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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Horenso (Spinancia oleracea Linnaeaus) 

Produk pertanian yang memiliki daya saing tinggi akan mampu berkembang 

sehingga dapat mendorong produksi dalam negeri serta dapat meningkatkan 

pendapatan petani (Hadi & Mardianto, 2004). Peluang baik yang dapat 

dikembangkan adalah hortikultura. Menurut (Arianti, 2015) dalam bidang 

pertanian yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan memungkinkan 

bersaing untuk merebut peluang pasar pada era perdgangan bebas adalah 

hortikultura. Salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi dan menguntukan bagi para petani adalah horenso atau di Jawa biasa 

dikenal dengan sebutan bayam Jepang. Bayam berasal dari selandia, eropa dan 

amerika, awalnya tanaman bayam adalah tanaman hias. Di Indonesia terdapat dua 

jenis macam bayam yang dikenal dengan bayam cabut dan bayam tahun. Bayam 

tahun memiliki ciri daun lebar, yang kini mulai dikenal dengan sebutan 

“Spinacia” yang hanya dimakan daunnya seperti horenso atau bayam jepang. 

Spinacia oleracea dikenal sebagai Spinach dalam bahasa inggris, Chhurika dalam 

bahasa Sansekerta, Palak dalam bahasa Hindi, Palang dalam bahasa Bangla, 

Mathubucchaldalam bahasa TeluguDan Pasalaidalam bahasa Tamil (Subhash et 

al., 2010). 

Horenso merupakan tanaman hortikultura berasal dari negara jepang yang 

telah masuk ke Indonesia. Horenso termasuk jenis tanaman bayam tahun yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak dibudidayakan di Jawa Barat.  
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Menurut  Ekaningtias & Daryanto (2015), harga tanaman horenso yang 

dibudidayakan olehkelompok tani cianjur jawa barat memiliki harga Rp5.000-

Rp12.000 perkilo. Dengan harga pasar yang tinggi dibandingkan harga sayuran 

lokal, horenso dinilai sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia. Usaha 

terpadu dilakukan untuk meningkatkan potensi horenso di Indonesia, salah satu 

cara untuk meningkatkan produksi horenso dapat menerapkan budidaya yang 

baikdengan  memodifikasi lingkungan tumbuh yang mendekati lingkungan yang 

optimal. 

Tanaman horenso memiliki dua tipe biji yaitu biji berbentuk bundar rata dan 

biji berbentuk tidak beraturan dan berduri. Biji berbentuk tidak beraturan dan 

berduri adalah tipe biji musim dingin dan yang tidak berduri tipe biji musim panas 

(Rubatzky dan Mas’amaguchi,1998).  Horenso dapat tumbuh pada suhu 10-150C 

dan pada musim panas horenso tidak berkecambah, pada suhu tanah ± 29,40C 

benih akan dorman (Uga.edu, 2005). Suhu perkecambahan adalah 200C (Leonard, 

2005). Horenso dapat tumbuh di tanah yang dapat menahan air dan berdrainase 

baik. pH yang sesuai pada horenso adalah 6,5-8 (Decoteu, 2000). Daun horenso 

memiliki kandungan gizi kaya anti oksidan, sumber vitamin A, B6, C, E, K, folat 

dan mineral (zat besi, magnesium dan kalium) (Roca & Cited, 2006). Sayuran 

Spinacia Oleracea atau horenso memiliki kandungan kaya vitamin A, C, E, K, 

magnesium, folat, dan zat besi (Metha & Belemkar, 2014).  
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Tabel 1.Kandungan gizi  per 100gram horenso 

Zat Gizi Satuan Jumlah Nutrisi per 100 gram 

Karbohidrat g 3,6 

Gula g 0,4 

Serat g 2,2 

lemak g 0,4 

Protein g 2,2 

Folat µg 194 

Kalsium mg 99 

Vitamin A µg 9400 

Vitamin C µg 28 

Vitamin E µg 2 

Vitamin K µg 483 

Besi g 2,7 
Sumber: (Roca & Cited, 2006). 

2.2. Pengunaan Mulsa Organik 

Mulsa (mulch) menurut Muhammad, 2011 merupakan suatu bahan yang di 

letakkan pada permukaan tanah. Menurut Mayun, (2007) mulsa merupakan bahan 

yang biasa digunakan untuk permukaan tanah. Penggunaan mulsa organik 

merupakan salah satu solusi yang tepat untuk memperbaiki kesuburan dan 

menahan kapasitas tanah dalam menahan air (Ratih Rizki, 2013). 

Fungsi penggunaan mulsa diantaranya:  

a. Untuk menghindari kehilangan air akibat penguapan sinar matahari dan 

menekan pertumbuhan gulma  

b. Untuk menghemat penggunaan air dengan mengurangi laju evaporasi dari 

permukaan tanah 

c. Memperkecil fluktuasi suhu tanah sehingga laju erosi tanah akibat hujan 

akan mengecil(Marliah, Hidayat, & Husna, 2012).  

d. Untuk memperbaiki kondisi lingkungan perakaran yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Basuki & Purwanto, 2016). 
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Menurut Siregar (2017), berdasarkan bahan pembuatan mulsa dibagi 

menjadi tiga bagian diantaranya: 

a. Mulsa organik merupakan bahan-bahan sisa pertanian seperti batang 

jagung,pelepah pisang dan jerami padi yang mengurangi penguapan dan 

meningkatkan penyerapan air di permukaan tanah. 

b. Mulsa anorganik merupakan semua bahan yang bebatuan dengan berbagai 

ukuran seperti kerikil, batu bata yang biasanya digunakan pada tanaman 

hias.  

c. Mulsa sintesis merupakan bahan-bahan dari plastik seperti plastik perak, 

plastik hitam. 

Bahan yang digunakan dalam mulsa ialah sisa-sisa tanaman seperti jerami 

padi, bahan plastik, dan daun-daunan, ampas tebu. Menurut Hamdani (2009), 

Penggunaan mulsa yang terbuat dari sisa-sisa tanaman mempunyai kondutivitas 

yang rendah dibandingkan dengan menggunakan mulsa yang terbuat dari plastik. 

Aplikasi mulsa pada tanaman ditentukan oleh jenis mulsa. Pada penelitian ini 

menggunakan mulsa dari bahan organik, eceng gondok dan sabut kelapa.  

Penggunaan bahan-bahan organik pada mulsa akan semakin banyak 

diperlukan dan menjadi peluang untuk komoditi yang dapat dipasarkan keluar 

negeri maupun dalam negeri. Oleh sebab itu, penggunaan bahan baku pembuatan 

mulsa memiliki nilai standar berwawasan lingkungan dan memenuhi syarat 4R 

yaitu Reuse, Replace, Reduce Of Energy Dan Recycle (Budi et al., 2012).Jenis 

bahan pembuatan mulsa organik yang banyak digunakan oleh petani adalah jerami 

padi dan jerami jagung yang merupakan sisa-sisa dari tanaman dan memiliki 
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bahan organik yang cukup. Menurut (Adrinal et al., 2012), pengembalian sisa 

tanaman ke lahan dapat peningkatkan kesuburan tanah. Penggunakan mulsa yang 

diletakkan diatas permukaan lahan akan mengurangi erosi dari air hujan dan 

seiringnya waktu bahan-bahan mulsa organik akan mengalami dekomposisi, 

sehingga menyumbang unsur hara pada lahan tersebut. Beberapa jenis bahan-

bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mulsa organik diantaranya 

Tithonia atau matahari meksiko (Tithonia diversivollia) (Adrinal et al., 2012), 

jerami padi dan sekam padi serta ampas tebu (Hayati et al., 2010), sisa daun-

daunan(Sumarni et al., 2006), serbuk gergaji (Santosa, 2003).  

2.3. Pembuatan lembaran kertas 

Kertas merupakan lembaran-lembaran tipis dan rata yang diperoleh dari 

hasil kompresi serat yang berasal dari pulp yang mengandung selulosa, lignin dan 

hemiselulosa. Pulp merupakan bahan utama dalam pembuatan kertas. Pulp 

didapatkan dari kayu, non kayu serta kertas bekas. Proses pembuatan kertas 

dikerjakan dengan menggunakan tiga proses (mekanis, semi mekanis dan kimia). 

Proses pembuatan kertas mengubah bahan baku serat menjadi pulp (Artati, 

Effendi, & Haryanto, 2009). 

a. Pembuatan pulp secara kimia, dilakukan pelarutan lignin yang mengikat 

serat selulosa dan menghilangkan zat yang tidak digunakan pada serat 

selulosa. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan proses ini adalah 

selulosa yang murni dan tidak mudah rusak dan hasil lembaran pulp 

diperoleh lebih baik dan lebih rata. Contoh: kertas kantong, kertas karton, 

kertas bungkus. 
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b. Pembuatan pulp secara mekanis, menghilangkan sebagian lignin yang 

terdapat pada bahan baku, sehingga bahan baku memiliki kandungan serat 

utuh lebih sedikit. Kertas yang dihasilkan mudah menyerap tinta dan sifat 

cetak yang baik. Contoh: kertas koran 

c. Pembuatan pulp secara semikimia, serpihan kayu terlebih dahulu 

dilunakkan dengan menggunakan bahan kimia. 

Serat merupakan bahan utama dalam proses pembuatan kertas, serat di 

dapatkan dari kayu dan non kayu dalam bentuk selulosa. Kandungan serat juga 

terdapat pada bagian-bagian tumbuhan seperti batang tangkai, kulit dan buah 

(Ayunda et al., 2013). Selulosa merupakan bahan penyusun utama kayu dalam 

bentuk polimer alami, selulosa memiliki tekstur yang lembut, berserat, memiliki 

kuat tarik, pelarut organik dan tidak mudah larut dalam air. Lignin merupakan 

bagian terpenting dari selulosa. Untuk menghasilkan tekstur yang berwarna putih, 

lignin yang tersisa harus dihilangkan dari pulp. Lignin tidak mudah larut dalam 

larutan asam namun mudah terlarut pada alkali encer (Artati et al., 2009). 

Bahan pembuatan mulsa organik dari eceng gondok dan sabut kelapa dapat 

menghasilkan struktur yang kuat, hal ini dikarenakan eceng gondok dan sabut 

kelapa mempunyai kandungan selulosa 64,51% dan 26,6% serta memiliki 

kandungan lignin 7,69% dan 29,4% (Paskawati et al., 2010). Selulosa merupakan 

bahan utama dalam kayu yang memiliki sifat berserat, tidak larut dalam air dan 

pelarut organik serta memiliki daya tarik yang kuat, sedangkan lignin merupakan 

bagian terpenting dalam selulosa, lignin akan mengikat serat-serat selulosa yang 

kecil menjadi serat yang panjang (Artati et al., 2009). Lignin dapat berfungsi 
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sebagai lem kayu yang digunakan untuk mengikat dan merekatkan serta dapat 

memberikan kekerasan pada struktur. Lignin mempunyai struktur yang berbentuk 

polimer tiga dimensi dan lignin yang terdapat pada dinding sel membentuk matrix 

atau semen yang dapat mengikat serat halus selulosa. (Wibisono & Leonardo, 

2011). Eceng gondok dan sabut kelapa digunakan dalam pembuatan lembaran 

mulsa organik dikarenakan terdapat beberapa unsur hara yang terkandung.  

2.4. Eceng gondok 

Eceng gondok termasuk famili Pontederiaceae. eceng gondok merupakan 

tanaman gulma di perairan yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan 

lingkungan. Eceng gondok biasanya tumbuh pada air keruh dan perairannya yang 

dangkal dengan suhu 28-300C dan pH berkisar 4-12. 

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan salah satu tanaman gulma 

yang hidup terapung di wilayah perairan. Eceng gondok termasuk tanaman air 

yang merupakan penggangu atau gulma air yang pertumbuhannya sangat cepat 

dan dapat merugikan ekosistem perairan namun memiliki serat yang tinggi 

(Sittadewi, 2007). Dampak negatif tanaman eceng gondok yang tumbuh pada 

bendungan akan berdampak negatif terhadap perairan diantaranya mempercepat 

pendangkalan, menyumbat saluran irigasi dan menurunkan hasil ikan dalam 

bedungan tersebut. 
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Tabel 2.  Kandungan kimia eceng gondok 

Eceng gondok keadaan kering Eceng gondok keadaan basah 

Lignin 7,69 % Bahan organik 36,59 % 

Silika 5,56 % N total 0,28 % 

Pentosal 15,61 % C organik 21,23 % 

Abu 12 % P total 0,0011 % 

Selulosa  64,51 % K total 0,016 % 

Sumber: (Sittadewi, 2007) 

Eceng gondok saat ini masih dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, pupuk 

organik, bahan pembuat kertas dan bahan pembuat biogas. Eceng gondok 

merupakan salah satu tanaman yang memiliki serat alam dan belum banyak 

dimanfaatkan. Di Indonesia eceng gondok sangat melimpah karena 

pertumbuhannya yang cepat, sehingga memiliki peluang besar dalam bahan baku 

dan nilai jual yang tinggi untuk dijadikan berbagai kerajinan tangan. Kandungan 

nitrogen dan fosfor pada eceng gondok  menjadikan bahan organik digunakan 

dalam tanaman sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam bidang 

pertanian. Pada penelitian sebelumnya eceng gondok digunakan sebagai media 

tanam untuk pertumbuhan tanaman sawi, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan pemberian pupuk organik tanaman eceng gondok 0,5 kg perpolibag 

menunjukkan bahwa tanaman sawi menghasilkan berat rata-rata 45gram 

(Sittadewi, 2007). Penggunaan kompos eceng gondok dan mulsa organik Mucuna 

bracteata pada pertumbuhan bibit sawit berpengaruh terhadap tinggi bibit, jumlah 

daun, diameter bonggol, volume akar, berat kering dan jumlah gulma dengan 

dosis kompos eceng gondok 100gram/tanaman (Toruan & Nurhidayah, 2017). 

Perkembangan eceng gondok secara vegetatif maupun generatif dapat tumbuh 

sangat cepat dan pada vegetatif eceng gondok dapat berkembang dua kali lipat 

dalam waktu 7-10 hari (Stefhany et al., 2013). 
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2.5. Sabut kelapa 

Kelapa (Cocos nucifera) merupakan salah satu keluarga palma yang 

tersebar pada daerah tropis. Pemanfaatan sabut kelapa dalam lingkungan 

masyarakat masih terbatas karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

memanfaatkan limbah yang memiliki nilai jual dan sabut kelapa biasanya 

digunakan sebagai kerajinan seperti sapu, patung, topi, pot tanaman, dan yang 

terbaru bisa digunakan sebagai campuran bahan bangunan (Djiwo & Setyawan, 

2016). Peningkatan teknologi yang semakin modern, perlu banyak perubahan 

dalam mengembangkan produk pertanian salah satunya adalah memanfaatkan 

sabut kelapa sebagai campuran dalam pembuatan mulsa organik.  

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.  



14 

 

 

 

Tabel 3. Kandungan Kimia sabut kelapa 

Kandungan kimia sabut kelapa 

Selulosa  26,6% 

Lignin  29,4% 

Hemiselulosa  27,7% 

Air  8% 

Nitrogen  0,1% 

Abu  0,5% 

Komponen ekstraktif 4,2% 

Uronat anhidrat 3,5% 

Sumber:(Paskawati et al., 2010). 

Sabut kelapa terdapat dua bagian diantaranya kulit luar yang tahan air dan 

kulit dalam bagian yang berserat. Menurut (Carrijo et al., 2006), dari bentuk dan 

ukuran serat dibagi menjadi dua tipe diantaranya serat yang didekat kulit luar 

sabut  berbentuk luas, halus dan panjang biasanya disebut dengan “Yam fiber”. 

Serat yang melekat pada tempurung kelapa tanpa serat-serat panjang dan biasa 

disebut dengan “bristle fiber”. Komposisi sabut kelapa dari jumlah keseluruhan 

berkisar 35%, dari buah kelapa lainnya terdapat sabut kelapa dengan jumlah 

berkisar 70%. 


