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RINGKASAN 
 

Penggunaan kantong tanam dari bahan organik dalam bidang pertanian 
merupakan sebuah solusi untuk permasalahan-permasalahan seperti 
menumpuknya plastik kantong tanam setelah masa pembibitan selesai dan 
menghambat pertumbuhan tanaman akibat pelepasan kantong tanam yang salah. 
Kantong tanam organik dapat menambah unsur hara pada tanah dan memiliki 
kemampuan untuk menahan air sehingga menunjang pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman. Percobaan maupun penelitian yang dilakukan oleh 
beberapa mahasiswa mengenai kantong tanam berbahan organik telah 
menghasilkan perkembangan keilmuan dalam bidang teknologi pertanian, mulai 
dari teknik pembuatan kantong tanam hingga percobaan di lahan pertanian. 
Ukuran kantong tanam yang dicetak merupakan ukuran untuk pembibitan 
tanaman tahunan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Memodifikasi kantong tanam 
organik yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Rosyidi (2010) yaitu pada 
bahan dasar, komposisinya, dan ukurannya (2) Melakukan pengujian terhadap 
kantong tanam yang telah dimodifikasi dengan berbagai perbandingan komposisi 
bahan dasar. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2011 di Glory 
Metal Work dan  Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian, Jurusan Keteknikan 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain alat cetak kantong tanam 
organik, timbangan digital, pisau, kompor, panci, blender, kain kasa, baki, oven, 
mistar, dan jangka sorong. Sedangkan untuk bahan antara lain batang tanaman 
eceng gondok, sabut kelapa, urea, LPG, dan air. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 kali pengulangan di mana kombinasi 
perlakuannya yaitu A1B1 (eceng gondok : sabut kelapa = 2,220 : 1), A2B2 (eceng 
gondok : sabut kelapa = 2,667 : 1), A3B3 (eceng gondok : sabut kelapa = 3,258 : 
1), A4B4 (eceng gondok : sabut kelapa = 4,077 : 1), A5B5 (eceng gondok : sabut 
kelapa = 5,286 : 1), dan A6B6 (eceng gondok : sabut kelapa = 7,250 : 1). 
Sedangkan parameter pengamatannya adalah kadar air, uji tekanan vertikal, uji 
tegangan tarik, volume dan massa kantong tanam.  

Berdasarkan hasil uji BNT menunjukkan bahwa pada kombinasi perlakuan 
A6B6 adalah kombinasi perlakuan yang paling baik digunakan sebagai bahan 
kantong tanam organik di mana perbandingan antara sabut kelapa dan eceng 
gondoknya yaitu 1:7,250. Untuk pengujian kadar air nilai yang diperoleh adalah 
82.352 %, untuk pengujian tekanan vertikal adalah 0.007 kg/cm2, dan untuk 
pengujian tegangan tarik adalah 0.067 kg/cm2.  Kadar air yang tinggi 
menyebabkan kantong tanam organik tersebut menjadi semakin lembab, dengan 
demikian kantong tanam tersebut akan semakin mudah hancur di dalam tanah. 
Demikian juga dengan pengujian tekanan vertikal dan tegangan tariknya. Nilainya 
yang paling rendah menunjukkan bahwa kantong tanam tersebut juga semakin 



mudah hancur. Mudah hancurnya kantong tanam tersebut berpengaruh terhadap 
tanaman tahunan tersebut. Semakin mudah hancur kantong tanam, maka ruang 
gerak akar semakin besar. Akar dapat dengan mudah mencari unsur hara di 
sekitarnya. Dengan demikian pertumbuhan tanaman tersebut semakin baik. 
 
 
Kata Kunci  : Kantong Tanam, Eceng Gondok, Sabut Kelapa 
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SUMMARY 

Utilization of planting bag from organic matter within agricultural field is 
a solution for problems such as increasing pile of plastic planting bag after 
finishing seedlings period and it might impeding plant’s growth from wrong 
extrication from planting bag. Organic planting bag might add nutrient for the soil 
and had the capability to hold water therefore would support growth and 
development of plants. Experiments that conduct concerning organic planting bag 
has resulting advancement in agricultural technology field, started by the 
technique of making organic planting bag until doing trials in agricultural field 
itself. Size of the molded planting bag is the size for annual plant seedlings. The 
objective of this study is (1) To modify organic planting bag prior developed by 
Rosyidi (2010) that is in its basic material, composition and its size (2) To 
conduct testing toward modified organic planting bag with several comparison of 
compositions and its basic materials.  
 Study conducted from February until April 2011 at Glory Metal Work and 
Power and Agricultural Machinery Laboratory, Agricultural Engineering 
Department, Agricultural Technology Faculty, Brawijaya University, Malang. 
Equipment used in this study is mold instrument for organic planting bag, digital 
scales, knife, stove, pan, blender, lint, tray, oven, measuring scale, and caliper. For 
material used in this study are stem of waterhyacinth, coconut fiber, urea, LPG 
and water. This study is using Complete Random Design with 3 times replication 
in which combination of treatment consists of A1B1 (waterhyacinth : coconut 
fiber = 2,220 : 1), A2B2 (waterhyacinth : coconut fiber = 2,667 : 1), A3B3 
(waterhyacinth : coconut fiber = 3,258 : 1), A4B4 (waterhyacinth : coconut fiber = 
4,077 : 1), A5B5 (waterhyacinth : coconut fiber = 5,286 : 1), and A6B6 
(waterhyacinth : coconut fiber = 7,250 : 1). While for observation parameters are 
water content, vertical pressure test, pull tension test, volume and mass of planting 
bag.  
 Based on BNT test result, it showed that during treatment combination 
A6B6 was the best treatment combination to be used as material for organic 
planting bag in which the comparison between coconut fiber and waterhyacinth 
reach 1 : 7,250. For water content testing the value obtained was 82.352%, for 
vertical pressure test was 0.007 kg/cm2, and for pull tension test was 0.067 
kg/cm2. High water content has making organic planting bag become more humid, 
therefore those planting bag would be easily destructed in ground. The same result 
goes for vertical pressure testing and its pull tension test. The lowest value 
obtained during this study has showed that the planting bag also easily shattered. 
Easy of shattering from planting bag would affect the annual plants. The easier 
shattering from planting bag is getting bigger for root space. Therefore, root 
would easily found nutrient surround it. In conclusion, the growth of plants would 
become better.  
Keywords: Panting Bag, Waterhyacinth, Coconut Fiber 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembuatan dan penggunaan kantong tanam dari bahan organik 

dalam bidang pertanian merupakan sebuah solusi untuk permasalahan-

permasalahan seperti menumpuknya plastik kantong tanam setelah masa 

pembibitan selesai dan terhambatnya pertumbuhan tanaman akibat 

pelepasan kantong tanam yang salah. Kantong tanam organik dapat 

menambah unsur hara pada tanah dan memiliki kemampuan untuk 

menahan air sehingga menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. 

Percobaan maupun penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

mahasiswa mengenai kantong tanam berbahan organik telah menghasilkan 

perkembangan keilmuan dalam bidang teknologi pertanian, mulai dari 

teknik pembuatan kantong tanam hingga percobaan di lahan pertanian. 

Ukuran kantong tanam yang dicetak pada penelitian ini merupakan ukuran 

untuk pembibitan tanaman tahunan.  

Topik penelitian rancang bangun alat pencetak kantong tanam 

organik juga telah dilakukan, diantaranya oleh Purbaya (2009) yang 

merancang cetakan kantong tanam organik sistem kempa (pemadatan) 

berbahan nylon dan Rosyidi (2010) yang merancang cetakan kantong 

tanam organik tipe tekan. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan 

perancangan alat dengan bahan nylon melainkan plat baja dengan ukuran 



kantong tanam yang lebih besar dari dua penelitian sebelumnya karena 

disesuaikan dengan bibit tanaman tahunan yang ukurannya juga lebih 

besar.  

Penelitian yang akan dilaksanakan ini mencoba memodifikasi dan 

menguji kantong tanam organik yang telah dihasilkan sebelumnya oleh 

Rosyidi (2010) dengan bahan dasar, komposisi, dan ukuran yang berbeda. 

Modifikasi kantong tanam organik ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan budidaya pertanian khususnya pada masa pembibitan.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Memodifikasi kantong tanam organik yang telah dikembangkan 

sebelumnya oleh Rosyidi (2010) yaitu pada bahan dasar, 

komposisi, dan ukurannya. 

2. Melakukan pengujian terhadap kantong tanam yang telah 

dimodifikasi dengan berbagai perbandingan komposisi bahan dasar.  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan alternatif tentang pemanfaatan limbah yaitu eceng 

gondok dan sabut kelapa sebagai bahan baku utama dalam 

pembuatan kantong tanam organik. 

2. Mengurangi penggunaan polybag di lahan pertanian terutama saat 

persemaian. 



1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah sifat fisik hasil cetakan kantong tanam organik dipengaruhi 

oleh komposisi bahan penyusun? 

 

1.5 Hipotesis  

Sifat fisik hasil cetakan dipengaruhi oleh komposisi bahan 

penyusun. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tidak menguji kantong tanam organik untuk proses persemaian. 

2. Tidak menguji sifat kimia kantong tanam organik. 

3. Sabut kelapa yang digunakan dianggap seragam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kantong Tanam  

 Kantong tanam diperlukan tanaman pada masa pembibitan, tidak hanya 

untuk tanaman semusim namun juga tanaman tahunan. Biasanya kantong tanam 

digunakan saat bibit dipindah dari persemaian (penyapihan bibit). Setelah kondisi 

bibit layak untuk ditanam, maka dipindah ke lapangan. Kantong tanam yang 

paling sering digunakan dalam bidang pertanian adalah kantong tanam plastik 

(polybag), sedangkan saat ini yang tengah marak dikembangkan adalah kantong 

tanam organik.  

2.1.1 Kantong Tanam Plastik (Polybag) 

 Polybag merupakan penggabungan kata dari polyester dan bag (wadah). 

Adapun pengertian dari polyester itu sendiri yaitu plastik untuk mengepak biji 

(Tim Penyusun Kamus, 1997). Polybag terbuat dari plastik jenis polyester, 

berbentuk pot tapi tidak kaku dan berwarna hitam.  Biasanya digunakan sebagai 

wadah untuk media tanam baik untuk pembibitan maupun untuk penanaman. Oleh 

sebab itu polybag tersedia di pasaran dengan berbagai ukuran baik tinggi dan 

diameternya. Sifat plastik yang menyerap panas mempunyai fluktuasi suhu tanah 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman khususnya 

pertumbuhan akar tanaman muda (Hapsari, 2006). 

 Pemakaian polybag untuk persemaian akan berakhir saat bibit dipindahkan 

ke lahan yang mengharuskan polybag disobek dan dilepas dahulu sebelum 

dipindahkan. Proses penyobekan dapat menyebabkan hancurnya media tanam dan 



kerusakan akar yang memungkinkan terjadinya stagnasi setelah bibit dipindahkan. 

Selain itu bahan plastik merupakan bahan yang sukar untuk dihancurkan oleh 

mikroba tanah, sehingga pada akhir masa tanam akan menjadi limbah pertanian di 

lahan (Hapsari, 2006). 

 

Gambar 1. Polybag 

2.1.2 Kantong Tanam Organik 

 Media berkualitas tinggi untuk meningkatkan bibit tanam adalah faktor 

kunci untuk menciptakan keberhasilan program memproduksi tanaman. Media 

dapat dengan optimal menahan kapasitas air, cukup nutrisi, dan bebas patogen, 

sehingga menghasilkan kualitas bibit yang lebih baik sebelum tanam. Beberapa 

media campuran telah dievaluasi untuk menentukan formula optimal untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit (Manenoi, et. al., 2009).  

 Media tanam tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuh, tetapi juga 

sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Komposisi media 

mempengaruhi kualitas bibit. Pada umumnya, media untuk bibit tanaman buah 

tersusun oleh tanah, bahan organik, dan pasir. Tanah biasanya digunakan sebagai 

medium dasar karena lebih murah dan mudah didapatkan. Penambahan pasir 

bertujuan untuk membuat media menjadi lebih berpori saat bahan organik terlalu 

memadai untuk bibit (Indriyani, et. al, 2011). 



Menurut Ashari (1995), salah satu sifat yang penting dari bahan organik 

adalah mempunyai daya serap dan cengkraman air yang cukup besar. Bahan 

organik berfungsi sebagai spon yang dapat menghisap air sebanyak mungkin 

sesuai dengan volumenya. Bahan organik tersebut mudah meneruskan air atau 

inflitrasi karena sifatnya yang juga porous.  

 Bahan organik yang digunakan juga termasuk limbah pertanian seperti 

jerami, sekam padi, kulit kayu, serbuk gergaji, sabut kelapa, kertas, alang-alang, 

dan eceng gondok. Bahan-bahan tersebut akan mengalami proses dekomposisi 

yang dilakukan oleh mikroorganisme. Proses dekomposisi akan menghasilkan 

karbondioksia, air, dan mineral. Mineral yang dilepas tersebut merupakan sumber 

unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman (Agoes, 1994). 

  

2.2 Bahan Baku Pembuatan Kantong Tanam Organik 

2.2.1 Eceng Gondok 

 Eceng gondok (Eichhornia crassipes (Mart. Solms)) adalah tanaman air 

tropis yang termasuk dalam famili Pontederiaceae. Tanaman ini tumbuh 

berlimpah di dunia dan muncul di Mesir untuk pertama kali di awal tahun 1890. 

Eceng gondok terdaftar sebagai tanaman terproduktif di dunia dan dapat 

menggandakan ukurannya dalam 5 hari (Osman,et al., 2010). 

Sukman dan Yakup (1995) menyebutkan bahwa eceng gondok banyak 

menimbulkan masalah pencemaran sungai dan waduk, tetapi mempunyai manfaat 

antara lain menambah kesuburan tanah terutama dalam hal bahan organik, sebagai 

bahan industri kertas, sebagai medium penanaman jamur merang, serta sebagai 

penghasil gas bio dan bahan kerajinan. 



 Eceng gondok termasuk perennial yang dapat mengapung bebas bila air 

dalam dan berakar di dasar bila air dangkal. Batang dengan buku pendek, garis 

tengah 1-12 cm, panjang 1-30 cm. Akarnya bertudung, tidak bercabang dan tidak 

berbulu, panjang 1 hingga beberapa puluh cm. Stolon bergaris tengah 0,5 – 2 cm, 

panjang sampai 40 cm atau lebih pendek bila tumbuh rapat, warna keunguan. 

Tangkai daun berbatasan dengan helai daun yang menyempit, mempunyai bagian 

yang menggelembung seperti gondok untuk mengapung. Bunga tidak bertangkai, 

tersusun melingkar poros, sepanjang tahun dan dapat berbunga secara serempak 

(Moenandir, 1990).  

 Berikut adalah klasifikasi dari eceng gondok (United States Department of 

Agriculture, 2011) : 

Kingdom  : Plantae – Plants  

Subkingdom  : Tracheobionta – Vascular plants  

Superdivision  : Spermatophyta – Seed plants  

Division  :  Magnoliophyta – Flowering plants  

Class   :  Liliopsida – Monocotyledons  

Subclass  :  Liliidae  

Order   :  Liliales  

Family   :  Pontederiaceae – Water-Hyacinth family  

Genus   :  Eichhornia Kunth – water hyacinth  

Species  :  Eichhornia crassipes (Mart.) Solms – common water  

                                       hyacinth 



 

Gambar 2. Tanaman Eceng Gondok 

2.2.2 Sabut Kelapa 

 Menurut Bahar (1994), sabut kelapa merupakan salah satu limbah 

pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan dalam pembuatan 

kantong tanam. Sabut kelapa dalam pembuatan kantong tanam berfungsi sebagai 

serat tambahan untuk memperkuat struktur fisik dari kantong tanam yang 

dihasilkan. Selain itu dikarenakan sifat bahannya yang ulet dan kuat. Sabut kelapa 

mudah didapatkan dan murah harganya, mempunyai daya menyimpan air yang 

baik, serta mengandung unsur-unsur yang diperlukan tanaman. 

 Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari pemakaian sabut kelapa adalah 

(Susanto, 2005) : 

1. Kaya akan unsur N, P, K. 

2. Dapat merangsang dan mempercepat tumbuhnya akar, batang, dan daun. 

3. Dapat menyuburkan tanah. 

4. Dapat menyimpan air yang relatif lama sehingga membantu tumbuhnya 

akar baru. 

5. Mempertahankan kelembaban, meningkatkan aerasi (sirkulasi udara dalam 

tanah) dan memperbaiki sifat fisik tanah sehingga dapat menghindarkan 

kebusukan  akar terutama pada tanaman baru di pembibitan. 



6. Kapasitas menyimpan air tinggi sehingga menghemat waktu pemeliharaan 

yakni dalam penyiraman. 

Sabut kelapa terdiri dari jaringan dengan sel serabut yang keras. Antara 

sel-sel terdapat jaringan lunak dengan tebal 3 – 5 cm. Sabut kelapa (exocarp) 

terdiri dari kulit luar yang tahan air (epicarp) dan bagian yang berserat 

(mesocarp). Mesocarp terdiri dari untaian serat-serat vaskuler yang disebut 

dengan coir dan melekat pada jaringan paranchymatis, bukan serat (gabus) yang 

dikenal dengan inti (pith) serta debu-debu coir (dust). Untaian tersusun dari 

selulosa di mana kekerasan dan kelapukan terjadi setelah buah kelapa mencapai 

matang penuh dan kelapukan terjadi  setelah berumur 4 bulan (Suheryanto, 1990). 

 

Gambar 3. Sabut Kelapa 

 Sabut kelapa merupakan bahan berlignoselulosa yang mengandung 

hemiselulosa sebesar (8,50%), selulosa (21,07%), lignin (29,23%), pektin 

(14,25%) dan air (26,0%) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku papan 

partikel (Amelia, 2009). 

 Menurut Suhardiyono (1991), serabut kelapa merupakan bagian terluar 

dari buah kelapa dengan ketebalan sekitar 5 cm. sabut kelapa terdiri atas kulit ari, 

serat, dan sekam. Diantara ketiga komponen penyusun sabut kelapa ini 

penggunaan serat adalah yang paling banyak dan telah berkembang. 

 



2.3 Urea 

 Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen (N) berkadar 

tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. 

Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih dengan rumus kimia NH2 

CONH2, merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah 

menghisap air (higroskopis), karena itu sebaiknya disimpan di tempat kering dan 

tertutup rapat. Pupuk urea mengandung unsur hara N sebesar 46% dengan 

pengertian setiap 100 kg urea mengandung 46 kg nitrogen (Palimbani, 2007). 

 

Gambar 4. Urea 

 Unsur hara nitrogen yang dikandung dalam pupuk urea sangat besar 

kegunaannya bagi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan, antara lain 

(Palimbani, 2007) : 

1. Membuat daun tanaman lebih segar dan banyak mengandung butir hijau 

daun (klorofil) yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses 

fotosintesa. 

2. Mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah anakan, cabang, dan 

lain-lain). 

3. Menambah kandungan protein tanaman. 

4. Dapat dipakai untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, 

hortikultura, tanaman perkebunan, usaha peternakan, dan usaha perikanan.  



2.4 Polyamide Resin (Nylon) 

 Nylon sifatnya sangat kuat dan kokoh dan juga mempunyai daya tahan 

yang baik terhadap abrasi. Sangat fleksibel dan tahan terhadap tumbukan. Nylon 

adalah bahan termoplastik tetapi temperatur pelunakannya sangat tinggi yaitu di 

atas 200° C dan pencetakannya (moulding) sulit. Jenis-jenis nylon memiliki daya 

tahan yang baik terhadap kebanyakan bahan pelarut serta bahan kimia (Pusat 

Pengembangan Pendidikan Politeknik, 1982). 

 Menurut Otsuka (2008), nylon merupakan serat yang dibuat dari polimer 

sintetik barantai 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 peptide pada ujung kedua belah monomer.  

Karakteristik : 

a. Mempunyai friction coefficient yang kecil dan self lubrication ability 

(kemampuan terhadap minyak) sangat baik. 

b. Abrasion resistance unggul. 

c. Tahan terhadap getaran/goncangan. 

d. Kekerasannya baik dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan temperatur. 

e.   Tahan terhadap bahan kimia, bahan pelarut, dan minyak. 

f. Water  absorbing property (daya isap air) besar, namun pada umumnya 

mempunyai dimensional stability yang kurang baik. 

g. Crystalline resin yang representatif. 

Kegunaan : 

a. Onderdil mesin seperti gear, bearing, bush, dan lain-lain. 



b. Mengandalkan keunggulan akan abrasion resistance self, lubrication ability, 

head resistance, mechanical property, dan oil resistance dipakai juga untuk 

onderdil listrik, onderdil kendaraan, dan bahan bangunan lainnya. 

 

Gambar 5. Nylon 

 

2.5 Baja 

 Baja adalah bahan yang keserbasamaannya (homogenitasnya) tinggi, 

terdiri terutama dari Fe dalam bentuk kristal dan C. Pembuatannya dilakukan 

sebagai pembersihan dalam temperatur tinggi dari besi mentah yang didapat dari 

proses dapur tinggi (Darmawan, 1978). 

 Menurut Bowles (1985), baja adalah salah satu dari bahan konstruksi yang 

paling penting. Sifat-sifatnya yang terutama penting dalam penggunaan konstruksi 

adalah kekuatannya yang tinggi, dibandingkan terhadap setiap bahan lain yang 

tersedia dan sifat keliatannya. Pertimbangan-pertimbangan penting yang lainnya 

dalam penggunaan baja termasuk mudahnya untuk menyediakannya secara luas 

dan daya tahannya (durability), khususnya untuk menyediakan proteksi terhadap 

cuaca sekedarnya. 

 

Gambar 6. Plat Baja 



2.6 Pembuatan Kantong Tanam Organik 

 Menurut Rosyidi (2010), pembuatan kantong tanam organik dapat 

dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Persiapan alat dan bahan 

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

digunakan. Jumlah total bahan baku eceng gondok dan pelepah pisang yang 

dibutuhkan untuk mencetak satu buah kantong tanam yaitu 120 gram. 

2. Pemotongan bahan 

  Eceng gondok dan pelepah pisang ditimbang sesuai komposisi yang 

diinginkan dan kemudian dipotong kecil-kecil untuk memudahkan proses 

pembuburan.  

3. Pulping    

  Potongan eceng gondok dan pelepah pisang kemudian direbus selama 30 

menit dengan penambahan ZA 12 gram. Setelah 30 menit dan warna bahan 

sudah berubah menjadi kecokelatan, maka perebusan dihentikan. Bahan 

didinginkan dengan ditambahkan air secukupnya dan kemudian diperas 

dengan tangan. Bahan yang sudah diperas kemudian diblender dengan 

penambahan air secukupnya hingga halus. Setelah bahan halus kemudian 

disaring dengan saringan 18 mesh dan diperas untuk diambil ampasnya. 

Penyaringan dan pemerasan tersebut diulang dua kali. Ampas yang dihasilkan 

kemudian dilarutkan dalam air 700 ml sehingga berbentuk adonan bubur. 

4. Pencetakan 

   Proses pencetakan dimulai dengan menuangkan adonan bubur ke dalam 

cetakan melalui tabung pemasukan hingga penuh. Kemudian penutup yang 



berfungsi sebagai pendorong adonan dipasangkan pada masing-masing tabung 

pemasukan dan kemudian menekan penutup tersebut hingga adonan masuk ke 

dalam cetakan.  Perataan dilakukan tiap tiga kali penuangan dan penekanan 

adonan.  Penuangan bubur dan penekanan dilakukan berkali-kali hingga 

cetakan dipenuhi adonan bubur. 

5. Pengeringan 

  Proses pengeringan menggunakan oven pada suhu 75° C selama 12 – 15  

jam.  

Sedangkan menurut Agung (2007), proses pembuatan pot organik yaitu : 

1. Persiapan bahan 

a. Siapkan eceng gondok segar dan serabut kelapa dengan jumlah yang 

disesuaikan dengan perlakuan, lalu digunting atau dipotong pendek 

dengan ukuran yang sesuai 

b. Masing-masing bahan diblender selama 5 menit dengan tambahan air 

sebanyak 500 ml, lalu diperas dengan menggunakan saringan untuk diambil 

ampasnya. 

2. Homogenisasi  

a. Ampas dari kedua jenis bahan tersebut lalu dicampur pada panci sesuai 

dengan kombinasi perlakuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Selanjutnya bahan tersebut direbus dengan penambahan air sebanyak 500 

ml dan NaOH 2,5%. Perebusan dilakukan dengan mengaduk hingga 

mendidih selama 30 menit dengan api tetap. 

b. Bila suhu bahan telah mencapai 100° C, api mulai dikecilkan untuk 

menstabilkan suhu bahan dan menghindari gosong di dasar panci. 



c. Jika sudah mencapai 30 menit, panci diturunkan dari kompor dan segera 

tutup rapat-rapat serta biarkan dingin. 

3. Pencucian 

a. Setelah dingin, cuci serat-serat yang dihasilkan dan dibilas dengan 

menggunakan air bersih sebanyak 3,5 liter agar kandungan tanah dan 

NaOH hilang. 

b. Peras serat-serat yang yang telah dicuci bersih, disaring, kemudian 

dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kira-kira sebesar kepalan tangan. 

4. Pembuburan 

  Haluskan gumpalan serat tersebut. Satu gumpalan serat diblender dengan 

tambahan air sebanyak 600 ml selama 30 detik. Bubur yang telah diblender 

kemudian dipanaskan kembali dengan suhu 100° C dan diaduk terus selama 

10 menit agar serat kelapa dan eceng gondoknya tercampur rata. 

5. Pencetakan 

  Proses pencetakan dimulai dengan memasukkan bubur yang telah jadi 

dalam keadaan panas dan diratakan ke seluruh dinding cetakan bagian dalam. 

Setelah itu ditekan dengan tekanan tetap kurang lebih sebesar 5 kg pada 

cetakan atas hingga mencapai bibir cetakan bawah bagian atas. 

6. Pengeringan 

a. Setelah tercetak lalu dipanaskan selama 24 jam di dalam oven dengan 

suhu 80° C. 

b. Pada proses pelepasan harus dilakukan dengan hati-hati karena ditakutkan 

akan merusak hasil cetakan. Lalu dilakukan penyeleksian kantong tanam 



untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Kriteria penyeleksian antara 

lain kualitas hasil cetakan dan dimensi pot organik.  

 

2.7 Kondisi Fisik Kantong Tanam Organik 

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

tanam organik ada beberapa sifat yang harus diketahui, antara lain : 

a. Kadar air kantong tanam organik (%) 

�� �%� �  
�	
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�� �	
���

�	
�� ����
� 100% 

b. Uji tekan kantong tanam organik (N.cm-2) 

  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 brazilliant test  dengan panjang dan lebar tertentu. 

Nilai maksimal yang didapatkan pada saat sobeknya sampel merupakan 

besarnya nilai gaya vertikal yang dapat ditahan oleh bahan tersebut. Dilakukan 

tiga kali ulangan dan diambil rata-ratanya untuk memperoleh angka yang 

akurat.  

c. 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 elastik, 

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. 

d. Volume bahan kantong tanam (cm3) 

Sudut dinding kerucut (°) 

 �� � �
�

�����
 

Volume kantong tanam 

 �� !"	 �
�

#
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      Keterangan : h    = tinggi lubang cetak (cm) 

   R1 = jari-jari atas sisi dalam (cm) 

   R2 = jari-jari bawah sisi dalam (cm) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari hingga April 2011. Tempat 

pelaksanaan yaitu Glory Metal Work, Belimbing, Malang untuk tahap pembuatan 

alat dan untuk pembuatan kantong tanam organik serta pengujiannya dilakukan di 

Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam membuat kantong tanam antara lain: 

1. Alat cetak kantong tanam 

2. Timbangan digital untuk menimbang berat komposisi bahan 

3. Pisau untuk memotong bahan 

4. Kompor dan panci untuk merebus bahan 

5. Blender untuk menghaluskan dan menghomogenkan bahan 

6. Kain kasa untuk menyaring pulp 

7. Baki untuk menampung keluaran air dari cetakan 

8. Oven untuk mengeringkan bahan 

9. Jangka sorong dan mistar untuk mengukur dimensi kantong tanam. 

 

 



3.2.2 Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Batang tanaman eceng gondok dan sabut kelapa sebagai bahan utama 

2. Urea sebagai bahan pembantu pengurai serat 

3. Air digunakan pada proses homogenisasi 

4. LPG sebagai bahan bakar kompor. 

  

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

 Tahapan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pembuatan alat pencetak 

Alat pencetak dibuat dari plat baja berukuran 2 mm di Glory Metal Work, 

Belimbing, Malang.  

2. Persiapan bahan kantong tanam 

Bahan-bahan kantong tanam dipersiapkan sesuai dengan yang diperlukan.  

3. Kantong tanam 

Kantong tanam yang dihasilkan diperoleh dari proses pemotongan bahan, 

perebusan, penghancuran, pencetakan, dan pengeringan.  

4. Pengujian 

Pengujian dilakukan terhadap sifat fisik kantong tanam organik yaitu 

kadar air, pengujian tekanan vertikal, pengujian tegangan tarik, serta 

pengukuran volume dan massa. 

5. Hasil data pengamatan 

Hasil data pengamatan diperoleh setelah melakukan pengujian terhadap 

sifat fisik kantong tanam organik. 



 Tahapan penelitian dapat dilihat dari diagram alir berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Pembuatan dan Perbaikan Alat Pencetak 

a. Bahan Baku dan Konstruksi Alat Pencetak 

  Alat pencetak dibuat dari bahan plat baja 2 mm karena bahan ini mudah 

diperoleh dan mudah dibentuk. Alat pencetak terdiri dari dua macam, yaitu alat 

cetak bagian luar dan alat cetak bagian dalam. Pencetak bagian luar dibuat 

dengan bentuk seperti tabung, namun diameter atas dan bawahnya berbeda. 

Diameter atas dibuat lebih besar daripada diameter bagian bawah karena untuk 

memudahkan pelepasan kantong tanam yang telah dikeringkan nantinya. Pada 
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bagian atas diberi ring untuk memudahkan pengeluaran alat cetak dari oven 

dan memudahkan saat penarikan alat cetak bagian dalam saat proses 

pencetakan kantong tanam. Selain itu, di bagian dindingnya diberi lubang 

sebanyak yang diperlukan untuk tempat pengeluaran air saat proses 

pencetakan. 

  Pencetak bagian dalam juga dibuat seperti tabung dengan ukuran diameter 

atas dan bawahnya berbeda, mengikuti bentuk pencetak bagian luar namun 

ukurannya lebih kecil. Selain itu tidak ada ring di bagian atasnya dan lubang di 

bagian dindingnya.  

b. Parameter Desain 

  Alat pencetak diharapkan dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Alat pencetak mudah digunakan. 

2. Bahan kantong tanam dapat memenuhi rongga cetak. 

3. 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. 

4. Bahan kantong tanam tidak lengket pada alat pencetak. 

5. Ketebalan hasil kantong tanam organik seragam. 

3.3.2 Pembuatan Kantong Tanam 

 Proses pembuatan kantong tanam organik adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan alat dan bahan  

 Menyiapkan eceng gondok, sabut kelapa, urea, serta alat-alat yang akan 

digunakan. 



2. Pemotongan bahan 

 Eceng gondok dan sabut kelapa dipotong kecil-kecil dengan ukuran 0,1 – 

0,5 cm kemudian ditimbang sesuai komposisi yang diinginkan.  

3. Pulping 

 Potongan eceng gondok dan sabut kelapa kemudian direbus selama 45  

menit dengan penambahan urea. Setelah 45 menit dan warna bahan sudah 

berubah menjadi kecokelatan maka perebusan dihentikan kemudian 

didinginkan. Bahan kemudian diblender dengan penambahan air secukupnya 

hingga halus. Setelah bahan halus kemudian disaring menggunakan saringan 

tahu  dan diperas dengan tangan untuk diambil ampasnya, kemudian ditambah 

air sebanyak 700 ml sehingga berbentuk bubur (pulp). 

4. Pencetakan 

 Pulp yang dihasilkan dimasukkan ke dalam cetakan. 

5. Pengeringan 

 Proses pengeringan menggunakan oven pada suhu 105° C selama 21 jam. 

 Berikut adalah diagram alir dari proses pembuatan kantong tanam organik: 
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Gambar 8. Diagram Alir Proses Pembuatan Kantong Tanam Organik 
           dengan Bahan Dasar Eceng Gondok dan Sabut Kelapa 

 

3.3.3 Uji Alat Pencetak 

 Uji alat pencetak ditunjukkan oleh hasil uji kantong tanam, di mana jika 

kantong tanam yang dihasilkan tidak sesuai dengan parameter desain alat 

pencetak maka dilakukan perbaikan pada konstruksi alat tersebut. Kantong tanam 

yang diuji mempunyai komposisi yang berbeda. 

Diblender sampai halus 

Dikeringkan Menggunakan 
Oven dengan Suhu 105° C 

selama 21 jam 

A 

Selesai 

Direbus selama 45 menit dengan 
penambahan urea 12 gram 

Didinginkan 

Air 

Ampas campuran eceng gondok dan 
sabut kelapa ditambah air 700 ml 

Disaring dan diperas  

Dicetak 



a. Model Pembuatan Kantong Tanam 

Model pembuatan kantong tanam terdiri dari dua faktor yaitu kombinasi 

eceng gondok (A) dan sabut kelapa (B), di mana perbandingan kombinasinya 

yaitu: 

1. A1B1 = 2,220 : 1 

2. A2B2 = 2,667 : 1 

3. A3B3 = 3,258 : 1 

4. A4B4 = 4,077 : 1 

5. A5B5 = 5,286 : 1 

6. A6B6 = 7,250 : 1 

 Dari dua faktor di atas diperoleh enam kombinasi dengan masing-masing 

tiga ulangan, yaitu : 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 
A1 A1B1      
A2  A2B2     
A3   A3B3    
A4    A4B4   
A5     A5B5  
A6      A6B6 

 

b. Parameter yang Diamati 

Perbandingan komposisi akan berpengaruh terhadap kekuatan dan 

ketahanan 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 105°C selama 21 jam 

untuk mengetahui berat kering. Nilai kadar air kemudian dihitung dengan 

persamaan : 



�� �%� �  
()*+, (+-+��()*+, .)*/01

()*+, (+-+�
� 100% ……………………     (1) 

2. Uji tekanan vertikal dengan menggunakan braziliant test (kg/cm2) 

 Pengujian tekanan 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 5 cm dan lebar 5 cm. Nilai maksimum 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.  

3. Uji tegangan tarik dengan menggunakan braziliant test (kg/cm2) 

 Gaya tarik diukur dengan cara menjepit kedua ujung sampel dengan 

salah satu ujung bersifat elastis sedangkan ujung yang lain dihubungkan 

dengan braziliant test melalui ulir penegang kemudian dikencangkan 

sedikit demi sedikit samoai 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 panjang sampel 10 cm 

dan lebar 4 cm.  

4. Perhitungan volume dan massa 

a. Perhitungan volume bahan dan kantong dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan 

Sudut dinding kerucut (°) 

  �� � �
�

�����
      ……………………………………..    (2) 



Volume kantong tanam 

  �� !"	 �
�

#
$ % �� � �&1# � &2#�  ………………..    (3) 

Keterangan : h    = tinggi lubang cetak (cm) 

    R1 = jari-jari atas sisi dalam (cm) 

    R2 = jari-jari bawah sisi dalam (cm) 

b. Massa kantong tanam (gram) 

Mengukur massa kantong tanam dilakukan dengan menggunakan 

timbangan digital kapasitas 300 gram yang ada di laboratorium Daya 

dan Mesin Pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pembuatan Alat Pencetak Berbahan Nylon (Desain Awal) 

 Bahan yang digunakan untuk pembuatan alat pencetak awalnya adalah 

nylon (polyamide resin) dengan pertimbangan sifat kimianya yang merupakan 

jenis plastik thermoplas sehingga sangat mudah dibentuk dan mempunyai 

permukaan yang halus. Alat pencetak ini hanya mempunyai satu buah lubang 

cetak. Hal ini disebabkan ukurannya yang lebih besar daripada alat cetak yang 

telah dibuat oleh Rosyidi (2010) dan Purbaya (2009), sehingga tidak bisa dibuat 

secara berkelompok. Bentuk alat pencetak dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Alat Pencetak Kantong Tanam Organik Berbahan Nylon 

 Alat pencetak dikatakan layak apabila secara fisik kantong tanam yang 

dihasilkan memenuhi persyaratan sebagai wadah media tanam. Namun ternyata 

dari desain yang tersaji dalam Gambar 9 ternyata alat ini belum bisa menghasilkan 

kantong tanam yang sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan belum adanya 

lubang keluaran air dan alat penekan yang ada di bagian atas ternyata memiliki 

ketebalan yang tidak dapat digunakan untuk menekan pulp (alat penekannya 

terlalu tipis). Dengan kondisi demikian tidak dapat membuat kantong tanam yang 



layak. Kekurangan lain jika menggunakan alat ini yaitu karena jumlahnya yang 

hanya satu (tidak berkelompok), tidak dapat memproduksi kantong tanam dalam 

jumlah banyak dengan waktu yang terbatas. Dengan kata lain hanya bisa 

memproduksi satu buah kantong tanam dalam sehari. Oleh karena itu maka dibuat 

alternatif lain dengan membuat alat cetak lain yang terbuat dari plat baja. 

 

4.2 Alat Pencetak Berbahan Plat Baja 

 Pembuatan alat cetak baru dengan bahan plat baja adalah berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu plat 

baja yang mudah diperoleh dan mudah dibentuk. Karena alat pencetak yang baru 

dibuat dari bahan yang berbeda, maka terjadi perubahan total pada desainnya. 

Alat pencetak kantong tanam berbahan plat baja dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Alat Pencetak Kantong Tanam Organik Berbahan Plat Baja 

 Dari Gambar 10 tersebut, dapat dilihat bahwa alat pencetak yang baru 

terdiri dari dua macam, yaitu alat pencetak bagian luar dan bagian dalam. 

Ukurannya lebih kecil dari alat pencetak yang terbuat dari nylon. Hal yang 

menjadi pertimbangan adalah apabila ukurannya terlalu besar, maka waktu yang 

diperlukan untuk mengeringkan kantong tanam akan lebih lama, begitu juga 

bahan yang diperlukan lebih banyak.  

 



4.3 Proses Pembuatan dan Pengujian Kantong Tanam Organik  

 Bahan utama yang digunakan pada pembuatan kantong tanam organik ini 

adalah eceng gondok dan sabut kelapa. Eceng gondok diperoleh di Dam 

Kedungdandang, Sawojajar, Malang. Sabut kelapa diperoleh dari pedagang-

pedagang kelapa di pasar Dinoyo Malang.  

 Perlakuan pertama yang dilakukan pada eceng gondok sebelum masuk 

pada proses pemasakan adalah dicuci bersih dari lumpur yang melekat pada 

batangnya dan dipotong daunnya karena yang diperlukan hanya batangnya. 

Kemudian batang eceng gondok diiris kecil-kecil agar mudah diblender. 

Pemotongan batang ini dilakukan saat masih dalam keadaan segar karena jika 

sudah kisut, maka sulit untuk diiris. Sedangkan untuk sabut kelapa harus 

diuraikan terlebih dahulu serabut-serabutnya dari kulitnya kemudian digunting 

kecil-kecil dengan ukuran 0,1 – 0,5 cm agar mudah saat diblender dan  bisa 

hancur. Setelah itu keduanya ditimbang sesuai dengan kebutuhan. 

 Eceng gondok dan sabut kelapa yang telah ditimbang kemudian direbus 

bersamaan dalam satu panci dengan penambahan urea sebanyak 12 gram. Hal ini 

dilakukan untuk membantu menghomogenkan kedua bahan utama. Waktu yang 

diperlukan untuk merebus adalah 45 menit kemudian didinginkan. Hasil rebusan 

tersebut lalu diblender hingga halus dengan tambahan air secukupnya. Setelah itu 

hasilnya disaring dan diperas dengan menggunakan kain kasa. Ampas yang 

diperoleh ditambah air sebanyak 700 ml agar terbentuk pulp. Bubur atau pulp 

tersebut kemudian dicetak dan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

105ºC selama 21 jam. Kantong tanam yang sudah jadi kemudian diuji dengan 



parameter kadar air, uji tekanan vertikal, uji tegangan tarik, serta perhitungan 

volume dan massa. 

 

4.4 Uji Kadar Air Kantong Tanam Organik 

Analisa kadar air kemasan organik bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kelembaban dari kantong tanam organik. Semakin tinggi nilai kadar air yang 

dimiliki suatu bahan maka kelembaban dari bahan tersebut juga akan semakin 

tinggi. Jika kadar air pada bahan organik tinggi maka proses dekomposisi pada 

bahan organik tersebut berlangsung cepat. Pengukuran kadar air kantong tanam 

organik dilakukan pada setiap kombinasi perlakuan dengan mengeringkan 

kantong tanam organik di dalam oven pada suhu 105 oC selama 21 jam, ditimbang 

berat awal kantong tanam organik dan berat akhir hasil pengeringan. 

Berdasarkan analisis dengan anova untuk kadar air (Lampiran 1) 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan kombinasi 

bahan pada taraf 0,05 karena nilai F hitung < F tabel (2,307 < 3,106).  

Data yang diperoleh dari hasil pengujian disajikan di Lampiran 1. Dari 

data tersebut dapat dilihat bahwa nilai kadar airnya bervariasi dari semua 

perlakuan. Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan A6B6 yaitu sebesar 

82.352%, sedangkan terendah pada perlakuan A1B1 yaitu sebesar 79.200%. 

Hubungan antara kombinasi perlakuan dan kadar air kantong tanam organik dapat 

dilihat pada Gambar 11.   



Gambar 11. Nilai Rata
                           Komposisi Bahan

 Pada Gambar 11 tampak bahwa tinggi garis makin b

kanan yang menunjukkan bahwa kadar airnya semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan semakin banyak sabut kelapa yang ditambahkan, maka jumlah pori

pori mikro akan meningkatkan daya serap air sehingga kadar airnya semakin 

kecil. Dengan demikian 

berpengaruh terhadap besarnya kadar air. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Purbaya (2009) dan Rosyidi (2010) bahwa semakin 

banyak komposisi eceng gondok yang digunakan, semakin tin

airnya.  Pada penelitian oleh Rosyidi (2010), kadar air tertinggi pada perlakuan 

K4 yakni sebesar 95.64% dan yang terendah yaitu pada perlakuan K2 yaitu 

93.85%. 
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Pada Gambar 11 tampak bahwa tinggi garis makin bertambah kearah 

kanan yang menunjukkan bahwa kadar airnya semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan semakin banyak sabut kelapa yang ditambahkan, maka jumlah pori

pori mikro akan meningkatkan daya serap air sehingga kadar airnya semakin 

kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penambahan sabut kelapa 

berpengaruh terhadap besarnya kadar air. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Purbaya (2009) dan Rosyidi (2010) bahwa semakin 

banyak komposisi eceng gondok yang digunakan, semakin tin

Pada penelitian oleh Rosyidi (2010), kadar air tertinggi pada perlakuan 

K4 yakni sebesar 95.64% dan yang terendah yaitu pada perlakuan K2 yaitu 
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pada Berbagai  

ertambah kearah 

kanan yang menunjukkan bahwa kadar airnya semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan semakin banyak sabut kelapa yang ditambahkan, maka jumlah pori-

pori mikro akan meningkatkan daya serap air sehingga kadar airnya semakin 

dapat dikatakan bahwa penambahan sabut kelapa 

berpengaruh terhadap besarnya kadar air. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Purbaya (2009) dan Rosyidi (2010) bahwa semakin 

banyak komposisi eceng gondok yang digunakan, semakin tinggi pula kadar 

Pada penelitian oleh Rosyidi (2010), kadar air tertinggi pada perlakuan 

K4 yakni sebesar 95.64% dan yang terendah yaitu pada perlakuan K2 yaitu 

A5B5 A6B6



4.5 Uji Tekanan Vertikal  

Berdasarkan analisis dengan anova untuk uji tekanan vertikal kantong 

tanam organik (Lampiran 2) menunjukkan perbedaan yang nyata pada perlakuan 

kombinasi komposisi bahan pada taraf 0,05 karena nilai F hitung > F tabel 

(128,288 > 3,106). Sedangkan pengaruh perlakuan kombinasi komposisi bahan 

terhadap uji tekanan vertikal dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Kombinasi Komposisi Bahan terhadap Uji 
Tekanan Vertikal 

 

Perlakuan 
Tekanan Vertikal 

(kg/cm2) 
Notasi 

A6B6 0,007 a 

A5B5 0,010 b 

A4B4 0,014 c 

A3B3 0,019 d 

A2B2 0,023 e 

A1B1 0,031 f 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan memiliki pengaruh 

yang berbeda terhadap uji tekanan vertikal kantong tanam organik. Hal ini dapat 

dilihat dari notasi yang berbeda tiap perlakuan. Perlakuan A6B6 memiliki rata-

rata paling kecil dan berbeda secara nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan 

perlakuan A1B1 memiliki rata-rata paling besar.  

Pada perlakuan A1B1 komposisi sabut kelapa merupakan komposisi yang 

terbanyak dari semua perlakuan. Dengan demikian ikatannya semakin kuat, 

sehingga saat diuji tekan dengan braziliant test nilai tekanannya semakin besar. 

Berbeda dengan perlakuan A6B6 di mana komposisi sabut kelapanya adalah yang 

paling sedikit dari semua perlakuan, sehingga ikatannya kurang kuat dan saat diuji 

nilai tekanannya juga kecil.  



Akar merupakan organ penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman, 

akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara serta membantu memperkokoh 

struktur tanaman. Arsitektur akar merupakan aspek penting dalam produktifitas 

tanaman (Lynch. 1995). Arsitektur perakaran menjadi lebih penting pada keadaan 

marjinal seperti kandungan dan ketersediaan hara yang kompleks (Atkinson, 

2000). Besarnya nilai uji tekan vertikal dari kantong tanam organik sangat 

berpengaruh terhadap keberadaan akar. Kantong tanam yang bagus adalah 

kantong tanam yang dapat dengan mudah ditembus akar dan kantong tanam yang 

mudah ditembus akar adalah kantong tanam yang memiliki nilai uji tekanan 

vertikal yang kecil. Semakin mudah akar menembus kantong tanam, maka akan 

lebih muda pula dalam mencari nutrisi untuk tanaman. Beda halnya apabila 

kantong tanam tersebut sulit untuk ditembus akar atau memiliki nilai uji tekanan 

vertikal yang besar, maka akar tidak bisa keluar dari kantong tanam dan hanya 

melilit di bagian dalam kantong tanam. Dengan demikian pertumbuhan tanaman 

tersebut akan terhambat.    

 

 4.6 Uji Tegangan Tarik 

Berdasarkan analisis dengan anova untuk tegangan tarik kantong tanam 

organik (Lampiran 3) menunjukkan pengaruh yang nyata pada setiap perlakuan 

kombinasi bahan terhadap uji tegangan tarik pada taraf 0,05 di mana nilai F hitung 

> F tabel (101,913 > 3,106). Pengaruh komposisi bahan terhadap uji tegangan 

tarik pada taraf 0,05 disajikan pada Tabel 2. 

 

 



Tabel 2. Pengaruh Komposisi Bahan terhadap Uji Tegangan Tarik Kantong 
Tanam Organik 

 

Perlakuan 
Tegangan Tarik 

(kg/cm2) 
Notasi 

A6B6 0,067 a 

A5B5 0,071 a 

A4B4 0,129 b 

A3B3 0,179 c 

A2B2 0,196 c 

A1B1 0,242 d 
 
 Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa perlakuan A6B6 memiliki 

rata-rata paling kecil, namun tidak berbeda secara nyata dengan perlakuan A5B5. 

Sedangkan perlakuan A1B1 memiliki rata-rata paling besar karena pada perlakuan 

ini komposisi sabut kelapanya adalah yang terbesar sehingga ikatannya semakin 

kuat dan nilai tegangan tariknya semakin besar, berbeda halnya dengan perlakuan 

A6B6 di mana komposisi sabut kelapanya adalah yang paling sedikit. Hal ini 

disebabkan sabut kelapa yang memiliki serabut-serabut yang keras dan terdiri dari 

kulit luar yang tahan air (epicarp) dan bagian yang berserat (mesocarp). Pengujian 

tegangan tarik terhadap kantong tanam organik ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat keuletan dan kekuatan kantong tanam organik yang 

dihasilkan.  

 Keuletan dan kekuatan kantong tanam organik ini sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman tahunan itu sendiri. Semakin ulet dan kuat 

kantong tanam organik, maka kantong tanam tersebut semakin sulit untuk hancur. 

Namun sebaliknya apabila tingkat keuletan dan kekuatan kantong tanam itu 

rendah, maka akan mudah hancur. Kantong tanam yang mudah hancur 

memudahkan akar tanaman untuk bergerak mencari unsur hara yang diperlukan 



(ruang gerak akar semakin besar). Dengan demikian maka pertumbuhan tanaman 

tahunan tersebut akan semakin baik karena cukup mendapat unsur hara.   

 

4.7 Pengukuran Volume Kantong Tanam Organik 

Berdasarkan analisis dengan anova untuk tegangan tarik kantong tanam 

organik (Lampiran 4) menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada 

setiap perlakuan kombinasi bahan terhadap pengukuran volume pada taraf 0,05 di 

mana nilai F hitung < F tabel (0,979 < 3,106). 

Tabel 3 menunjukkan bahwa volume kantong tanam bervariasi dari semua 

perlakuan, namun tidak jauh berbeda. Volume terbesar diperoleh pada perlakuan 

A3B1 dengan rerata 756.845 cm3, sedangkan terendah pada perlakuan A6B6 

dengan rerata 721.596 cm3. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kombinasi 

perlakuan kandungan eceng gondok dan sabut kelapa tidak berpengaruh terhadap 

volume kantong tanam. Penyebabnya adalah alat pencetaknya yang masih 

sederhana, sehingga dimensi kantong tanam organiknya tidak seragam. 

Seharusnya untuk kantong tanam dengan komposisi eceng gondok terbanyak, 

volume kantong tanam akan semakin kecil. Ini disebabkan eceng gondok yang 

sifatnya menyusut daripada sabut kelapa. Dengan demikian kombinasi perlakuan 

yang memiliki eceng gondok yang terbanyak, maka volumenya akan semakin 

kecil.  

 

 

 

 



Tabel 3. Rerata Volume Kantong Tanam Organik (cm3) pada Berbagai 
Komposisi Bahan 

 
Perlakuan Volume (cm3) 

A1B1 756.845 
A2B2 722.686 
A3B3 753.075 
A4B4 727.883 
A5B5 748.117 
A6B6 721.596 

 

Jika dibandingkan dengan kantong tanam plastik (polybag), kantong 

tanam organik memiliki volume yang lebih kecil. Volume polybag untuk bibit 

tanaman tahunan berkisar 6960.333 cm3. Namun penggunaan kantong tanam 

organik lebih baik daripada polybag karena kantong tanam organik dapat 

langsung ditanam ke dalam tanah, sehingga tidak merusak atau tidak membuat 

akar stress. Berbeda dengan polybag yang harus disobek terlebih dahulu sebelum 

dipindah ke tanah. Hal tersebut bisa membuat akar tanaman stress dan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Selain itu kantong tanam organik 

juga menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman seperti unsur N, P, 

dan K yang terdapat pada sabut kelapa.  

Sukarno (2001) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pada perlakuan 

polybag terbesar memberikan tinggi semai yang paling tinggi. Hal tersebut 

disebabkan ukuran tempat semai yang besar merupakan wadah yang besar pula 

bagi sumber air, sumber udara, dan sumber hara bagi perakaran semai, sehingga 

akan merangsang pertumbuhan secara cepat bagi tanaman. Simabu dan Oti (2011) 

juga menyebutkan pada penelitiannya bahwa pada polybag yang lebih besar 

tercatat menghasilkan pertumbuhan yang terbaik. Pemeliharaan bibit di dalam 



polybag yang lebih besar akan lebih bertahan daripada polybag yang berukuran 

kecil.  

Seharusnya hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan 

komposisi bahan terbaik untuk parameter volume pada penelitian ini. Namun 

karena permasalahan yang telah disebutkan, maka tidak diketahui komposisi 

bahan mana yang dapat menghasilkan volume terbesar.   

      

4.8 Pengukuran Massa Kantong Tanam Organik 

Berdasarkan analisis dengan anova untuk tegangan tarik kantong tanam 

organik (Lampiran 5) menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada setiap 

perlakuan kombinasi bahan terhadap pengukuran massa kantong tanam organik 

pada taraf 0,05 di mana nilai F hitung > F tabel (5,597 > 3,106). Pengaruh 

kombinasi bahan terhadap pengukuran massa dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh Kombinasi Bahan terhadap Massa Kantong Tanam 
Organik 

 
Perlakuan Massa (gram) Notasi 

A6B6 81,76 a 

A5B5 86,09 ab 

A4B4 90,38 ab 

A3B3 90,85 ab 

A2B2 98,39 bc 

A1B1 108,14 c 
 

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa perlakuan A6B6 memiliki 

rata-rata paling kecil, namun tidak berbeda secara nyata dengan perlakuan A5B5, 

A4B4 dan A3B3. Sedangkan perlakuan A1B1 memiliki rata-rata paling besar, 

namun tidak berbeda secara nyata dengan perlakuan A2B2. Dengan demikian 



massa kantong tanam terkecil diperoleh pada komposisi A6B6 yaitu 81.76 gram, 

sedangkan massa terbesar pada komposisi A1B1 yaitu 108.14 gram. Hal ini 

dipengaruhi oleh kandungan sabut kelapa yang dimiliki. Semakin tinggi 

kandungan sabut kelapa yang digunakan, maka massa kantong tanam semakin 

besar. Hal ini disebabkan, sabut kelapa tidak mengalami penyusutan seperti 

halnya eceng gondok. Dengan demikian kantong tanam yang dihasilkan semakin 

padat dan berat. Semakin berat kantong tanam organik menunjukkan kandungan 

sabut kelapanya semakin banyak. Banyaknya sabut kelapa membuat kantong 

tanam semakin kuat dan ulet sehingga semakin sulit untuk hancur. Berbeda 

dengan kantong tanam yang lebih ringan, maka kandungan sabut kelapanya 

semakin kecil sehingga kantong tanamnya mudah hancur. Kantong tanam yang 

mudah hancur tersebut sangat baik untuk tanaman karena mudah terdekomposisi 

dan akar dapat dengan mudah menyerap unsur hara. Selain itu kantong tanam 

yang lebih ringan akan lebih mudah dalam proses transportasinya dibandingkan 

kantong tanam yang berat. 

 

4.9 Komposisi Bahan Terbaik 

Perlakuan terbaik untuk hasil penelitian ini didasarkan pada kondisi fisik 

kantong tanam organik itu sendiri yaitu pada kadar air, tekanan vertikal, dan 

tegangan tarik. Kantong tanam terbaik adalah kantong tanam yang memiliki kadar 

air terbesar karena semakin besar kadar airnya maka kantong tanam tersebut 

semakin lembab, sehingga ketika sudah masuk ke dalam tanah kantong tanam 

tersebut mudah terdekomposisi. Dengan demikian tanaman dapat dengan mudah 

mendapat unsur hara di sekitarnya.  



Begitu pula dengan tekanan vertikal dan tegangan tariknya. Semakin kecil 

nilai tekanan vertikal dan tegangan tariknya, maka akan semakin bagus kualitas 

kantong tanam organik tersebut. Dengan kata lain semakin kecil nilai tekanan 

vertikal dan tegangan tariknya, maka kantong tanam tersebut akan mudah hancur 

sehingga mudah terurai di dalam tanah. Selain itu dengan nilai uji tekanan vertikal 

yang kecil maka akar dapat dengan mudah menembus kantong tanam organik, 

sehingga akar dapat lebih mudah mendapatkan nutrisi atau unsur hara. Perlakuan 

terbaik dari penelitian ini adalah perlakuan A6B6 yaitu dengan perbandingan 

sabut kelapa dan eceng gondok 1:7,25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Modifikasi 

Kantong Tanam Organik berbahan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes (Mart.) 

Solms.) dan Sabut Kelapa untuk Bibit Tanaman Tahunan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Modifikasi kantong tanam organik terhadap kantong tanam yang telah 

dilakukan oleh Rosyidi (2010) yaitu pada bahan dasar dan ukuran di 

mana bahan dasar yang digunakan adalah sabut kelapa dan eceng 

gondok dengan ukuran kantong tanam yang lebih besar untuk 

disesuaikan dengan bibit tanaman tahunan.  

2. Pengujian terhadap kantong tanam organik yang telah dimodifikasi 

antara lain pada kadar airnya, uji tekanan vertikal, uji tegangan tarik, 

volume dan massa kantong tanamnya. Komposisi bahan terbaik yaitu 

pada A6B6 di mana perbandingan antara sabut kelapa dan eceng 

gondoknya yaitu 1:7,25. Kadar air pada komposisi ini yaitu 82.352%, 

nilai tekanan vertikalnya 0.007 kg/cm2, nilai tegangan tariknya 0.067 

kg/cm2, dan massanya 81.760 gram. 

 

 

 

 



2.2 Saran 

 Saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain : 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memodifikasi alat cetak dengan 

rancangan baru serta bahan dasar yang berbeda.  

2. Kombinasi bahan lebih baik disajikan dalam bentuk perbandingan. 
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Lampiran 1. Kadar Air Kantong Tanam Organik 

Data Hasil Pengamatan 

Perlakuan Ulangan 
Berat Basah 

(gr) 
Berat Kering 

(gr) 
Kadar Air 

(%) 
Rerata 

(%) 

A1B1 
1 520.100 114.110 78.060 

79.200 2 539.300 109.470 79.701 
3 500.245 100.850 79.840 

A2B2 
1 492.000 88.500 82.012 

80.331 2 501.770 101.770 79.718 
3 505.910 104.910 79.263 

A3B3 
1 502.400 94.580 81.174 

81.580 2 490.500 90.900 81.468 
3 486.400 87.070 82.099 

A4B4 
1 480.000 90.150 81.219 

81.416 2 475.000 90.600 80.926 
3 505.100 90.400 82.103 

A5B5 
1 462.300 88.120 80.939 

81.889 2 496.800 91.760 81.530 
3 466.600 78.400 83.198 

A6B6 
1 486.490 77.490 84.072 

82.352 2 445.200 74.500 83.266 
3 460.000 93.290 79.720 

 

Hasil Analisa Statistik 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Kadar Air (%)

20.153 5 4.031 2.307 .109

20.966 12 1.747

41.119 17

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



Lampiran 2. Uji Tekanan Vertikal Kantong Tanam Organik 

Data Hasil Pengamatan 

Perlakuan Ulangan Uji (kg/cm2) Rerata 

A1B1 
1 0.031 

0.031 2 0.031 
3 0.032 

A2B2 
1 0.024 

0.023 2 0.022 
3 0.024 

A3B3 
1 0.019 

0.020 2 0.019 
3 0.021 

A4B4 
1 0.016 

0.014 2 0.014 
3 0.012 

A5B5 
1 0.009 

0.011 2 0.011 
3 0.011 

A6B6 
1 0.006 

0.007 2 0.006 
3 0.009 

 

Hasil Analisa Statistik 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Tekanan Tarik Vertikal (kg/cm2)

.001 5 .000 128.288 .000

.000 12 .000

.001 17

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



Lampiran 2 (Lanjutan) 

Uji Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan Tarik Vertikal (kg/cm2)

Duncan
a

3 .00700

3 .01033

3 .01400

3 .01967

3 .02333

3 .03133

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Perlakuan
A6B6

A5B5

A4B4

A3B3

A2B2

A1B1

Sig.

N 1 2 3 4 5 6

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 



Lampiran 3. Uji Tegangan Tarik Kantong Tanam Organik 

Data Hasil Pengamatan 

Perlakuan Ulangan Uji (kg/cm2) Rerata 

A1B1 
1 0.263 

0.242 2 0.231 
3 0.231 

A2B2 
1 0.194 

0.196 2 0.213 
3 0.181 

A3B3 
1 0.175 

0.179 2 0.181 
3 0.181 

A4B4 
1 0.125 

0.129 2 0.144 
3 0.119 

A5B5 
1 0.075 

0.071 2 0.063 
3 0.075 

A6B6 
1 0.063 

0.067 2 0.075 
3 0.063 

 

Hasil Analisa Statistik 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Tegangan Tarik (kg/cm2)

.075 5 .015 101.913 .000

.002 12 .000

.076 17

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



Lampiran 3 (Lanjutan) 

Uji Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegangan Tarik (kg/cm2)

Duncana

3 .06700

3 .07100

3 .12933

3 .17900

3 .19600

3 .24167

.693 1.000 .111 1.000

Perlakuan
A6B6

A5B5

A4B4

A3B3

A2B2

A1B1

Sig.

N 1 2 3 4

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 



 

 

Lampiran 4. Volume Kantong Tanam Organik 

Data Hasil Pengamatan 

Perlakuan Ulangan h (cm) R1 (cm) R2 (cm) Tg α R1^3 R2^3 
Vol 

(cm3) 
Rerata Volume 

(cm3) 

A1B1 
1 11.930 4.550 4.350 59.650 94.196 82.313 741.930 

756.845 2 12.150 4.650 4.250 30.375 100.545 76.766 755.994 
3 11.750 4.750 4.400 33.571 107.172 85.184 772.612 

A2B2 
1 11.730 4.680 4.400 41.893 102.503 85.184 759.411 

722.686 2 11.600 4.500 4.250 46.400 91.125 76.766 697.368 
3 11.700 4.450 4.350 117.000 88.121 82.313 711.278 

A3B3 
1 12.080 4.750 4.350 30.200 107.172 82.313 785.776 

753.075 2 11.820 4.680 4.220 25.696 102.503 75.151 735.620 
3 11.650 4.660 4.320 34.265 101.195 80.622 737.829 

A4B4 
1 11.390 4.600 4.330 42.185 97.336 81.183 713.228 

727.883 2 11.813 4.875 4.200 17.501 115.857 74.088 765.109 
3 11.725 4.600 4.150 26.056 97.336 71.473 705.312 

A5B5 
1 11.600 4.500 4.425 154.667 91.125 86.644 725.361 

748.117 2 11.935 4.625 4.350 43.400 98.932 82.313 754.913 
3 11.975 4.600 4.415 64.730 97.336 86.058 764.078 

A6B6 
1 12.000 4.600 4.285 38.095 97.336 78.678 743.957 

721.596 2 11.413 4.400 4.325 152.173 85.184 80.902 682.042 
3 11.683 4.550 4.425 93.464 94.196 86.644 738.790 



 

 

 

 

Lampiran 4 (Lanjutan) 

Hasil Analisa Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Volume Kantong Tanam Organik (m3)

3869.750 5 773.950 .979 .469

9487.058 12 790.588

13356.808 17

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



 

 

 

 

Lampiran 5. Massa Kantong Tanam Organik 

Data Hasil Pengamatan 

Perlakuan Ulangan Massa (gr) 
Rerata 

(gr) 

A1B1 
1 114.110 

108.143 2 109.470 
3 100.850 

A2B2 
1 88.500 

98.393 2 101.770 
3 104.910 

A3B3 
1 94.580 

90.850 2 90.900 
3 87.070 

A4B4 
1 90.150 

90.383 2 90.600 
3 90.400 

A5B5 
1 88.120 

86.093 2 91.760 
3 78.400 

A6B6 
1 77.490 

81.760 2 74.500 
3 93.290 

 

Hasil Analisa Statistik 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

Massa Kantong Tanam Organik (gr)

1328.929 5 265.786 5.597 .007

569.893 12 47.491

1898.822 17

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



 

 

 

 

Lampiran 5 (Lanjutan) 

Uji Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa Kantong Tanam Organik (gr)

Duncana

3 81.7600

3 86.0933 86.0933

3 90.3833 90.3833

3 90.8500 90.8500

3 98.3933 98.3933

3 108.1433

.160 .065 .109

Komposisi Bahan
A6B6

A5B5

A4B4

A3B3

A2B2

A1B1

Sig.

N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 



 

 

 

 

Lampiran 6. Foto-Foto Penelitian 

 

Pemotongan Eceng Gondok 

 

 

Pemotongan Sabut Kelapa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 (Lanjutan) 

 

Eceng Gondok yang Telah Dipotong Kecil-Kecil 

 

 

Sabut Kelapa yang Telah Dipotong Kecil-Kecil 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 (Lanjutan) 

 

Perebusan Bahan 

 

 

Pendinginan 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 (Lanjutan) 

 

Bahan Diblender 

 

 

Bahan yang Telah Diblender 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 (Lanjutan) 

 

Penyaringan dan Pemerasan 

 

 

Adonan setelah Diperas dengan Kain Kasa 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 (Lanjutan) 

 

Pulp yang Telah Siap Dicetak 

 

 

Pengeringan dengan Oven 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 (Lanjutan) 

 

Kantong Tanam yang Dihasilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


