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RINGKASAN 

Penelitian pengaruh kitosan dan gliserol pada kantong 

tanam organik berbahan dasar eceng gondok dan pelepah 

pisang terhadap pertumbuhan tanaman tembakau (Nicotiana 

tabacum L.) ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai 

dengan Juli 2017. Penelitian dilakukan di Laboratorium Daya dan 

Mesin Pertanian, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kitosan dan 

gliserol tehadap perkembangan akar tanaman tembakau yang 

menembus kantong tanam organik dan untuk mengetahui 

respon/tanggapan tanaman tembakau yang disemaikan dengan 

menggunakan kantong tanam organik dibandingkan dengan 

menggunakan polybag. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengamati beberapa parameter. Parameter yang diamati antara 

lain, C organik, daya serap air, kuat tarik, suhu, jumlah akar yang 

menembus kantong tanam organik, tinggi tanaman, jumlah daun 

dan berat basah tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

perlakuan kitosan dan gliserol tidak mempengaruhi 

perkembangan akar tanaman tembakau, sedangkan perlakuan 

tunggal kitosan dan perlakuan tunggal gliserol berpengaruh 

terhadap perkembangan akar tanaman tembakau. Hal ini 

ditunjukkan oleh jumlah akar yang menembus kantong tanam 

organik. Pertumbuhan tanaman tembakau pada kantong tanam 

organik dan polybag sampai hari ke 45 tidak menunjukkan 
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perbedaan. Hal ini ditunjukkan oleh tinggi tanaman, dan jumlah 

daun tanaman tembakau yang tidak berbeda nyata. 

 

Kata kunci: Gliserol, Kantong Tanam Organik, Kitosan, 

Tembakau. 
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Ahmad Faruq. 135100201111013. Effects of Chitosan and 

Glyserol in Organic Planting Pouch Made from Eichornia 

crassipes and Banana Pseudo Stem on The Growth of 

Nicotiana tabacum L. TA. Supervisor: Dr. Ir. Sandra Malin S., 

MP and Ir. Darwin Kadarisman, MS 

 

SUMMARY 

Research on the effect of chitosan and glycerol on organic 

planting pouch based on water hyacinth and banana stem against 

the growth of tobacco plants (Nicotiana tabacum L.) was 

conducted in December 2016 until July 2017. The research was 

conducted in the Laboratory of Agricultural Power and Machinery, 

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agricultural 

Technology, Universitas Brawijaya Malang. The purpose of this 

study was to determine the effects of chitosan and glycerol on the 

development of roots of tobacco plants that penetrate the organic 

planting pouch and to find out responses of tobacco plants 

planted in organic pouches compared with polybags. This study 

was conducted by observing several parameters. Parameters 

observed were organic C, water absorption, tensile strength, 

temperature, number of roots penetrated organic planting pouch, 

plant’s height, number of leaf and wet weight of plants. The results 

showed that chitosan and glycerol treatment did not affect the root 

development of tobacco plants, while single treatment of chitosan 

and single treatment of glycerol had an effect on tobacco plant 

root development. This is indicated by the number of roots that 

penetrated the organic pouch. Growth of tobacco plants in 

organic bag and polybags until the 45th day showed no 

difference. This is indicated by the height of the plant, and the 

number of leaves of tobacco plants that are not significantly 

different. 

 

Keywords: Glycerol, Organic Planting Bags, Chitosan, Tobacco. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tembakau (Nicotiana tabacum L.) merupakan tanaman 

perkebunan musiman yang tergolong dalam tanaman industri. 

Budidaya tanaman tembakau berperan penting terhadap 

perekonomian, sebagai pendapatan Negara dan menciptakan 

lapangan pekerjaan di Indonesia. Hasil dari tanaman tembakau 

yang dimanfaatkan adalah daunnya. Daerah penghasil tembakau 

yang relatif banyak antara lain dari Jawa Timur, Nusa Tenggara 

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Proses yang menentukan 

kualitas dari tembakau itu sendiri adalah teknik budidaya yang 

diterapkan. 

Awal dari budidaya tanaman tembakau yaitu tahap 

persemaian benih. Persemaian merupakan proses yang sangat 

memegang peranan penting dalam budidaya tanaman tembakau. 

Berdasarkan prinsipnya, persemaian tanaman tembakau ada dua 

cara yaitu, cara konvensional (bedengan) dimana bibit yang 

dihasilkan berupa bibit cabutan atau cara yang kedua dengan 

sistem kantong tanam (polybag) dengan hasil bibit dalam 

polybag.   

Persemaian dengan sistem polybag lebih baik daripada 

sistem bedengan dilihat dari bibit yang dihasilkan dan lebih 

efiseien dalam penggunaan benih. Polybag yang digunakan pada 

umumnya berbahan dasar plastik. Kantong tanam berbahan 

dasar plastik akan membuat akar tanaman didalamnya tumbuh 

melingkar dan dengan penggunaannya secara masal akan 

menimbulkan limbah plastik yang dapat mencemari lingkungan. 

Limbah plastik sukar terdegradasi oleh lingkungan baik oleh 

hujan dan panas matahari maupun mikroorganisme yang hidup 

dalam tanah. Selain itu penggunaan kantong tanam dapat 

merusak media tanam karena proses perobekan sebelum bibit 
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ditanam di lahan. Rusaknya media tanam yang ditimbulkan dapat 

menyebabkan stagnasi pertumbuhan bahkan kematian bibit. 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

dampak yang ditimbulkan tersebut adalah dengan mengganti 

peranan polybag yang berbahan dasar plastik dengan kantong 

tanam yang terbuat dari bahan-bahan organik. penggunaan 

polybag pada umur tertentu harus dibuang dari tanaman, 

sedangkan kantong tanam organik tidak perlu dibuang karena 

akan hancur dengan sendirinya. Kandungan bahan-bahan 

organik pada kantong tanam ini memunginkannya untuk 

terdekomposisi oleh organisme dalam tanah. 

Kantong tanam organik pada penelitian ini berbahan dasar 

eceng gondok dan pelepah pisang. Eceng gondok merupakan 

gulma perairan yang pertumbuhannya relatif cepat. Pelepah 

pisang sendiri melimpah keberadaannya dan belum banyak 

dimanfaatkan. Kedua bahan dasar ini digunakan karena memiliki 

kandungan selulosa tinggi. Penelitian ini menggunakan 

kombinasi perlakuan dengan penambahan kitosan dan gliserol 

pada kantong tanam organik. 

Kitosan memiliki sifat biodegradable dan nontoksik yang 

dapat digunakan dalam industri ramah lingkungan. Sedangkan 

gliserol biasa digunakan sebagai zat pemlastis dan pelumas 

mesin pada industri makanan karena sifatnya yang tidak beracun 

dan aman. Penambahan kitosan dan gliserol bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan dari atau daya tahan dan meningkatkan 

kelenturan dari kantong tanam organik. Meningkatnya daya tahan 

dan kelenturan dari kantong tanam akan mengatasi masalah 

selama ini seperti menahan tekanan saat pengisian media tanam 

dan meningkatkan perkembangan akar tanaman. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah konsentrasi kitosan dan gliserol berpengaruh 

tehadap perkembangan akar tanaman tembakau yang 

menembus kantong tanam? 

2. Apakah respon/tanggapan tanaman tembakau dengan 

persemaian menggunakan kantong tanam organik lebih baik 

daripada meggunakan polybag? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi kitosan dan gliserol 

tehadap perkembangan akar tanaman tembakau yang 

menembus kantong tanam. 

2. Mengetahui respon/tanggapan tanaman tembakau dengan 

yang disemaikan menggunakan kantong tanam organik 

dibandingkan dengan meggunakan polybag. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan alternatif teknologi untuk budidaya tanaman 

tembakau khususnya pada persemaian. 

2. Mengurangi penggunaan kantong tanam plastik (polybag) 

yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Tidak ada penambahan nutrisi. 

2. Dimensi kantong tanam diasumsikan sama. 

3. Pengujian dilakukan hingga tahap persemaian. 
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1.6 Hipotesis 

Terdapat pengaruh antara konsentrasi kitosan dan gliserol 

tehadap daya tahan kantong tanam organik dan pertumbuhan 

tanaman serta perkembangan akar tanaman tembakau. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tanaman Tembakau 

1.1.1 Klasifikasi Tanaman Tembakau 

Tanaman tembakau memiliki nama latin Nicotiana tabacum 

L termasuk ke dalam suku terong-terongan (Solanaceae), 

memiliki ciri-ciri menyerupai, semak, tegak, dan percabangannya 

sedikit. Tanaman tembakau berbatang tegak dan dapat tumbuh 

hingga tinggi 2-3 meter apabila syarat pertumbuhannya baik. 

Tinggi tanaman tembakau hanya setinggi 1 meter apabila syarat 

tumbuhnya kurang baik (Abdullah dan Soedarmanto, 1982). 

Menurut Suwarto (2004), tanaman temabakau dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Devioso : Spermathophyta 

Subdivioso : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledonae 

Ordo  : Solanales 

Familia  : Solanaceae 

Genus  : Nicotiana 

Species : Nicotiana tabacum L. 

 

1.1.2 Morfologi Tanaman Tembakau 

Tanaman tembakau merupakan tanaman berakar 

tunggang yang tumbuh tegak ke pusat bumi. Akar tunggangnya 

dapat menembus tanah hingga kedalaman 50 - 75 cm, 

sedangkan akar serabutnya tumbuh menyamping. Batang 

tanaman tembakau berbentuk  agak bulat, teksturnya agak lunak 

tetapi kuat, semakin keujung semakin kecil. Ruas-ruas batang 

mengalami penebalan yang ditumbuhi daun, batang tanamannya 

bercabang atau sedikit bercabang. Pada setiap ruas batang 

selain ditumbuhi daun, juga ditumbuhi tunas ketiak daun, dengan 

diameter batang sekitar 5 cm. Tanaman tembakau memiliki daun 

dengan ciri-ciri berbentuk bulat lonjong (oval) atau bulat, 
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tergantung varietasnya. Daun yang berbentuk bulat lonjong 

ujungnya meruncing, sedangkan yang berbentuk bulat ujungnya 

tumpul. Daun memiliki tulang-tulang menyirip, dimana bagian tepi 

daun agak bergelombang dan licin. Tanaman tembakau 

berbunga majemuk yang tersusun dalam beberapa tandan dan 

masing-masing tandan berisi sampai 15 bunga. Bunga tanaman 

tembakau berbentuk terompet dan panjang, terutama yang 

berasal dari keturunan. Bakal buah yang dimiliki tanaman 

tembakau berada diatas dasar bunga dan terdiri atas dua ruang 

yang dapat membesar, tiap-tiap ruang berisi biji yang jumlahnya 

sangat banyak (Hanum, 2008). 

Tembakau khususnya bagian daunnya dimanfaatkan 

sebagai bahan pembuatan rokok. Daun tembakau mengandung 

alkaloid nikotin yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia 

juga sangat beracun bagi serangga sehingga nikotin dapat 

dimanfaatkan oleh manusia sebagai bioinsektisida (Susilowati, 

2006). Tembakau juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna kain 

sutera dengan menggunakan daunnya untuk menjadi larutan 

celup pada proses pencelupan kain sutera (Santosa, 2007). 

Keistimewaan dan manfaat yang besar dari tembakau membuat 

tembakau mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam 

berbagai bidang. 

 

 
Gambar 2. 1 Tanaman Tembakau 

Sumber: www.google.com 

http://www.google.com/


 

7 
 

1.2 Persemaian dalam Budidaya Tanaman Tembakau 

1.2.1 Peranan Persemaian dalam Budidaya Tembakau 

Kesalahan dalam proses persemaian tanaman tembakau 

akan berdampak pada proses pemeliharaan, panen, dan pasca 

panen. Hal ini juga akan berdampak pada membesarnya biaya 

produksi. Langkah yang dilakukan untuk mendapatkan 

perkecambahan benih sebelum malakukan persemaian yaitu 

dengan merendam biji di dalam air jernih selama dua hari dan 

diletakkan pada tempat yang memiliki penyinaran serta aliran 

udaranya bagus. Setelah dua hari air rendaman biji diganti dan 

biji didinginkan selama  dua hari, setelah itu barulah biji dapat 

disemaikan (Chane, 1989). Basuki dkk (1999) menyatakan 

bahwa tingkat pemasakan buah per individu tanaman tidak 

serempak, sehingga panen buah untuk dijadikan benih tidak 

dapat dilakukan serempak. Proses persemaian yang baik 

merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan 

budidaya tembakau dan untuk mendapatkankan hasil panen 

yang baik. 

 

1.2.2 Persemaian Tanaman Tembakau 

Menurut Sulistyorini (1992), persemaian tembakau dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut: 

1. Persemaian Tradisional  

Persemaian ini dilakukan di bedengan dengan ukuran 

bedengan sekitar 4 m x 80 cm, dimana sebelumnya tanah telah 

diolah secara sederhana. Benih ditebar tanpa perkecambahan 

terlebih dahulu (biasanya benih dicampur dengan pasir atau 

abu sebelum ditabur) dan ditutupi dengan jerami. Pengairan 

dilakukan leb atau torapan. Bibit pada bedengan tradisional ini 

dapat dipindah tanamkan pada umur 40  55 hari. 

2. Persemaian Pottray 

Persemaian sistem pottray adalah menumbuhkan bibit 

tembakau pada media yang diletakkan pada pottray yang 
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berbahan plastik. Ukuran pottray sendiri bervariasi antara lain, 

38 cm x 58 cm (berisi 80 lubang bibit), 40 cm x 60 cm (berisi 240 

lubang bibit), dan 40 cm x 60 cm (berisi 260 lubang bibit). Bibit 

pada pottray  dapat dipindah tanamkan ke lahan pada umur 40 

– 70 hari, dengan cara mencabut biibit pada pottray  dimana 

media berserta perakaran tanaman tembakau terikut semua. 

3. Persemaian Polybag 

Persemaian menggunakan polybag merupakan 

persemaian dengan media tumbuh yang dimasukkan 

kedalamnya, dimana polybag terbuat dari kantong plastik 

(potongan sosis) dengan ukuran 4 cm x 3 cm. Media tumbuh 

dalam kantong plastik terdiri dari campuran tanah sedang (top 

soil) dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 3 

: 1. Pengairan dilakukan dengan gembor siraman atau 

menggunakan power sprayer (untuk memperoleh siraman yang 

halus dan lembut). Bibit polybag dapat dipindah tanamkan pada 

umur 30 – 35 hari. Bibit dalam polybag mempunyai kelebihan 

yaitu langsung hidup pada saat ditanam atau tidak mengalami 

hambatan pertumbuhan sejak ditanam. 

 

1.3 Kantong Tanam 

Kantong tanam atau biasa disebut polybag yang digunakan 

masyarakat pada umumnya berbahan dasar plastik (polyester). 

Telah diketahui bahwa plastik merupakan salah satu masalah 

global, karena sifatnya yang sukar terdegradasi oleh 

mikroorganisme dalam lingkungan maupun oleh cuaca (sinar 

matahari dan hujan). Menurut Ahmad D dan Dorgan J R (2007), 

sampah plastik yang berada didalam tanah yang tidak dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme menyebaban mineral-mineral 

dalam tanah baik organik maupun anorganik semakin berkurang. 

Akibatnya fauna tanah, seperti cacing dan fauna tanah lainnya 

yang hidup pada area tanah tersebut dikarenakan sulitnya 

memperoleh makanan dan tempat berlinduung. Selain itu, kadar 
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O2 dalam tanah semakin sedikit, sehingga fauna tanah 

mengalami kesulitan bernapas dan akhirnya mati. Beberapa hal 

diatas bedampak langsung pada tumbuhan yang hidup di area 

tersebut. Pasalnya tumbuhan membutuhkan peran dari 

mikroorganisme tanah sebagai perantara dalam kelangsungan 

hidupnya. 

Menurut Pudjiono (2001), dalam upaya mengurangi 

penumpukan sampah polybag (plastik), maka perlu dicarikan 

alternatif lain sebagai penggantinya. Salah satunya mengganti 

bahan dasar plastik yang selama ini digunakan dengan bahan 

organik seperti eceng gondok. Tentunya dibutuhkan bahan 

tambahan untuk meningkatkan kelenturan dari kantong tanam ini. 

Bahan tambahan yang dapat digunakan adalah NaOH. Pudjiono 

dkk (2002) menyatakan bahwa, hasil pengujian kuat tarik dari 

kantong tanam semakin menurun apabila semakin tinggi 

konsentrasi NaOH yang ditambahkan pada kantong tanam. 

 

1.4 Bahan Organik 

Bahan organik atau yang umum disebut sebagai BO 

merupakan bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, 

dirombak oleh bakteri-bakteri dalam tanah menjadi unsur yang 

dapat dimanfaatkan oleh tanaman tanpa mencermari tanah dan 

air. Bahan organik tanah adalah penimbunan dari sisa-sisa 

tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami 

pelapukan dan pembentukan kembali. Bahan organik yang 

demikian berada dalam pelapukan aktif dan menjadi mangsa 

serangan jasad mikro. Sebagai akibatnya, bahan tersebut akan 

berubah terus dan tidak mantap sehingga harus selalu 

diperbaharui melalui penambahan sisa-sisa tanaman atau 

binatang. 

Bahan organik disamping berpengaruh terhadap pasokan 

hara tanah, juga berpengaruh terhadap sifat fisik, biologi dan 

kimia tanah. Syarat tanah sebagai media tumbuh dibutuhkan 
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kondisi fisik dan kimia yang baik. Keadaan fisik tanah yang baik 

apabila dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman dan mampu 

sebagai tempat aerasi dan lengas tanah, dimana semuanya 

berkaitan dengan peran bahan organik. Peran bahan organik 

yang paling besar terhadap sifat fisik tanah antara lain, struktur, 

6 konsistensi, porositas, daya mengikat air, dan yang tidak kalah 

penting adalah meingkatkan ketahanan terhadap erosi (Atmojo, 

2003). Macam-macam bahan organik yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku kantong tanam organik diantaranya: 

1. Eceng Gondok 

Eceng gondok atau dalam bahasa latin Eichornia 

crassipes dikenal sebagai salah satu gulma yang memiliki 

kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga dapat merusak 

lingkungan perairan antara lain, meningkatkan evapotranspirasi 

(penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman), 

menurunkan jumlah cahaya yang masuk kedalam perairan 

sehinga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen 

dalam air, memepercepat terjadinya proses pendangkalan, 

mengganggu lalu lintas air, meningkatkan habitat bagi vektor 

penyakit pada manusia serta menurunkan nilai estetika 

lingkungan perairan (Kusrinah dkk, 2016). 

Beberapa kerugian yang disebabkan tanaman eceng 

gondok, tanaman ini juga memiliki manfaat bagi kehidupan 

manusia. Eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagan bahan 

pembuatan pupuk kompos. Berdasarkan penelitaian Merliana 

(2007), untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas 

suatu tanaman maka diperlukan dosis kompos yang sesuai. 

Pemberian dosis kompos eceng gondok dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman jagung. Hasil dari percobaan yang 

dilakukan, terbukti tanaman jagung yang diberikan perlakuan 

kompos eceng gondok dengan dosis 10%, 20 %, 40 %, dan 80 

% ternyata tanaman jagung dengan pemberian dosis kompos 
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eceng gondok 80% menunjukkan pertumbuhan yang paling 

baik. 

Komposisi yang terkandung dalam eceng gondok dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. 

Kandungan-kandungan yang berperan diantaranya, Nitrogen 

(N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Hasil analisa kimia eceng 

gondok yang telah dilakukan didapatkan nilai sebagai berikut, 

bahan organik 78.47 %, C organik 21.23 %, N total 0.28 %, P 

total 0.0011 %, dan K total 0.016 %. Eceng gondok dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk organik, karena 

didalam eceng gondok terkandung unsur-unsur yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. 

2. Pelepah Pisang 

Batang pisang atau lebih tepatnya pelepah pisang 

merupakan bagian yang banyak dimafaatkan oleh masyarakat. 

Pada umumnya pelepah pisang dimafaatkan sebagai 

pembungkus bibit tanaman sayuran dan digunakan sebagai 

bahan kompos. Pelepah pisang memiliki massa jenis 0.29 g/cm3 

dengan ukuran panjang serat 4.20-5.46 mm dan kandungan 

lignin 33.51 % (Syafrudin, 2004). 

Pisang banyak jenisnya salah satu yang banyak dijumpai 

di Indonesia adalah pisang kepok atau dalam bahasa latin Musa 

acuminate. Serat pelepah pisang jenis kepok memiliki sifat 

mekanik yang baik. Sifat mekanik dari serat pelepah pisang 

mempunyai densitas 1.35 g/cm3, kandungan selulosa 63 - 64 %, 

hemiselulosa 20 %, kandungan lignin 5 %, kekuatan tarik rata-

rata 17.85 GPa dan pertambahan panjang 3.36 % (Lokantara, 

2007). Diameter serat pelepah pisang adalah 5.8 µm, 

sedangkan panjang seratnya 30.92-40.92 cm (Nopriantina dan 

Astuti, 2013). 
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1.5 Kitosan 

Kitosan merupakan suatu polimer yang bersifat polikationik. 

Keberadaan gugus hidroksil dan amino sepanjang rantai polimer 

mengakibatkan kitosan sangat efektif mengikat kation ion logam 

berat maupun kation dari zat-zat organik (protein dan lemak). 

Interaksi kation logam dengan kitosan terjadi melalui 

pembentukan kelat koordinasi oleh atom N gugus amino dan O 

gugus hidroksil (Tao-lee, 2001). 

Menurut Sugita dkk (2009), kitin merupakan sumber awal 

kitosan dimana biopolimer ini tersedia melimpah di alam. Secara 

umum kitin ditemukan pada golongan hewan crustacean, 

Mollusca, dan insect. Lebih jelasnya berikut merupakan jenis-

jenis hewan yang mengandung kitosan beserta kadarnya dapat 

dilihat pada Tabel 2. 1. 

 

Sumber-sumber Kitosan Kadar (%) 

Rajungan 70 

Kepiting 69 

Ulat Sutera 44 

Udang 40 

Laba-laba 38 

Kumbang Air 37 

Kecoa 35 

Gurita 30 

Jamur 5 - 20 

Cacing 3 - 20 

Tabel 2. 1 Kandungan Kitosan pada Hewan 

Sumber: Sugita dkk (2009) 

 

1.6 Gliserol 

Gliserol adalah senyawa kimia yang banyak digunakan 

pada industri farmasi dan kosmetik. Pembuatan gliserol dapat 

dilakukan dengan beberapa metode diantaranya melalui reaksi 

transesterifikasi, saponifikasi, dan hidrolisis minyak (Rahayu dkk, 
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2005). Gliserol sering digunakan sebagai plasticizer. Plasticizer 

merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam bahan 

pembentuk edible film. Kegunaannya dapat meningkatkan 

fleksibilitas, menurunkan gaya intermolekuler sepanjang rantai 

polimernya, sehingga edible film akan lentur ketika dibengkokkan 

(Garcia dkk, 2000). 

 

1.7 Kuat Tarik 

Kuat tarik adalah ukuran kuat specimen yang diakibatkan 

oleh suatu gaya yang cenderung untuk memisahkan sebagian 

specimen akibat tarikan. Uji kuat tarik dilaukan dengan membuat 

benda uji dalam bentuk seperti angka delapan (8). Benda uji ini 

kemudian ditarik dengan mesin seperti Universal Testing 

Machine (UTM). Nilai kuat tarik yang diperoleh dihitung dari besar 

beban tarik maksimum (N) dibagi dengan luas penampang 

terkecil (mm2). Penambahan bahan kimia pada umumnya akan 

meningkatkan kemampatan dengan cara dengan cara 

meningkatkan workabilitas sehingga rongga-rongga yang berisi 

udara dapat diminimalisir sekecil mungkin (Latief, 2010). Menurut 

Antoni dan Nugraha (2007), Uji kuat tarik dilakukan dengan 

memberikan tegangan tarik pada specimen secara tidak 

langsung. Spesimen silinder direbahkan dan ditekan sehingga 

terjadi tegangan tarik pada beton. Uji ini disebut juga Splitting test 

atau Brazillian test karena metode ini diciptakan di Brazil.  

 

1.8 Daya Serap Air 

Penyerapan air (water-absorption) dalam komposit merupakan 

kemampuan komposit dalam menyerap uap air dalam waktu 

tertentu. Daya serap air pada komposit merupakan salah satu 

masalah terutama dalam penggunaan komposit di luar ruangan. 

Semua komposit polimer akan menyerap air jika berada di 

udara lembab atau ketika polimer tersebut dicelupkan di dalam 

air. Penyerapan air pada komposit berpenguat serat alami 
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memiliki beberapa pengaruh yang merugikan dalam sifatnya 

dan mempengaruhi kemampuannya dalam jangka waktu yang 

lama juga penurunan secara perlahan dari ikatan antarmuka 

komposit serta menurunkan sifat mekanis komposit seperti 

kekuatan tariknya (Lokantara, 2009). 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai 

dengan Juni 2017. Penelitian dilakukan di Laboratorium Daya 

dan Mesin Pertanian, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3. 2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Batang tanaman enceng gondok dan pelepah pisang, sebagai 

bahan pembuatan kantong tanam. 

2. Gliserol, sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kantong 

tanam organik yang berfungsi sebagai pemlastis untuk 

meningkatkan fleksibilitas. 

3. Kitosan, sebagai pengawet dan bahan tambahan dalam 

pembuatan kantong tanam organik. 

4. Polybag, sebagai kantong semai control. 

5. Benih tembakau, sebagai bahan yang akan diamati 

pertumbuhannya. 

6. Tanah, sebagai media tanam. 

 

3.2.2 Peralatan yang digunakan selama proses penelitian 

meliputi: 

1. Timbangan digital, untuk mengukur massa tanaman. 

2. Cawan petri, sebagai wadah perkecambahan benih. 

3. Sprayer tangan, sebagai alat penyiram tanaman. 

4. Wadah, sebagai tempat tempat air dalam pengujian daya 

serap kantong tanam. 

5. Penggaris, untuk mengukur tinggi tanaman. 

6. Termometer inframerah, untuk mengukur suhu. 
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3.3 Rancangan Penelitian 

Kantong tanam organik yang di uji pada penelitian ini tebuat 

dari enceng gondok dan pelepah pisang dengan perbandingan 

3 : 2. Penelitian disusun dengan rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan 2 faktor yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. 

Faktor pertama adalah konsentrasi kitosan dengan taraf 7 gr dan 

10 gr, sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi gliserol 

dengan taraf 1.5 gr, 2.5 gr dan 3.5 gr. Kombinasi perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 1. 

 

Gliserol 

 

Kitosan 

B1 

(1,5 gr) 

B2 

(2,5 gr) 

B3 

(3,5 gr) 

A1 (7 gr) A1B1 A1B2 A1B3 

A2 (10 gr) A2B1 A2B2 A2B3 

Tabel 3. 1 Kombinasi Perlakuan 

 

Sebagai pembanding digunakan polybag (plastik). Hasil 

penelitian dianalisis dengan analisa ragam dengan beda nyata 

terkecil (BNT) 5%. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang 

diberikan maka dilakukan pengamatan secara periodik terhadap 

parameter yang telah ditentukan.  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1 Pembuatan Kantong Tanam 

1. Persiapan Alat dan Bahan 

Eceng gondok yang telah didapatkan dibuang bagian 

daun dan akarnya. Bagian eceng gondok yang digunakan 

hanya batangnya. Disiapkan pula pelepah pisang dan alat-alat 

yang akan digunakan. 

2. Pomotongan Bahan 

Eceng gondok dan pelepah pisang yang telah disiapkan 

dicuci hingga bersih. Kemudian kedua bahan tersebut dipotong-
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potong sebesar kurang lebih 1 cm. Bahan-bahan yang telah 

dipotong selanjutnya ditimbang dimana eceng gondok 

sebanyak 300 gr dan pelepah pisang 200 gr untuk dijadikan 8 

kantong tanam. 

3. Perebusan 

Potongan eceng gondok dan pelepah pisang yang sudah 

ditimbang direbus pada panci dengan air 2500 ml. Saat 

perebusan perlu dilakukan pengadukan sesekali. Suhu yang 

digunakan dalam kondisi unsteady 20°C – 95 °C. Perebusan 

dilakukan selama 20 menit. Tujuan dari perebusan adalah untuk 

melunakkan bahan dan mudah untuk di haluskan. 

4. Penghalusan 

Bahan yang sudah di rebus selama 20 menit kemudian 

ditiriskan. Penghalusan dilakukan dengan menggunakan 

blender dengan menambahkan air sebanyak 180ml. Proses ini 

membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit atau sampai bahan 

halus. Hasil akhir yang diperoleh bebentuk adonan. 

5. Pencampuran 

Adonan-adonan yang telah dibuat kemudian dicampur 

dengan kitosan dan gliserol. Konsentrasi dari kitosan dan 

gliserol dibuat dengan 6 kombinasi. Dimana kombinasi tersebut 

sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 3.1. 

6. Pencetakan 

Adonan yang telah dicampur kitosan dan gliserol 

kemudian dicetak. Pencetakan dilakukan pada gelas plastik. 

Sebelum dicetak banyaknya adonan ditakar sehingga adonan 

yang dibutuhkan untuk satu cetakan akan sama. 

7. Pengeringan 

Kantong tanam yang masih berada dicetakan langsung 

dikeringkan anginkan. Proses pengerigan dilakukan selama 2 x 

24 jam dengan menggunakan blower. 
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Mulai

Eceng gondok dan 

pelepah pisang

Pemotongan dan 

penimbangan

Perendaman selama 24 jam

Perebusan dalam 2500ml air 

selama 20 menit

Penghalusan selama 5 

menit (sampai halus)

Pencampuran

2.5gr gliserol 

+ kitosan (7gr 

dan 10gr)

1.5gr gliserol 

+ kitosan (7gr 

dan 10gr)

3.5gr gliserol 

+ kitosan (7gr 

dan 10gr)

Pencetakan pada 

gelas plastik

Pengeringan menggunakan 

blower selama 2 x 24 jam

Hasil kantong 

tanam

Selesai
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Pembuatan Kantong Tanam Organik 
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3.4.2 Persemaian Benih Tembakau 

1. Perkecambahan Benih 

Sebelum ditanam pada kantong tanam organik dan 

polybag, benih dikecambahkan terlebih dahulu. Benih 

dikecambahkan pada cawan petri yang berisi air dan diletakkan 

di dalam lemari pendingin  dengan suhu 10°C. Benih tembakau 

dapat dipindahkan atau ditanam setelah timbul bintik putih pada 

benih yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari. 

2. Persemaian benih 

Benih tembakau dalam 3 hari telah berkecambah dan siap 

ditanam pada kantong tanam. Dalam setiap wadah persemaian 

dimasukkan 3 - 5  benih. Benih dibenamkan sedalam 0,5 cm. 

Media disiram dengan air hingga lembab. 

3. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari tergantung 

pada kelembapan media persemain, karena media persemaian 

harus dalam keadaan lembab. Penyiraman dilakukan dengan 

menggunakan sprayer tangan sampai cukup lembab. 

4. Penjarangan 

Penjarangan dilakukan 2 kali, dimana perjarangan 

pertama dilakukan pada saat benih berumur 14 hari. Benih 

dalam setiap wadahnya disisakan 2 tanaman. Selanjutnya 

ketika bibit berumur 21 hari penjarangan kedua dilakukan 

sehingga menyisakan 1 tanaman per kantong tanam. Bibit yang 

dibiarkan dalam wadah persemain merupakan bibit yang 

tumbuh baik. 
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Mulai

Kantong Tanam 

Organik

Benih tembakau

Persemaian dalam 

kantong tanam

Penyiraman setiap pagi dan sore, 

penjarangan pada hari ke-14 dan 

hari ke-21

Pengambilan data

Tanaman 

tembakau

Pada hari ke-25, 35, 45:

- C organik 

- Jumlah daun

- Tinggi tanaman

Pada hari ke-45:

- Suhu tanah dan kantong 

tanam

- Jumlah akar yang    

menembus kantong 

tanam 

- Berat basah tanaman

Selesai

- Daya serap air 

- Kuat tarik

- C organik

Perkecambahan dengan 

suhu 10ºC selama 3 hari

 
Gambar 3.2 Diagram Alir Persemaian Tanaman Tembakau 
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3.5 Metode Pengujian Pengaruh Konsentrasi Kitosan dan 

Gliserol Pada Kantong Tanam Terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Tembakau 

1. Daya serap air 

Uji daya serap air dimaksudkan untuk mengetahui batas 

kemampuan kantong tanam organik dalam menyerap air. 

Pengujian dilakukan sebelum memulai persemaian. Prosedur 

pengujian yaitu pertama timbang masa awal sampel kantong 

tanam. Langkah selanjutnya rendam sampel kantong tanam 

organik ke dalam aquades selama 10 menit kemudian tiriskan 

hingga tidak ada air yang menetes, setelah itu timbang 

massanya. Daya serap air ditentukan dengan menggunakan 

persamaan: 

DSA =
B2−B1

B1
 x 100%  ...................................................... (3-1) 

DSA : Daya serap air (%) 

B1 : Massa sampel sebelum perendaman (gr) 

B2 : Massa sampel setelah perendaman  (gr) 

2. Uji kuat Tarik 

Pengujian kuat tarik dilakukan di Laboratorium Rekayasa 

dan Pengolahan Pangan menggunakan alat Universal Testing 

Machine (UTM), dengan sampel yang dibentuk menjadi bentuk 

dumbbell. Uji tarik menunjukkan ketahanan sampel terhadap 

beban tarik dan nilai persentase pertambahan panjang saat 

terjadinya penambahan panjang (elongasi). Nilai kuat tarik dari 

sampel didapatkan dengan persamaan: 

σ =  
F

A
 ............................................................................. (3-2) 

σ = Nilai kuat tarik bahan ( N / cm2) 

F = beban saat putus (N) 

A = luas penampang (m2) 

3. C organik 

Pengujian C organik dilkukan di Laboratorium Kimia 

Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijawa. Pengujian ini 
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dilakukan pada kantong tanam organik awal sebelum benih 

disemai dan berturut – turut pada hari ke 0, 25, 35, dan 45 

persemaian. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat dekomposisi bahan organik pada kantong tanam 

organik.  

4. Suhu 

Pengkuran suhu dilakukan pada pukul 11.00 - 12.00 pada 

hari ke 45 dengan menggunakan thermometer infrared. 

Pengukuran dilakukan pada dua titik yaitu permukaan tanah 

dan sisi bagian luar dari kantong tanam. 

5. Jumlah akar yang menembus kantong tanam organik 

Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

akar yang menembus kantong secara manual. Hal ini dilakukan 

pada hari ke 45 setelah benih disemai. 

6. Tinggi tanaman 

Pengukuran dilakukan pada saat benih berumur 25, 35, 

dan 45 hari saat persemaian. Tinggi tanaman yang diukur 

adalah batang utama secara tegak lurus tepat diatas tanah 

sampai pada titik tumbuh. 

7. Jumlah daun 

Pengukuran dilakukan pada saat benih berumur 25, 35, 

dan 45 hari saat persemaian. Jumlah daun yang dihitung adalah 

daun yang telah membuka sempurna. 

8. Massa basah tanaman  

Pengukuran ini dilakukan pada hari ke 45 setelah benih 

disemai. Pengukuran ini dilakukan setelah bibit dicabut dan 

dibersihkan, kemudian diambil bagian atasnya (batang dan 

daun) dan ditimbang.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 C Organik 

 

 
Gambar 4. 1 Kandungan C Organik dari Kantong Tanam Organik 

Setiap Perlakuan 

 

Dari Gambar 4. 1 terlihat bahwa kandungan C organik 

untuk setiap perlakuan sampai hari ke 25 menunjukkan nilai yang 

relatif sama. Tetapi pada hari ke 35 kandungan C organik 

beberapa perlakuan mengalami penurunan dan beberapa 

perlakuan lainnya cenderung relatif tetap bahkan mengalami 

kenaikan. Kenaikan C organik dapat disebabkan karena sampel 

yang diujikan relatif tidak homogeny atau kesalahan dalam 

analisis. Kandungan C organik yang mengalami penurunan 

menunjukkan bahwa kantong tanam organik mulai terjadi 

perombakan yang melepaskan C organik ke dalam tanah, 

sedangkan yang mengalami kenaikan C organik proses 

perombakan belom terjadi. 
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Pada hari ke 45 hampir semua perlakuan mengalami 

penurunan C organik, kecuali pada perlakuan kitosan 7 gr dan 

gliserol 3.5 gr. Hal ini menunjukkan bahwa kantong tanam 

organik pada perlakuan tersebut proses dekomposisinya sangat 

lambat. Sedangkan pada perlakuan yang mengalami penurunan 

C organik menandakan bahwa kantong tanam organik tersebut 

mengalami proses dekomposisi. Menurut Putra (2005) yang 

menyatakan bahwa penurunan nilai C organik menunjukkan 

bahwa kantong tanam organik sedang terjadi perombakan C 

organik oleh mikroba yang melepaskan C organik ke dalam 

tanah. Kandungan C organik dan bahan organik dari kantong 

tanam organik setiap perlakuan telah disajikan pada Lampiran 1. 

 

4. 2 Daya Serap Air 

Hasil analisa ragam menunjukkan perlakuan kadar gliserol 

berpengaruh nyata, sedangkan perlakuan kadar kitosan sangat 

berpengaruh nyata, tetapi interaksi keduanya tidak berpengaruh 

nyata terhadap nilai daya serap air kantong tanam organik. 

Artinya adalah baik kadar kitosan maupun kadar gliserol yang 

ditambahkan pada kantong tanam organik akan mempengaruhi 

kemampuan kantong tanam organik dalam menyerap air, 

sedangkan interaksi antara keduanya tidak. Hasil analisa ragam 

dan data pengamatan berupa massa awal, massa akhir sampel 

kantong tanam organik dan hasil perhitungan nilai daya serap 

dalam pengujian daya serap air serta hasil uji BNT untuk setiap 

perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 2 dimana perlakuan 

terbaik yaitu pada kitosan 7 gr dan kitosan 2.5 gr.  Daya serap air 

kantong tanam organik pada setiap perlakuan disajikan pada 

Gambar 4. 2.  

Pada kadar gliserol 1.5 gr daya serap airnya merupakan 

yang terendah jika dibandingkan dengan kadar gliserol 2.3 gr dan 

3.5 gr baik pada perlakuan kitosan 7 gr maupun 10 gr. Terlihat 

bahwa dari perlakuan gliserol 1.5 gr menuju perlakuan gliserol 2.5 
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mengalami kenaikan daya serap, sedangkan dari perlakuan 

gliserol 2.5 gr menuju perlakuan gliserol 3.5 gr daya serap 

cenderung menurun. Hal ini kurang sesuai dengan pernyataan 

Riza (2013) yang menyatakan semakin besar kadar plasticizer 

(gliserol) yang ditambahkan pada plastik film maka semakin baik 

nilai ketahanan dari plastik film yang dihasilkan atau dengan kata 

lain nilai daya serap airnya semakin kecil, karena disebakan oleh 

sifat hidrofobik dari gliserol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Daya Serap Kantong Tanam Organik Setiap Perlakuan 

 

Peningkatan daya serap pada perlakuan gliserol 2.5 gr 

dapat disebabkan oleh ruang pori atau jumlah pori yang terbentuk 

pada saat pencetakan kantong tanam organik. Semakin besar 

dan semakin banyak jumlah pori yang terbentuk dalam kantong 

tanam organik akan meingkatkan kapasitas air yang mampu 

diserap oleh kantong tanam organik. Hal ini berdasarkan 

pernyataan dari Trisyulianti (2001) yang menyatakan bahwa daya 

serap air dipengaruhi oleh besarnya kemampuan partikel bahan 
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untuk berikatan dengan air atau tertahan pada pori antara partikel 

bahan. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa kantong 

tanam organik dapat menjadi media penyimpan air. 

 

4. 3 Kuat Tarik 

Hasil analisa ragam dari uji tarik didapatkan bahwa 

perlakuan kadar gliserol dan interaksi antara gliserol dan kitosan 

berpengaruh sangat nyata, sedangkan perlakuan kadar kitosan 

tidak berpengaruh nyata terhadap nilai kuat tarik kantong tanam 

organik. Dengan kata lain nilai kekuatan tarik dari kantong tanam 

organik dipengaruhi oleh kadar gliserol dan interaksi antara 

gliserol dan kitosan yang ditambahkan pada kantong tanam 

organik. Analisa ragam dan nilai kuat tarik dari setiap perlakuan 

serta pada masing-masing pengulangan telah disajikan pada 

Lampiran 3. Sementara rata-rata nilai kuat tarik kantong tanam 

organik dan hasil uji BNT dari masing-masing perlakuan dapat 

dilihat pada Gambar 4. 3, dimana perlakuan terbaik adalah pada 

3 perlakuan yaitu kitosan 7 gr dengan di dua perlakuan gliserol 

(1.5 gr dan 2.5 gr) dan pada perlakuan kitosan 10 gr kitosan 1.5 

gr.  

Dari Gambar 4. 3 terlihat bahwa semakin tinggi kadar 

gliserol yang ditambahkan pada kantong tanam organik maka 

kuat tariknya semakin rendah. Hal ini dikarenakan sifat dari 

gliserol yang dapat meningkatkan elastisitas dari kantong tanam 

organik sehingga kuat tariknya akan menurun. Hasil tersebut 

sesuai dengan pendapat dari Krochta (1994) menyatakan bahwa 

peningkatan kadar plasticizer (gliserol) akan menurunkan ikatan 

hidrogen dalam kantong tanam organik sehingga meningkatkan 

fleksibilitas, dengan meningkatnya fleksibilitas maka nilai kuat 

tariknya semakin kecil, karena kantong tanam organik menjadi 

lebih lentur. Pada perlakuan gliserol 2.5 gr terlihat bahwa kuat 

tarik kantong tanam organik dengan perlakuan kitosan 7 gr lebih 

tinggi daripada perlakuan kitosan 10 gr, sedangkan pada 
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perlakuan  gliserol 1.5 dan 3.5 kuat tarik dari kantong tanam 

organik relatif lebih tinggi pada perlakuan kitosan 10 gr 

dibandingkan dengan perlakuan kitosan 7 gr. Hal ini dapat 

disebabkan oleh tingkat ketebalan akibat proses pencetakan dan 

tingkat kadar air dari sampel yang diujikan. Semakin tinggi tingkat 

ketebalan sampel maka akan besar nilai kuat tariknya. Tingkat 

kadar air dapat mempengaruhi kuat tarik berdasarkan pernyataan 

dari Hartatik (2014) yang menyatakan bahwa kuat tarik bioplastik 

cenderung naik karena disebabkan berkurangnya kandungan air 

pada bioplastik. Bahan yang semakin kering maka struktur 

molekul pada bioplastik semakin rapat dan homogen yang 

menyebabkan kuat tarik samakin besar. 

 

 
Gambar 4. 3 Kuat Tarik Kantong Tanam Organik dari Masing-Masing 

Perlakuan 

 

Pada perlakuan gliserol 1.5 gr dan 3.5 gr terlihat bahwa 

kuat tarik kantong tanam organik relatif lebih tinggi pada 

perlakuan kitosan 10 gr dibandingkan dengan kitosan 7 gr. Hal ini 
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dikarenakan kitosan yang ditambahkan pada kantong tanam 

organik membuat ikatan partikel semakin kuat. Sehingga 

semakin banyak kadar kitosan yang ditambahkan maka semakin 

besar pula nilai kuat tarik dari kantong tanam organik. Hasil 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari Setiani (2013) yang 

menyatakan bahwa kitosan sebagai biopolimer yang 

ditambahkan untuk campuran cenderung meningkatkan nilai kuat 

tarik pada formulasi tertentu, dikarenan kitosan dapat membentuk 

ikatan hidrogen antar rantai pada edible film menjadi lebih rapat.  

 

4. 4 Suhu 

Analisa ragam pada suhu permukaan tanah diketahui 

bahwa perlakuan kitosan berpengaruh nyata terhadap suhu 

tanah, sedangkan perlakuan gliserol dan interaksi dari keduanya 

berpengaruh sangat nyata terhadap suhu tanah. Ini artinya kedua 

perlakuan pada kantong tanam tersebut akan mempengaruhi 

suhu yang terjadi pada permukaan tanah yang terdapat didalam 

kantong tanam. Hasil analisa ragam terhadap suhu kantong 

tanam diketahui bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 

terhadap suhu yang terjadi pada kanong tanam. Kombinasi dari 

setiap perlakuan tidak mempengaruhi suhu yang terjadi pada 

kantong tanam organik. Hasil dari analisa ragam beserta data 

suhu tanah dan suhu kantong tanam selama pengamatan serta 

hasil uji BNT terhadap suhu permukaan tanah telah disajikan 

pada Lampiran 4 dimana perlakuan terbaik ditunjukkan pada 

kitosan 10 gr dan gliserol 3.5 gr karena suhu yang terjadi 

merupakan yang terendah. Rata-rata suhu tanah dapat dilihat 

pada Gambar 4. 4, sedangkan rata-rata suhu kantong tanam 

dapat dilihat pada Gambar 4. 5.  

Berdasarkan Gambar 4. 4 dan Gambar 4. 5 terlihat bahwa 

suhu kantong tanam organik relatif lebih rendah dari suhu tanah 

dan lebih rendah dari dari suhu polybag. Hal ini disebabkan 

kantong tanam organik mengandung air. Pada polybag suhunya 
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lebih tinggi dari suhu tanah karena plastik cenderung menyimpan 

panas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Damayanti (2000) 

yang menyatakan bahwa kantong plastik hitam yang digunakan 

untuk menyimpan buah mempunyai sifat menyerap panas, 

sehingga uap panas yang terbentuk akibat proses transpirasi 

maupun respirasi tidak bisa keluar dari pembungkus buah. Uap 

dan panas tersebut akan terakumulasi dan mengakibatkan suhu 

dalam ruang pembungkus meningkat. Terlihat pula pada gambar 

tersebut bahwa suhu permukaan tanah pada polybag lebih tinggi 

dibandingkan suhu pada kantong tanam organik. Hal ini 

dikarenakan konduktivitas kantong tanam organik lebih rendah 

dari plastik. Menurut Julianti (2006) bahan yang memiliki 

konduktivitas rendah cenderung mengurangi pindah panas 

secara konduksi. 

 

 
Gambar 4. 4 Suhu pada Permukaan Tanah dari Setiap Perlakuan 

 

Suhu permukaan tanah lebih tinggi dibandingkan dengan 

suhu kantong tanam organik setiap perlakuan. Dapat dikatakan 

bahwa suhu tanah yang terjadi karena penyerapannya terhadap 
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panas matahari dan tidak dipengaruhi suhu dari kantong tanam 

organik. Hal ini dapat dikarenakan perbedaan antara warna tanah 

dan kantong tanam organik, dimana warna dari kantong tanam 

organik yang lebih cerah bila diabandingkan dengan warna 

tanah. Warna yang semakin gelap (pekat) cenderung akan lebih 

banyak menyerap panas matahari daripada warna yang lebih 

cerah. Dugaan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Yuuwono 

(2007) yang menyatakan bahwa warna terang mempunyai 

penyerapan radiasi matahari yang kecil sedangkan warna gelap 

adalah sebaliknya. Penyerapan panas dalam jumlah besar akan 

menyebabkan meningkatnya temperatur (suhu). 

 

 
Gambar 4. 5 Suhu pada Kantong Tanam Setiap Perlakuan 

 

4. 5 Tinggi Tanaman 

Hasil analisa ragam tinggi tanaman tembakau 

menunjukkan bahwa perlakuan kantong tanam organik tidak 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada hari ke 25, 35 

dan 45. Dengan kata lain perlakuan kitosan dan gliserol 
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memberikan pengaruh yang sama terhadap tinggi tanaman. 

Tanaman yang dilakukan pengukuran ini merupakan tanaman 

yang dipilih untuk tetap ditumbuhkan pada saat penjarangan 

pada hari ke 14 dan 21. Hasil analisa ragam dan data 

pengamatan tinggi tanaman tembakau telah dicantumkan dalam 

Lampiran 5. Sementara tinggi tanaman tembakau setiap 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4. 6. 

 

 
Gambar 4. 6 Tinggi Tanaman Tembakau pada Setiap Perlakuan  

 

Berdasarkan Gambar 4. 6 terlihat bahwa tanaman 

tembakau pada polybag merupakan tanaman yang tertinggi 

dibandingkan dengan tanaman pada kantong tanam oganik.  Hal 

ini dapat disebabkan oleh kandungan air tanah pada polybag 

selama penelitian tetap terjaga dibandingkan dengan kandungan 

air pada tanah kantong tanam organik (lebih cepat kering). 

Perbedaan kecepatan kering dari tanah dapat disebabkan oleh 

proses evaporasi air tanah yang terjadi. Penguapan air tanah 

pada kantong tanam organik terjadi lebih cepat karena 
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disebabkan oleh penguapan yang terjadi selain dari permukaan 

tanah terjadi juga melalui seluruh sisi kantong tanam organik 

(samping), sedangkan pada polybag penguapan hanya terjadi 

pada permukaan tanah (bagian atas). Cepatnya penguapan 

tanah dapat menyebabkan kandungan air pada tanah yang 

dibutuhkan tanaman terrsedia sedikit dan menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat. Pernyataan ini didasari oleh 

pernyataan Solichatun (2005) dimana beliau mengemukakan 

bahwa pada ketersediaan air tanah 80% dan 100 % kapasitas 

lapang, laju pertumbuhan relatif tanaman lebih tinggi 

dibandingkan dengan ketersediaan air tanah 40% dan 60 % 

kapasitas lapang. 

Hal tersebut diketahui ketika melakukan penyiraman 

terhadap tanaman tembakau, dimana tanah yang ada pada 

polybag kelembapannya terjaga walau hanya disiram sehari 

sekali. Berbeda dengan tanah yang terdapat pada kantong tanam 

organik yang relatif cepat kering. Dengan ketersediaan air tanah 

inilah yang mungkin menyebabkan pertumbuhan tanaman 

tembakau pada kantong tanam organik relatif lebih lambat 

dibandingkan tanaman tembakau pada polybag. 

 

4. 6  Jumlah Daun 

Dari analisa sidik ragam perlakuan tidak memberi pengaruh 

terhadap jumlah daun, itu artinya semua perlakuan memberikan 

pengaruh yang sama terhadap jumlah daun tanaman tembakau. 

Tanaman yang dilakukan pengukuran ini merupakan tanaman 

yang dipilih untuk tetap ditumbuhkan pada saat penjarangan 

pada hari ke 14 dan 21. Analisa ragam dan data pengamatan 

jumlah daun tanaman termbakau telah disajikan pada  Lampiran 

6. Sementara untuk hubungan jumlah daun terhadap waktu pada 

masing-masing perlakuan kantong tanam dapat dilihat pada 

Gambar. 4. 7. 
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Gambar 4. 7 Jumlah Daun Tembakau 

 

Dari Gambar 4. 7 terlihat bahwa pertambahan daun 

tanaman tebakau relatif lambat. Hal ini sejalan dengan 

pertumbuhan (tinggi) tanaman yang juga berjalan lambat. 

Lambatnya pertumbuhan tanaman tembakau dapat disebabkan 

karena kandungan air yang melebihi kapasitas lapang akibat dari 

pola penyiraman yang dilakukan. Pertambahan jumlah daun yang 

lambat juga dapat disebabkan oleh fase pembesaran daun. 

Dimana telah diketahui bahwa pada pertumbuhan tanaman, 

jumlah daun tidak hanya mengalami pertambahan jumlah tetapi 

juga karena fase pertambahan luas dan perkambangan daun 

tanaman. Dengan demikian lambatnya pertambahan jumlah daun 

juga dapat disebabkan oleh fase perkembangan daun, pada fase 

ini daun dari tanaman mengalami pertambahan luas, jaringan, 

serta fungsi sebelum daun baru pada tanaman dapat muncul. 

Hasil ini tidak sejalan dengan pernyataan Gardner (1991), 

dimana saat tembakau berumur 20 - 50 hst sedang dalam 

pertumbuhan cepat. Pada fase tersebut organ-organ tanaman 
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telah lengkap dan berfungsi dengan sempurna, sehingga dengan 

ini tanaman dapat menyerap unsur hara dalam jumlah yang 

banyak untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya.  

Pertumbuhan yang lambat dapat dipengaruhi oleh 

cekaman air. Cekaman air adalah dimana kondisi kandungan air 

dalam tanah sangat sedikit sehingga menyebabkan akar 

tanaman tidak mampu menyerapnya. Menurut Haryati (2003) 

yang menyatakan bahwa apabila cekaman air terjadi saat 

pertumbuhan vegetatif yang cepat, maka pengaruhnya akan lebih 

terlihat dan dapat merugikan tanaman dibandingkan apabila 

cekaman air terjadi pada fase lainnya. 

  

4. 7 Jumlah Akar yang Menembus Kantong Tanam Organik 

Hasil analisa ragam diketahui bahwa perlakuan gliserol dan 

kitosan berpengaruh nyata, sedangkan interaksi dari keduanya 

tidak berpengaruh terhadap jumlah akar yang menembus 

kantong tanam organik. Artinya perlakuan gliserol dan kitosan 

mempengaruhi sifat mekanik dari kantong tanam organik 

sehingga akar tanaman tembakau dapat menembus. Data hasil 

analisa ragam dan data pengamatan jumlah akar yang 

menembus kantong tanam organik dan hasil BNT seluruhnya 

telah disajikan pada Lampiran 7. Pada uji BNT tidak terlihat 

perbedaan notasi, ini dapat dikarenakan faktor yang relatif sedikit 

Rata-rata jumlah akar yang menembus kantong tanam organik 

pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4. 8.  

Pada Gambar 4. 8 terlihat bahwa pada perlakuan kitosan 

10 gr jumlah akar yang menembus relatif lebih banyak 

dibandingkan dengan perlakuan kitosan 10 gr untuk ketiga 

perlakuan gliserol (1.5 gr, 2.5 gr , dan 3,5 gr). Hal ini dikarenakan 

kantong tanam organik dengan kuat tarik rendah mengakibatkan 

lebih mudah untuk ditembus oleh akar tanaman tembakau. 

Terlihat juga semakin besar perlakuan gliserol yang diberikan 

maka semakin banyak jumalh akar yang menembus kantong 
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tanam organik. Hal ini disebabkan juga oleh kuat tarik dari 

kantong tanam organik yang semakin menurun seiring dengan 

semakin tinggi gliserol yang ditambahkan.  

 

 
Gambar 4. 8 Jumlah Akar yang Menembus Kantong Tanam Organik 

pada Setiap Perlakuan 

 

Selain disebabkan oleh faktor tadi jumlah akar yang 

menembus juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan tanaman 

tembakau (tinggi tanaman dan jumlah daun). Semakin besar 

ukuran tanaman maka akar yang menembus kantong tanam 

organik juga semakin banyak. Pada dasarnya tanaman yang 

semakin besar memerlukan kebutuhan yang besar juga. 

Kebutuhan tanaman akan diimbangi oleh akarnya yang akan 

tumbuh lebih banyak dan panjang. Pernyataan ini diperkuat oleh 

pernyataan Erawan (2013) yang menyatakan bahwa tanaman 

sawi dengan tinggi tanaman tertinggi diperoleh berat kering dari 

akarnya yang tertinggi juga. Dengan demikian jumlah akar yang 

menembus tidak dipengaruhi oleh perlakuan terhadap kantong 
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tanam organik melainkan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan 

besarnya tanaman. Berdasarkan hasil tersebut, maka kantong 

tanam organik baik untuk persemaian dan dapat digunakan 

secara massal. 

 

4. 8 Massa Basah Tanaman 

Berdasarkan analisa ragam dari massa basah tanaman 

tembakau setiap perlakuan kantong tanam diketahui bahwa 

penambahan kadar kitosan dan interaksi antara kitosan dan 

gliserol tidak berpengaruh nyata terhadap massa basah tanaman 

tembakau. Sementara penambahan kadar gliserol berpengaruh 

nyata terhadap massa basah tanaman tembakau. Dengan kata 

lain massa basah tanaman tembakau dipengaruhi oleh perlakuan 

glisero pada kantong tanam organik. Data hasil pengukuran 

massa basah tanaman dan hasil uji BNT dari masing-masing 

perlakuan dan pada setiap ulangan telah disajikan dalam 

Lampiran 8. Pada uji BNT tidak terlihat perbedaan notasi, ini 

dapat dikarenakan faktor yang realtif sedikit. Rata-rata massa 

basah tanaman tembakau pada setiap perlakuan kantong tanam 

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4. 9. 

Terlihat dari Gambar 4. 9  bahwa massa basah tanaman 

tembakau terbesar terjadi pada perlakuan polybag. Massa basah 

tanaman dipengaruhi oleh besar ukuran dari tanaman dan air 

yang terkandung dalam tanaman. Hal ini berbanding lurus 

dengan tinggi tanaman dan jumlah daun dari tanaman tembakau. 

Tanaman tembakau dengan tinggi tanaman dan jumlah daun 

terbesar memiliki massa basah yang besar juga. Pernyataan ini 

sesuai dengan pernyataan Sitompul dan Guritno (1995) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan bibit tanaman yang meliputi 

perbesaran sel, pembelahan sel dan perpanjangan sel sehingga 

bertambah pula jumlah daun dan tinggi tanaman, dengan 

demikian massa basah tanaman juga akan meningkat. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa massa 
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basah tanaman dipengaruhi oleh pertumbuhan dari tanaman dan 

tidak dipengaruhi oleh perlakuan terhadap kantong tanam 

organik. 

 

Gambar 4. 9 Massa Basah Tanaman Tembakau Setiap Perlakuan 

Kantong Tanam 
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BAB V. PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Perlakuan kitosan dan gliserol tidak mempengaruhi 

perkembangan akar tanaman tembakau, sedangkan 

perlakuan tunggal kitosan dan perlakuan tunggal gliserol 

berpengaruh terhadap perkembangan akar tanaman 

tembakau. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah akar yang 

menembus kantong tanam organik. 

2. Pertumbuhan tanaman tembakau pada kantong tanam 

organik dan polybag tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh tinggi tanaman, jumlah daun dan massa 

basah tanaman tembakau yang tidak berbeda nyata. 

 

5. 2 Saran 

1. Diperlukan alat atau mesin pencetak kantong tanam organik 

agar memudahkan proses pencetakan dan menghasilkan 

tingkat ketebalan yang sama. 

2. Penyiraman  sebaiknya tidak dilakukan setiap hari. 
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