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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bengkuang merupakan tanaman yang memiliki batang rambat sepanjang 3 

m atau 4 m, kadang lebih panjang, bulat, berambut, hijau (Azani, 2003). 

Tumbuhan ini membentuk umbi akar berbentuk bulat dengan berat rata-rata 

mencapai 1 kg. Pemanfaatan bengkuang saat ini banyak dikonsumsi sebagai buah 

segar, sehingga menyebabkan harga bengkuang sering berubah-ubah sesuai 

dengan jumlah permintaan konsumen. 

Tanaman bengkuang (Pachyrhizus erosus atau Pachyrhizus tuberosus) 

merupakan tanaman yang mengandung kalori rendah yaitu 25 kalori per 60 gram, 

bebas dari lemak, dan merupakan sumber vitamin C (Elaine, 2004). Selain itu 

umbi bengkuang juga mengandung inulin yang bermanfaat dalam menurunkan 

kadar gula dalam darah (Anonim, 2011). Pemanfaatan umbi bengkuang tidak 

hanya dapat dikonsumsi segar tetapi umbi bengkuang dapat dijadikan sebagai 

minuman sinboitik (Caraka dkk., 2013). Minuman sinbiotik umbi bengkuang 

adalah salah satu produk minuman hasil fermentasi Keunggulan dari produk ini 

dibandingkan dengan produk-produk sejenis adalah tersedianya dua komponen 

sekaligus yaitu inulin yang berasal dari umbi bengkuang sebagai komponen 

prebiotik dan kultur starter Lactobacillus casei yang berperan sebagai komponen 

probiotik. Sehingga dapat memperoleh manfaat sinbiotik dalam sistem 

pencernaan (Susanto, 2011). 

 Selain karbohidrat dan vitamin di dalam umbi bengkuang, terdapat senyawa 

saponin dan rotenon yang berfungsi untuk racun ikan dan insektisida yang 
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terdapat di dalam biji bengkuang (Azani, 2003). Bengkuang memiliki banyak 

fungsi antara lain, Umbi bengkuang mengandung agen pemutih (whitening agent) 

yang dapat memutihkan dan menghilangkan tanda hitam dan pigmentasi di kulit. 

Bengkuang juga mengandung vitamin C dan senyawa fenol yang berfungsi 

sebagai antioksidan bagi tubuh (Damayanti, 2010). 

Pendeskripsian tanaman yang dilakukan selama ini belum dapat 

memberikan informasi yang cukup akurat tentang suatu varietas, karena itu 

informasi karakter yang dikumpulkan masih sangat beragam, bergantung pada 

sumber yang digunakan (Kusmana & Sofiari, 2007). Doygaard & Sorensen (1998) 

menyatakan bahwa berdasarkan karakter morfologi, spesimen liar bengkuang 

dapat dibedakan secara jelas dari kultivar budidaya. Sorensen (1996) menyatakan 

bahwa genotip bengkuang liar memiliki ukuran daun yang umumnya lebih kecil 

dibandingkan genotip bengkuang budidaya. Varietas yang banyak dibudidayakan 

di Indonesia adalah bengkuang Gajah dan bengkuang Badur, tetapi selama ini 

masih belum jelas antara bengkuang varietas Gajah dengan bengkuang jenis 

Badur. 

Produksi umbi bengkuang dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan 

teknik budidaya menggunakan mulsa. Penggunaan mulsa memberikan berbagai 

keuntungan, baik dari aspek biologi, fisik maupun kimia tanah. Penerapan 

teknologi tepat guna seperti penggunaan mulsa dapat menunjang pertumbuhan 

dan produksi tanaman agar supaya kebutuhan dapat terpenuhi (Nurmas & Fitriah, 

2011). Seperti yang dilaporkan oleh Singh (2011) bahwa pemberian mulsa plastik 

dapat meningkatkan hasil pada tanaman kentang hingga 40%. Manfaat lain dari 
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pemberian mulsa plastik adalah mengurangi erosi pada tanah yang disebabkan 

oleh air ataupun angin. Menurut Dvorak (2012) pemberian mulsa hitam pada 

tanaman kentang meningkatkan hasil hingga 7 % jika dibandingkan dengan tanpa 

mulsa.  

Selain mampu meningkatkan hasil pada tanaman kentang penggunaan mulsa 

juga bermanfaat untuk mencecah serangan penyakit. Menurut (Ginting dkk., 

2013) Pemberian mulsa plastik juga bermanfaat untuk mencegah serangan 

penyakit. Hal ini disebabkan karena permukaan plastik perak dapat memantulkan 

cahaya matahari yang diterima oleh tanaman yang akan mempengaruhi proses 

fotosintesis sehingga membantu ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. 

Penggunaan warna mulsa yang berbeda dan nomor aksesi tanaman 

bengkuang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bengkuang. Oleh karena itu penelitian penggunaan warna mulsa dan aksesi dapat 

memberikan informasi baru tentang perlakuan tersebut terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman bengkuang, sehingga dapat diketahui warna mulsa dan aksesi agar 

diperoleh hasil yang maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan mulsa dengan warna yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bengkuang? 

2. Bagaimana pengaruh aksesi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bengkuang ? 
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan mulsa 

dengan warna yang berbeda dan 6 aksesi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

bengkuang serta karakter pada setiap aksesi. 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diperoleh 

hipotesis yang diajukan adalah : 

1. Terdapat interaksi antara penggunaan mulsa plastik dengan warna yang 

berbeda dan aksesi terhadap pertumbuhan dan hasil pada tanaman 

bengkuang. 

2.  Terdapat pengaruh penggunaan mulsa plastik  dengan warna yang 

berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil pada tanaman bengkuang. 

3.  Terdapat pengaruh aksesi terhadap pertumbuhan dan hasil pada tanaman 

bengkuang. 

 




