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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Pepaya 

Nama latin Carica papaya L atau bisanya lebih dikenal dengan nama lokal 

pepaya adalah tanaman yang berasal dari Amerika selatan dan Meksiko bagian 

selatan. Pepaya tergolong kedalam tanaman yang memiliki batang bersifat basah 

(herbaceus), tidak berkayu, mempunyai rongga di bagian batang dan tangkai daun 

serta berwarna putih agak kehijauan. Tanaman pepaya mengandung cukup banyak 

getah dan air terutama pada bagian batang dan buah tanaman. Pepaya dapat 

tumbuh tinggi hingga 5 sampai 10 m serta memiliki diameter batang tanaman 10-

30 cm. Pepaya termasuk kedalam tanaman yang memiliki perakaran tunggang dan 

bercabang yang mampu tumbuh mendarat ke berbagai arah hingga kedalaman 50 

cm dan tersebar sepanjang 60-150 cm dari titik tumbuh tanaman. Daun papaya 

tersusun secara spiral memayungi ujung batang tanaman. Daunnya termasuk 

kedalam jenis daun tunggal, pangkal bertoreh, ujung meruncing serta mempunyai 

bagian pinggir daun yang berigi-rigi. Daunnya berdiameter 20-75 cm. Daun 

papaya memiliki ciri khas tangkai daun berongga yang panjangnya 25,10 cm 

(Hamzah, 2014). Tanaman pepaya mampu tumbuh baik pada daerah dataran 

tinggi 700m dpl hingga daerah dataran rendah. Tanaman papaya diketahui tumbuh 

secara optimal pada daerah dengan ketinggian dataran 200-500 m dpl (Sujiprihati 

dan Suketi, 2009).  

Produksi buah di Indonesia berdasarkan urutan kontribusi produksinya 

tahun 2014. Buah papaya menempati urutan ke 7 dari 26 komoditi buah yang di 

data oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (2015). Luas panen dan 

jumlah buah papaya tahun 2014 yaitu 10,217 ha dengan produksi 840,112 ton. 
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Provinsi dengan produksi buah papaya tertingi di proleh dari provinsi jawa timur 

dengan jumlah produksi 248,733. Produksi dan luasan panen papaya cendrung 

menurun ditahun 2014, tercatat luasan panen menurun 9,61% dan jumlah produksi 

7,66% (Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, 2015). 

2.2 Perbanyakan Papaya 

Perbanyakan tanaman pepaya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 

metode, salah satunya adalah perbanyakan papaya dengan menggunakan bijinya. 

Biji papaya diperoleh dari buah papaya yang telah masak secara fisiologis dan 

dipetik dari induk tanaman papaya yang unggul. Biji pepaya yang diproses dengan 

cara pengeringan tanpa sarcotesta (lapisan terluar biji) cendrung memiliki 

viabilitas sama tinggi, baik dikeringkan hingga mencapai kadar air 11-12% 

maupun kadar air 6-7%. Bila proses pengeringan biji pepaya dilakukan dengan 

tetap mempertahankan sarcotesta maka biji atau calon benih papaya akan 

mengalami proses tidur atau dormansi yang dapat menghambat perkecambahan 

benih pepaya (Sari, Murniati, dan Rahmad 2005). Pengeringan benih papaya 

dilakukan dengan sinar matahari hal ini karena secara umum menghasilkan 

viabilitas dan vigor benih yang lebih unggul apabila dibandingkan benih papaya 

yang dikering anginkan (Nurlovi, 2004). 

Benih pepaya dapat ditanam secara langsung di kebun atau disemaikan 

terlebih dahulu di pembibitan. Pembibitan benih papaya dimaksudkan untuk 

memperoleh bibit pepaya yang sehat, tumbuh optimal dan memiliki adaptasi yang 

tinggi ketika dipindah lapang (Sujiprihati dan Suketi, 2009). 

2.3 Polibag 

Polibag merupakan penggabungan dari kata polyester dan bag. Polyester 

adalah plastik untuk membungkus biji-bijian, dan bag adalah sebutan kantong 
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dalam bahasa inggris. Penggunaan polibag pada saat pembibitan memiliki 

beberapa kekurangan antaralain, perlu adanya perobekan polibag pada saat pindah 

tanam kelapang, sehingga dinilai kurang efisien. Polibag terbuat dari plastik yang 

cukup kuat sehingga cukup sukar untuk diuraikan oleh mikroba, sehingga bisa 

mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Plastik tergolong sebagai bahan yang 

beracun dan berbahaya sehingga dapat menyebakan pencemaran lingkungan. 

Proses perobekan polibag pada saat hendak pindah lapang bisa mengakibatkan 

hancurnya media tanam dan rusaknya akar pada bibit tanaman. Sampah plastik 

dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran 

terhadap lingkungan (Karuniastuti, 2014). 

Pembakaran bahan pelastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran 

kimia terhadap lingkungan. Bahan plastik memiliki banyak kandungan senyawa 

kimia klorin, seperti polivinilklorida (PVC) yang apabila dibakar akan 

menghasilkan asap pedas yang memiliki kandungan bahan organoklorin yang 

dapat merusak kesehatan, semacam gas dioksin dan hydrogen klorida (HCl). Gas 

HCl apabila terhisap kedalam organ pernafasan makhluk hidup bersama dengan 

butir-butir air yang terdapat di udara akan menciptakan asam klorida cair yang 

bersifat korosif. HCl juga dapat bereaksi dengan bahan-bahan campuran dalam 

PVC yang juga ikut terurai ketika terkena suhu tinggi. Bahan berbahaya lainnya 

yang tercipta dari proses pembakaran plastik PVC adalah dioksin yang dapat 

menyebabkan ganguan kesehatan manusia dan dapat menjadi salah satu 

penyebabkan terjadinya penyakit kanker. Dioksin yang terhirup masuk ke dalam 

tubuh, walaupun dalam dosis yang kecil, dapat menyebabkan gangguan sistem 

kekebalan, sistem reproduksi hingga gangguan hormonal (Syaputra, 2011). 
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2.4 Bahan Baku Polibag Organik 

2.4.1 Eceng gondok (Eichhornia crassipes) 

Eichhornia crassipes atau yang lebih dikenal dengan nama eceng gondok 

merupakan salah satu endemik tanaman air yang tumbuh secara mengapung diatas 

permukaan air. Tanaman eceng gondok pada beberapa daerah di Indonesia 

memiliki sebutan yang berbeda-beda seperti halnya pada daerah Lampung dikenal 

dengan nama Ringgak, Palembang dikenal dengan nama Kelipuk, Manado dikenal 

dengan nama tumpe dan di daerah Dayak lebih dikenal dengan nama Ilung-ilung. 

Eceng gondok mempunyai kemampuan tumbuh yang cepat sehingga tanaman ini 

disangka sebagai tumbuhan penggangu yang bisa merusak ekosistem perairan 

(Wikipedia, 2017). Eichhornia crassipes dapat berkembang biak secara vegetatif 

dan generatif. Perkembangbiakan eceng gondok secara vegetatif dapat melipat 

ganda hanya dalam kurun waktu 7-10 hari (Pasaribu dan Sahwalita, 2007). 

Eceng gondok dalam kondisi kering mempunyai kandungan kimia pentosa 

15,61%, selulosa 64,51%, silika 5,56%, lignin 7,69% dan abu 12% (Kriswiyanti 

dan Endah, 2009). Sedangkan hasil analisis kimia eceng gondok dalam kondisi 

segar mempunyai kandungan bahan organik 36,59%, C organik 21,23%, N total 

0,28%, P total 0,0011% dan K total 0,016% (Ratri, Trisnowati, dan Wibowo, 

2007). Penelitian yang dilakukan oleh Ekoyanto, Gunomo, dan Ni Putu Sutty 

(2013) menunjukkan hasil bahwa kantong tanam organik yang terbuat dari eceng 

gondok tahan terhadap tetesan air hujan pada ketinggian 30 cm dengan volume air 

1449,99 cm3 dan memiliki kandungan C organik sebesar 23,5%, N total 0,77% 

dengan C/N ratio 30,5% pada pengujian kimia pada minggu pertama. Sedangkan 

pada pengujian kimia pada minggu kelima nilai C organik sebesar 24,7%, N total 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Manado
https://id.wikipedia.org/wiki/Dayak
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0,98% dengan C/N ratio kantong organik sebesar 25,2%. Kantong tanam organik 

memiliki daya tahan tembus akar tanaman tembakau sampai 35 hari (Ekoyanto 

dkk., 2013). 

2.4.2 Batang Pisang (Musa paradisiaca) 

Pisang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang banyak digemari 

oleh masyarakat Indonesia, meskipun bukan buah lokal namun sudah memiliki 

nama. Tanaman pisang dapat tumbuh hampir diseluruh wilayah di Indonesia. 

Batang pisang mengandung mineral makro dan mikro yakni Ca 0,26-1,54%, P 

0,13-0,49%, Na 0,03-0,18%, K 0,41-11,72%, Mg 1,36%, Fe 70,50-2958 ppm, n 

5,5-163,10 ppm, Cu 0,80-8,00 ppm dan Cr 46,5 ppm (Wina, 2001). Bagian batang 

dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku kertas, yaitu sebagai bubur kertas (pulp). 

Kandungan selulosa yang ada di batang pisang merupakan bahan penting dalam 

pembuatan pulp. Lignoselulosa adalah komponen terbesar yang membangun 

tubuh tumbuhan. Komponen ini tersusun dari hemiselulosa, selulosa dan lignin. 

Lignoselulosa yang terkandung dalam limbah pertanian terdiri atas 15 –30% 

lignin, 20 – 30% hemiselulosa dan 40 – 60% selulosa. Selulosa adalah senyawa 

organik yang banyak melimpah di alam, karena struktur bahan tumbuhan didunia 

tersusun atas sebahagian besarnya adalah selulosa. Batang pisang memiliki 

kandungan  lignin 2,97% dan kandungan selulosa 83,3% (Bahri, 2015) 

Menurut Nopriantina dan Astuti (2013), serat pelepah batang pisang yang 

dihasilkan dari tanaman pisang merupakan serat yang memiliki sifat mekanik 

yang baik. Sifat mekanik dari serat pelepah batang pisang memiliki densitas 1,35 

g/cm3, mengandung hemiselulosa (20%), selulosanya 63-64%, lignin 5%, dan 

kekuatan daya tarik rata-rata 600 Mpa, modulus daya tarik rata-rata 17,85 Gpa dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Musa_acuminata


10 

 

 

pertambahan panjang 3,36%. Serat pelepah batang pisang memiliki diameter 

sebesar 5,8 μm, sedangkan untuk panjang serat batang pisang bersekitar 30,92-

40,92 cm. 

2.4.3 Pupuk Kandang Ayam 

Pupuk kandang ayam merupakan pupuk yang berasal dari kotoran ayam. 

Beberapa hasil penelitian tentang aplikasi pupuk kandang ayam, selalu 

memberikan respon terbaik bagi pertumbuhan tanaman karena rasio C/N pupuk 

kandang ayam lebih rendah juga memiliki kadar hara yang cukup dibanding pupuk 

kandang lain. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pupuk kandang ayam 

yang dilarutkan dalam air, memiliki kadar hara yang cukup tinggi (Hartatik dan 

Widowati, 2006).  

Pupuk kandang ayam sebelum dikomposkan mengandung unsur N 1,50%, 

C/N 28,12%, P 1,97%, K 0,68% dan setelah dikomposkan N 1,70%, C/N 10,8%, 

P 2,12% dan K 1,45% (Hartatik dan Widowati, 2006). Hasil penelitian Karimuna 

(2015) pada kemuning diperoleh dosis optimum pupuk kandang ayam untuk 

menghasilkan bobot basah tanaman dan bobot kering daun tanaman pada umur 34 

bulan setelah tanam yaitu sebesar 3,1 dan 6,5 kg per tanaman. Penelitian Mulyana 

(2015) pada tanaman torbangun menunjukkan bahwa pemberian kombinasi pupuk 

(15 ton ha-1 pupuk kandang ayam + 5,5 ton ha-1 abu sekam) menghasilkan 

konsentrasi hara pucuk yang paling baik. Pemberian kombinasi pupuk (15 ton ha-

1 pupuk kandang ayam + 2 ton ha-1 pupuk guano + 5,5 ton ha- 1 abu sekam) 

menghasilkan konsentrasi dan produksi metabolit sekunder saponin yang paling 

baik pada torbangun. Penambahan pupuk kandang ayam pada pembibitan 

kemuning telah dilakukan oleh Syahadat (2012) menunjukkan hasil tertinggi pada 
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pengamatan jumlah daun tanaman, jumlah anak daun tanaman, jumlah bunga 

tanaman, jumlah cabang tanaman, dan hasil skoring bibit berkualitas baik dengan 

kombinasi media tanam berupa tanah latosol dramaga + arang sekam + pupuk 

kandang ayam (1:1:1 v/v) dan fertigasi 1 kg pupuk kandang ayam dalam 1 liter 

air, dengan dosis 60 ml per bibit kemuning. 

2.4.4 Pupuk Kandang Sapi 

Pupuk kandang merupakan hasil sampingan yang cukup penting. Pupuk 

kandang sapi terdiri atas kotoran berbentuk padat dan cair dari hewan ternak sapi 

yang telah bercampur dengan sisa-sisa makanan hewan ternak sapi yang memiliki 

bermanfaat menambah unsur hara makro maupun unsur hara mikro di dalam 

tanah. Pengaplikasian pupuk kandang sapi selain bisa bermanfaat menambah 

ketersedian unsur hara, pupuk kandang sapi juga bisa memperbaiki sifat fisik 

tanah menjadi lebih baik. (Mayadewi, 2007). Seekor hewan sapi setiap harinya 

mampu menghasilkan kotoran paling tidak mencapai 8-10 kg per hari atau setara 

dengan 2,6-3,6 ton per tahun dan bila dijadikan pupuk organik akan menghasilkan 

pupuk organik seberat 1,5-2 ton dalam setahun dan akan bermanfaat dalam 

mengurangi ketergantungan akan pupuk anorganik yang nantinya berdampak 

pada percepatan proses perbaikan lahan. Potensi jumlah kotoran yang dihasilkan 

dari kegiatan peternakan sapi dapat dilihat dari populasi sapi. Populasi sapi potong 

di Indonesia berjumlah kurang lebih sebanyak 10,8 juta ekor dan sapi perah 

mencapai 350,000-400,000 ekor. Apabila seekor sapi dalam setiap harinya 

menghasilkan rata-rata 7 kg kotoran sapi kering maka dalam sehari menghasilkan 

kotoran sapi kering nasional di Indonesia mencapai 78,4 juta kg per hari 

(Budiyanto dan Staf, 2011).  
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Pupuk kandang sapi sebelum dikomposkan mengandung unsur N 1,53%, 

C/N 41,46%, P 0,67%, K 0,70% dan setelah dikomposkan N 2,34%, C/N 16,8%, 

P 1,08%, K 0,69% (Hartatik dan Widowati, 2006). Ketersediaan media tumbuh 

pupuk kandang sapi di lapangan dapat diperoleh dari peternakan sapi dengan cara 

dikomposkan terlebih dahulu. Menurut Peni dan Purwanto (2007) hewan ternak 

sapi muda kebiri menghasilkan kotoran basah sebanyak 15-30 kg/ekor/hari. 

Dalam sekala peternakan sapi 100 ekor menghasilkan 1,500 kg kotoran sapi/hari 

dikalikan 30 hari mencapai 45,000 kg/bulan kotoran sapi basah. Kotoran sapi 

tersebut dikomposkan menjadi pupuk kandang sapi matang mendapatkan 50% 

selama satu bulan atau sebanyak 22,500 kg yang dapat digunakan sebagai media 

tumbuh pembibitan awal kelapa sawit sebanyak 22,500 8 bibit (1 bibit = 1 kg 

media tumbuh = 0,001 m3) atau setara dengan 22,5 m3 media tumbuh. Di 

pembibitan utama bibit kelapa sawit membutuhkan media tumbuh untuk 1 bibit 

sebanyak 0,017 m3 setara 17 kg, artinya 22,500 kg pupuk kandang sapi dapat 

dimanfaatkan sebagai media tumbuh untuk 1,323 bibit. 

2.4.5 Pupuk Kandang Kambing 

Pupuk kandang kambing adalah pupuk yang diperoleh dari proses 

pengomposan dari kotoran ternak kambing. Kotoran kambing memiliki tekstur 

yang khas yaitu, berbentuk bulatan-bulatan coklat yang tidak mudah untuk 

dipecahkan secara alami sehingga akan mempengaruhi proses dekomposisi 

kotoran kambing oleh alam dan proses penyerapan unsur hara oleh tanaman. Nilai 

dari C/N rasio pupuk kandang kambing umumnya masih cukup besar yaitu bekisar 

angka 30. Pupuk kandang yang baik harus memiliki C/N rasio dibawah 20, oleh 

karena itu pupuk kandang kambing lebih baik digunakan setelah dilakukan 
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pengomposan terlebih dahulu. Kalaupun akan digunakan secara langsung, pupuk 

kandang akan memberikan manfaat yang lebih optimal pada musim kedua 

pertanaman. Kadar air dalam pupuk kandang kambing relatif lebih rendah bila 

dibandingkan dengan pupuk kandang sapi dan sedikit lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan pupuk kandang ayam (Hartatik dan Widowati, 2006). 

Pupuk kandang kambing sebelum dikomposkan mengandung unsur N 

1,41%, C/N 32,98%, P 0,54%, K 0,75% dan setelah dikomposkan N 1,85%, C/N 

11,3%, P 1,14% K 2,49% (Hartatik dan Widowati, 2006). Salah satu penelitian 

yang dilakukan Tama (2017) memberikan hasil kombinasi penambahan pupuk 

kandang kambing dan arang tempurung kelapa memberikan pengaruh terbaik bagi 

pertumbuhan tanaman mindi pada media tanah bekas tambang pasir, dengan 

kombinasi 50 g pupuk kandang kambing dan 20 g arang tempurung kelapa. Pada 

penelitan Osiana (2016) pemberian pupuk kandang kambing dengan dosis pupuk 

20 ton ha-1 cenderung meningkatkan pertumbuhan panjang daun terpanjang 

tanaman, lebar daun terpanjang tanaman, jumlah anakan tanaman, diameter 

batang tanaman, bobot tanaman umur 9 MST, kandungan fosfor daun dan 

perkembangan tanaman tempuyung yang meliputi jumlah biji per bunga tanaman, 

jumlah total bunga per tanaman, dan waktu berbunga tanaman. 

2.4.6 Pupuk Paitan 

Daun paitan yang memiliki nama latin Tithonia diversifolia merupakan 

tumbuhan semak famili Asteraceae yang berasal dari Meksiko. Tanaman ini lebih 

dikenal sebagai tumbuhan gulma atau yang banyak tumbuh secara liar di tebing, 

sekitar lahan pertanian dan pinggir jalan. Morfologi tanaman paitan cukup besar, 

dengan cabang yang banyak, berbatang lembut dan pertumbuhan yang cepat 
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(Jama dkk., 2000). Paitan bisa tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah 

termasuk pada tanah yang kurang subur. Paitan  dapat dengan mudah 

dikembangbiakkan secara vegetatif dan generative (Hartatik, 2007). Paitan 

merupakan gulma yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pupuk 

anorganik. Paitan biasnya dimanfaatkan sebagai pupuk hijau maupun pupuk 

organik cair karena memiliki kandungan hara yang cukup tinggi. Paitan 

mengandung 3,50% N, 0,37% P, dan 4,10% K (Jama dkk, 2000). Paitan memiliki 

nisbah C/N yang rendah yaitu 15,08, sehingga mudah dan cepat terdekomposisi 

dalam tanah (Herwanti, 2011). Selain itu, paitan juga berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi pestisida hayati.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniansyah (2010), 

menyatakan bahwa produksi panen kedelai kering dengan pengaplikasian daun 

paitan sebagai pupuk menghasilkan produksi tertinggi apabila dibandingkan 

dengan perlakuan pemberian pupuk hijau Centrosema pubescens dan pupuk 

kandang ayam secara berturut-turut 1,48, 1,13, 1,16 ton ha-1. Herwanti (2011) 

melaporkan bahwa penggunaan pupuk hijau kipahit dengan dosis 1,75 ton ha-1 

dapat menurunkan intensitas serangan hama. 


