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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani. Hal ini ditunjang dari banyaknya lahan kosong yang 

dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, selain itu kondisi tanah di Indonesia 

yang mempunyai kandungan unsur hara yang baik sehingga dapat membantu 

pertumbuhan tanaman. Salah satu produk hortikultura yang menjadi unggulan 

dalam sektor pertanian di Indonesia adalah tanaman sayuran. Sayuran merupakan 

salah satu produk hortikultura yang banyak diminati oleh masyarakat karena 

memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Sayuran dapat 

dikonsumsi dalam keadaan mentah ataupun diolah terlebih dahulu sesuai dengan 

kebutuhan yang akan digunakan. Salah satu komoditi sayur yang sangat 

dibutuhkan oleh hampir semua orang dari berbagai lapisan masyarakat, adalah 

cabai, sehingga tidak mengherankan bila volume peredaran di pasaran dalam skala 

besar. 

Cabai (Capsicum annum L.) merupakan tanaman perdu dari famili terong-

terongan yang memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. Diantaranya Kalori, 

Protein, Lemak, Kabohidarat, Kalsium, Vitamin A, B1 dan Vitamin C. Selain 

digunakan untuk ` rumah tangga, cabe juga dapat digunakan untuk keperluan 

industri diantaranya, Industri bumbu masakan, industri makanan dan industri 

obat-obatan atau jamu.  

 Meningkatnya kebutuhan cabai baik untuk rumah tangga maupun industri 

sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia kira-kira 235 juta jiwa. Tahun 
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2013 hanya konsumsi 1,99 kg/tahun. Maka untuk memenuhi konsumsi itu 

diperlukan cabai besar kira-kira 467.250 ton/tahun sedangkan 2012 adalah 

120,275 dan 2013 117,940 ton, menurun hingga 2,3 persen (BPS 2013).  

 Badan Pengendali Bimas Departemen Pertanian (1977) sebagaimana 

dikutip oleh Santoso (2003) menyatakan bahwa kandungan zat-zat hara pada 

kompos dalam 10 ton bahan adalah 40 kg N, 30 kg P₂O₅ dan 50 kg K₂O. 

Kandungan terbesar kompos sampah kota adalah kalium ini berarti kompos 

sampah kota sangat cocok bagi tanaman hortikultura buah seperti tomat.  

 Kompos mudah didapat dalam jumlah yang banyak karena setiap harinya 

bertonton sampah yang dihasilkan dari pasar, kegiatan pertanian, rumah tangga, 

dan industri merupakan limbah dapat diolah menjadi kompos. Menurut Santoso 

(2003) kompos berfungsi sebagai: 

1. Soil Conditioner, yang mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan 

kalium serta mineral penting yang dibutuhkan tanaman. Fungsi ini akan 

memperbaiki struktur tanah, tekstur lahan kritis, meningkatkan porositas, aerasi, 

dan dekomposisi oleh mikroorganisme tanah. 

2. Soil Ameliorator, berfungsi mempertinggi Kapasitas Tukar Kation (KTK), baik 

pada tanah ladang maupun tanah sawah. 

Hasil-hasil penelitian tentang pengaruh positif kompos telah banyak 

dilakukan, di antaranya adalah hasil penelitian Elviati (1998) yang menunjukkan 

bahwa pemberian kompos sampai 25 ton ha-1 berpengaruh dalam meningkatkan 

bobot biji kering tanaman kedelai sebesar 312,67 % dibandingkan dengan tanpa 
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pemberian kompos. Selanjutnya, hasil penelitian Hadijah (2000) memperlihatkan 

pemberian kompos sebanyak 5, 10, 15 dan 20 ton/ha dapat meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif tanaman kacang buncis dan jagung berupa peningkatan 

tinggi tanaman, indeks luas daun dan umur berbunga dalam pola tanam tumpang 

sari. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberian kompos 10 ton/ha 

memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya dari penelitian Shanti (2003) 

memperlihatkan bahwa pemberian kompos pada dosis 20 ton/ha memberikan 

hasil terbaik terhadap pertumbuhan bibit kopi Arabika berupa peningkatan tinggi 

tanaman, jumlah daun, luas daun total, berat kering tanaman dan berat kering akar 

dibanding dengan pemberian pupuk organik lain pada dosis pemberian yang 

sama. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu kajian untuk meningkatkan 

produksi tanaman cabe besar pada aplikasi kompos. Namun guna memenuhi 

kebutuhan tanaman maka kajian tentang pembuatan kompos yang efektif untuk 

pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah besar  perlu dilakukan. Diharapkan 

aplikasi kompos dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabe merah 

besar  yang optimal. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah terjadi interaksi antara varietas tanaman cabai besar dengan 

dosis kompos?  



4 
 

2. Bagaimana pengaruh tanaman cabai besar terhadap dosis kompos ? 

3. Bagaimana respon dari beberapa varietas tanaman cabai besar yang di 

beri kompos ? 

1.3. Tujuan  

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon pertumbuhan dan hasil tiga varietas cabai besar (Capsicum 

annum L.) terhadap dosis kompos. 

1.4.   Hipotesis  

1. Diduga terjadi interaksi antara macam varietas dan dosis kompos pada 

tanaman cabai besar (Capsicum annum L.). 

2. Diduga tiap varietas tanaman cabai besar (Capsicum annum L.). respon 

yang berbeda. 

3. Diduga dosis kompos yang berbeda memberi respon yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dari hasil cabai besar (Capsicum annum L.). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capsicum_annuum
http://en.wikipedia.org/wiki/Capsicum_annuum

