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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengetahui hubungan luas pengambilan 

sampel Eceng Gondok (Eichornia crassipes) dengan hasil eceng gondok sebagai bahan 

baku dan  besarnya rendemen kerajinan tangan tas dari eceng gondok (Eichornia 

crassipes) 

Penelitian tentang rendemen kerajinan tangan berupa tas dari eceng gondok dilakukan 

dengan mengambil 5 sampel luas eceng gondok dengan ukuran         0,25 m
2
, 0,5 m

2
, 0,75 

m
2
, 1,00 m

2 
dan 1,25 m

2
, dimana dari 5 sampel tersebut didapatkan nilai rendemen yang 

berbeda-beda. Rendemen terbesar terdapat pada luasan 1,00 m
2
 dengan nilai 85,71% dan 

rendemen terkecil yaitu pada luasan    0,75 m
2 

dengan nilai 60,00%, rata-rata rendemen 

72,48%. Pada proses pembuatan kerajinan tangan (tas) dari eceng gondok limbah terbesar 

dihasilkan pada proses penganyaman dan menulang walut, hal disebabkan pada proses 

penganyaman banyak bahan baku yang tidak terpakai akibat mutu dari bahan baku yang 

kurang baik, sedangkan pada proses menulang walut banyak bagian yang dipotong karena 

menulang walut termasuk pada bagian finishing. 

Dari 5 sampel luas eceng gondok yang diambil diketahui semakin luas pengambilan 

sampel maka semakin banyak eceng gondok yang dihasilkan. Bentuk hubungan luas 

pengambilan eceng gondok dan bahan baku membentuk persamaan Y = 0,13 + 0,54 X 

dengan koefisien korelasi   r = 0,995 dan koefisien determinasi R
2
 = 0,990. Pertambahan 

luas 0.25 
m2

 dari setiap sampel berpengaruh signifikan terhadap berat basah dan berat 

kering, namun tidak berpengaruh besar terhadap jumlah tas yang dihasilkan. 

  

 

Kata kunci: Eceng Gondok, Rendemen, Luas 
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This study aims to identify and determine the relationship of broad sampling of water hyacinth (Eichornia 

crassipes) with the results of water hyacinth as raw material and the magnitude of the yield handicraft bags of 

water hyacinth (Eichornia crassipes)  

Research on the yield of crafts such as bags of water hyacinth is done by taking 5 samples hyacinth spacious 

with a broad of 0.25 m2, 0.5 m2, 0.75 m2, 1.00 m2 and 1.25 m2, which of the five samples yield values 

obtained are different. The sucrose content contained in an area of 1.00 m2 with a value of 85.71% and the 

yield on the smallest area of 0.75 m2 with a value of 60.00%, an average yield of 72.48%. In the process of 

making handicraft (bag) out of the water hyacinth biggest wastes generated in the process of weaving and 

menulang walut, it is due to the process of weaving a lot of raw materials that are not used due to the quality 

of the raw materials that are less well, while in the process menulang walut many parts are cut because 

menulang walut included in the finishing section. 

 Of 5 samples taken hyacinth widely known to the wider sampling of the more hyacinth generated. Making 

extensive relationships shape hyacinth and raw materials form the equation Y = 0.13 + 0.54 X with a 

correlation coefficient r = 0.995 and determination coefficient R2 = 0,990. The area of each sample 0:25 m2 

of significant effect on the wet weight and dry weight, but not affect the number of bags produced. 

 

Keywords: Water hyacinth, Yield, Broad 
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PENDAHULUAN 

Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan tumbuhan air dan lebih sering 

dianggap sebagai tumbuhan pengganggu perairan. eceng gondok (Eichornia crassipes) 

memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam tempo 3–4 bulan saja, eceng 

gondok mampu menutupi lebih dari 70% permukaan danau. Cepatnya pertumbuhan Eceng 

Gondok (Eichornia crassipes) dan tingginya daya tahan hidup menjadikan tumbuhan ini 

sangat sulit diberantas. Pada beberapa negara, pemberantasan eceng gondok (Eichornia 

crassipes) secara mekanik, kimia dan biologi tidak pernah memberikan hasil yang optimal. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eceng gondok (Eichornia crassipes) berpotensi 

menghilangkan air permukaan sampai 4 kali lipat jika dibandingkan dengan permukaan 

terbuka. Pertumbuhan populasi eceng gondok (Eichornia crassipes) yang tidak terkendali 

menyebabkan pendangkalan ekosistem perairan dan tertutupnya sungai serta danau. 

Selain sisi gelapnya, tumbuhan yang aslinya berasal dari Brazil ini juga ternyata 

memiliki sisi terangnya. Di beberapa daerah, eceng gondok (Eichornia crassipes) 

bermanfaat sebagai bahan baku kerajinan tangan. Karena kandungan seratnya yang tinggi, 

eceng gondok (Eichornia crassipes) bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

industri. Di Thailand negara eceng gondok (Eichornia crassipes) juga telah menjadi bahan 

baku industri kerajinan rakyat (Suprapti,2008). 

Ditangan orang-orang kreatif, eceng gondok (Eichornia crassipes) dapat disulap menjadi 

benda-benda yang sangat menarik dan berdayaguna, seperti sandal jepit, tas cantik, kursi, 

dan lain-lain. eceng gondok (Eichornia crassipes) di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candi 

Laras Selatan, Kabupaten Tapin tersedia dalam jumlah yang sangat besar, namun belum 

banyak pengrajin atau pengusaha kerajinan yang memanfaatkannya secara maksimal dan 

dianggap sebagai sampah dan hama diperairan. berdaya jual tinggi. Atas pemikiran 

tersebut dipandang perlu adanya penelitian Hubungan Luas Sampel eceng gondok 

(Eichornia crassipes)  dan Rendemen Pada Pengolahan Tas  di Kecamatan Candi Laras 

Selatan Kabupaten Tapin.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengetahui hubungan luas pengambilan 

sampel eceng Gondok (Eichornia crassipes) dengan hasil eceng gondok sebagai bahan 

baku dan  besarnya rendemen kerajinan tangan tas dari eceng gondok (Eichornia 

crassipes). 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan ± selama 3 bulan dimulai dari bulan Juni sampai bulan 

Agustus 2015, yang meliputi tahap persiapan, pengambilan data dilapangan dan pembuatan 

laporan akhir (skripsi). Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candi 

Laras Selatan, Kabupaten Tapin. 

Objek dan Peralatan Penelitian  

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengrajin kerajinan tas dari eceng 

gondok (Eichornia crassipes), di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, 

Kabupaten Tapin. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Meteran untuk mengukur luas pengambilan sampel di rawa 

 Parang atau pisau untuk mengambil eceng gondok   

 Timbangan untuk mengetahui berat bahan baku sebelum diolah (input) dan setelah 

diolah menjadi produk akhir (output) 

 Peralatan untuk pembuatan tas antara lain : gunting, mal tas, jarum besar. 

 Tally sheet untuk mencatat data hasil pengukuran nilai rendemen  

 Alat tulis menulis dan kamera 

 

Prosedur Penelitian  

1. Mengukur luas pengambilan sampel eceng gondok (Eichornia crassipes) yang masih 

berada di rawa dengan 5 luasan sampel, pengambilan masing-masing sampel dilakukan 

sebanyak 3 kali pengulangan, sehingga jumlah sampel seluruhnya 15. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

2. Memisahkan bagian batang dari daun dan akar 

3. Pencucian  

4. Penimbangan berat basah  

5. Pengeringan ± 4 hari 

6. Penimbangan berat kering 

7. Proses pengolahan tas  
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  Gambar 1. Sketsa Plot Pengambilan Sampel 

 

Keterangan: 

A1, A2, A3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 0,25 m
2
   

B1, B2, B3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 0,5 m
2
 

C1, C2, C3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 0,75 m
2
 

D1, D2, D3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 1,00 m
2
 

E1, E2, E3 : Pengulangan pengambilan sampel dengan ukuran 1,25 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mal (Pola Pembuatan Tas) 

Keterangan:  

PA : Panjang atas      (18,5 cm)       PB : Panjang Bawah  (23 cm) 

LA : Lebar atas         (4,5 cm)          LB : Labar bawah       (9 cm) 

T  : Tinggi               (18,3 cm)     

 

Pengambilan Data  

Pengumpulan data terdiri dari : pengukuran luas eceng gondok diperairan, 

penimbangan eceng gondok basah dan eceng gondok kering untuk melihat hubungan  luas 
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eceng gondok dan sebagai bahan baku tas. Untuk pembuatan tas eceng gondok dilakukan 

pengukuran dan pengamatan langsung serta wawancara langsung dengan pengrajin eceng 

gondok yang menjadi responden penelitian, selanjutnya dilakukan perhitungan rendemen.  

 

Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier 

sederhana untuk melihat hubungan luas eceng gondok yang ada di perairan dan sebagai 

bahan baku, dan rumus rendemen dalam pembuatan tas. 

Rumus  Regresi Linear Sederhana adalah sebagai berikut:    Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat                (Berat/bahan baku      kg) 

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Luas eceng gondok   m²) 
a = konstanta 

b = koefisien regresi  

 

Untuk menghitung rendemen kerajinan tangan dari eceng gondok (Eichornia 

crassipes) menggunakan rumus : 

       Output      

              R = ------------ x 100% 

                       Input 

Keterangan: 

R  : Rendemen 

Output  : Jumlah bahan atau produksi yang dihasilkan  

Input  : Jumlah bahan yang digunakan untuk suatu produksi  

 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Luas Pengambilan Sampel dan Berat Kering (Input) 

Dari 5 (lima) ukuran luas pengambilan sampel eceng gondok dengan masing-masing 

ulangan sebanyak 3 (tiga) kali diperoleh hasil berat basah eceng gondok yang berbeda-

beda. Hasil pengukuran Berat Basah (BB) untuk ukuran luas 0,25 m
2
 berat basah diperoleh 

berkisar dari 3,0 kg s/d 3,5 kg dengan rata-rata 3,1 kg. Ukuran luas 0,5 m
2
 berat basah 

diperoleh berkisar dari 3,5 kg s/d 5,0 kg dengan rata-rata 4,1 kg. Ukuran luas 0,75 m
2
 berat 

basah diperoleh berkisar dari 5,0 kg s/d 6,0 kg dengan rata-rata 5,5 kg. Ukuran luas 1,0 m
2
 

berat basah diperoleh berkisar dari 7,5 kg s/d 8,5 kg dengan rata-rata 8,1 kg. Ukuran luas 

1,25 m
2
 berat basah diperoleh berkisar dari 9,5 kg s/d 11,0 kg dengan rata-rata 10,1 kg. 
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Perbedaan berat basah yang dihasilkan dari tiap-tiap ulangan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah kerapatan tanaman, panjang, dan besar batang Eceng 

Gondok (Eichornia crassipes) tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Berat Basah Eceng Gondok (Eichornia crassipes) 

 

No. Luas m
2
 

Pengulangan Rata-rata 

(kg) BB 1(kg) BB 2(kg) BB 3(kg) 

1. 0,25 3,0 3,0 3,5 3,1 

2. 0,5 4,0 5,0 3,5 4,1 

3. 0,75 5,5 5,0 6,0 5,5 

4. 1 8,5 8,5 7,5 8,1 

5. 1,25 10 11 9,5 10,1 

Jumlah 3,75 31 32.5 30 30,9 

Rata-rata     8,24 

 

Setelah didapatkan berat basah dari tiap-tiap pengulangan maka dilakukan 

penjemuran untuk menghilangkan kadar air yang ada pada eceng gondok (Eichornia 

crassipes), penjemuran dilakukan ± selama 4 hari. Eceng gondok yang sudah dijemur 

(kering) dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan tas. 

Dari hasil pengukuran diperoleh hasil bahwa untuk ukuran luas 0,25 m
2
 Berat Kering (BK) 

berkisar dari 0,3 kg s/d 0,4 kg dengan rata-rata berat kering 0,3 kg. Untuk ukuran luas 0,50 

m
2
 Berat Kering (BK) berkisar dari 0,4 kg s/d 0,5 kg dengan rata-rata berat kering 0,4 kg. 

Untuk luasan 0,75 m
2
 Berat Kering (BK) berkisar dari 0,5 kg s/d 0,6 kg dengan rata-rata 

berat kering 0,5 kg. Untuk ukuran luas 1,0 m
2
 Berat Kering (BK) berkisar dari 0,6 kg s/d 

0,8 kg dengan rata-rata berat kering 0,7 kg. Untuk ukuran luas 1,25 m
2
 Berat Kering (BK) 

berkisar dari 0,7 kg s/d 0,9 kg dengan rata-rata berat kering 0,8 kg. Untuk lebih jelas hasil 

pengukuran terhadap berat kering (BK) eceng gondok yang dihasilkan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 Tabel 2. Berat Kering Eceng Gondok (Eichornia crassipes)   

 

No. Luas m
2
 

Pengulangan Rata-rata  

(kg) BK 1(kg) BK 2(kg) BK 3(kg) 

1. 0,25 0,3 0,3 0,4 0,3 

2. 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 

3. 0,75 0,5 0,5 0,6 0,5 

4. 1 0,7 0,8 0,6 0,7 

5.  1,25 0,8 0,9 0,7 0,8 

Jumlah  3,75 2,7 3 2,7 2,7 

Rata-rata     0,72 
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Sama halnya dengan hasil pengukuran berat basah eceng gondok, maka untuk 

pengukuran berat kering eceng gondok dengan variasi ukuran luasan yang ada juga 

menunjukkan hasil yang bervariasi. Ada kecenderungan semakin luas ukuran pengambilan 

sampel eceng gondok (dengan pertambahan luas masing-masing 0,25 m
2
) menghasilkan 

berat kering yang semakin besar pula. 

Hubungan luas pengambilan sampel dan  berat kering berbentuk garis linier dimana 

variabel X sangat berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Grafik Hubungan Luas Pengambilan Sampel (Variabel X) dan Berat  Kering    

Eceng Gondok (Variabel Y) 

 

Dari Gambar 3 terlihat bahwa semakin luas pengambilan sampel maka semakin banyak 

eceng gondok yang dihasilkan. Bentuk hubungan ini terlihat jelas dengan persamaan     Y 

= 0,13 + 0,54 X dengan koefisien korelasi r = 0,995 dan koefisien determinasi R
2
 = 0,990.  

 

Rendemen Pembuatan Tas dari Eceng Gondok (Eichornia crassipes)  

 

Pengolahan kerajinan tangan (tas) dari eceng gondok ditempat penelitian dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1) Pemipihan Batang Eceng Gondok   

2) Membuat Pola 

3) Penganyaman Eceng Gondok 

Berdasarkan hasil penelitian pembuatan kerajinan tangan (tas) didapatkan hasil 

perhitungan rendemen yang berbeda-beda dari setiap luasan, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.25 0.5 0.75 1 1.25

Y 

Y = 0,13+ 0,54X 

Variabel Y

X 

r     = 0,995 
R2    = 0,990 
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Tabel 3. Perhitungan Rendemen Pembuatan Tas 

 

No. 
Luas  

(m
2
) 

Input 

(kg) 

Output 

(kg) 

Rendemen 

(%) 

Jumlah 

Tas 

1. 0,25 0,3 0,2 66,67 1 

2. 0,5 0,4 0,3 75,00 1 

3. 0,75 0,5 0,3 60,00 1 

4. 1 0,7 0,6 85,71 2 

5. 1,25 0,8 0,6 75,00 2 

Jumlah  2,7 2 362,38 7 

Rata-rata    72,48  

Perhitungan rendemen pada Tabel 3  jumlah rendemen yang didapat dari setiap 

bahan baku (input) yang diolah menjadi kerajinan tangan (output) berupa tas berbeda-beda 

meskipun pada jumlah tas yang dihasilkan sama. Jumlah bahan baku 0,3 kg dapat dibuat 

tas sebanyak 1 buah, tetapi ukuran tas yang dihasilkan  tidak sempurna dengan ukuran pola 

pembentuk tas (Mal), hal ini diakibatkan karena jumlah bahan baku yang disediakan tidak 

mencukupi untuk mengolah kerajinan tas yang sesuai dengan ukuran pola, sehingga tinggi 

tas yang dihasilkan hanya 16 cm sedangkan tinggi pola (Mal) 18,3 cm. Jumlah berat awal 

bahan baku (input) 0,3 kg yang diolah menjadi tas (output) menjadi 0,2 kg, dengan 

berkurangnya jumlah berat  0,1 kg, maka rendemen yang dihasilkan sebesar 66,67 %. 

Berat bahan baku (input) 0,4 kg jumlah tas yang dihasilkan juga sama 1 buah, namun 

dengan jumlah berat bahan baku tersebut mampu menghasilkan tas yang berdasarkan 

ukuran pola pembentuk tas (Mal), berat bahan baku 0,4 kg menjadi 0,3 kg diperoleh 

rendemen sebesar 75,00 %.  Perbedaan berat 0,1 kg dari kedua berat bahan baku tersebut 

ternyata berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, baik dari bentuk tas ataupun jumlah 

rendemen kedua tas tersebut. 

Perbedaan rendemen dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya besar batang, dan 

panjang Eceng Gondok (Eichornia crassipes), juga proses pengolahan kerajinan. Semakin 

besar dan panjang batang Eceng Gondok (Eichornia crassipes) maka semakin sedikit pula 

jumlah batang Eceng Gondok (Eichornia crassipes) yang akan dibuat kerajinan, maka 

semakin kecil pula jumlah berat bahan baku yang disediakan dalam pembuatan kerajinan. 

Pada Tabel 3 perhitungan rendemen yang menunjukkan bahwa dengan berat bahan baku 

(input) yang berbeda menghasilkan kerajinan (output) yang sama, dan jumlah tas yang 

dihasilkan juga sama. Jumlah berat awal yang berbeda yaitu 0,7 kg setelah diolah kerajinan 

beratnya menjadi 0,6 kg sehingga hanya menghasilkan rendemen 85,71 %, sedangkan 

berat awal 0.8 kg setelah diolah kerajinan beratnya sama dengan berat kerajinan 



10 
 

sebelumnya yaitu 0,6 kg, namun jumlah rendemennya berbeda yaitu 75,00 %. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Walley (1987), secara alamiah barang hasil alam 

maupun hasil proses produksi selalu mengandung keragaman. 

Pada proses pembuatan kerajinan tangan (tas) dari eceng gondok limbah terbesar 

dihasilkan pada proses penganyaman dan menulang walut, dimana pada proses 

penganyaman banyak bahan baku yang tidak terpakai akibat mutu dari bahan baku yang 

kurang baik, sedangkan pada proses menulang walut banyak bagian yang dipotong karena 

menulang walut termasuk pada bagian finishing. Untuk meningkatkan nilai rendemen 

diperlukan keterampilan dan ketelitian pada proses pengolahan selain itu juga diperlukan 

bahan baku yang bermutu baik.  

Perbedaan jumlah rendemen diduga karena adanya pebedaan mutu dari bahan baku 

dan ketelitian pada saat penganyaman sehingga berpengaruh terhadap jumlah rendemen. 

Hal ini sejalan dengan Ruhendi (1979), bahwa rendemen dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya ukuran bahan baku, peralatan, dan cara pengolahan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hubungan antara luas dan berat kering eceng gondok diperoleh persamaan Y= 0.13 + 

0.54X  dengan koefisien korelasi r = 0.995 dan koefisien determinasi R = 0.990  

2. Berdasarkan luasan pengambilan sampel Eceng Gondok (Eichornia crassipes), maka 

dihasilkan rendemen dalam pembuatan tas yang berbeda-beda dimana rendemen 

terbesar yaitu pada luasan 1.00 m
2
 dengan nilai rendemen 85.71%, sedangkan jumlah 

rendemen terkecil diperoleh pada luasan 0.75 m
2
 dengan nilai rendemen 60.00%. Secara 

keseluruhan rata-rata rendemen 72,48%. 

3. Pertambahan luas 0.25 
m2

 dari setiap sampel berpengaruh signifikan terhadap berat 

basah dan berat kering, namun tidak berpengaruh besar terhadap jumlah tas yang 

dihasilkan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembuatan tas dengan rendemen yang tinggi 

merupakan kelipatan 0,5 m
2
 maka besaran tersebut sebaiknya dapat jadi pertimbangan 

untuk mengambil luasan eceng gondok.  Perlu adanya pembinaan yang intensif dari 
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instansi terkait dalam proses pengembangan kerajinan tangan, baik dari proses pengolahan 

hingga proses pemasaran hasil kerajinan. 
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