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RINGKASAN 

 

 Beberapa peneliti (Maryani, 1998; In’ami, 2000; Hargini, 2006 dan 
Damar,2006) telah membuat kantong tanam organik dengan bahan baku eceng 
gondok sebagai alternatif penggunaan polybag dimana polybag merupakan bahan 
yang sulit terdekomposisi dengan baik oleh tanah sehingga proses 
pelepsan/perobekan dapat menyebabkan hancurnya media tanam dan kerusakan 
akar yang memungkinkan  terjadinya stagnasi atau bahkan mati setelah bibit 
dipindahkan. Alat pencetak yang dipergunakan dalam pembuatan kantong tanam 
terbuat dari bahan logam yang rata-rata mempunyai kelemahan terhadap proses 
pelepasan karena lengket. Atas pertimbangan tersebut dilakukan penelitian 
penggunaan nylon sebagai bahan pembuatan alat pencetak karena nylon 
merupakan bahan yang tidak dapat menyerap air dan mudah ditemukan. 
Penentuan bahan nylon didasarkan atas sifat-sifat nylon (Otsuka, 2008) yang 
diantaranya mempunyai sifat abrasion resistance yang sangat unggul, self 
lubrication ability yang baik, shock resistancenya sangat baik, chemical resistance 
dan oil resistancenya juga baik. Selain itu nylon juga mempunyai kekerasan yang 
baik serta tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan temperatur. 
 Tujuan  dari penelitian ini adalah : (1). Membuat dan mempelajari alat 
pencetak berbahan dasar nylon sebagai alat pencetak kantong tanam organik. (2). 
Menguji alat pencetak dengan berbagai perbandingan komposisi dan ketebalan 
kantong tanam organik. Parameter design dalam penelitian ini diharapkan bahwa 
alat pencetak kantong tanam mudah dioperasikan, bahan kantong tanam mudah 
mengalir ke rongga cetak dan tidak lengket pada alat pencetak, ketebalan hasil 
kantong tanam seragam, tidak terjadi lubang pada hasil cetakan dan untuk 
menghasilkan kantong tanam dalam satu kali pencetakan tidak memerlukan 
beberapa kali proses pencetakan akibat kerusakan atau lubang pada kantong 
tanam. Dalam hal ini tidak mencetak ulang kantong tanam yang sudah dicetak, 
misalnya melakukan penambalan. 

Penelitian dilaksanakan di PERKASA Bengkel, jalan Lowokdoro No. 8 , 
Gadang dan Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Peralatan yang 
digunakan antara lain : (1). Timbangan, untuk menimbang berat komposisi bahan. 
(2). Gunting dan pisau, untuk memperkecil ukuran bahan. (3). Blender, untuk 
menghaluskan dan menghomogenkan bahan. (4). Saringan, untuk menyaring pulp. 
(5). Jangka sorong dan mistar, untuk mengukur dimensi kantong tanam. (6). 
Ember, sebagai wadah/tempat air pencucian. Bahan yang digunakan dalam 
pembuatan alat pencetak dan kantong tanam organik antara lain : (1). Eceng 
gondok dan Pelepah pisang, sebagai bahan kantong tanam organik. (2). ZA, 



sebagai bahan pengurai serat. (3). Nylon, sebagai bahan baku alat pencetak. 
Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap, yang pertama merancang dan 
membuat alat pencetak, kemudian menguji alat tersebut dengan mencetak kantong 
tanam organik pada berbagai perbandingan komposisi dan ketebalan. Dari dua 
faktor tersebut diperoleh delapan kombinasi, yaitu; K1P1 (Eceng gondok 100% + 
tebal 0,5 cm); K2P1 (Eceng gondok 90% + 10% pelepah pisang + tebal 0,5 cm); 
K3P1 (Eceng gondok 80% + 20% pelepah pisang + tebal 0,5 cm); K4P1 (Eceng 
gondok 70% + 30% pelepah pisang + tebal 0,5 cm); K1P2 (Eceng gondok 100% + 
tebal 0,2 cm); K2P2 (Eceng gondok 90% + 10% pelepah pisang + tebal 0,2 cm); 
K3P2 (Eceng gondok 80% + 20% pelepah pisang + tebal 0,2 cm); dan K4P2 (Eceng 
gondok 70% + 30% pelepah pisang + tebal 0,2 cm). 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa alat pencetak terbuat 
dari bahan plastik jenis nylon (Polyamide Resin) mempunyai dimensi panjang 20 
cm, lebar 12,4 cm, dan tinggi 15,5 cm. Alat pencetak ini juga mempunyai dua 
buah lubang cetak dan dua hasil ketebalan dengan volume rongga cetak sebesar 
76,16 cm3 pada hasil ketebalan 0,5 cm, dan 29.94 cm3 pada hasil ketebalan 0,2 cm 
serta volume kantong sebesar 111,17 cm3. Hasil uji alat pencetak sesuai dengan 
parameter desig namun keseragaman ketebalan pada komposisi 70% eceng 
gondok hasil ketebalan 0,5 cm (K4P1) sulit dicapai dan masih terdapat lubang 
pada hasil ketebalan kantong tanam 0,2 cm. Hal tersebut dipengruhi oleh bahan 
organik dan perbedaan komposisi bahan yang dicetak menjadi kantong tanam 
organik. Semakin besar kadar eceng gondok maka semakin besar pula tingkat 
penyusutan sehingga alat pencetak yang didesign mempunyai volume kantong 
111,17 cm3 hanya mampu menghasilkan volume kantong antara 51,01 cm3 – 88,3 
cm3. Pada umumnya besar volume tersebut dapat dipergunakan untuk persemaian 
tanaman hortikultura dan tanaman hias. 
 
 
Kata Kunci : Alat Pencetak, Kantong Tanam, dan Nylon. 
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SUMMARY 
 

Some researchers (Maryani, 1998; In’ami, 2000; Hargini, 2006 and 
Damar, 2006) has made organic planting bag with eceng gondok raw materials  as 
polybag usage alternatives   where  polybag is hard to decompose material by soil 
so the ripping process able to destruct the planting medium and roots damage that 
may cause the stagnation or death after the seed movement. The used molding 
device in making planting bag usually made from metals that has weaknesses in 
releasing process because it is sticky.  Based on the consideration then it needs 
research about the nylon use as the molder material because nylon unable to 
absorb water and easy to find. The nylon material determination based on the 
nylon properties (Otsuka, 2008) that has good abrasion resistance, self lubrication 
ability, sock resistance, chemical resistance and oil resistance. Beside that, nylon 
also has good hardness and resistant toward the temperature change. 

The research aimed at (1) constructing and studying the nylon based 
molding device as the organic planting bag molder (2) testing the molding device  
with various composition and thickness of planting bag. Design parameters in the 
research expects that the molding device easy to operate, the planting bag material 
easy to flow to molder space and not stick to the molding device, the planting bag 
thickness is uniform, no hole at the molding product, and to produce planting bag 
in one molding does not need several molding processes because of damage or 
hole at the planting bag, in this case it does not reproduce  the molded planting 
bag, such as patch of organic bag. 

The research was conducted at  PERKASA Workshop, Lowokdoro Street 
No 8, Gadang and Agricultural Power and Engine Laboratory, Agricultural 
Engineering Department, Agricultural Technology Faculty,  Brawijaya 
University, Malang. The used materials (1) scales to weight  the material 
composition weight (2) scissors and knife, to reduce the material size (3) blender 
to soften and homogenize material (4) filter, to filter pulp (5) sliding compass and 
ruler to measure the planting bag dimension (6) bucket, as washing water 
container. The material that is used in  molding device construction and planting 
bag such as (1) eceng gondok and banana stems as organic planting bag materials 
(2) ZA as fiber decomposer material (3) nylon as molding device material. The 
research was conducted in several stages, the fires design and construct molder, 
then test the molder by molding organic planting bag  at various composition and 
thickness. From both factors, it obtained eight compositions, that was ; K1P1 
(100% Eceng gondok + 0.5cm thickness); K2P1 (90% eceng gondok + 10% 
banana stems + 0.5 cm thickness); K3P1 (80% eceng gondok + 20% banana stems 
+ 0.5 cm thickness); K4P1 (70% eceng gondok + 30% banana stems + 0.5 cm 
thickness); K1P2 (100% Eceng gondok + 0.2cm thickness); K2P2 (90% eceng 



gondok + 10% banana stems + 0.2 cm thickness); K3P2 (80% eceng gondok + 
20% banana stems + 0.2 cm thickness); K4P2 (70% eceng gondok + 30% banana 
stems + 0.2 cm thickness) 

From the results, it can be concluded that the nylon (Polyamide Resin) 
based  molding device has 30 cm length, 12.4 cm width, and 15.5 cm height. The 
device also has two molding holes  and two thickness output with molding space 
volume of 76.16 cm3 at 0.5 cm thickness, and 29.94 cm3 at 0.2cm thickness  and 
planting bag volume of 111.17cm3. The testing results  of the device suitable with 
the design parameter but the thickness variety  at composition of 70% eceng 
gondok and thickness 0.5 (K4P1) hard to achieve and there were still holes  at the 
0.2cm thickness. It was influenced by organic materials  and material composition 
differences that is molded into organic planting bag. The higher eceng gondok 
content the higher shrinkage level so the lower the bag thickness and volume so 
the designed molding  device only able to produce  bag volume of 51.01 cm3-
88.3cm3. Generally, the volume size can be used for horticulture and decorative 
plants seedling. 
 
 
Keyword: Molding Device, Organic Planting Bag, and Nylon (Polyamide Resin) 
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I.   PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1.  Latar Belakang 

 Pindah tanam (transplanting) merupakan perpindahan dari satu media tanam 

ke media tanam yang lain. Transplanting merupakan fase yang cukup penting 

dalam pembudidayaan tanaman sehingga dalam prosesnya harus dilakukan 

dengan hati-hati dan membutuhkan ketelitian. Menurut Koesriharti (1987) sering 

terjadi kematian setelah bibit dipindahkan, lebih-lebih jika tanah yang ditanami 

kurang gembur mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat. 

 Tanaman yang dipindahtanamkan merupakan tanaman yang telah melalui 

fase pembibitan dengan baik. Pembibitan merupakan bagian khusus dari 

pembiakan dengan biji, biasanya benih dapat dikecambahkan dalam bak-bak 

semai (seeding flat) kemudian dipindahkan kemedia tanam yang sesuai. Lama 

persemaian tergantung pada jenis tanaman yang akan ditanam, misalnya tanaman 

semusim, persemaiannya berkisar antara satu sampai dua bulan. Untuk tanaman 

tahunan biasanya mencapai delapan bulan (Rubatzky dkk,1997). 

 Wadah persemaian yang biasa digunakan petani sampai saat ini adalah 

polybag. Polybag merupakan wadah media tanam berbahan dasar plastik yang 

memiliki kelebihan diantaranya murah, tahan karat, tahan lama, ringan, bentuk 

seragam, tidak cepat kotor dan mudah diperoleh (Sarpian, 2001). Kelemahan 

polybag adalah pada saat transplanting, polybag harus dilepas/dirobek karena 

bahan tersebut tidak dapat terdekomposisi dengan baik. Menurut Maryani (1998) 

proses perobekan dapat menyebabkan hancurnya media tanam dan kerusakan akar 
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yang memungkinkan  terjadinya stagnasi atau bahkan mati setelah bibit 

dipindahkan. 

  Guna mengatasi hal diatas beberapa peneliti (Maryani, 1998; In’ami, 2000; 

Hargini, 2006 dan Damar, 2006) telah membuat kantong tanam organik dengan 

bahan baku eceng gondok. Alat pencetak yang dipergunakan dalam pembuatan 

kantong tanam terbuat dari bahan logam yang rata-rata mempunyai kelemahan 

terhadap proses pelepasan karena lengket. Selain itu pada alat pencetak tidak ada 

alur pemotong sehingga proses perobekan dilakukan dengan menggunakan 

gunting atau pisau. 

  Dari pertimbangan diatas dilakukan penelitian penggunaan nylon 

(Polyamide Resin) sebagai bahan alat pencetak dengan harapan:  

1. Bahan kantong tanam tidak mudah lengket dan mudah mengalir saat dalam 

proses pencetakan. 

2. Pemberian alur pembatas diantara lubang cetak dalam satu cetakan sehingga 

memudahkan dalam proses perobekan kantong tanam. 

  Penentuan pengambilan nylon sebagai bahan alat pencetak didasarkan atas 

sifat-sifat nylon (Otsuka, 2008) yang diantaranya mempunyai abrasion resistance 

yang sangat unggul, self lubrication ability yang baik, shock resistancenya sangat 

baik, chemical resistance, solvent resistance dan oil resistancenya juga baik. 

Selain itu nylon mempunyai kekerasan yang baik serta tidak mudah dipengaruhi 

oleh perubahan temperatur. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

1. Apakah nylon (Polyamide Resin) dapat digunakan sebagai bahan alat 

pencetak kantong tanam organik. 

2.  Apakah sifat fisik hasil cetakan dipengaruhi oleh konstruksi alat 

pencetak, komposisi bahan dan ketebalan kantong tanam organik. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Membuat dan mempelajari alat pencetak berbahan dasar nylon 

(Polyamide Resin) sebagai alat pencetak kantong tanam organik. 

2. Menguji alat pencetak dengan berbagai perbandingan komposisi dan 

ketebalan kantong tanam organik. 

 
1.4.   Manfaat Penelitian 

1. Memberikan alternatif teknologi tentang pemanfaatan eceng gondok dan 

serat pelepah pisang  sebagai bahan baku utama dalam pembuatan 

kantong tanam organik. 

2. Mengurangi penggunaan polybag di lahan pertanian terutama saat 

persemaian. 

 
1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1.  Tidak menguji kantong tanam organik untuk proses persemaian. 

2. Tidak menguji sifat kimia nylon (Polyamide Resin) dan pengaruhnya 

terhadap hasil cetakan. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1.  Cetakan 

Cetakan merupakan mold yang dibuat sedemikian rupa sehingga bahan 

baku yang dimasukkan kedalam cetakan akan mengisi rongga cetak sesuai dengan 

bentuk dan konstruksi cetakan yang telah didesign. Alat pencetak kantong tanam 

organik yang dibuat oleh Damar (2006), mempunyai empat buah lubang cetak dan 

sudut tirus sebesar 1040 (Gambar 1). Proses pengisian bahan dari atas dituangkan 

ke cetakan bagian bawah kemudian dipres dengan cetakan bagian atas dengan 

memberikan tekanan tetap sebesar 10 kilogram (Damar, 2006). 

ά = 1040 

6 
cm

Cetakan atas

Cetakan bawah

 

 

 

Gambar 1. Alat Pencetak Kantong Tanam Organik (Damar, 2006). 
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2.2.   Plastik  

2.2.1. Definisi Plastik 

Plastik merupakan bahan baku yang diperoleh melalui proses sintesis dari 

berbagai bahan mentah, seperti : minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Plastik 

juga dapat dinamakan bahan organik karena terdiri dari persenyawaan-

persenyawaan karbon, kecuali plastik silikon yang mengandung silicium sebagai 

pengganti karbon (silicium secara kimiawi mirip dengan karbon). Plastik juga 

disebut sebagai bahan berstruktur makro molekuler karena bahan tersebut terdiri 

dari molekul-molekul yang besar (makro), (Novyanto, 2008). 

2.2.2. Pengertian Plastic Molding (Mold Plastik)

Secara umum pengertian Plastic molding adalah proses pembentukan 

suatu benda atau produk dari material plastik dengan bentuk dan ukuran tertentu 

yang mendapat perlakuan panas dan pemberian tekanan dengan menggunakan alat 

bantu berupa cetakan atau Mold. Mold plastik pada prisipnya adalah suatu alat 

(tool) yang digunakan untuk membuat komponen-komponen dari material plastik 

dengan sarana mesin cetak plastik. 

Berdasarkan proses pembuatannya, plastik yang mudah terurai dibedakan atas 3 

tipe yaitu (Sumule dan Suwahyono, 1994): 

1. Plastik yang dihasilkan dari suatu bahan akibat kerja dari suatu jenis  

mikroorganisme (prekusor). 

2. Plastik yang dibuat berdasarkan hasil rekayasa kimia dari bahan polimer  

alami seperti serat selulosa dan bahan berpati (amylase). 
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3.  Plastik dengan bahan baku polimer sinetik sebagai hasil dan sintesa minyak 

bumi seperti poliester copolimer. 

2.2.3. Susunan Kimiawi dan Fabrikasi Plastik 

a. Kimia dan Fabrikasi Plastik

Semua plastik kecuali plastik-silikon terdiri dari persenyawaan karbon 

yang membentuk molekul makro. Disamping karbon, masih terdapat elemen-

elemen lain yang terkandung didalam plastik, yaitu Hidrogen, Oksigen, Nitrogen, 

Chlor dan Fluor. Oksigen dan Hidrogen berasal dari bahan mentah (minyak bumi, 

gas bumi dan batubara). 

Menurut Novyanto (2008), secara umum, fabrikasi dari plastik terdiri atas dua 

tahap, yakni: 

1. Sintesis dari persenyawaan-persenyawaan organik yang mampu bereaksi. 

Persenyawaan-persenyawaan tersebut berstruktur molekular tunggal 

(monomer). 

2. Penyatuan molekul tunggal yang mampu bereaksi menjadi molekul makro. 

Substansi semacam ini umumnya disebut dengan polimer. Dalam reaksi 

penyatuan tersebut beribu-ribu molekul tunggal dari monomer yang berbentuk 

gas maupun cair mengikatkan diri satu dengan lainnya menjadi satu molekul 

makro dari polimer yang berbentuk padat. Proses pengikatan diri dapat 

berlangsung dalam tiga macam, yakni: Polimerisasi, Polikondensasi dan 

Poliadisi.  

Pada Polimerisasi terbentuk molekul-molekul makro yang berbentuk 

benang yang membelit satu dengan lainnya (tampak seperti benang ruwet) 
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dinamakan dengan amorpha. Sebagian molekul-molekul makro dapat memiliki 

susunan teratur disebut dengan susunan kristalik. Jadi, dengan demikian plastik 

yang memiliki molekul-molekul makro yang sebagian tersusun secara amorphik 

dan yang lain tersusun secara kristalik disebut dengan plastik bersusunan kristalik-

sebagian.  

Salah satu ciri dari plastik amorphik yakni : tembus pandang seperti kaca 

sedangkan plastik kristalik-sebagian itu mempunyai ciri tidak tembus pandang 

(seperti “santen”-dalam bahasa jawa). Melalui proses Polikondensasi dan Poliadisi 

akan diperoleh molekul-molekul makro yang tidak lagi saling membelit tetapi 

saling mengikatkan diri secara stereometrik yang seolah-olah menyerupai sebuah 

jala. 

b. Jenis Plastik Berdasarkan Susunan Molekul dan Kimianya

1. Thermoplast 

Menurut Novyanto (2008), Thermoplast mempunyai susunan molekul 

benang ruwet dan tanpa ikatan. Molekul-molekul makro bersatu karena adanya 

gaya yang berasal dari gesekan dan belitan antar molekul. Plastik semacam ini 

sangat mudah mengalami deformasi (perubahan bentuk) apabila terkena gaya 

yang relatif kecil karena posisi-posisi molekul mudah bergeser. Susunan molekul 

yang semula seperti benang ruwet apabila terkena gaya akan berubah secara 

teratur (searah dengan gaya).  

Pada temperatur ruang, gaya lekat antar molekul relatif besar. Plastik 

thermo (thermoplast = panas, bahasa Yunani) apabila temperatur dinaikkan maka 

gaya lekat antar molekul semakin berkurang sehingga plastik menjadi elastis. Jika 
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panas yang diberikan melebihi batas ambang gaya lekat antar molekul maka 

plastiknya menjadi lunak dan akhirnya mencair. Pada proses pendinginan plastik 

yang mula-mula berada dalam keadaan cair akan melunak kembali, kemudian 

elastis  dan menjadi material keras. Perubahan keadaan ini dapat diulang tanpa 

batas. 

2. Duroplast 

Duroplast terdiri dari molekul-molekul makro yang membentuk susunan 

jala yang rapat. Susunan jala ini terbentuk berdasarkan gaya sambung kimiawi. 

Gaya tersebut apabila mengalami kenaikan temperatur maka akan semakin 

mengecil. Pada temperatur tertentu susunan jala akan mengalami kerusakan dan 

apabila didinginkan kembali ke temperatur semula. Jala yang telah mengalami 

kerusakan tidak akan kembali ke susunan atau bentuk semula. Jenis plastik ini 

apabila dipanaskan sifat-sifat mekanisnya hanya akan mengalami sedikit 

perubahan. Oleh karena itu jenis plastik ini dinamakan dengan duroplast (duros = 

keras, bahasa Yunani).  

3. Elastomer 

Elastomer terdiri dari molekul-molekul makro yang membentuk susunan 

jala yang renggang. Susunan jala yang renggang ini terbentuk berdasarkan gaya 

fisik (gaya gesek dan belitan) dan gaya sambung kimiawi yang terdapat pada 

ikatan-ikatan antara dua molekul makro. Ikatan antara dua molekul makro pada 

elasthomer memiliki jarak yang relatif besar bila dibandingkan dengan duroplast. 

Sifat elastik seperti pada karet inilah yang menjadi alasan mengapa jenis plastik 

ini dinamakan elastomer. Meskipun demikian, apabila elastomer dipanaskan 
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melebihi batas temperatur yang diizinkan dan kemudian didinginkan kembali 

maka elastomer akan rusak seperti halnya pada duroplast. 

2.2.4. Jenis dan Kegunaan Bahan Baku Plastik 

Menurut Otsuka’s (2008), jenis dan kegunaan bahan baku plastik dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Polystyrene (Stirol Resin) 

Karakteristik : 

• Refrective Index tinggi, keras dan transparan. 

• Tidak berbau dan beraroma. 

• Berat jenis ringan dan Molding Capacity baik. 

• Harga murah dan mudah dalam pewarnaan namun sifatnya rapuh terhadap 

panas. 

• Dimensional Stability baik dan mempunyai Hygroscopicity yang rendah. 

• Sifat menahan arus listrik (isolator) unggul.  

Kegunaan : 

• Perlengkapan dapur, mainan. 

• Container, suku cadang elektrik-telekomunikasi, lemari es, radio, televisi. 

• Dan yang berbuih dipakai untuk Heat Insulating Material, bahan 

bangunan, bahan pembungkus, barang-barang isolator.  

2. As Resin (SAN) 

Karakteristik : 

• Transparansinya baik. 

• Sifat tahan panas dan sifat mekanisnya melebihi Polystyrene. 
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• Sifat tahan minyak dan tahan terhadap obat kimia sangat baik. 

Kegunaan : 

• Sama seperti Styrol Resin. 

• Banyak dipakai sebagai produk barang yang memerlukan sifat tahan 

goncangan dan tahan panas. 

3. ABS Resin 

Karakteristik : 

• Tahan obat kimia dan tahan panas, tanpa kehilangan sifat electricity 

property (isolator), molding capacity yang baik. 

• Tahan goncangan, permukaan yang keras, tidak akan mengalami 

perubahan bentuk pada temperatur tinggi. 

• Molding finishing dan dimensional stability yang unggul. 

Kegunaan : 

• Dipakai untuk berbagai bidang, misalnya : perlengkapan atau perkakas 

untuk mobil, kantor, radio, televisi, tape recorder, onderdil peralatan 

listrik, alat rumah tangga, alat keamanan, mainan, onderdil industri dll. 

• Sebagai bahan galvanizing yang cocok untuk berbagai bidang. 

4. Acrylic Resin 

Karakteristik : 

• Permukaan mengkilap, transparansinya unggul sekali walau dalam  waktu 

yang lama dan hampir tidak terjadi perubahan warna. 

• Sifat mekanisnya juga baik. 

• Tahan obat kimia, tahan terhadap minyak. 
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Kegunaan : 

• Untuk kaca jendela, onderdil mobil, alat penerangan, barang perhiasan, 

barang keperluan kedokteran, untuk optical dll. 

5. Polyethylene (PE) 

Karakteristik : 

• Berat jenisnya kecil. 

• Tahan terhadap goncangan kuat, elongation dan kekuatan tariknya besar. 

• Daya isap air mendekati nihil. 

• Chemical resistance (melawan sifat kimia) unggul, sangat peka terhadap 

pelarut organik.  

Kegunaan : 

• Untuk barang kelontong yang dibutuhkan sehari-hari, onderdil listrik, 

onderdil mesin dan bermacam-macam container. 

6. Polypropylene (PP) 

Karakteristik : 

• Sangat mirip sifatnya dengan polyethylene yang tinggi kepekatannya, 

tergolong dalam crystalline resin. 

• Bila dibandingkan PE keunggulannya lebih mengkilap. 

• Gaya menahan panas tinggi, tidak mudah pecah dan tahan terhadap sifat 

kimia. 

Kegunaan : 

• Saling bersaingan dengan PE, yaitu dipakai sebagai barang kelontong, 

keperluan sehari-hari, onderdil industri dan onderdil listrik dll. 
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7. Polyvinyl Chloride (PVC) 

Karakteristik : 

• Mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang sangat baik. 

• Tahan air, acid resistance, alkali resistance, dan sifat menahan arus listrik 

yang baik. 

Kegunaan : 

• Produk barang lunak, film-sheet, kulit pembalut kabel listrik, peralatan 

kedokteran dll. 

8. Polyamide Resin (Nylon) 

Nilon merupakan serat yang dibuat dari polimer sintetik berantai panjang 

yang mempunyai gugus–gugus amida. Nylon dapat didefinisikan sebagai 

permeluapan polimer yang terbentuk oleh hasil tindak balas campuran diamina 

dan asid dikarboksilik yang sama banyak sehingga membentuk ikatan peptida 

pada ujung kedua belah monomer. 

Karakteristik : 

• Mempunyai friction coefficient yang  kecil dan self lubrication ability 

(kemampuan terhadap minyak) sangat baik. 

• Abrasion resistance unggul. 

• Tahan terhadap getaran/goncangan. 

• Kekerasannya baik, dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan 

temperatur. 

• Tahan terhadap bahan kimia, bahan pelarut dan minyak. 
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•  Water absorbing property (daya isap air) besar, namun pada umumnya 

mempunyai dimensional stability yang kurang baik. 

• Crystalline resin yang representative. 

Kegunaan : 

• Onderdil mesin seperti gear, bearing, bush dll. 

• Mengandalkan keunggulan akan abrasion resistance self, lubrication 

ability, heat resistance, mechanical property dan oil resistance dipakai 

juga untuk onderdil listrik, onderdil kendaraan dan bahan bangunan 

lainnya.  

9. Polyacetal Resin (POM) 

Karakteristik : 

• Repeating strengt dan batas kejenuhannya dapat dikatakan paling unggul. 

• Abrasion resistance unggul, tapi masih dibawah nylon. 

• Mempunyai creep resistance dan dimensional stability yang baik. 

• Gaya melawan panas dan zat pelarut sangat baik. 

• Kelenturan dan compressive strength berimbang dengan nylon, namun 

polycarbonate berada pada taraf tertinggi. 

• Kelemahannya, bila terjadi perubahan temperatur bisa terjadi 

formaldehyde dan keadaan yang kurang menyenangkan, serta lemah 

terhadap sinar ultra violet. 

Kegunaan : 

• Dipakai untuk onderdil mobil, onderdil mesin perindustrian, peralatan 

telekomunikasi, onderdil listrik dan bahan konsumtif yang umum.  
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• Di pakai juga untuk bermacam roda gigi (gear), bearing, pulley, screw, 

fastener fan dll. 

10. Polycarbonate (PC) 

Karakteristik : 

• Sifat keuletan yang hebat, impact strength dan tensile. 

• Kekuatannya tinggi. 

• Creep characteristic yang unggul. 

• Deformasi temperaturnya lebih tinggi. 

• Mold shrinkage rate kecil, tapi gaya terhadap pelarut jelek.  

Kegunaan : 

• Untuk barang kelontong, onderdil listrik, bahan konstruksi dari onderdil 

mesin. 

• Juga dipakai untuk container, hak sepatu, switch pot, hair drier, hair 

collar, fan,  perumahan, cover, helm dll. 

11. Cellulose Acetate (CA) 

Karakteristik : 

•  Tembus pandang dan gaya melawan reaksi kimia baik. 

•   Proses molding mudah dan gaya melawan getaran juga baik.  

Kegunaaan : 

•   Dibandingkan dengan celluloid lebih sukar terbakar, dipakai untuk sisir, 

kemudi (handle) mobil, bermacam-macam gagang, tangkai kaca mata, 

mainan, container, pipa, jepitan dll. 
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2.3.  Bahan Organik 

Menurut Vos (1994), bahan organik merupakan substrat alami untuk 

mikroorganisme sarotifik dan secara tidak langsung memberi nutrisi bagi tanaman 

melalui kegiatan mikroorganisme tanah. Penambahan bahan organik akan 

berpengaruh terhadap distribusi stabilitas agregat, kemudian akan berpengaruh 

juga terhadap kerapatan lindak (bulk density). Jumlah bahan organik dapat 

dihitung dari kadar kation organik (Anonymous, 1984). Macam-macam bahan 

organik yang digunakan sebagai bahan baku kantong tanam organik antara lain: 

a. Eceng Gondok. 

Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan gulma air yang perlu 

diperhatikan karena termasuk gulma dengan pertumbuhan yang sangat pesat 

(Moenandir dan Argosadewo, 1992). Gulma ini mampu memenuhi permukaan air 

dalam waktu singkat. Eceng gondok (Eichornia crassipes) adalah jenis tanaman 

air yang dominan berfungsi sebagai gulma. Jenis gulma ini akan mempercepat 

pendangkalan rawa/waduk, kompetitor tanaman padi, mengganggu transportasi 

air, sebagai habitat faktor penyakit, dan mengurangi estetika perairan (Moenandir 

dan Susanto, 1990). Eceng gondok sebenarnya bisa menjadi bahan potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai kompos, penjernih air, bahan biogas, bahan baku kertas, 

dan pakan ternak. Upaya untuk menanggulangi jenis gulma ini sangat sulit dan 

memerlukan biaya yang cukup mahal, karena selain cepat tumbuh dan mudah 

berkembang gulma ini juga sulit dibunuh menggunakan herbisida. Bahan 

Herbisida tersebut malah menimbulkan efek samping terhadap tanaman lain 

(Friger dan Matsunaka, 1997).  
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Ada beberapa penelitian tentang pemanfaatan eceng gondok antara lain 

dapat digunakan sebagai media penanaman jamur merang, pakan ternak, bahan 

kompos, produksi biogas, pengikat logam berat dari dalam air dan bahan baku 

pembuatan kertas (Soerjani, 1979). 

Menurut Sembiring dan Tarigan (1985), eceng gondok segar memiliki pH 

sekitar 5,5. Penelitian telah dilakukan didapatkan hasil analisis seperti pada Tabel 

1, berikut:  

Tabel 1. Analisa Eceng gondok Kering 

Komponen Berat (%) 

Abu 

SiO2

K2O 

P2O5

CaO 

Cl 

30.6 

20.7 

34.2 

8.5 

8.4 

20.4 

Sumber : Sembiring dan Tarigan (1985) 

 

b.   Pelepah Pohon Pisang 

Menurut Benson  dalam Sugiarto (1991) pisang diklasifikasikan dalam : 

       Devisio : Spermatophyta 

 Class  : Angiospermae 

  Sub class : Monocotyledoneae 

 Ordo  : Musales  

 Family    : Musaceae 

 Genus     : Musa  

  Species    : Musa paradisiaca.  
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 Pisang  (Musa paradisiaca L) merupakan tanaman dataran rendah. 

Menurut Munadjim (1983) bahwa tanaman pisang rata-rata tumbuh pada 

ketinggian 1000 dpl dan tahan dimusim kering karena batangnya banyak 

mengandung air (kurang lebih 80-90 %). Derajat keasaman tanah antara 4,5-7,5. 

Curah  hujan  yang dibutuhkan antara  1.520-3.800 mm/th dengan 2 bulan kering 

(Widyastuti dan Paimin,1993). 

Tanaman ini masa buahnya tidak bergantung pada musim. Buahnya dapat 

langsung dimakan atau diolah terlebih dahulu. Akar tanaman pisang tumbuh 

mendatar hingga 4-5 m dan tumbuh kebawah sedalam 75-150 cm. Batangnya 

terletak di dalam tanah, batang yang tampak merupakan batang semu yang 

terbentuk dari pelepah daun yang saling menutupi dengan kompak. Tinggi batang 

semu bervariasi antara 2,5 -7,5 m (Widyastuti dan Paimin, 1993). 

 Batang/pelepah pohon pisang sebagian besar berisi air dan serat (selulosa), 

disamping bahan mineral kalium, fosfat dan lain-lain. Komposisi kimia pelepah 

pisang setelah panen (setiap 100 kg) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2.  Komposisi Kimia Pelepah Pisang Setelah Panen Pada Setiap 100 
gram Bahan. 

Unsur Satuan Jumlah 

Air 

Protein 

Fosfor 

Kalium 

Kalsium 

Besi 

Hidrat arang 

gr 

gr 

mg 

mg 

mg 

mg 

gr 

92.50 

0.35 

135 

213 

122 

0.70 

4.60 

Sumber : Munadjim (1983)  
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Pelepah dianggap memiliki jenis serat yang cukup baik dan biasanya 

pelepah pisang ini hanya akan menjadi limbah pertanian setelah melewati proses 

pemanenan. Satuhutu dan Supriyadi (1994) menjelaskan bahwa pelepah pisang 

umumnya banyak dimanfaatkan untuk membuat lubang pada bangunan, alas 

untuk memandikan mayat, untuk tancapan wayang, untuk membungkus bibit-

bibitan, untuk tali industri pengolahan tembakau (dikeringkan terlebih dahulu), 

dan baik pula dibuat kompos. Selain itu, air dari batang pisang dapat 

dimanfaatkan untuk penawar racun dan untuk pengobatan tradisional.  Kaitannya 

dengan nilai tambah, batang/pelapah pohon pisang banyak digunakan sebagai 

bahan baku furniture dan kerajinan tangan. 

Menurut Malo (2004), limbah pertanian hanya sebagian kecil yang 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan/pakan ternak. Namun, sebagian besar dari 

limbah tersebut dibiarkan membusuk, hingga menjadi humus. Sehingga belum 

ada penanganan yang serius dalam menghadapi masalah limbah ini. 

2.3.1.  Proses Pembuatan Kantong Tanam Organik 

Prinsip dasar pembuatan kantong tanam organik ini mengacu pada proses 

pembuatan kertas hanya saja cetakan berbentuk mangkuk bukan lembaran. 

Sedangkan secara garis besar proses pembuatan kertas itu sendiri meliputi tahap-

tahap antara lain ; persiapan bahan baku, pulping, defiberasi, pencucian, 

penyaringan, pemutihan, dan pencetakan (Smook, 1994).  
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Proses pembuatan kertas digambarkan dalam suatu diagram alir seperti Gambar 2 

dibawah ini: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pulping 

Defiberasi  
(Penguraian Serat) 

Pencucian 

Penyaringan 

Pemutihan 

Pencetakan 
(Pembuatan Lembaran) 

BAHAN 

Persiapan 
(Pemotongan, Pengecilan Ukuran, 

Penimbangan) 

KERTAS

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Kertas (Smook,1994). 

 
Dua hal terpenting dalam pembuatan kertas adalah proses pulping dan 

proses pencetakan. Menurut Smook (1994), pulping adalah suatu proses dimana 

kayu atau bahan baku berserat lainnya diperkecil ukurannya sehingga menjadi 
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suatu massa serat. Hal ini dapat dilakukan secara mekanis, dengan proses 

thermal/panas, kimia atau kombinasi dari cara-cara tersebut. 

 Menurut Muljaningsih (1999), Pulp mekanis dibuat dengan cara 

menumbuk atau menggiling selulose. Didalam pulp mekanis terkandung partikel 

kayu berukuran kecil yang belum teredusir menjadi serat dan masih tampak oleh 

mata telanjang. Hasil kertas berasal dari pulp mekanis ini sering disebut serat kayu 

(woody). Malo (2004) menambahkan, kertas yang dihasilkan dari pembuatan 

secara mekanis ini akan memiliki sifat yang mudah sobek serta berserat pendek. 

Kertas jenis ini biasanya digunakan sebagai kertas koran, tissue, penyerap air, 

serta beberapa kebutuhan lain yang pemakaiannya berjangka waktu pendek. 

Terdapat tiga macam proses pembuatan pulp (Anonymous, 2006), antara 

lain: 

1. Proses Mekanis 

Tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan baku digiling dengan 

mesin sehingga selulosa terpisah dari zat-zat lain. 

2. Proses Semi-Mekanis 

Dilakukan seperti proses mekanis, tetapi dibantu dengan bahan kimia 

untuk lebih melunakan, sehingga serat-serat selulosa mudah terpisah dan tidak 

rusak. 

3. Proses Kimia 

Bahan baku dimasak dengan bahan kimia tertentu untuk menghilangkan 

zat lain yang tidak perlu dari serat-serat selulosa. Dengan proses ini, dapat 

diperoleh selulosa yang murni dan tidak rusak. 
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 Pulping kimia adalah pulping dengan menggunakan bahan kimia dan 

panas, serta menggunakan hanya sedikit atau sama sekali energi mekanis. Proses 

soda (soda process) merupakan metode pulping tertua yang menggunakan bahan 

aktif Natrium Hidroksida (NaOH) sebagai pengurai lignin dan pemutus ikatan 

antar serat (Smook, 1994). Muljaningsih (1999) menambahkan, caustik soda dan 

sodium sulphate menjadikan serat kasar dan sangat kuat yang dikenal dengan 

nama kraft. Karena kekuatannya, bahan ini sangat cocok untuk mulsa dan kotak 

pengemas barang-barang berat dan elektronik. Ada satu jenis bahan kimia lain 

yang biasanya dipakai dalam proses ini yaitu jenis sulphit misalnya amonium dan 

kalsium digunakan untuk menghasilkan serat halus bahan baku kertas cetak dan 

tulis berkualitas tinggi. Kertas semacam ini biasanya dibuat berwarna putih, 

sangat bagus dan kuat, serta harganya relatif mahal. 

Menurut  Triyanto (2000), biasanya bahan dihancurkan secara mekanis 

tanpa tambahan bahan kimia, kecuali perekat yang ditambahkan pada pulp 

menjelang proses pencetakan. ZA merupakan pupuk kimia yang dibuat dari gas 

amoniak dan asam belerang.  Persenyawaan kedua zat ini menghasilkan pupuk 

ZA dengan kandungan N sebanyak 21%. ZA juga dapat digunakan untuk 

menguraikan lignin seperti NaOH.  Sifat pupuk ZA ini adalah sedikit higroskopis, 

reaksi kerjanya agak lambat dan jika dipakai sebagi pupuk, akar tanaman tidak 

dapat menyerapnya bersama air tanah (Lingga dan Marsono,  1986). 

2.3.2. Kondisi Fisik Kantong Tanam Organik 

Menurut In’ami (2000), dalam melakukan penelitian mengenai kantong 

tanam organik, ada beberapa sifat-sifat yang harus diketahui antara lain: 
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a. Kadar Air Kantong Tanam Organik (%)                               

         % 100 x 
Cawan-Basah Berat 

KeringBerat  -Basah Berat  (%bb) ka =  ……………………….(1) 

b.  Kerapatan  atau Densitas (gr.cm-3) 

 Densitas =      Berat kantong Tanam (gram)            .............................(2) 
         Volume bahan Kantong Tanam (cm3) 
 
 

c. Daya Serap Air (%) 

% 100
Basah  KantongBerat 

Kering  KantongBerat  -Basah   KantongBerat    (%bk) DS ×= ....(3) 

d.   Tahanan Tarik Kantong Tanam Organik (N.cm-2) 

Pengukuran ini dimulai dengan cara memotong masing-masing kantong 

tanam hingga berbentuk lembaran. Nilai tahanan tarik diukur dengan cara 

menjepit kedua ujung lembaran kantong tanam, salah satu bersifat elastis sedang 

ujung yang lain dihubungkan dengan timbangan pegas melalui sebuah ulir 

penegang. Ulir tersebut dikencangkan sedikit demi sedikit sehingga kantong 

tanam tertarik hingga putus. Nilai pada saat putus adalah nilai gaya tarik 

kantong tanam organik (Triyanto, 2000). 

e.   Ketahanan Penetrasi Kantong Tanam Organik (N.cm-2) 

Nilai gaya penetrasi didapatkan dari mulai sobeknya  kantong tanam 

akibat tekanan dibagi dengan luasan jarum pada alat Brazilian test (Triyanto. 

2000). 



II. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan November 2008 di 

PERKASA Bengkel, jalan Lowokdoro No. 8 Gadang - Malang dan Laboratorium 

Daya dan Mesin Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya. 

3.2. Alat dan Bahan 

a. Alat  

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain: 

• Timbangan, untuk menimbang berat komposisi kantong tanam. 

• Gunting dan pisau, untuk memperkecil ukuran bahan kantong tanam. 

• Blender, untuk menghaluskan dan menghomogenkan bahan. 

• Saringan, untuk menyaring pulp. 

• Jangka sorong dan mistar, untuk mengukur dimensi kantong tanam. 

• Ember, sebagai wadah/tempat air pencucian. 

• Seperangkat mesin bubut, untuk membuat dan perbaikan alat pencetak. 

• Oven, melihat besarnya kadar air dan pengeringan kantong tanam. 

• Braziliant test, untuk menghitung tahanan normal dan tegangan tarik 

kantong tanam organik. 

b. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan alat pencetak dan kantong 

tanam organik antara lain: 
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• Eceng gondok dan Pelepah pohon pisang, sebagai bahan utama kantong 

tanam organik. 

• ZA, sebagai pengurai lignin pada bahan kantong tanam. 

• Plastik jenis nylon (Polyamide Resin), sebagai bahan baku alat pencetak. 

3.3.   Pelaksanaan Penelitian 

  Tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAPORAN 

Pembuatan Alat Pencetak 

Kantong Tanam 

Hasil Cetakan Sesuai 

Perancangan Alat Pencetak 

Persiapan Alat dan 
Bahan Pencetak 

Persiapan Bahan 
Kantong Tanam 

Pulp 

Ya 

Tidak 

Data 

Pengujian 

Uji Alat Pencetak 

Mulai 

Gambar 3. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian. 
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  Dari diagram alir diatas, urutan pelaksanaan penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Persiapan Alat dan Bahan. 

Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat 

pencetak dan kantong tanam organik. 

2. Pembuatan Alat Pencetak 

Alat pencetak dibuat dengan menggunakan mesin bubut di workshop 

PERKASA Bengkel, jalan Lowokdoro No. 8, Gadang - Malang. 

3. Pembuatan Kantong Tanam 

Campuran eceng gondok, pelepah pisang dan ZA yang sudah menjadi bubur 

(pulp) dimasukkan kedalam cetakan. 

4. Uji Alat Pencetak 

Menguji alat pencetak dengan mengamati dan menguji hasil cetakan, dalam 

hal ini kantong tanam kering. Jika design alat pencetak tidak sesuai kriteria  

yang ditandai dengan banyaknya lubang atau kantong tanam sulit dilepas, 

maka dilakukan perbaikan bentuk permukaan atau sudut tirus. 

3.3.1. Pembuatan dan Perbaikan Alat Pencetak 

a. Bahan Baku dan Konstruksi Alat Pencetak. 

  Alat pencetak dibuat dari bahan plastik jenis nylon (polyamide resin) 

karena mempunysi sifat kimia yang baik, bahan bakunya mudah ditemukan dan 

mudah dibentuk. Pada alat pencetak dibuat dengan dua buah lubang cetak dan 

pemberian sekat berbentuk gerigi (alur) agar kantong tanam yang sudah jadi 

mudah dirobek menjadi satu bagian. 
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  Pembuatan alat pencetak diawali dengan hasil ketebalan 0,5 cm, kemudian 

membuat alat pencetak dengan hasil ketebalan 0,2 cm dengan bentuk konstruksi 

yang sama. Besar sudut, diameter dan panjang cetakan bagian atas hasil ketebalan 

0,5 cm sama besar dengan hasil ketebalan 0,2 cm. Untuk ketebalan 0,2 cm yang 

dirubah adalah volume alat pencetak bagian bawah, yaitu dengan memperkecil 

diameter lubang dan tinggi lubang cetak. Alat pencetak bagian bawah dengan 

hasil ketebalan 0,5 cm dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini:                                                            
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Gambar 4. Rencana Bentuk Alat Pencetak Bagian Bawah Hasil Ketebalan 0,5 Cm. 
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Cekungan 
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Gambar 5. Rencana Bentuk Plat Pelepas. 
 

 Plat pelepas merupakan sekat yang dibuat untuk memudahkan proses 

pemisahan antara alat pencetak bagian bawah dan alat pencetak bagian atas. Dari 

Gambar 5 juga terlihat dua buah cekungan dan enam buah guide (besi silinder 

sepanjang 1,5 cm). Guide difungsikan agar alat pencetak bagian bawah dan alat 

pencetak bagian atas tetap singkron sehingga tebal dinding, dasar dan bibir 

kantong tanam menjadi seragam. 
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Gambar 6. Rencana Bentuk Alat Pencetak Bagian Atas. 

 Setelah alat pencetak dengan hasil ketebalan 0,5 memenuhi kriteria, 

kemudian membuat alat pencetak dengan hasil ketebalan 0,2 cm. Pembuatan 

ukuran dengan dua ketebalan yang berbeda dilakukan untuk menguji hasil fisik 

kantong tanam. Pada hasil ketebalan 0,2 cm memungkinkan terbentuknya lubang-

lubang pada kantong tanam karena rongga cetakan yang begitu sempit dan bahan 

kantong tanam yang berserat sehingga berpengaruh terhadap nilai tahanan normal 

dan tegangan tarik kantong tanam organik. Dengan dua faktor perbandingan 

tersebut kita dapat mengetahui hasil terbaik pada ketebalan dan perbandingan 

komposisi bahan kantong tanam organik. Lebih jelasnya lihat gambar rencana alat 

pencetak hasil ketebalan 0,2 cm dan 0,5 cm pada Gambar 7 berikut; 
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Rongga lubang cetak 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Rencana Bentuk Alat Pencetak. 

b. Parameter Design. 

  Dari bentuk dan konstruksi pada Gambar 6 dan 7 diatas, diharapkan alat 

pencetak dapat memenuhi kriteria sebagai berikut; 

 Alat pencetak mudah dioperasikan, 

 Bahan kantong tanam mudah mengalir ke rongga cetak, 

 Untuk menghasilkan kantong tanam dalam satu kali pencetakan tidak 

memerlukan beberapa kali proses pencetakan akibat kerusakan atau 

lubang pada kantong tanam, dalam hal ini tidak mencetak ulang kantong 

tanam yang sudah dicetak, misalnya melakukan penambalan, 

 Bahan kantong tanam tidak lengket pada alat pencetak, 

 Ketebalan hasil kantong tanam seragam, dan 

 Tidak terjadi lubang pada hasil cetakan. 

c. Volume dan Sudut. 

 Alat pencetak dirancang dengan 2 hasil ketebalan kantong tanam organik, 

yaitu 0,5 cm dan 0,2 cm. 

• Sudut Kemiringan Alat Pencetak (  0) 
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Tg ά = 
21 RR
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  .......................................................................................(4) 

• Volume Kantong (cm3) 
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Keterangan :    V   = Volume lubang cetak (cm3) 

p    = panjang kubus sambungan (cm) 

 l     = lebar kubus sambungan (cm) 

 t        = tebal kubus sambungan (cm) 

h    = Tinggi  lubang cetak (cm) 

 r1     = jari-jari atas sisi luar (cm) 

r2    = jari-jari bawah sisi luar (cm) 

 R1   = jari-jari atas sisi dalam (cm) 

 R2  = jari-jari bawah sisi dalam (cm) 
 

 



 31

3.3.2. Pembuatan Kantong Tanam 

 Kantong tanam sebagai bahan uji terbuat dari campuran eceng gondok, 

pelepah pisang dan ZA sebagai bahan pengurai serat. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat bagan alir proses pembuatan kantong tanam organik berikut ini; 
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Gambar 8. Diagram Alir Pembuatan Kantong Tanam Organik. 

Dari diagram alir diatas urutan pembuatan kantong tanam organik dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1.  Persiapan Alat dan Bahan 

Menyiapkan eceng gondok, pelepah pisang, ZA serta alat-alat yang akan 

digunakan. 

2.  Pemotongan dan Pengecilan Ukuran 

Eceng gondok dan pelepah pisang dipotong kecil-kecil ±0,2 cm untuk 

memudahkan proses pembuburan. 

3.   Pulping 

Eceng gondok dan pelapah pisang diblender secara terpisah dengan tambahan 

air secukupnya pada setiap penghalusan. Setelah bahan menjadi bubur, bahan 

tersebut diperas dengan menggunakan saringan untuk diambil ampasnya.  

3. Penguraian Serat 

a. Ampas dari kedua jenis bahan tersebut dicampur dalam sebuah ember. 

Selanjutnya campuran bahan direbus dengan penambahan air secukupnya 

dan penambahan ZA 1 %. Perebusan dilakukan sambil diaduk selama  ±30 

menit. 

b. Jika sudah mencapai ±30 menit, tiriskan hingga dingin. 

4.  Pencucian 

a. Setelah dingin, serat dicuci dan dibilas dengan menggunakan air bersih 

sebanyak ±20 liter agar kandungan ZA hilang. 

b. Tiriskan dengan saringan kemudian peras serat-serat yang telah dicuci. 

c. Rebus kembali selama ± 30 menit dengan penambahan air secukupnya. 

d. Setelah direbus kemudian diblender kembali sebelum proses pencetakan 

kantong tanam organik. 
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5.   Pencetakan dan Pengeringan 

Proses pencetakan dimulai dengan memasukkan campuran bubur eceng 

gondok, pelepah pisang dan ZA kedalam alat pencetak melalui lubang isi 

bahan pada alat pencetak bagian bawah, kemudian penutup alat pencetak 

bagian bawah ditekan hingga air yang terkandung dalam serat keluar. Proses 

pengeringan dilakukan dengan panas matahari atau menggunakan oven. 

3.3.3. Uji Alat Pencetak 

 Uji alat pencetak ditunjukkan oleh hasil uji kantong tanam dimana jika 

kantong tanam yang dihasilkan tidak sesuai dengan parameter design alat 

pencetak maka dilakukan perbaikan pada konstruksi alat tersebut. Kantong tanam 

yang diuji mempunyai jenis ketebalan dan perbandingan komposisi eceng gondok 

yang berbeda. 

a. Model Pembuatan Kantong Tanam 

Model pembuatan kantong tanam terdiri atas dua faktor, yaitu: 

1. Kombinasi eceng gondok dan pelepah pisang dengan variasi K1, K2, K3 dan K4. 

2. Ketebalan Kantong Tanam (P).  

 0,5 cm (P1).  

 0,2 cm (P2). 

Dari dua faktor diatas diperoleh delapan kombinasi dengan masing-masing tiga 

ulangan sebagai berikut : 

K1P1 = Eceng gondok 100% + tebal 0,5 cm. 

K2P1 = Eceng gondok 90% + 10% pelepah pisang + tebal 0,5 cm. 

K3P1 = Eceng gondok 80% + 20% pelepah pisang + tebal 0,5 cm. 
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K4P1 = Eceng gondok 70% + 30% pelepah pisang + tebal 0,5 cm. 

K1P2 = Eceng gondok 100% + tebal 0,2 cm. 

K2P2 = Eceng gondok 90% + 10% pelepah pisang + tebal 0,2 cm. 

K3P2 = Eceng gondok 80% + 20% pelepah pisang + tebal 0,2 cm. 

K4P2 = Eceng gondok 70% + 30% pelepah pisang + tebal 0,2 cm. 

b. Parameter yang Diamati 

Dengan perbandingan komposisi dan ketebalan akan berpengaruh terhadap 

kekuatan dan ketahan kantong tanam organik, sehingga perlu dihitung ; 

1. Kadar Air Kantong Tanam Organik (%). 

Pengukuran awal adalah dengan menimbang kantong tanam tersebut untuk 

mengetahui berat basah dan dioven pada suhu 105oC selama 24 jam untuk 

mengetahui berat kering. Setelah kering kemudian dihitung nilai kadar airnya 

dengan menggunakan Persamaan 1.  

2. Uji Tekanan Vertikal Dengan Menggunakan Braziliant Test (N/cm2). 

Pengujian tekanan vertikal ini dilakukan dengan cara memberikan gaya 

vertikal terhadap permukaan sampel yang telah dijepit pada kedua ujungnya 

dengan menggunakan sebuah plat dan memberikan tekanan pada bahan yang telah 

dihubungkan dengan braziliant test dengan panjang bahan 3 cm dan lebar 3 cm. 

Nilai maksimal yang didapatkan pada saat sobeknya sampel merupakan besarnya 

nilai gaya vertikal yang dapat ditahan oleh bahan tersebut. Untuk mendapatkan 

angka yang akurat maka dilakukan tiga kali ulangan dan diambil nilai rata-

ratanya. 
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3. Uji Tegangan Tarik Kantong Tanam Organik Dengan Menggunakan 

Braziliant Test (N/cm2). 

a. Bahan 

Gaya tarik diukur dengan cara menjepit kedua ujung sampel dengan salah 

satu ujung bersifat statis sedangkan ujung yang lain dihubungkan dengan 

braziliant test melalui ulir penegang kemudian dikencangkan sedikit demi sedikit 

sampai sampel tertarik. Nilai gaya pada saat sampel putus merupakan gaya tarik 

yang dapat ditahan oleh kantong tanam organik, yang besarnya dapat dibaca pada 

jarum braziliant test. Pengulangan dilakukan sebanyak tiga kali dengan lebar 

sampel 4 cm dan panjang 2 cm. 

 b. Sambungan 

  Cara mengukur gaya tarik pada sambungan hampir sama dengan poin 

diatas, bedanya sampel yang diukur adalah bekas gerigi/alur yang tercetak pada 

sampel disela-sela kantong tanam. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui 

besarnya gaya tarik saat perobekan/pemisahan kantong tanam menjadi satu 

bagian. 

4. Jumlah Lubang Pada Kantong Tanam. 

Pengukuran dilakukan dengan menyinari kantong tanam organik dengan 

lampu. Sinar-sinar yang menembus lembaran kantong tanam merupakan jumlah 

lubang pada kantong tanam tersebut. 

5.    Perhitungan Volume dan Massa Bahan. 

a. Perhitungan volume bahan dan kantong dapat dicari dengan  menggunakan 

Persamaan 6. 
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b.  Massa kantong tanam (gram) 

 Menghitung massa kantong tanam dilakukan dengan menggunakan 

timbangan digital dengan kapasitas 300 gram yang ada di Laboratorium 

Daya. 

6. Tingkat Pengkerutan dan Penyusutan Hasil Cetakan (%). 

 Pengukuran pengkerutan dan penyusutan kantong tanam dilakukan dengan 

mengurangkan volume kaleng dan volume kantong tanam yang dihasilkan.  

7.  Keseragaman Kantong Tanam Organik (%). 

 Untuk melihat seragam atau tidak kantong tanam yang dihasilkan bisa 

menggunakan analisis CV (Coefficient Of Variant). Jika nilai CV dibawah 5% 

maka Kantong tanam tersebut homogen, namun jika nilai CV diatas 30% maka 

kantong tanam tersebut heterogen. 

%100×=
MEAN
STDEVCV     ....................................................................(7) 

Keterangan : 
- STDEV  = Standar Deviasi 
- MEAN   = Rerata Ketebalan 
 

8.   Tingkat Kemudahan Pelepasan. 

 

 

 



IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

 
4.1.  Dimensi Alat Pencetak 

4.1.1.  Pembuatan alat Pencetak 

 Pengambilan nylon (polyamide resin) sebagai bahan dasar alat pencetak 

karena bahan tersebut secara kimia merupakan plastik jenis thermoplas sehingga 

sangat mudah dibentuk dan mempunyai permukaan yang halus. Untuk 

mendapatkan bentuk dan ukuran yang sesuai dengan design yang ada, pengerjaan 

pembuatan alat pencetak dilakukan dengan menggunakan mesin bubut. Alat 

pencetak ini mempunyai dua buah lubang cetak sehingga dalam satu kali 

pencetakan hanya mampu menghasilkan dua kantong tanam organik, selain itu 

alat pencetak tersebut juga mempunyai dua hasil ketebalan yang berbeda, yaitu 

0,5 cm dan hasil ketebalan 0,2 cm. Bentuk alat pencetak dalam keadaan terpasang 

dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini: 
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Gambar 9. Alat Pencetak Kantong Tanam Organik Dalam Keadaan Terpasang. 
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Panjang alat pencetak keseluruhan adalah 20 cm, lebar 12,4 cm dengan 

tinggi 15,5 cm. Alat pencetak dengan hasil ketebalan 0,5 cm mempunyai volume 

rongga sebesar 76,16 cm3 dan pada hasil ketebalan 0,2 cm mempunyai volume 

rongga sebesar 29.94 cm3. Alat pencetak ini menghasilkan kantong tanam dengan 

volume kantong sebesar 111. 17 cm3. 

4.1.2. Ukuran, Fungsi dan Bagian-bagian Alat Pencetak 

a. Alat Pencetak Dengan Hasil Ketebalan 0,5 Cm 

 Pada cetakan kantong tanam organik terdapat empat bagian cetakan yang 

mempunyai fungsi yang berbeda. Bagian-bagian tersebut antara lain: 

1. Alat Pencetak Bagian Bawah 
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Parit keluaran air 
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d1 

l 

p d2 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Bentuk Alat Pencetak Bagian Bawah. 

 Pada Gambar 10 diatas terlihat alur bergerigi (tanda panah warna hitam) 

diantara kedua lubang cetak. Dengan adanya sekat berbentuk gerigi maka bahan 

kantong tanam tidak mengisi penuh sepanjang sekat tersebut sehingga 

memudahkan saat perobekan/pemisahan kedua kantong tanam. Penampang 

kantong tanam kering yang tercetak disepanjang alur dapat dilihat pada Gambar 

21. Enam buah lubang kecil pada bibir alat pencetak (tanda panah warna merah) 

berfungsi sebagai pemandu/guide alat pencetak bawah dengan plat pelepas, 
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tujuannya adalah agar alat pencetak bagian bawah dan alat pencetak bagian atas 

atas tetap singkron atau tidak berubah. 

Pada gambar juga terdapat delapan buah parit (tanda panah warna biru), 

fungsi dari parit tersebut merupakan keluaran air akibat proses pengepresan. 

Ruang cetak kantong tanam  mempunyai panjang bibir 16 cm dengan lebar 8 cm, 

diameter bagian atas(d1) 7 cm dan tinggi(h) 6 cm. Lubang pada dasar alat 

pencetak (tanda panah warna hijau) merupakan tempat pengisian bahan kantong 

tanam dimana diameter lubang sama besar dengan diameter bagian bawah alat 

pencetak (d2), yaitu sebesar 4 cm. Panjang lubang isi dari diameter bagian bawah 

sampai bibir cetakan bagian bawah sebesar 2 cm. Jarak lubang isi merupakan 

ruang bahan kantong tanam selama proses pengepresan. Tinggi keseluruhan 

cetakan bagian bawah adalah 8 cm. 

2. Plat Pelepas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Guide 

Cekungan, mempermudah 
pelepasan antar bagian 
cetakan 

D1 

Gambar 11. Plat Pelepas. 

Plat pelepas merupakan sekat pembatas antara alat pencetak bagian bawah 

dan dan alat pencetak bagian atas dimana pada bagian tersebut terdapat lubang 

dengan diameter 6.5 cm, besi bulat sebagai pemandu dengan panjang 1,5 cm dan 

dua cekungan pada kedua ujung plat. Cekungan tersebut berfungsi memudahkan 
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saat pemisahan alat pencetak bagian bawah dan bagian atas, sedangkan besi bulat 

sebagai guide cetakan bagian bawah dan lubang berdiameter 6,5 cm merupakan 

guide alat pencetak bagian atas. 

3. Alat Pencetak Bagian Atas 

Guide 

h 

D1 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Alat Pencetak Bagian Atas. 
 
Alat pencetak bagian atas merupakan penutup pencetak bagian bawah 

yang pada saat proses pencetakan kantong tanam, cetakan ini dibalik sehingga 

berubah menjadi cetakan bagian bawah sedangkan cetakan bagian bawah berada 

diatas. Proses tersebut dilakukan hanya untuk mempermudah saat pengisian bahan 

kantong tanam. Diameter atas cetakan (D1) sebesar 6,5 cm, sedangkan diameter 

dasar (D2) 3,5 cm dengan tinggi (h) 5,5 cm. Pangkal tabung (tanda panah) 

merupakan pemandu terhadap cetakan bagian bawah yang dihubungkan melalui 

plat pelepas dan mempunyai tinggi 1,5 cm. 
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4. Penutup Alat Pencetak Bagian Bawah 
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Gambar 13. Penutup Alat Pencetak Bagian Bawah. 

 Pada hasil ketebalan 0,5 cm, lebar penutup diameter luar adalah 6 cm 

dengan tinggi 1,5 cm sedangkan diameter dalam sebesar 4 cm dengan tinggi  2 

cm. Saat penutup dibuka dan pulp belum mencapai bibir luar lubang cetakan 

bagian bawah, sebaiknya bahan kantong tanam diisi kembali agar tidak terbentuk 

lubang atau celah setelah kantong tanam tersebut kering. Proses pengepresan 

dapat dilihat pada Lampiran 11. 

b. Alat Pencetak Dengan Hasil Ketebalan 0,2 Cm 

 Alat pencetak dengan hasil ketebalan 0,2 cm mempunyai bentuk dan 

fungsi yang sama dengan alat pencetak hasil ketebalan 0,5 cm. Ukuran yang 

dirubah hanya alat pencetak bagian bawah dan penutup dimana tinggi lubang 

cetak bagian bawah(h) menjadi 5,7 cm, diameter bagian atas (d1) sebesar 6,7 cm 

dan diameter dasar (d2) sebesar 3,7 cm. Pada penutup alat pencetak bagian bawah, 

diameter luar besarnya sama yaitu 6 cm, namun diameter dalam berubah 

mengikuti diameter dasar alat pencetak bagian bawah hasil ketebalan 0,2 cm, 

kemudian panjang penutup/rongga pres menjadi 2,3 cm. Dengan perbedaan 
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ukuran diatas maka volume rongga cetak kantong tanam hasil ketebalan 0,5 cm 

berbeda dengan hasil ketebalan 0,2 cm. 

4.2.  Uji Alat Pencetak 

 Alat pencetak dikatakan layak jika secara fisik kantong tanam yang 

dihasilkan memenuhi persyaratan sebagai wadah media tanam, dalam hal ini 

volume kantong, jumlah lubang, tahan normal dan tegangan tarik. Dari design 

yang tersaji pada Gambar 9 dan analisis data uji fisik kantong tanam ternyata alat 

pencetak ini sudah sesuai dengan parameter design yang ditandai oleh bahan 

kantong tanam mudah masuk ke rongga cetak, tidak ditemukan lubang pada hasil 

ketebalan 0,5 cm dan kantong tanam tersebut tidak lengket pada alat pencetak, 

namun tingkat keseragaman tebal kantong tanam sulit dicapai. 

 Tebal kantong tanam yang tidak seragam diduga dipengaruhi oleh susut 

yang begitu besar (lihat; Tabel 3) akibat kadar air bahan kantong tanam yang 

tinggi sehingga alat pencetak yang didesign mempunyai volume kantong sebesar 

111,17 cm3 hanya mampu menghasilkan volume kantong tanam dengan volume 

kantong sebesar 51,01 cm3 – 88,03 cm3. Pada umumnya kantong tanam dengan 

volume 51,01 cm3 – 88,03 cm3 dapat dipergunakan untuk persemaian tanaman 

hias dan tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, kubis dan kacang-kacangan 

dimana menurut Anonymous (2008), tanaman cabai bisa disemaikan dalam 

polybag yang hanya berdiameter 3 - 4 cm dengan tinggi 8 cm. Jika dihitung 

volume polybag berkisar antara 33 – 34 cm3. Besar volume dihitung berdasarkan 

Persamaan 6 atau secara manual dengan menggunakan pasir kemudian dikonversi 

ke-cm3 (lihat; Lampiran 2). 
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4.2.1. Konstruksi dan Perbaikan Alat Pencetak 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa perbaikan diantaranya perubahan 

diameter lubang isi bahan kantong tanam dan penutup alat pencetak. Pada design 

pertama alat pencetak yang dihasilkan mempunyai diameter lubang isi bahan 

kantong tanam sebesar 3,5 cm. Besar diameter tersebut sama dengan diameter alat 

pencetak bagian atas seperti ditampilkan pada Gambar 14 berikut ini:  

Tampak Atas Tampak Bawah 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Alat Pencetak Bagian Bawah Sebelum Diperbaiki. 

 Dari design seperti terlihat pada Gambar 14 diatas ternyata alat pencetak 

ini mempunyai kelemahan, diantaranya adalah proses pencetakannya lama dan 

masih terdapat lubang pada bibir dan dinding bawah kantong tanam, kemudian 

dilakukan perbaikan design dengan memperbesar diameter lubang isi bahan 

kantong tanam menjadi 4 cm seperti Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 
Tampak Atas Tampak Bawah 

Gambar 15. Alat Pencetak Bagian Bawah Setelah Perbaikan. 
 

 Jika diameter lubang isi bahan kantong tanam diperbesar, maka diameter 

penutup alat pencetak juga diperbesar sesuai dengan diameter lubang isi bahan 
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kantong tanam, tujuannya agar lubang isi bahan dan penutup alat pencetak tetap 

presisi  atau tidak ada celah sehingga proses pengepresan dapat dilakukan secara 

optimal. Perubahan bentuk dan diameter penutup alat pencetak disajikan pada 

Gambar 16. 

 

 

 

 
Sebelum Perbaikan 

Sesudah Perbaikan 

Gambar 16. Penutup Alat Pencetak Setelah Perbaikan. 

Setelah diameter lubang isi bahan kantong tanam dan penutup alat 

pencetak bagian bawah diperbesar ternyata pada design seperti ini didapatkan alat 

pencetak kantong tanam dengan sifat-sifat/karakteristik seperti; operasional alat 

uji lebih mudah, proses pencetakan lebih cepat, hasil cetakan tidak lengket pada 

dinding rongga cetak dan dapat terlepas sendiri dari alat pencetak setelah kering. 

Lebih jelasnya lihat perubahan bentuk diameter lubang isi pada Gambar 17 

berikut ini: 

Sebelum Sesudah

Bahan KTO lebih mudah masuk  

 

 

 

 

Gambar 17. Diameter Lubang Isi Bahan Kantong Tanam Organik. 

Dengan karakteristik diatas maka alat pencetak sudah sesuai dengan 

pameter design yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Namun demikian design 
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diatas (Gambar 9) belum sempurna karena masih ditemukan lubang pada hasil 

ketebalan 0,2 cm dan ketebalan dinding kantong tanam bagian bawah hasil 

ketebalan 0,5 cm kurang seragam. Hal ini diduga karena pengaruh perbandingan 

komposisi bahan dan ketebalan kantong tanam karena bahan tersebut mempunyai 

kadar air yang tinggi sehingga nilai penyusutannya sangat besar. Jadi, meskipun 

design ini sudah baik, keseragaman kantong tanam memang sulit dicapai  karena 

dipengaruhi oleh bahan organik yang dicetak menjadi kantong tanam organik. 

4.2.2. Uji Fisik Kantong Tanam 

1. Kadar Air Kantong Tanam 
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Gambar 18. Pengamatan Kadar Air Kantong Tanam Organik. 

Kadar air hasil cetakan berkisar antara 49,30% sampai 49,51%, dimana 

kadar air tertinggi terdapat pada komposisi 100% eceng gondok(K1P) sebesar 

49,51% dan kadar air terendah pada komposisi 70% eceng gondok(K4P) yaitu 

sebesar 49,30% sedangkan pada komposisi 90% eceng gondok(K2P) sebesar 

49,42%, dan pada komposisi 80% eceng gondok(K3P) mempunyai kadar air 

sebesar 49,31%. 
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2.  Tahan Normal  dan Tegangan Tarik Kantong Tanam 
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Gambar 19. Tahanan Normal Kantong Tanam Organik. 

Hasil tertinggi tahanan normal kantong tanam terdapat pada komposisi 

100% eceng gondok dengan ketebalan hasil cetakan 0,5 cm, yaitu sebesar  1,10 

N/cm2, sedangkan hasil terkecil pada komposisi 70% eceng gondok dengan hasil 

ketebalan 0,2 cm, yaitu sebesar 0,99 N/cm2. Gambar grafik diatas menunjukkan 

bahwa pada hasil ketebalan 0,2 cm pengaruh perbandingan komposisi bahan 

kantong tanam terhadap tahanan normal kantong tanam tidak terlalu besar seperti 

pada hasil ketebalan 0,5 cm. 
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Gambar 20. Tegangan Tarik Kantong Tanam Organik. 
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Untuk tegangan tarik nilai terbesar terdapat pada komposisi 100% eceng 

gondok dengan hasil ketebalan 0,5 cm sebesar 1,56 N/cm2. Hasil terendah pada 

komposisi 70% eceng gondok dengan hasil ketebalan 0,2 cm sebesar 0,99 N/cm2 

sedangkan pada sambungan perbedaannya tidak terlalu signifikan, yaitu berkisar 

antara 0,64 N/cm2 sampai dengan 0,69 N/cm2. Lebih jelasnya lihat data 

pengamatan pada Lampiran 12. 

3. Jumlah Lubang pada Kantong Tanam. 

  

Lubang 
penyobekan 

Lubang pada  
bibir  KTO 

 

 

 

 

Gambar 21. Lubang Penyobekan Kantong Tanam Organik. 

Gambar 20 merupakan penampang kantong tanam kering saat dilakukan 

penyinaran, tujuannya adalah untuk mengetahui dan menghitung jumlah lubang 

pada kantong tanam tersebut. Pada Gambar 21 diatas juga terlihat lubang 

memanjang pada bibir diantara kedua kantong tanam dan lubang kecil pada bibir 

kantong tanam. Terbentuknya lubang pada kantong tanam tersebut akibat adanya 

alur pembatas, sehingga bahan kantong tanam tidak mengisi penuh kedalam 

rongga alat pencetak sedangkan dua lubang pada bibir kantong tanam(tanda 

lingkaran) terjadi akibat pengepresan yang kurang maksimal dan rongga cetak 

yang begitu sempit pada hasil ketebalan 0,2 cm.  
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 Kantong tanam yang berlubang terdapat pada komposisi 70% eceng 

gondok dengan hasil ketebalan 0,2 cm. Jumlah lubang pada dinding dan dasar 

kantong tanam berdasarkan rerata pada tiga sampel hanya ditemukan dua lubang 

dalam satu sampel. Untuk melihat rerata jumlah lubang lihat tabel hasil 

perhitungan pada Lampiran 12.  

4. Volume kantong dan Massa Bahan Setelah Kering. 

 Kantong tanam dengan kadar eceng gondok 100%(K1P1) hasil ketebalan 

0,5 cm mempunyai volume kantong sebesar 51,01 cm3
, kadar eceng gondok 

90%(K2P1) hasil ketebalan 0,5 cm sebesar 69,45 cm3
, kadar eceng gondok 

80%(K3P1) hasil ketebalan 0,5 cm sebesar 82,73 cm3
,
  dan kadar eceng gondok 

70%(K4P1) hasil ketebalan 0,5 cm sebesar 88,03 cm3
. Untuk komposisi eceng 

gondok 100%(K1P2) hasil kebalan 0,2 cm, volume kantong sebesar 56,01 cm3, 

komposisi eceng gondok 90%(K2P2) hasil kebalan 0,2 cm sebesar 63,18 cm3, 

komposisi eceng gondok 80%(K3P2) hasil kebalan 0,2 cm sebesar 75,30 cm3, dan 

komposisi eceng gondok 70%(K4P2) hasil kebalan 0,2 cm sebesar 76,79 cm3. 

Massa kantong tanam terbesar terdapat pada hasil ketebalan 0,5 cm sebesar 25,59 

gram dengan perbandingan komposisi 70% eceng gondok sedangkan massa 

terkecil terdapat pada perbandingan komposisi 100 dan 90 % eceng gondok, 

dengan hasil ketebalan 0,2 cm, lebih jelasnya lihat  tabel hasil perhitungan pada 

Lampiran 12. 

Untuk volume bahan kantong tanam akibat susut karena kering dapat 

dilihat pada Gambar 22 berikut ini: 



 49

y = -0.6216x + 89.238
R2 = 0.9466

y = -0.1489x + 26.225
R2 = 0.9321

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60 70 80 90 100 110
Kadar Eceng Gondok (%)

Vo
lu

m
e 

B
ah

an
 (c

m
3)

Ketebalan 0.5 cm

Ketebalan 0.2 cm

 
Gambar 22. Volume Bahan Kantong Tanam Organik. 

 Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa semakin besar kadar 

eceng gondok maka volume bahan semakin kecil, dimana pada kadar eceng 

gondok 100%(K1P1) hasil ketebalan 0,5 cm, volume bahan sebesar 25,50 cm3 

sedangkan pada kadar eceng gondok 70%(K4P1) hasil ketebalan 0,5 cm sebesar 

44,01 cm3. Pada hasil ketebalan 0,2 cm volume bahan terbesar terdapat pada kadar 

eceng gondok 70%(K4P2), yaitu sebesar 15,35 cm3 dan volume terkecil terdapat 

pada kadar eceng gondok 100%(K1P2) sebesar 11,20 cm3. Untuk melihat besar 

volume bahan dan volume kantong dapat dilihat pada data perhitungan Lampiran 

12. 

5. Tingkat Pengkerutan Kantong Tanam. 

Tabel 3: Tingkat pengkerutan kantong tanam (%) 

Tebal 0,2 cm Tebal 0,5 cm 
Perlakuan 

(%) 

Volume 
Kantong 

(cm3) Volume 
(cm3) % susut Volume 

(cm3) % susut 

K1 111.17 56.01 49.62 51.01 54.10 
K2 111.17 63.18 43.16 69.45 37.52 
K3 111.17 75.30 32.26 82.73 25.58 
K4 111.17 76.79 30.92 88.03 20.81 
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Dari tabel diatas dapat diketahui pengkerutan terbesar terdapat pada 

komposisi 100% eceng gondok dengan hasil ketebalan 0,5 yaitu sebesar 54,10%. 

Penyusutan terkecil terdapat pada komposisi 70% eceng gondok dengan hasil 

ketebalan 0,5 cm, yaitu sebesar 20,81%.  

Tingkat penyusutan volume pada masing-masing perbedaan komposisi 

dan ketebalan dihitung secara manual dan dengan menggunakan rumus ada sedikit 

selisih angka dibelakang koma. Perbedaan tersebut karena perhitungan secara 

manual dilakukan dengan mengkonversi mililiter ke-cm3 (dengan menggunakan 

gelas ukur). Perbedaan angka dibelakang koma juga dipengaruhi oleh permukaan 

dinding dan dasar kantong tanam yang tidak seragam (melengkung). 

6. Keseragaman Tebal Kantong Tanam Organik (%). 

 Untuk melihat tingkat keseragaman kantong tanam dapat menggunakan 

analisis Coeffisient of Variation (Analisis CV), yaitu dengan membagi standar 

deviasi dengan rata-rata ketebalan dan dikalikan 100%. Dari masing-masing 

perbandingan komposisi dan ketebalan kantong tanam pada dasar, dinding 

maupun bibir ternyata mempunyai nilai CV berkisar antara 1 % - 6 %. Ini 

menandakan bahwa tebal kantong tanam tersebut homogen karena jika nilai CV 

dibawah 5% maka hasil yang diteliti homogen sedangkan jika nilai CV diatas 

30% maka hasilnya heterogen. Untuk melihat nilai CV pada perbandingan 

komposisi dan ketebalan kantong tanam dapat dilihat pada hasil pengamatan 

keseragaman kantong tanam organik, Lampiran 5 dan Lampiran 6. 
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7. Tingkat Kemudahan Pelepasan. 

 Pengeringan kantong tanam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan melepas langsung kantong tanam basah dari alat pencetak atau 

pengeringan kantong tanam dilakukan didalam alat pencetak. Dari hasil 

pengamatan pada pengeringan didalam alat pencetak ternyata kantong tanam 

terlepas sendiri dari cetakan setelah kantong tanam tersebut kering. Lepasnya 

kantong tanam dari alat pencetak bagian bawah dipengaruhi oleh penyusutan 

kantong tanam (lihat; Lampiran 11, poin ke-3). 



V.    KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Alat pencetak terbuat dari bahan plastik jenis nylon (Polyamide Resin) 

mempunyai dimensi panjang 20 cm, lebar 12,4 cm, dan tinggi 15,5 cm. Alat 

pencetak ini juga mempunyai dua buah lubang cetak dan dua hasil ketebalan 

dengan volume rongga cetak sebesar 76,16 cm3 pada hasil ketebalan 0,5 cm, 

dan 29.94 cm3 pada hasil ketebalan 0,2 cm serta volume kantong sebesar 

111,17 cm3. 

2. Hasil uji alat pencetak sesuai dengan parameter design yang ditandai oleh;  

-  Bahan kantong tanam mudah masuk ke rongga cetak. 

-  Kantong tanam tidak lengket dan dapat terlepas sendiri dari alat pencetak 

setelah kering, selain itu opersional alat juga mudah. 

3. Meskipun design alat pencetak sudah baik, namun keragaman ketebalan pada 

komposisi 70% eceng gondok ketebalan 0,5 cm (K4P1) sulit dicapai dan masih 

terdapat lubang pada ketebalan kantong tanam 0,2 cm. Hal tersebut dipengruhi 

oleh bahan organik dan perbedaan komposisi bahan yang dicetak menjadi 

kantong tanam organik. 

4. Semakin besar kadar eceng gondok maka semakin besar pula tingkat 

penyusutan sehingga tebal dan volume kantong semakin kecil. 
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5. Alat pencetak yang didesign mempunyai volume kantong sebesar 111,17 cm3 

ternyata hanya mampu menghasilkan volume kantong tanam kering sebesar 

51,01 cm3 – 88,03 cm3. 

6. Secara umum kantong tanam dengan volume 51,01 cm3 – 88,3 cm3 dapat 

digunakan untuk persemaian tanaman hortikultura dan tanaman hias. 

5.2. Saran 

1.  Perlu diteliti lebih lanjut sifat kimia nylon dan pengaruhnya terhadap kantong 

tanam organik. 

2.  Diharapkan kepada peneliti selanjutnya mengetahui standarnisasi tegangan 

tarik bahan dan ketahanan penetrasi kantong tanam pada volume tertantu 

terhadap tanaman yang disemaikan. 

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bentuk dan operasional alat pencetak 

lebih praktis serta menghasilkan lebih dari dua kantong tanam dalam sekali 

pencetakan. 

4. Perlu diteliti lebih lanjut  design lubang isi bahan kantong tanam pada alat 

pencetak karena kantong tanam dengan komposisi 70% eceng gondok dan 

tebal 0,5 cm(K4P1), tebal dinding bagian bawah tidak seragam atau memang 

pengaruh komposisi bahan kantong tanam. 
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Lampiran  1. Kadar Air Kantong Tanam Organik. 
Perlakuan 

(%) Cawan (gr) Berat basah 
(gr) 

Berat kering 
(gr) 

Kadar Air 
(%) 

K1

24.94 
23.7 
25.49 

25.77 
24.52 
26.15 

25.36 
24.12 
25.82 

49.51 

K2

24.65 
24.2 
23.91 

25.34 
25.07 
24.64 

25 
24.64 
24.28 

49.42 

K3

24.16 
23.85 
24.56 

24.93 
24.69 
25.34 

24.55 
24.27 
24.95 

49.31 

K4

24.6 
24.2 
23.96 

25.4 
24.88 
24.67 

25.01 
24.55 
24.32 

49.30 
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Lampiran 2. Tingkat Penyusutan Volume Kantong Tanam Organik. 
a. Berdasarkan Persamaan 6 

Cetakan (cm) Tebal 0,2 (cm) Tebal 0,5 (cm) Perlakuan 
(%) Ø 

atas 
Ø 

bawah tinggi Ø 
atas

Ø 
bawah tinggi Ø 

atas 
Ø 

bawah tinggi 

K1 6.5 3.5 5.5 5.6 2.8 3.9 5.5 2.6 3.8 
K2 6.5 3.5 5.5 5.6 2.8 4.4 5.9 2.9 4.4 
K3 6.5 3.5 5.5 5.8 3.1 4.7 6.2 3.1 4.7 
K4 6.5 3.5 5.5 5.8 3.2 4.7 6.3 3.2 4.8 

 
 
b. Berdasarkan manual dengan menggunakan pasir (1 liter = 1 dm3) 

Perlakuan 
(%) 

Volume 
Kantong (ml) 

Volume bahan 
KTO 0.2 cm  (ml) 

Volume bahan 
KTO 0.5 cm (ml) 

K1 111.17 55 50 
K2 111.17 63 68.5 
K3 111.17 75 82 
K4 111.17 77 88 
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Lampiran 3. Data Perhitungan  Volume dan Sudut Alat Pencetak. 
Hasil 

ketebalan Tan ά Sudut (  0) Volume Rongga 
(cm3) 

Volume 
Kantong (cm3) 

0.5 cm 3.67 74.76 ≈ 75 76.16 111.17 
0.2 cm 3.67 74.76 ≈ 75 29.94 111.17 
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Lampiran 4. Data Tekanan Vertikal dan Tahanan Tarik Kantong Tanam Organik. 
Tekanan vertical 

(Kg/cm2) 
Tegangan tarik 

(Kg/cm2) 
Kadar 
eceng 

gondok 
(%) 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 

Dasar 
1.80 
1.79 
1.79 

Dasar 
1.90 
1.91 
1.91 

Dasar 
2.59 
2.59 
2.59 

Dasar 
3.52 
3.52 
3.51 

Dinding 
1.79 
1.80 
1.79 

Dinding 
1.90 
1.88 
1.90 

Dinding
2.60 
2.59 
2.59 

Dinding 
3.54 
3.52 
3.51 

100 
 

Bibir 
1.80 
1.79 
1.78 

Bibir 
1.90 
1.89 
1.90 

Bibir 
2.58 
2.59 
2.59 

Bibir 
3.53 
3.52 
3.51 

Dasar 
1.78 
1.78 
1.79 

Dasar 
1.90 
1.88 
1.89 

Dasar 
2.38 
2.38 
2.39 

Dasar 
3.36 
3.34 
3.36 

Dinding 
1.79 
1.78 
1.78 

Dinding 
1.88 
1.89 
1.87 

Dinding
2.38 
2.38 
2.37 

Dinding 
3.35 
3.35 
3.35 

90 

Bibir 
1.78 
1.78 
1.78 

Bibir 
1.86 
1.88 
1.87 

Bibir 
2.38 
2.38 
2.37 

Bibir 
3.35 
3.35 
3.34 

Dasar 
1.77 
1.76 
1.76 

Dasar 
1.81 
1.81 
1.79 

Dasar 
2.17 
2.23 
2.18 

Dasar 
2.81 
2.81 
2.80 

Dinding 
1.76 
1.76 
1.76 

Dinding 
1.80 
1.80 
1.80 

Dinding
2.18 
2.18 
2.18 

Dinding 
2.81 
2.81 
2.81 

80 

Bibir 
1.77 
1.75 
1.76 

Bibir 
1.79 
1.81 
1.80 

Bibir 
2.18 
2.18 
2.18 

Bibir 
2.81 
2.81 
2.81 

Dasar 
1.72 
1.71 
1.72 

Dasar 
1.82 
1.80 
1.80 

Dasar 
1.87 
1.86 
1.87 

Dasar 
2.69 
2.69 
2.69 

Dinding 
1.72 
1.71 
1.71 

Dinding 
1.80 
1.80 
1.79 

Dinding
1.86 
1.86 
1.86 

Dinding 
2.70 
2.69 
2.69 

70 

Bibir 
1.71 
1.70 
1.68 

Bibir 
1.80 
1.79 
1.80 

Bibir 
1.86 
1.86 
1.84 

Bibir 
2.69 
2.69 
2.68 
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Lampiran 5. Data Pengamatan Keseragaman Kantong Tanam Ketebalan 0,5 Cm. 
Perlakuan 

(%) Ketebalan 0.5 cm (P1) 

3.3 3.3 3.5
3.4 3.4 3.4Dasar 
3.3

Dinding 
3.4

Bibir 
3.2

STDEV 0.06 STDEV 0.06 STDEV 0.15
AVERAGE 3.33 AVERAGE 3.37 AVERAGE 3.37

K1

CV 2 % CV 2 % CV 5 %
3.4 3.5 3.4
3.5 3.5 3.4Dasar 
3.5

Dinding 
3.4

Bibir 
3.5

STDEV 0.06 STDEV 0.06 STDEV 0.06
AVERAGE 3.47 AVERAGE 3.47 AVERAGE 3.43

K2

CV 2 % CV 2 % CV 2 %
3.7 3.6 3.7
3.7 3.8 3.7Dasar 
3.8

Dinding 
3.8

Bibir 
3.6

STDEV 0.06 STDEV 0.12 STDEV 0.06
AVERAGE 3.73 AVERAGE 3.73 AVERAGE 3.67

K3

CV 2 % CV 3 % CV 2 %
4.1 3.9 4

4 4.2 4.1Dasar 
4.1

Dinding 
4.1

Bibir 
4

STDEV 0.06 STDEV 0.15 STDEV 0.06
AVERAGE 4.07 AVERAGE 4.07 AVERAGE 4.03

K4

CV 1 % CV 4 % CV 1 %
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Lampiran 6. Data Pengamatan Keseragaman Kantong Tanam Ketebalan 0,2 Cm. 
Perlakuan 

(%) Ketebalan 0.2 cm (P1) 

1.7 1.6 1.7
1.6 1.5 1.5Dasar 
1.7

Dinding 
1.6

Bibir 
1.6

STDEV 0.06 STDEV 0.06 STDEV 0.1
AVERAGE 1.67 AVERAGE 1.57 AVERAGE 1.6

K1

CV 3 % CV 4 % CV 6 %
1.6 1.6 1.6
1.6 1.5 1.7Dasar 
1.7

Dinding 
1.6

Bibir 
1.6

STDEV 0.06 STDEV 0.06 STDEV 0.06
AVERAGE 1.63 AVERAGE 1.57 AVERAGE 1.63

K2

CV 4 % CV 4 % CV 4 %
1.6 1.5 1.6
1.6 1.6 1.6Dasar 
1.7

Dinding 
1.7

Bibir 
1.5

STDEV 0.06 STDEV 0.1 STDEV 0.06
AVERAGE 1.63 AVERAGE 1.6 AVERAGE 1.57

K3

CV 4 % CV 6 % CV 4 %
1.7 1.7 1.6
1.7 1.6 1.7Dasar 
1.6

Dinding 
1.6

Bibir 
1.6

STDEV 0.06 STDEV 0.06 STDEV 0.06
AVERAGE 1.67 AVERAGE 1.63 AVERAGE 1.63

K4

CV 3 % CV 4 % CV 4 %
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Lampiran 7. Vaktor Konversi. 
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Lampiran 8. Proses Pembuatan Bubur (Pulp) Kantong Tanam Berbahan Dasar 
Eceng Gondok Dan Pelepah Pisang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengecilan ukuran 
Penghalusan dengan 
menggunakan  blender 

Pemanasan dan penguraian serat 
dengan menambahkan ZA 10% 

Pendinginan 

Pencucian Penyaringan 
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Lampiran 9. Proses Pembuatan Alat Pencetak Kantong Tanam Organik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemilihan, pengukuran dan 
pemotongan bahan  

Membentuk cetakan dengan 
menggunakan mesin bubut 

Cetakan kantong tanam organik yang sudah jadi 
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Kantong tanam organik 
tampak samping

Kantong tanam organik 
tampak atas 

Kantong tanam yanmg 
tertumpuk/disusun 

Kantong tanam setelah dirobek
menjadi satu bagian 

 

Lampiran 10. Hasil Kantong Tanam Organik (KTO). ampiran 10. Hasil Kantong Tanam Organik (KTO). 
a. KTO hasil ketebalan 0,5 cm a. KTO hasil ketebalan 0,5 cm 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
b. KTO hasil ketebalan 0,2 cm b. KTO hasil ketebalan 0,2 cm 
  
  

Tampak Samping 

Kantong tanam dalam keadaan tersusun 

Tampak atas 
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Lampiran 11. Proses Pencetakan dan Pengeringan Kantong Tanam Organik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Keterangan: 
1. Proses pengisian bahan 

dalam cetakan. 
2. Proses pengepresan bahan. 
3. Pelepasan  tutup cetakan 

bagian bawah dan cetakan 
bagian atas. 

4. Pelepasan Plat pelepas dan 
proses pengeringan. 

1 2 3 

4 
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 Lampiran 12. Tabel Hasil Perhitungan. 

 
Volume Bahan (cm3) Rerata Tebal Kantong Tanam (mm) Perlakuan P1 ( 5 mm ) P2 ( 2 mm ) P1 ( 5 mm ) P2 ( 2 mm ) 

Dasar 3.33 Dasar 1.67 
Dinding 3.37 Dinding 1.57 K1 25.50 11.20 
Bibir 3.37 Bibir 1.6 
Dasar 3.47 Dasar 1.63 
Dinding 3.47 Dinding 1.57 K2 34.72 12.63 
Bibir 3.43 Bibir 1.63 
Dasar 3.73 Dasar 1.6 
Dinding 3.73 Dinding 1.57 K3 41.36 15.06 
Bibir 3.67 Bibir 1.6 
Dasar 4.07 Dasar 1.67 
Dinding 3.07 Dinding 1.63 K4 44.01 15.35 
Bibir 4.03 Bibir 1.63 

 
 

Tekanan vertical 
(N/cm2) 

Tegangan tarik 
(N/cm2) Jumlah lubang Volume Kantong (cm3) Massa (gram) 

Bahan Sambungan 

Perlakuan 
(%

) 

K
adar air (%

) 
 

2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 

K1 49.51 1.04 1.10 1.38 1.56 0.64 0.64 - - 56.01 51.01 11.18 18.72 
K2 49.42 1.03 1.09 1.26 1.49 0.64 0.64 - - 63.18 69.45 11.68 19.72 
K3 49.31 1.02 1.04 1.16 1.25 0.64 0.64 - - 75.30 82.73 12.04 20.03 
K4 49.30 0.99 1.04 0.99 1.19 0.64 0.64 1 - 76.79 88.03 12.23 25.59 
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Lampiran 13.  Gambar Tiga Dimensi Alat Pencetak. 
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