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MANFAAT PENGGUNAAN DAN TUJUAN  
PEMASANGAN MULSA PLASTIK 

 
 

Mulsa Plastik merupakan produk selembar plastik yang digunakan untuk menutup 

tanah bedengan atau lahan pada pembudidayaan tanaman. Mulsa, atau dalam bahasa 

Inggris disebut mulch, yang sangat berguna untuk menghambat tumbuhnya gulma, 

melindungi tanah dari erosi, menjaga struktur tanah agar tetap baik, serta menjaga 

kelembaban tanah. 

Mulsa plastik biasanya digunakan untuk aneka tanaman hortikultura, terutama jenis 

tanaman sayur-sayuran seperti: cabe, sayuran daun, dan juga tanaman buah-buahan 

seperti: semangka, melon, dll. 

Mulsa plastik merupakan jenis mulsa yang anorganik (ada juga mulsa organik yang 

biasa digunakan misalnya: sekam padi, jerami, dedaunan kering, dll). 

 
Jenis Plastik Mulsa 

Ada banyak jenis plastik mulsa, dan pembedaannya dilakukan atas berbagai faktor, 

misalnya warna, serta intensitas sinar matahari yang dapat diteruskan, yaitu: 

 Mulsa plastik putih. 

 Mulsa plastik merah. 

 Mulsa plastik biru. 

 Mulsa plastik hitam. 

 Mulsa plastik perak. 

 Mulsa plastik perak perak karena kedua sisinya warna perak. 

 Mulsa plastik hitam perak (MPHP), yaitu satu sisi warna hitam dan satu sisinya lagi 

warna perak. Dan jenis ini yang paling banyak digunakan di Wilayah Binaan saya 

terutama di Desa Kareng Kidul Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. 



Warna mulsa akan mempengaruhi besar kecilnya jangkuan tembusan radiasi sinar 

matahari yang diterima, dan diteruskan ke permukaan lapisan tanah, serta cahaya yang 

dipantulkan oleh mulsa juga akan mempengaruhi kondisi di sekitar tanaman. 

 
Gambar diatas adalah contoh pemasangan mulsa pada tanaman cabe, di Desa 

Kareng Kidul Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. 
 

Mulsa Plastik Hitam Perak 
Jenis mulsa ini yang paling banyak digunakan, terutama di Wilayah Binaan saya Di 

Desa Kareng Kidul Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. Karena memiliki dua fungsi yaitu: 

 Warna perak akan memantulkan sinar matahari, sehingga air tanah sedikit 

menguap dan hama enggan datang karena silau (sama seperti pemanfaatan 

aluminium foil pada sistem hidroponik) serta dapat menghindarkan tanaman dari 

serangan hama bawah daun. Misalnya: tungau, thrips, ulat, serta jamur atau 

cendawan. 

 Sedangkan warna hitam akan menghalangi tumbuhnya gulma dan menjaga tanah 

tetap lembab. Untuk pemasangan mulsa jenis ini, biasanya sisi warna perak 

digunakan untuk atas dan sisi warna hitam digunakan untuk bawah. 

 

Keuntungan Menggunakan Plastik Mulsa 
Berikut ini adalah beberapa Kelebihan dan Keuntungan Menggunakan Mulsa 

Plastik: 
 Masa panen lebih cepat (7-14 hari). 

 Hasil panen meningkat. 

 Penggunaan air lebih hemat. 

 Mengurangi penguapan air atau evaporasi. 

 Meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi pada tanaman, terutama pada zona 

akar. 

 Kehilangan unsur hara pupuk lebih diminimalisir, karena aliran air tertahan oleh 

plastik mulsa sehingga tidak tercuci. 

 

Sumber Data: http://bibitbunga.com/blog/manfaat-penggunaan-dan-tujuan-pemasangan-
mulsa-plastik/ 
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