
yang sama berarti berbeda pada taraf 5 % DMRT, MST = minggu setelah 
tanam. 

Dosis mulsa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan akar baik secara 
vertikal pada umur 4, 8 dan 10 MST maupun lateral pada umur 8 dan 10 MST 
(Tabel 4). Ini berarti dosis mulsa tidak berpengaruh terhadap pola pembasahan 
tanah, karena pertumbuhan akar tanaman akan mengikuti pola penyebaran 
kelembaban di dalam tanah. Namun pada umur 4 MST terjadi interaksi antara 
perlakuan teknik irigasi dan dosis mulsa terhadap pertumbuhan akar lateral. 

Pada perlakuan tanpa mulsa dan mulsa 5 ton/ha, teknik irigasi tidak 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan akar lateral umur 4 MST. Namun pada 
pemberian mulsa 10 ton/ha, pertumbuhan akar lateral pada umur 4 MST 
memberikan respon yang berbeda terhadap perlakuan teknik irigasi. Teknik 
irigasi curah memberikan pertumbuhan akar lateral yang lebih baik dan berbeda 
dengan teknik irigasi tetes, tetapi tidak berbeda dengan teknik irigasi gelontor dan 
irigasi bawah permukaan (Tabel 5). Ini karena pada teknik irigasi curah, air 
terdistribusi lebih merata/kesamping, sedangkan pada teknik tetes air lebih 
terkonsentrasi pada satu tempat, sehingga pertumbuhan lateralnya lebih rendah, 
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dan ini hanya terjadi pada awal-awal pertumbuhan tanaman (4MST). Ini berarti 
setelah 4 MST, pertumbuhan akar, baik yang bersifat vertikal maupun lateral, 
tidak lagi dipengaruhi oleh pola penyebaran air yang berbeda pada setiap teknik 
irigasi yang diberikan. 

Tabel 5. Pengaruh teknik irigasi dan mulsa terhadap pertumbuhan akar lateral 
umur 4 minggu pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Lampung 
Timur 

 

Teknik irigasi 

Dosis mulsa  

0 ton/ha (M1) 5 ton/ha (M2) 10 ton/ha (M3) 

  …………………………….. cm …………………………….. 

Gelontor (I1) 15,67 Aa  14,50 ABa 13,33 Bb 
Tetes (I2) 14,17 Aa 13,83 Aa  15,17 Aab 
Curah (I3) 14,17 Aa 14,67 Aa 16,17 Aa 

Bawah permukaan (I4) 15,33 Aa 15,33 Aa  14,17 Aab 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda pada baris yang sama dan 
yang diikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda 
pada taraf 5 % DMRT.  

Pengaruh Teknik Irigasi dan Mulsa terhadap Produksi Tanaman 

Gambar 1 menunjukkan pengaruh teknik irigasi terhadap pola fluktuasi 
hasil buah segar tanaman cabai. Pada semua perlakuan teknik irigasi, hasil 
tanaman cabai meningkat sampai panen ke–3, kemudian menurun pada panen 
ke-4, dan mencapai puncaknya pada panen ke-5, kecuali pada perlakuan teknik 
irigasi curah, mencapai puncak pada panen ke-3. Setelah panen ke-5 hasil 
tanaman terus menurun sampai panen ke-9. Pada panen pertama sampai 
dengan ke-6, hasil buah segar memberikan respon yang berbeda terhadap 
perlakuan teknik irigasi. Teknik irigasi gelontor (I1) dan bawah permukaan (I4) 
memberikan hasil buah segar yang tertinggi dibandingkan tetes (I2) dan curah (I3). 
Ini disebabkan pada teknik irigasi gelontor dan bawah permukaan, kelembaban 
tanah dan ketahanan penetrasi tanah memberikan kondisi yang lebih baik untuk 
menunjang pertumbuhan tanaman. 

Interaksi teknik irigasi dan dosis mulsa terjadi pada panen ke-6 (Tabel 6). 
Pada pemberian dosis mulsa yang sama, hasil buah segar cabai memberikan 
respon yang berbeda terhadap teknik irigasi yang berbeda. Pada perlakuan tanpa 
mulsa (M1) dan 5 ton/ha (M3), teknik irigasi gelontor memberikan hasil yang paling 
tinggi dan tidak berbeda dengan teknik irigasi curah (I3) dan bawah permukaan 
(I4), tetapi berbeda dengan teknik tetes (I2). Pada perlakuan mulsa 10 ton/ha, 
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hasil buah segar tertinggi dicapai oleh perlakuan teknik irigasi bawah permukaan, 
tidak berbeda nyata dengan teknik gelontor dan curah, tetapi berbeda dengan 
teknik irigasi tetes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh teknik irigasi terhadap fluktuasi panen cabai pada tanah 
Typic Kanhapludult Tamanbogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengaruh mulsa terhadap fluktuasi panen cabai pada tanah Typic 
Kanhapludult Tamanbogo 
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Tabel 6. Pengaruh teknik irigasi dan mulsa terhadap produksi cabai panen ke-6 
pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Lampung Timur 

 

Teknik irigasi 

Dosis mulsa  

0 ton/ha (M1) 5 ton/ha (M2) 10 ton/ha (M3) 

  ……………………… kg/plot ……………………… 
Gelontor (I1) 1,99 Aa 2,43 Aa  2,47 Aab 

Tetes (I2)  1,63 Aab  1,79 Aab 1,87 Ab 
Curah (I3) 1,53 Bb 1,39 Bb  2,49 Aab 

Bawah permukaan (I4)  1,86 Bab  1,99 Bab 2,61 Aa 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda pada baris yang sama dan 

yang diikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda 
pada taraf 5 % DMRT.  

Dosis mulsa berpengaruh positif terhadap hasil buah segar. Gambar 2 
menunjukkan bahwa dosis mulsa 10 ton/ha selalu memberikan hasil tanaman 
yang paling tinggi, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan dosis mulsa 5 
ton/ha. Pada saat perlakuan tanpa mulsa, hasil buah segar menurun setelah 
panen ke 7, sedangkan perlakuan mulsa masih memberikan hasil buah segar 
yang cukup tinggi.  

Teknik irigasi berpengaruh nyata terhadap total buah segar (dari 9 kali 
panen) (Tabel 7). Teknik irigasi bawah permukaan (I4), memberikan hasil yang 
paling tinggi dan tidak berbeda dengan teknik irigasi gelontor (I1), tetapi berbeda 
dengan teknik irigasi tetes (I2) dan curah (I3). Teknik irigasi tetes memberikan 
hasil yang terendah dan tidak berbeda dengan teknik irigasi curah.  

Dosis mulsa berpengaruh nyata terhadap total buah segar cabai. Dengan 
meningkatnya dosis mulsa, hasil buah segar meningkat. Dosis mulsa 10 ton/ha 
memberikan hasil buah segar yang tertinggi dan berbeda dengan dosis 5 ton/ha 
(Tabel 7).  

Mulsa berkorelasi positif nyata dengan total buah segar. Hubungan 
tersebut agak berbeda pada setiap teknik irigasi. Ini direfleksikan oleh persamaan 
garis regresi yang mempunyai koefisien regresi yang berbeda (Gambar 3). 
Hubungan dosis mulsa dengan hasil buah segar pada teknik irigasi gelontor (I1), 
tetes (I2) dan curah (I3) tidak berbeda karena mempunyai nilai koefisien regresi 
yang hampir sama, yaitu 0,086, 0,073 dan 0,088 masing-masing untuk teknik 
irigasi gelontor, tetes dan curah. Keeratan hubungan dosis mulsa dengan total 
buah segar cabai ini juga dicerminkan oleh adanya koefisien determinasi (R2) 
yang tinggi (>0,50) pada ke-3 teknik irigasi tersebut. Berbeda dengan pada teknik 
irigasi bawah permukaan (I4), keeratan hubungan tersebut tidak terlalu tinggi, 
yang dicerminkan oleh koefisien garis regresi yang lebih rendah (0,043) dan 
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koefisien determinasi yang rendah (R2= 0,05) (Gambar 3). Ini berarti mulsa tidak 
terlalu berperan dalam peningkatan hasil buah segar apabila teknik irigasi yang 
diaplikasikan adalah teknik irigasi bawah permukaan. Pada teknik ini, alat irigasi 
dibenam dibawah permukaan tanah, sehingga mulsa tidak terlalu mengambil 
peran dalam menekan kehilangan air melalui evaporasi.  

Tabel 7. Pengaruh teknik irigasi dan mulsa terhadap produksi total buah segar 
cabai pada tanah Typic Kanhapludut Tamanbogo, Lampung Timur 

 Dosis mulsa  
rata2 

Teknik irigasi 0 t/ha (M1) 5 t/ha (M2) 10 t/ha (M3) 

 ………………………………. t/ha ………………………………. 
Gelontor (I1) 4,04 4,49 4,90  4,48 ab 
Tetes (I2) 3,42 3,61 4,16 3,73 b 
Curah (I3) 3,47 3,75 4,35 3,85 b 
Bawah permukaan (I4) 4,58 5,09 5,00 4,89 a 
Rata2  3,88 C  4,24 B  4,60 A  

Keterangan : Angka yang diikuti huruf besar yang berbeda pada baris yang sama dan 
huruf keci yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata pada taraf 5 % DMRT.  
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Gambar 3. Hubungan dosis mulsa dengan produksi buah segar cabai untuk 
setiap teknik irigasi pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, 
Lampung Timur 
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Air irigasi diberikan di atas permukaan tanah, sehingga mulsa lebih 
berperan dalam mengendalikan kehilangan air melalui evaporasi pada ke-3 teknik 
irigasi lainnya. Selain itu mulsa melindungi tanah dari air hujan, sehingga tidak 
terjadi pencucian unsur hara dari zone perakaran. Romic et al. (2003) 
mengemukakan bahwa mulsa dapat menurunkan pencucian nitrat dari zone 
perakaran sebanyak 8 - 16 kg N/ha dibandingkan tanpa mulsa pada tanaman 
cabai, sehingga memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik.  

Neraca Air di Zone Perakaran dan Penggunaan Air Tanaman (Water Use) 

Perhitungan neraca air di zone perakaran (0-20 cm) menunjukkan bahwa 
perubahan cadangan air (∆S) bernilai positif, pada semua teknik irigasi yang 
dicobakan. Ini berarti bahwa semua perlakuan teknik irigasi dapat memenuhi 
kebutuhan air tanaman dan menggunakan cadangan air tanah. Perubahan 
cadangan air tanah ini tidak terlalu berbeda di antara teknik irigasi yang 
dicobakan (Tabel 8).  

Tabel 8. Neraca air di zone perakaran dan penggunaan air oleh tanaman cabai 
berbagai teknik irigasi pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, 
Lampung Timur 

Teknik irigasi 
Neraca air di zone perakaran 

WU 
P  I -a I-b ∆S  

  …………………….. mm ……………………..  
Gelontor (I1) 355,0 138,0 176,4 0,31 616,0 
Tetes (I2) 355,0 138,0 189,6 0,29 625,7 
Curah (I3) 355,0 138,0 193,5 0,30 623,2 
Bawah permukaan (I4) 355,0 138,0 183,3 0,31 623,5 

Keterangan : P = curah hujan , I-a = irigasi pemeliharaan, I-b= irigasi perlakuan, ∆ S = 
perubahan cadangan air, WU = water use = penggunaan air oleh tanaman 
= (P+I) - ∆ S 

Besarnya perubahan cadangan air ini berpengaruh terhadap jumlah 
penggunaan air oleh tanaman (water use), selain curah hujan dan irigasi yang 
diberikan. Penggunaan air oleh tanaman adalah curah hujan (P)+ irigasi (I) – 
perubahan cadangan air dalam tanah (∆S). Dengan adanya nilai ∆S yang tidak 
terlalu berbeda, maka besarnya penggunaan air oleh tanaman relatif hanya 
ditentukan oleh curah hujan dan volume irigasi yang diberikan. Hasil perhitungan 
menunjukkan teknik irigasi tetes (I2) memberikan nilai penggunaan air yang paling 
tinggi, diikuti oleh teknik curah (I3) dan bawah permukaan (I4) dan akhirnya teknik 
irigasi gelontor (I1) memberikan nilai yang paling rendah. Besarnya penggunaan 
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air (WU) ini sejalan dengan besarnya volume air irigasi yang diberikan, kecuali 
pada teknik irigasi curah. Irigasi yang diberikan paling tinggi, namun penggunaan 
airnya lebih rendah dari teknik irigasi tetes yang mendapat irigasi lebih rendah. 
Hal ini karena pada teknik irigasi curah, jumlah irigasi yang diberikan dipakai 
untuk luasan yang lebih luas. Pada teknik irigasi curah, radius semprot dari nozle 
yang digunakan mencapai 2,5 m, dan setiap plot dipasang 3 buah sprinkle, 
sehingga luas yang terairi 58,88 m2 sedangkan luas plot adalah 50 m2. Dengan 
demikian air yang digunakan menjadi berkurang.  

Penggunaan air (water use) pada perlakuan teknik irigasi tersebut berkisar 
dari 616 – 626 mm atau rata-rata 621 mm. Ini adalah penggunaan air konsumtif 
yang setara dengan evapotranspirasi tanaman (ETp). Menurut Doorenbos dan 
Pruitt (1977) ETp adalah nilai faktor tanaman (kc) kali evapotranspirasi acuan 
(ETo). Besarnya ETp cabai selama pertanaman, yang dihitung berdasarkan fase 
pertumbuhannya adalah 624,52 mm (Tabel 9).  

Tabel 9. Perhitungan evapotranspirasi (ETp) tanaman cabai berdasarkan fase 
pertumbuhannya pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, 
Lampung Timur 

Fase pertumbuhan 
waktu Kc *)(kisaran) Kc ETo**) ETp 

(hari) bawah atas rata2 (mm/hari) (mm) 

Awal  30 0,30 0,40 0,35 3,29 34,53 

Vegetatif-1 30 0,60 0,75 0,68 3,19 64,67 

Vegetatif-2 30 0,60 0,75 0,68 3,09 62,60 

Pembungaan  10 0,95 1,10 1,03 3,57 36,59 

Pembentukan hasil 40 0,85 1,00 0,93 4,37 16,57 

Pematangan  7 0,80 0,90 0,85 4,32 25,72 

Masa panen  65 0,80 0,90 0,85 4,32 238,84 

Jumlah 212     624,52 

Keterangan : *). Sumber : Doorenboss dan Kasam (1976), **) ETo pada bulan ybs di 
Tamanbogo, Lampung Timur 

Tabel 9 menunjukkan bahwa angka ini tidak jauh berbeda dengan angka 
rata-rata (dari perlakuan teknik irigasi) penggunaan air oleh tanaman (water use). 
Ini mengindikasikan bahwa irigasi yang dilakukan tidak melebihi kebutuhan air 
tanaman, atau dengan kata lain sudah efisien, meskipun nilai efisiensi 
penggunaan air oleh tanaman pada berbagai teknik irigasi tersebut berbeda. 
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Efisiensi Penggunaan Air Tanaman (Water Use Efficiency) 

Tabel 10 menunjukkan bahwa masing-masing teknik irigasi mempunyai 
efisiensi penggunaan air yang berbeda. Teknik irigasi bawah permukaan 
memberikan nilai WUE yang paling tinggi dan teknik irigasi tetes mempunyai nilai 
WUE yang paling rendah. Efisiensi penggunaan air dari yang tertinggi sampai 
terendah berturut-turut adalah 0,78; 0,73; 0,62; dan 0,60 kg/m3 atau setara 
dengan 13,8; 16,8; 16,2; dan 12,7 cm/ton masing-masing untuk teknik irigasi 
bawah permukaan (I4), gelontor (I1), curah (I3) dan tetes (I2). Sejalan dengan hasil 
penelitian Beese, Horton dan Wierenga (1982) yang menunjukkan bahwa WUE 
tanaman cabai yang mendapat pengairan dengan cara tetes berkisar dari 12,9 – 
14,0 cm/ton. Nilai WUE pada masing-masing teknik irigasi ini sejalan dengan 
hasil/produksi yang diperoleh pada masing-masing teknik irigasi tersebut. 
Semakin tinggi hasi tanaman, semakin tinggi pula nilai efisiensi penggunaan 
airnya. Semakin tinggi penggunaan air, semakin rendah efisiensinya.  

Efisiensi penggunaan air oleh tanaman, di samping dipengaruhi oleh jenis 
teknik irigasi yang digunakan, juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang 
diusahakan dan kondisi lokasi yang mencakup iklim dan jenis tanah. Ayars et al. 
(1999) menunjukkan bahwa tanaman kapas di Central Valley of California yang 
diairi dengan teknik irigasi tetes memberikan nilai WUE 0,30 – 0,33 kg/m3 

sedangkan irigasi furrow memberikan nilai WUE 0,20 – 0,32 kg/m3. Howell et al. 
(2004 dalam Ibragimov, 2007) menyatakan bahwa tanaman kapas dapat 
mencapai WUE 0,144 – 0,219 kg/m3 dengan irigasi curah, dan Collaizzi et al. 
(2004 dalam Ibragimov, 2007) menemukan WUE tanaman kapas berkisar dari 
0,152 – 0,194 kg/m3. Grismer (2002) melaporkan bahwa tanaman kapas 
mencapai nilai WUE > 0,21 kg/m3, dan kadang-kadang > 0,30 kg/m3 dengan 
irigasi tetes. Selanjutnya Ibragimov et al. (2007) melaporkan bahwa tanaman 
kapas di Uzbekistan yang diairi dengan teknik irigasi tetes memberikan nilai WUE 
0,82 – 1,22 kg/m3 sedangkan irigasi furrow memberikan nilai WUE 0,55 – 0,62 
kg/m3, sehingga terjadi peningkatan WUE 35 – 100 % pada teknik irigasi tetes 
dibandingkan irigasi furrow. 

Beberapa penelitian terdahulu telah memperlihatkan bahwa efisiensi 
penggunaan air irigasi (irrigation water use efficiency = IWUE) tanaman jagung 
yang menggunakan irigasi tetes bawah permukaan (subsurface drip = SSD) 
berkisar dari 2,83 – 22,7 kg/m3 sementara tetes (surface drip = SD) 2,35 – 12,7 
kg/m3 dan curah 0,44 – 6,59 kg/m3 serta irigasi furrow (FI) 0,86 – 5,6 kg/m3 
(Sammis, 1980; Bogle et al., 1989 dalam Hassanli et al., 2009). Hassanli et al. 
(2009) melaporkan bahwa IWUE tanaman jagung yang menggunakan teknik FI 
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berkisar dari 1,39 – 1,59 kg/m3; SSD 1,91 – 2,16 kg/m3; SD 1,67 – 1,79 kg/m3 dan 
convensional furrow 0,61 – 0,62 kg/m. Vories et al. (2009) menunjukkan IWUE 
tanaman jagung dengan menggunakan sistim SSD berkisar dari 0,4 – 1,5 kg/m3 
dan pemberian air irigasi 60 % dari kebutuhan air harian (evapotranspirasi =ET) 
memberikan IWUE yang lebih tinggi dibandingkan 100 % ET. Teknik irigasi yang 
memberikan air pada zone perakaran secara parsial (alternate partial root-zone 
irrigation = APRI), seperti SSD, menurunkan konsumsi air 31,7 – 32,4 % dan 
meningkatkan WUE 41,2 – 41,8 % serta meningkatkan kualitas fisiologis tanaman 
jagung dibandingkan dengan irigasi konvensional yang memberikan air ke tanah 
dengan tap water pada setiap kali penyiraman (Li et al., 2010). Peneliti lain 
(Erdem et al., 2006) melaporkan bahwa teknik irigasi tetes memberikan nilai WUE 
tanaman kentang yang lebih tinggi (6,63 – 9,47 kg/m3) dibandingkan teknik irigasi 
furrow (4,70 – 5,19 kg/m3).  

Tabel 10. Efisiensi penggunaan air (WUE) tanaman cabai dengan berbagai 
teknik irigasi pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Lampung 
Timur 

Teknik irigasi Hasil (kg/ha) WU 
( 3/h )

WUE (kg/m3) WUE(cm/t) 
Gelontor (I1) 4476,57 6160,01 0,73 13,8 
Tetes (I2) 3731,63 6257,67 0,60 16,8 
Curah (I3) 3854,44 6232,18 0,62 16,2 
Bawah permukaan (I4) 4890,96 6235,48 0,78 12,7 

Keterangan : WU = water use = penggunaan air oleh tanaman, WUE = water use 
efficiency. 

Teknik irigasi tetes bawah permukaan (SSD) terlihat lebih unggul dalam hal 
penggunaan air irigasi, peningkatan produksi tanaman dan WUE. Harris (2005) 
menyatakan bahwa teknik ini mempunyai beberapa kelebihan atau keuntungan 
dalam hal irigasi, agronomi tanaman, efisiensi penggunaan air dan peningkatn 
produksi tanaman. Lebih lanjut Harris (2005) juga mengemukakan bahwa teknik 
irigasi SSD juga mempunyai keterbatasan/kelemahan di antaranya adalah: 
penyumbatan pada emiter (emitter clogging), akumulasi garam (salt 
accumulation) dan kerusakan mekanik (mechanical damage).  

Penggunaan mulsa mempengaruhi hasil tanaman, sehingga nilai efisiensi 
penggunaan airpun akan dipengaruhi oleh adanya penggunaan mulsa. Pengaruh 
penggunaan mulsa terhadap efisiensi penggunaan air berbeda pada setiap teknik 
irigasi (Gambar 4). Pada teknik irigasi gelontor, tetes dan curah, dosis mulsa 
meningkatkan efisiensi penggunaan air (WUE), dengan koefisien determinant 
(R2) yang tinggi yaitu 0,61; 0,58; dan 0,84 masing-masing untuk teknik irigasi 
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gelontor, tetes dan curah. Ini berarti dosis mulsa berkorelasi positf nyata dengan 
WUE pada ke-3 teknik irigasi tersebut. Teknik irigasi gelontor, tetes dan curah 
merupakan teknik irigasi permukaan sehingga evaporasi masih cukup tinggi. 
Pemberian mulsa menurut Kipps (1983 dalam Amayreh and Al-Abed, 2005) dan 
Wang et al. (2009) menurunkan evaporasi yang berpengaruh nyata terhadap 
penurunan evapotranspirasi tanaman sehingga mengurangi kebutuhan air 
tanaman. Rita et al. (2007) menunjukkan bahwa temperatur tanah, seperti juga 
evaporasi, menurun setelah pemberian mulsa jerami. Rendahnya evaporasi 
tanah pada pemulsaan ini memfasilitasi tingginya efisiensi penggunaan air dan 
hasil tanaman terutama pada saat kering atau musim kemarau.  
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Gambar . Hubungan dosis mulsa dengan efisiensi penggunaan air (WUE) 
tanaman cabai untuk setiap teknik irigasi pada tanah Typic 
Kanhapludult Tamanbogo, Lampung Timur 

Pada teknik irigasi bawah permukaan, pemberian mulsa tidak terlalu 
berpengaruh terhadap peningkatan WUE. Ini direfleksikan dengan nilai R2 yang 
rendah yaitu 0,012 pada persamaan garis regresinya. Disamping itu, persamaan 
garis tersebut mempunyai koefisien regresi yang rendah (0,0034)(Gambar 4). Ini 
menunjukkan lemahnya hubungan dosis mulsa dan WUE pada teknik irigasi 
bawah permukaan. Hal ini sejalan dengan hubugan dosis mulsa dengan hasil 
tanaman yang telah dikemukakan sebelumnya.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Neraca air di zone perakaran memperlihatkan bahwa tidak terdapat 
perubahan cadangan air (∆S) yang terlalu berbeda untuk setiap teknik 
irigasi, sehingga air yang digunakanpun tidak terlalu berbeda.  

2. Teknik irigasi bawah permukaan memberikan efisiensi penggunaan air yang 
paling tinggi (0, 78 kg/m3 ) diikuti oleh teknik irigasi gelontor (0,73 kg/m3) , 
curah (0,62 kg/m3) dan tetes (0,60 kg/m3) (Tabel 3). Dengan demikian teknik 
irigasi tetes bawah permukaan (sub-surface drip irrigation = SSDI) dan 
gelontor merupakan teknik irigasi yang hemat air karena memberikan 
efisiensi penggunaan air yang lebih tinggi dibandingkan teknik irigasi lainnya. 

3. Pemberian mulsa jerami meningkatkan hasil tanaman dan efisiensi 
penggunaan air pada setiap teknik irigasi kecuali teknik irigasi bawah 
permukaan.  

Saran 

1. Teknik pemberian air/irigasi terutama teknik irigasi gelontor, tetes dan curah 
sebaiknya dilakukan secara simultan dengan teknik konervasi air untuk 
mengurangi evaporasi misalnya dengan penggunaan mulsa sisa tanaman 
agar tercapai efisiensi penggunaan air yang lebih efisien.  

2. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada Typic Kanhapludult di Sumatra dan 
Kalimantan dimana cabai dapat ditanam Off-season, sehingga daerah ini 
merupakan recomendation domain hasil penelitian.  
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