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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki sekitar 1000 jenis tanaman obat yang teridentifikasi dan 

lebih dari 300 jenis sangat berpotensi manfaatnya sebagai bahan baku jamu dan 

obat tradisional (Rukmana, 2003). Berdasarkan data ekspor tahun 2002, rata-rata 

ekspor tanaman obat ke Hongkong setiap tahunnya sekitar 730 ton, disusul 

Singapura 528 ton, kemudian Jerman 155 ton, Taiwan, Jepang, Korea selatan, dan 

Malaysia (Dinarwi, 2006). Cabe Jamu (Piper retrofractum Vahl) menjadi salah 

satu komoditi ekspor tanaman obat yang cukup diminati dipasaran internasional 

(Arifiyanti, Melati dan Ghulamahdi 2009). 

Cabe Jamu memiliki beberapa nama lokal, yaitu: Cabean, Cabe Alas, Cabe 

Areuy, Cabe Jawa, Cabe Sula (Jawa); Cabhi Jhamo, Cabe Ongghu, Cabe Solah 

(Madura); Lada Panjang, Cabai Jawa, Cabai Panjang (Sumatera); Cabia 

(Makasar); Long Pepper (Inggris); Chabia Jawa, Bakek, Kedawak (Malaysia); 

Litlit, Amaras, Boyo - Boyo (Philipina); Sali (Laos); Dipli (Thailand); Ti[ee]u 

[ooj]i (Vietnam) (Guzman dan Siemonsma, 1999; Januwati dan Yuhono, 2003). 

Manfaat utama Cabe Jamu yaitu buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku campuran ramuan jamu. Di Madura Cabe Jamu digunakan sebagai ramuan 

penghangat badan yang dapat dicampur dengan kopi, teh, dan susu. Cabe Jamu 

juga dapat digunakan sebagai obat luar, diantaranya untuk pengobatan penyakit 

beri-beri dan reumatik (Burkill, 1935). Cabe Jamu mengandung zat pedas 

piperine, chavicine, palmitic acid,tetrahydropiperic acids,1-undecylenenyl-3, 4 

methylenedioxy benzena, minyak atsiri, piperidin dan sesamin (Dinarwi, 2006). 
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Sejalan dengan kebutuhan buah Cabe Jamu yang terus meningkat sehingga 

perlahan tanaman Cabe Jamu mulai dibudidayakan oleh petani. Pengembangan 

budidaya di Indonesia masih memungkingkan dengan lahan dan iklim yang sesuai 

(Djauhariya, Endjo dan Rosman, 2009). Hasil pengamatan langsung di lapang, 

terdapat kesulitan yang dialami petani dalam pengadaan bibit dari bahan stek. 

Stek yang ditanam cepat mengalami kelayuan dan pertumbuhannya relatif lambat 

(Syamsiyah, 2009). Kesulitan lain pembibitan melalui stek membutuhkan waktu 

yang relatif lama yaitu sekitar 5 bulan (Anonimous, 2011b). Salah satu teknologi 

yang dapat digunakan dalam mengatasi hal tersebut adalah pemupukan yang tepat. 

Berdasarkan hasil penelitian (Harnani, 2008) penggunaan pupuk kandang sapi 

nyata memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman Cabe Jamu yang banyak 

ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah daun, jumlah buku, cabang primer, 

cabang sekunder, panjang bibit dan panjang akar. 

Menurut (Rizka, 2016) Pupuk organik cair dari campuran berbagai bahan 

seperti air kelapa, air cucian beras, isi usus dan tembolok ayam, urine sapi, 

kotoran kambing, pelepah pisang, bauh maja, rebung dan rempah-rempah, 

mempunyai kandungan unsur haramakro dan mikro, serta mempunyai kandungan 

hormon yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman pegagan. 

Dari uraian diatas, penelitian waktu aplikasi dan dosis pupuk organik cair 

diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan bibit tanaman Cabe Jamu, 

sehingga pertumbuhan tanaman meningkat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Pembibitan tanaman cabe jamu relatif lambat, hal ini diduga karena 

kandungan media tanam yang kurang baik, untuk memperbaiki media tanam 

tersebut maka dibutuhkan pupuk organik, salah satunya adalah penggunaan pupuk 

organik cair yang dibuat sendiri dengan berbagai bahan organik sehingga menjadi 

pupuk yang lebih lengkap kandungannya. Dalam penelitian ini akan dipelajari 

waktu aplikasi dan dosis yang tepat untuk pertumbuhan Cabe Jamu. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair 

terhadap pertumbuhan bibit tanaman Cabe Jamu, serta mengetahui dosis pupuk 

dan waktu aplikasi pupuk organik cair yang tepat dalam meningkatkan 

pertumbuhan bibit tanaman Cabe Jamu.  

1.4. Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh nyata perlakuan pemberian dosis pupuk cair dan waktu 

pemberian terhadap pertumbuhan bibit tanaman Cabe Jamu. 

2. Terdapat pengaruh nyata pemberian dosis pupuk organik cair terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman Cabe Jamu. 

3. Terdapat pengaruh nyata perlakuan waktu pemberian terhadap pertumbuhan 

bibit tanaman Cabe Jamu. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Cabe Jamu (Piperretrofractrum Vahl.) 

2.1.1. Botani 

Tanaman Cabe Jamu (Piper retrofractum Vahl.) sering disebut lada 

panjang, termasuk dalam famili Piperaceae yang memiliki sifat hampir sama 

dengan tanaman lada (Piper nigrum L.) dan tanaman sirih (Piper bettle L.). 

Klasifikasi tanaman Cabe Jamu dalam sistematik tumbuhan adalah sebagai 

berikut: kingdom: Plantae, divisi: Spermatophyta, sub divisi: Angiospermae, klas: 

Dicotyledonae, ordo: Piperales, famili: Piperaceae, genus: Piper, jenis: Piper 

retrofractum Vahl.  

Tanaman Cabe Jamu merupakan tumbuhan menahun, percabangan batang 

liar, tumbuh memanjat dan melilit, atau melata dengan akar lekatnya, panjangnya 

dapat mencapai 10 m. Percabangan dimulai dari pangkalnya yang keras dan 

menyerupai kayu. Daun tunggal, bertangkai, bentuknya bulat telur sampai 

lonjong, pangkal membulat, ujung runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, 

permukaan atas licin, permukaan bawah berbintik-bintik, panjang 8.5 - 30 cm, 

lebar 3 - 13 cm, hijau. Bunga berkelamin tunggal, tersusun dalam bulir yang 

tumbuh tegak atau sedikit merunduk, bulir jantan lebih panjang dari bulir betina. 

Buah majemuk berupa bulir, bentuk bulat panjang sampai silindris, bagian ujung 

agak mengecil, permukaan tidak rata, bertonjolan teratur, panjang 2 - 7 cm, garis 

tengah 4 - 8 mm, bertangkai panjang, masih muda berwarna hijau, keras dan 

pedas, kemudian warna berturut-turut menjadi kuning gading dan akhirnya 

menjadi merah, lunak dan manis.  
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Biji bulat pipih, keras, cokelat kehitaman.Perbanyakan dengan biji atau setek batang 

(Purseglove et al., 1981; Kardono etal., 2003). 

2.1.2. Syarat Tumbuh 

Tanaman Cabe Jamu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti andosol, 

grumosol, latosol, podsolik, dan regosol asalkan memiliki tingkat kesuburan dan drainase 

yang baik. Keadaan fisik tanah adalah bertekstur ringan dengan kandungan kimia tanah yang 

cukup subur, demikian pula pada tanah yang mengandung batu kapur, lapisan tanah dangkal 

dan berbatu. Cabe Jamu juga dapat dikembangkan pada pHberkisar 5.5 - 7. Cabe Jamu dapat 

tumbuh baik pada ketinggian sampai 600 m dpl (di atas permukaan laut) dari daerah pantai 

sampai di kaki perbukitan. Iklim yang sesuai untuk Cabe Jamu yaitu suhu antara 20º - 34
o 

C, 

curah hujan antara 1500- 3000 mm per tahun, tidak terdapat bulan kering (curah hujan lebih 

besar 60 mm per bulan), dan kelembaban dengan kisaran 60-80 % (Guzman dan Siemonsma, 

1999). 

2.1.3. Pembibitan dan Pertumbuhan Bibit 

Cabe jawa dapat diperbanyak menggunakan biji, stek cabang panjat, stek cabang 

tanah, dan stek cabang buah. Apabila menggunakan bibit stek 3 ruas, siap ditanam pada umur 

bibit 1 bulan (Januwati dan Effendi, 1992). Djauharia et al. (1992) melaporkan tingkat 

keberhasilan pembibitan stek cabang panjat sekitar 75%, stek cabang tanah 66%, dan stek 

cabang buah 38%. Dengan pemilihan bahan stek, pemberian zat pengatur tumbuh dan 

sungkup, Evizal (1996) melaporkan keberhasilan pembibitan meningkat menjadi 80% untuk 

stek cabang panjat, 90% untuk stek cabang tanah, dan 80% stek cabang buah bertapak. 

Cabang buah bertapak adalah stek cabang buah dengan mengikutkan buku dari cabang 

panjat. 
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2.1.4. Manfaat 

Hampir semua bagian dari tanaman Cabe Jamu memiliki banyak manfaat, dari akar, 

buah, dan daun. Bagian tanaman yang banyak digunakan dalam industri obat tradisional 

adalah buah. Buah digunakan dalam bentuk simplisia (buah yang dikeringkan) disebut 

dengan nama Retrofracti fructus (Januwati dan Yuhono, 2003). 

Senyawa kimia yang terkandung dalam Cabe Jamu adalah piperine, resin, materi serat 

10-15%, zat tepung 44-49%, abu 8%, fixed oil dan minyak essential, Sminyak esential 

setelah didestilasi berkisar 1%, piperidine, retrofractamide A, retrofractamide C, asam amino, 

monosakarida, piperatine, β - sitosterol, alkaloid, methyl piperate, aldehid, keton, steroid, 

sesamin, dan 3,4,5 – trimethoxy - dihydrocinnamic acid, piperoctadecalidine, 

pipereicosalidine, N-isobuyleicosa - 2, 4-dienamide, β-sitosterol β-D-glucopyranoside, 3-

methyl-5-decanoylpyridine dan 28-methylnonacos-27-en-1 oic acid (Guzman dan 

Siemonsma, 1999; Kardono etal., 2003). 

Kandungan bahan kimia Cabe Jamu dapat digunakan untuk kegiatan biologi seperti 

untuk melawan Bacillus substilis H-17 dan Bacillus substilis M 45, penawar racun, penilaian 

terhadap banyaknya racun, melawan aktivitas acethycholine, mengurangi efek hipertensi, 

bahan insektisida, antioksidan, merangsang pertumbuhan rambut ( Kardonoet al, 2003). 

Sejumlah penyakit yang bisa diatasi dengan Cabe Jamu adalah diare, carminative, 

obat kuat, expectorant, oxytoxic, stimulant, bronkitis, batuk, aphrodisiac, diuretic, antiseptic, 

gonorhoea, disentri, rematik, iritasi ringan, mempermudah kelahiran, obat cuci mulut, dan 

sakit gigi (Guzman dan Siemonsma, 1999; Kardono et al., 2003). 

Berdasarkan penelitian Moeloek et al (2010) dapat disimpulkan bahwa ekstrak Cabe 

Jamu (Piper retrofractum Vahl) pada dosis 100 mg/hari dapat bersifat/bertindak sebagai 

fitofarmaka androgenik, yakni dapat meningkatkan kadar hormon testosteron darah dan 

libido pada pria hipogonad serta bersifat aman. 
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2.1 Pupuk organik 

Pupuk adalah bahan yang ditambahkan kedalam tanah untuk menyediakan unsur unsur 

esensial bagi pertumbuhan tanaman. Penggolongan pupuk umumnya didasarkan pada sumber 

bahan yang digunakan, cara aplikasi, bentuk, dan kandungan unsur haranya. Berdasarkan 

sumber bahan yang digunakan, pupuk dibedakan menjadi pupuk anorganik dan pupuk 

organik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik atau makhluk hidup 

yang telah mati, bahan organik ini akan mengalami pembusukan oleh mikroorganisme 

sehingga sifat fisiknya akan berbeda dari semula. Pupuk organik termasuk pupuk majemuk 

lengkap karena kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur dan mengandung unsur mikro 

(Hadisuwito, 2007). 

Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua, yakni pupuk cair dan padat. 

Pupuk cair adalah larutan mudah larut berisi satu atau lebih pembawa unsur yang dibutuhkan 

tanaman. Selain itu pemberiannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman 

(Hadisuwito, 2007). Jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka dengan 

sendirinya tanaman akan mudah mengatur penyerapan komposisi pupuk yang dibutuhkan. 

Pupuk organik cair dalam pemupukan lebih merata, tidak akan terjadi penumpukan 

konsentrasi pupuk disatu tempat, hal ini disebabkan pupuk organik cair 100% larut.  

Prinsip kerja pupuk organik adalah dengan meningkatkan produktifitas tanah secara 

keseluruhan baik dari segi fisik, kimia dan biologi untuk membantu proses pertumbuhan 

tanaman (Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, 2014). 

Kelebihan dari pupuk organik cair adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi unsur 

hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara dan mampu menyediakan hara secara cepat. 

Pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walau sering digunakan 

(Hadisuwito, 2007). 
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Hasil penelitian Taufika (2011) menunjukkan bahwa pemberian dosis pupuk organik cair 

135 ml/tanaman wortel dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot segar umbi 

pertanaman, produksi umbi per plot, dan produksi umbi perhektar, tetapi tidak berpengaruh 

nyata terhadap panjang bibit, jumlah daun, diameter umbi dan panjang umbi tanaman wortel. 

2.2 Pembuatan pupuk organik cair 

Pembuatan pupuk organik cair berlangsung dengan proses fermentasi. Prinsip fermentasi 

adalah proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang melibatkan 

mikroorganisme. Mikroorganisme ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan karbon (C) dan 

nitrogen (N) yang merupakan faktor penentu keberhasilan dalam proses fermentasi (Huda, 

2013). Produk dekomposer yang sering digunakan adalah EM 4. EM 4 merupakan kultur 

campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah 

maupun pertumbuhan dan produksi tanaman, serta ramah lingkungan (Makiyah,2013). EM 4 

mengandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang terdiri dari bakteri asam laktat 

(Lactobacillus sp.), Actinomycetes sp, bakteri fotosintetik (Rhodopseudomonas sp.), 

Sterptomicetes sp, dan ragi (yeast) Utomo, 2007dalam Makiyah, 2013). 

Kandungan unsur hara pupuk organik cair bergantung dari bahan yang digunakan seperti 

bahan dari limbah rumah tangga, limbah ternak, dan limbah pertanian , bahan bukan limbah, 

dan bahan dari tanaman itu sendiri, contoh bahan yang bisa digunakan untuk membuat pupuk 

organik cair antara lain : 

1. Air kelapa 

Air kelapa mempunyai kandungan hormon auksin dan sitokinin, kandungan unsur K 

yang cukup tinggi hingga mencapai 17%, dan juga vitamin dan mineral yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman (Rajiman 2014). 

2. Air cucian beras 



 

 

9 
 

Air cucian beras mempunyai kandungan protein dan vitamin B1, kandungan unsur hara 

yang mendominasi dalam air cucian beras adalah fosfor, magnesium dan kalsium 

(Takliviyah et al, 2015). 

3. Limbah ternak 

Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang sangat berguna bagi 

pertanian. Limbah tersebut dapat berupa padat dan cair dengan kandungan hara yang 

berlainan. Misalnya limbah ternak sapi berupa padatan mempunyai kandungan N 0,40%, 

P 0,20%, K 0,10% dan kandungan air 85%, sedangkan untuk limbah cairnya 

mengandung unsure N 0,50%, P 1,00%, K 1,50% dan air 92%. Selain itu limbah ternak 

Kambing yang berupa padatan mempunyai kandungan unsure N 0,60%, P 0,30%, K 

0,17% dan air 70%. Sedangkan limbah cairnya mempunyai kandungan unsure N 1,50% 

P 0,13%, K 1,80% dan air 85% (Lingga, 1991 dalam Huda, 2013). 

4. Tetes tebu 

Tetes tebu merupakan sumber karbon dan nitrogen bagi ragi yang didapatkan dari proses 

fermentasi. Fungsi tetes tebu dalam proses fermentasi adalah sebagai aditif yang 

berfungsi untuk penyuburan mikroba, karena dalam tetes tebu terdapat nutrisi bagi 

bakteri Sacharomyces cereviceae, bakteri ini bertugas untuk menghancurkan material 

organik yang ada dalam urin sehingga dibuthkan nitrogen dalam jumlah yang banyak 

untuk nutrisi mereka (Huda, 2013) 

5. Rebung bambu 

Rebung Bambu yang merupakan tunas muda dari bamboo juga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dari pupuk organik cair kerena kandungan hormone giberelin dan C 

organik yang berguna bagi tanaman, selain itu rebung juga mengandung mikroorganisme 

yang berguna seperti azotobakter dan azospirillium yang bisa digunakan sebagai 

pengurai atau dekomposer dalam proses pembuatan pupuk organik (Azzamy, 2015), 
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selain itu bakteri ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nitrogen 

oleh tanaman dan menurunkan kehilangan akibat pencucian, denitrifikasi atau bentuk 

kehilangan nitrogen lain (Widotono, 2010). 

6. Rempah-rempah 

Rempah-rempah yang terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, kencur, bawwng merah, 

bawang putih, bangle, merica, ketumbar daun sereh dan daun cengkeh mempunyai fungsi 

sebagai pestisida organik yang dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit 

(Shayun, 2014). 

7. Daun trembesi 

Berdasarkan Studi Uji lab kandungan unsure hara N, P, K banyak terdapat pada daun – 

daunan terutama Daun trembesi (Samaneasaman) dengan kandungan unsur (N) = 6.52, 

unsur (P) = 0.47 dan unsur (K) = 2.25. Untuk daun paitan (Tithoniadiversifolia) 

kandungan unsur (N) = 4.65, unsur (P) = 0.25 dan unsur (K) = 64.52. Sedangkan untuk 

daun lamtoro (Leucaenaleucocephala) kandungan unsur (N) = 3.37, unsur (P) = 0.31 dan 

unsur (K) = 0.37 (Munir dan Swasono, 2013). 

8. Azolla 

Penggunaan kompos azolla lebih sering dapat meningkatkan aktifitas biologi, 

meningkatkan kondisi fisik dan kimia sehingga menjadi lebih baik dan selanjutnya 

kompos azolladapatsebagai penyedia unsure haradan mineral yang terdapat pada tanah 

bagian bawah secara lebih efisien (Suhartina dan AdiSarwanto, 1996). Keunggulan 

kompos azolla yaitu kandungan unsure kompos azolla lebih tinggi daripada kompos lain, 

kompos azolla tidak tercemar logam berat yang merugikan tanaman, dan dapat 

meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, sehingga dapat mengurangi 

penggunaan pupuk anorganik (Djojosoewito, 2000). Kandungan unsur dari berat kering 

azolla disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.Susunan hara Azolla (%) Bedasarkan Berat Kering 

Unsur Kandungan Unsur Kandungan 

Abu 10,50 Magnesium 0,5-0,65 

LemakKasar 3.0-3,30 Mangan 0,11- 0,16 

Protein Kasar 24-30 ZatBesi 0,06-0,26 

Nitrogen 4,5 GulaTerlarut 3,5 

Fosfor 0,5-0,9 Kalsium 0,4-1,0 

Kalium 2,0-4,5 SeratKasar 9,1 

Pati 6,54 Klorofil 0,34- 0,55 

Sumber : Maftuchah,1998 

9. Urine kelinci 

Kelinci merupakan hewan yang memiliki kebiasaan tidak pernah minum air dan hanya 

mengkonsumsi tanaman hijau sehingga mengakibatkan tingginya kadar nitrogen dalam 

urine kelinci. Berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian Ternak (Balitnak) tahun 

2005, “ Kotoran dan urine kelinci memiliki kandungan unsur N, P, K yang lebih tinggi 

(2.72%, 1.1%, dan 0,5%) dibandingkan dengan kotoran dan urine ternak lainnya seperti 

kuda, kerbau, sapi, domba, babi dan ayam.” Desa pesanggrahan yang terletak di 

Kecamatan Batu merupakan tempat hidup masyarakat yang sebagian dari mereka 

merupakan peternak kelinci. 

10. Gula merah 

Semakin besar konsentrasi gula sampai dengan 0,8%, rasio C/N semakin rendah atau 

waktu proses semakin singkat. Penambahan gula di atas 0,8% akan memperlambat 

kecepatan penurunan C/N (Yuniwati dkk, 2007). 
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