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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pepaya tergolong kedalam jenis tanaman buah tropika yang saat ini sedang 

diupayakan menjadi buah unggulan diantara buah-buah lainnya yang di 

budidayakan di Indonesia. Tanaman pepaya mampu tumbuh dengan baik hampir 

diseluruh daerah di Indonesia, mulai daerah dataran rendah sampai daerah dataran 

tinggi. Hal ini karena tanaman papaya memiliki sifat yang adaptif terhadap 

berbagai jenis tanah ditambah teknik budidaya yang relatif mudah. Tanaman 

pepaya yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenis pepaya cibinong, 

hawai, california, carica, red lady dan pepaya bangkok  (Sujiprihati dan Suketi, 

2009). 

Menurut data dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (2015) 

tentang produksi pepaya nasional pada tahun 2010 sebesar 675,801 ton dari luasan 

panen 9,225 ha, tahun 2011 sebesar 958,251 ton dari luasan panen 11,055, tahun 

2012 sebesar 906,305 ton dari luasan panen 11,702, tahun 2013 sebesar 909,818 

ton dari luasan 11,304 ha dan pada tahun 2014 sebesar 840,112 ton dari luasan 

lahan 10,217 ha. Produksi dan luasan panen pepaya cendrung menurun ditahun 

2014, tercatat luasan panen menurun 9,61% dan produksi 7,66%. Upaya 

pemenuhan kebutuhan buah pepaya di dalam negeri masih mengalami beberapa 

kendala, diantaranya ukuran buah yang belum sesuai dengan selera pasar, 

rendahnya tingkat produktivitas, terbatasnya kultivar unggul yang cepat berbuah, 

luas lahan yang berkurang, serta kemampuan adaptasi tanaman yang rendah 

terhadap cekaman lingkungan (Sujiprihati dan Suketi, 2009). 
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Salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan produksi pepaya 

nasional adalah dengan melakukan pembibitan tanaman yang baik. Karena bibit 

merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam keberhasilan budidaya 

tanaman pepaya. Pembibitan pepaya pada umumnya menggunakan polibag 

sebagai wadah pembibitan sebelum akhirnya siap di pindahkan ke lapang. Polibag 

mempunyai beberapa kekurangan yaitu berbahan dasar plastik. Bahan plastik 

memiliki kemampuan yang tahan lama dan tidak mudah terurai oleh 

mikroorganisme yang ada dialam. Sampah plastik mampu bertahan hingga jutaan 

tahun lamanya sehingga dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. 

Sampah plastik sangat tidak dianjurkan bila musnahkan dengan cara dibakar. 

Plastik yang dibakar akan menyebabkan polusi udara dan dapat menggangu 

kesehatan pernafasan manusia. Penanggulangan sampah plastik dengan cara 

ditimbun justru dapat menyebabkan  masalah baru yaitu, pencemaran pada air dan 

tanah (Karuniastuti, 2014). Berdasarkan data yang di peroleh dari Dirjen 

Hortikultura Kementerian Pertanian (2015) luas areal perkebunan pepaya di 

Indonesia pada tahun 2014 adalah 10,217 ha. Dengan luas lahan 10,217 ha 

membutuhkan 10,217 juta bibit tanaman pepaya dengan perhitung 1000 tanaman 

perhektar. Untuk memenuhi kebutuhan bibit pepaya sebanyak itu paling tidak 

membutuhkan 10,217 juta polibag. 

Wadah pembibitan berbahan dasar organik merupakan salah satu solusi 

dari mengurangi penggunaan polibag. Berbagai macam bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan polibag organik yaitu, kertas koran, campuran tanah 

liat, dan pupuk kandang sapi (Khan, Mahmood, dan Bano, 2000). Kertas koran, 

kompos dan daun kering (Budi, Sukendro, dan Karlinasari, 2012). Bahan baku 
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utama polibag organik seperti daun kering, kompos, pupuk kandang sapi, dan 

kertas koran memiliki kelebihan yaitu, mudah terurai oleh mikroba tanah dan 

dapat meningkatkan kandungan unsur hara pada media tanam. 

Penelitian mengenai polibag organik berbahan dasar organik sebelumnya 

telah dilakukan oleh (Darmansyah, 2016) yang dinamakan kantong tanam 

organik. Hasil penelitian menyatakan bahwa kantong tanam organik berbahan 

dasar enceng gondok dan pelepah batang pisang dengan komposisi 60 : 40 

memberikan hasil yang terbaik terhadap pembibitan cabai merah (Capsicum 

annum L.) bila dibandingkan dengan komposisi yang lain. Penelitian sebelumnya 

menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian kembali mengenai 

polibag organik dengan menggunakan penambahan pupuk dan bibit tanaman yang 

berbeda. Oleh karena itu perlu dilakuakan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan polibag organik dengan penambahan komposisi berupa pupuk pada 

pembibitan pepaya (Carica papaya L.). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan pupuk organik pada polibag organik dengan jenis pupuk yang 

berbeda terhadap pembibitan pepaya (Carica papaya L.). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan pupuk 

organik pada polibag organik dengan jenis pupuk yang berbeda terhadap 

pembibitan pepaya (Carica papaya L.). 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Diduga penambahan pupuk organik pada polibag organik dengan jenis pupuk

yang berbeda berpengaruh terhadap pembibitan pepaya (Carica papaya L.).

b. Diduga terdapat korelasi antara parameter pengamatan vegetatif tanaman

pepaya (Carica papaya L.)


