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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Horenso (Spinancia oleracea Linnaeaus) atau bayam jepang merupakan 

salah satu jenis sayuran berasal dari jepang yang mulai digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Horenso (Spinancia oleracea Linnaeaus) merupakan tanaman tahunan 

dengan umur panen singkat yaitu 25-35 hari. Menurut Roca & Cited (2006) 

horenso memiliki kandungan gizi dan banyak vitamin yang terkandung dan daun 

horenso memiliki kandungan gizi diantaranya kaya antioksidan, sumber vitamin 

A, B6, C, E, K, folat dan mineral (zat besi, magnesium dan kalium). horenso 

termasuk sayuran yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Harga 1kg horenso 

petani dapat menjual Rp.10.000 – Rp.15.000 sehingga menarik minat para petani 

hortikultura untuk mengembangkan tanaman horenso (Gusti Maya. 2017).  

Namun salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas produk  yaitu pra-

panen yang mencangkup teknik budidaya dalam proses produksinya, selain itu 

dalambudidaya terdapat perubahan kondisi global yang mengakibatkan perubahan 

suhu. Perubahan kondisi global meningkatkan suhu, mengurangi ketersediaan air. 

Sementara, produksi hortikultura dituntut untuk menghasilkan suatu produk yang 

memiliki kuantitas, kualitas, daya saing dan kontinuitas yang baik (Andi & Fitriah 

Putri, 2011). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah 

mengembangkan penggunaan mulsa berbahan organik sehingga dapat 

memodifikasi lingkungan untuk memberikan lingkungan tumbuh yang mendekati 
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optimum bagi tanaman agar dapat hasil produksi tanaman dapat meningkat dan 

menggunakan teknik konservasi secara vegetatif dengan cara penggunaan penutup 

tanah atau penutupan permukaan tanah dengan sisa-sisa tanaman.  

Pengunaan mulsa dapat memberikan keuntungan baik dari segi biologi, 

kimia maupun fisik tanah. Menurut penelitian Utomo et al., (2013), menyebutkan 

bahwa secara fisik mulsa dapat mempertahankan suhu, kelembapan tanah lebih 

stabil dan dapat meningkatkan pori-pori-pori makro dalam tanah serta terjaminnya 

ketersediaam air bagi tanaman. Menurut Prasetyo et al., (2014), menyatakan 

bahwa penggunaan mulsa organik mempunyai keuntungan diantaranya, 

menggunakan sisa tanaman, diperoleh secara mudah, dapat mengoptimalkan suhu 

dalam tanah, menghambat pertumbuhan gulma dan dapat menambah kandungan 

organik tanah. Menurut (Mahmood et al,. 2002) penggunaan mulsa organik 

mempunyai konduktivitas panas yang rendah sehingga panas yang menembus ke 

permukaan tanah lebih sedikit dibandingkan tanpa menggunakan mulsa. 

Penggunaan mulsa organik pada tanaman hortikultura terutama pada 

tanaman horenso dapat memperbaiki hara bagi tanaman dan menciptakan 

lingkungan yang sesuai bagi tanaman. Berdasarkan penelitian yang telah 

dikembangkan, terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan mulsa 

organik diantaranya sekam, sisa-sisa tanaman, jerami, ampas tebu, serbuk gergaji. 

Pada penelitian selanjutnya, pembuatan mulsa organik menggunakan bahan dari 

tanaman eceng gondok dan sabut kelapa. 

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan salah satu tanaman gulma 

yang hidup terapung di wilayah perairan. Eceng gondok termasuk tanaman air 
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yang merupakan penggangu atau gulma air yang pertumbuhannya sangat cepat 

dan dapat merugikan ekosistem perairan (Sittadewi, 2007). Eceng gondok yang 

tumbuh pada bendungan akan berdampak negatif terhadap perairan diantaranya 

mempercepat pendangkalan, menyumbat saluran irigasi dan menurunkan hasil 

ikan dalam bedungan tersebut. 

Sabut kelapa (Cocos nurifera) merupakan limbah padat dari buah kelapa. 

Pengolahan hasil buah kelapa masih pada hasil primernya dalam bentuk kelapa 

segar dan bahan baku untuk pembuatan minyak kelapa. Upaya dalam 

mengembangkan produk limbah kelapa masih sedikit. Menurut (Jonathan et al., 

2013), menyatakan bahwa sabut kelapa mengandung lignoselulosa, pada kulit 

kelapa terdapat serat berkisar 35% dari berat total buah. Serat atau fiber berperan 

untuk memperkuat bahan sehingga sifat bahan lebih kaku, kokoh dibandingkan 

tanpa penguat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah pengaruh penggunaan mulsa organik 

dengan berbagai komposisi terhadap pertumbuhan  tanaman horenso (Spinancia 

oleracea Linnaeaus). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji akibat penggunaan lembaran mulsa 

organikberbahan dasar eceng gondok dan sabut kelapa pada berbagaikomposisi 

terhadap pertumbuhan tanaman horenso (Spinancia oleracea Linnaeaus). 
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1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Penggunaan berbagai komposisi lembaran mulsa organik berbahan dasar 

eceng gondok dan sabut kelapa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

horenso (Spinancia oleracea Linnaeaus). 



 

 

 

 


