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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cabai (Capsicum annuum L) merupakan salah satu komoditas hortikultura 

yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Cabai merupakan tanaman perdu 

dari famili terong-terongan. Karena buahnya selain dijadikan sayuran atau bumbu 

masak juga mempunyai kapasitas menaikkan pendapatan petani, sebagai bahan 

baku industri, memiliki peluang eksport, membuka kesempatan kerja serta sebagai 

sumber vitamin C. Cabai mengandung kapsaisin, dihidrokapsaisin, vitamin (A, C), 

damar, zat warna kapsantin, karoten, kapsarubin, zeasantin, kriptosantin, clan 

lutein. Selain itu, juga mengandung mineral, seperti zat besi, kalium, kalsium, 

fosfor, dan niasin. Zat aktif kapsaisin berkhasiat sebagai stimulan (Anonim, 2010). 

Produksi cabai di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Sumatera Utara, dan Aceh Darussalam. Produksi cabai pada tahun 2009 mencapai 

1.3 ton. Sama halnya dengan tahun 2010 mencapai 1.3 ton, namun produksi  

tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan cabai dalam  negeri. Salah  satu  

penyebabnya adalah menurunnya produktivitas dari tahun 2009 ke tahun 2010 yaitu 

5.8 ton ke 5.6 ton (Badan Pusat Statistik, 2014) 

Sampai saat ini, khususnya pada sektor penyediaan bibit secara massal ada 

beberapa kegiatan yang belum ramah lingkungan salah satunya adalah penggunaan 

polybag yang berbahan plastik. Polybag atau plastik-plastik bekas bibit tanaman 

kehutanan akan ditinggalkan di areal penanaman, sehingga akan menimbulkan 

permasalahan lingkungan. Plastik-plastik bekas polybag yang digunakan dalam 
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rehabilitasi lahan dan hutan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 

terdekomposisi secara alami.  

Selain permasalahan lingkungan, penggunaan polybag untuk penyediaan bibit 

tanaman di dalam proses pengeluaran bibit dari polybag seringkali menimbulkan 

masalah kerusakan pada akar bibit tanaman. Menurut (Budi, Sukendro, dan 

Karlinasari, 2012), kerusakan akar pada saat proses pengeluaran bibit dari 

kontainernya dapat mempengaruhi proses adaptasi dan pertumbuhan tanaman di 

lapangan.  

Salah satu cara untuk mengatasi kelemahan polybag adalah dengan penggunaan 

wadah semai berbahan dasar organik yang ramah lingkungan (Polybag organik). 

Beberapa jenis bahan organik  yang telah dicoba dikembangkan untuk pot organik  

antara  lain  adalah  campuran  tanah liat, kertas koran, kotoran  sapi  (Khan, et all 

2000), serat bulu, serasah  dan  kompos (Amstrong, 2003) . Bahan dasar pot organik 

seperti serasah, kompos,  kotoran sapi, kertas, serat bulu mempunyai keunggulan 

mudah terdekomposisi dan dapat menyumbang unsur hara cukup banyak.  

Penelitian mengenai polybag yang berbahan organik sebelumnya telah 

dilakukan oleh (Damansyah, 2016),  Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

kantong tanam organik berbahan dasar enceng gondok dan pelepah batang pisang 

dengan komposisi 60:40 adalah komposisi terbaik untuk pembibitan cabai merah 

(Capsicum annuum, L.) dibandingkan  komposisi yang lain. Penelitian sebelumnya 

menjadi acuan untuk dilakukannya penelitiian selanjutnya yaitu polybag berbahan 

dasar organik pada tanaman yang sama yaitu cabai merah besar akan tetapi ada 

penambahan bahan yang berbeda disetiap pembuatan polybag. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh berbagai 

perbandingan komposisi polybag organik terhadap pertumbuhan tanaman cabai 

merah besar.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh berbagai macam bahan pada 

polybag organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanamam cabai merah besar. 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga penambahan berbagai macam 

bahan dalam polybag organik berpengaruh  terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman cabai merah besar. 


