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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pot tanam organik merupakan salah satu solusi dari permasalahan dalam 

penggunaan polybag (Ekoyanto Pudjiono, Gunomo Djojowasito, 2013).  Pot tanam 

organik mempunyai keunggulan yaitu mudah terdekomposisi dan dapat 

menyumbang unsur hara cukup banyak (Yue et al., 2010). Polybag termasuk bahan 

plastik yang sulit terdekomposisi oleh mikroba tanah, sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman, menyebabkan pencemaran tanah. Proses perobekan 

menyebabkan hancurnya media tanam dan kerusakan akar, memungkinkan 

terjadinya stagnasi setelah bibit dipindahkan (Ekoyanto et al., 2013).  

Bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pot tanam 

organik yaitu eceng gondok dan sabut kelapa. Eceng gondok merupakan gulma air 

sedangkan sabut kelapa merupakan salah satu limbah pertanian yang dapat 

dimanfaatkan sebagai campuran bahan dalam pembuatan kantong tanam. Sabut 

kelapa dalam pembuatan kantong tanam berfungsi sebagai serat tambahan untuk 

memperkuat struktur fisik dari kantong tanam yang dihasilkan. Sabut kelapa mudah 

didapatkan dan murah harganya, mempunyai daya menyimpan air (Mulyawan, 

Setyowati, 2015). Eceng gondok dan sabut kelapa mengandung unsur-unsur yang 

diperlukan tanaman. 

  Bahan organik yang telah dikembangkan untuk pot organik seperti campuran 

tanah liat, kertas koran, kotoran sapi (Khan, Mahmood, dan Bano, 2000),
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kertas koran, serasah dan kompos (Budi, Sukendro, dan Karlinasari, 2012a). 

Penelitian mengenai komposisi bahan kantong media tanam berbahan limbah 

organik pada produksi bibit MPTS (multi purposes tree species) telah dilakukan 

oleh (Iriany, Chanan, dan Djoyowasito, 2018) dengan bahan dasar campuran eceng 

gondok, jerami dan pelepah pisang. Penelitian mengenai pengaruh formulasi bahan 

terhadap sifat mekanik kantong tanam organik telah dilakukan oleh (Nugroho, 

Rahayu, dan Lutfi, 2013) menunjukkan kombinasi perlakuan yang paling baik 

digunakan perbandingan sabut kelapa dan enceng gondok sebesar 1%:7.25%.  

Penelitian mengenai polybag organik berbahan dasar organik sebelumnya 

telah dilakukan oleh (Darmansyah, 2016) menyatakan kantong tanam organik 

berbahan dasar enceng gondok dan pelepah batang pisang komposisi 60% : 40% 

menunjukkan pertumbuhan yang terbaik terhadap pembibitan cabai merah 

(Capsicum annuum, L.) bila dibandingkan dengan komposisi yang lain.  

Penelitian sebelumnya menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan 

penelitian kembali mengenai kantong tanam organik dengan modifikasi komposisi 

kantong tanam organik yaitu berbahan dasar eceng gondok dan sabut kelapa 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.  

Produksi cabai nasional terus meningkat, produktivitas cabai per tanaman 

masih relatif rendah (0,20-0,33 kg/pohon atau 6,84 ton/ha cabai basah).  

Produktivitas tersebut masih jauh dari potensinya yang dapat mencapai 20 ton/ha, 

sehingga perlu adanya upaya peningkatan produktivitas (Agronomi, Hortikultura, 

dan Pertanian, 2016). Salah satu upaya peningkatan kualitas dan produktivitas cabai 

dapat dilakukan melalui dengan pembibitan, karena bibit merupakan tahap awal 

yang sangat menentukan dalam keberhasilan penanaman dan produksi di kemudian 
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hari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh berbagai 

perbandingan komposisi kantong tanam organik berbahan dasar eceng gondok dan 

sabut kelapa terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman cabai merah besar  

(Capsicum annuum, L.).   

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

berbagai perbandingan komposisi pot tanam organik berbahan dasar eceng gondok 

dan sabut kelapa terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman tanaman cabai merah 

besar (Capsicum annuum, L.). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  mengkaji pengaruh berbagai perbandingan komposisi 

pot tanam organik berbahan dasar eceng gondok dan sabut kelapa terhadap 

pertumbuhan serta hasil tanaman cabai merah besar (Capsicum annuum, L.).   

1.4. Hipotesis 

1. Penggunaan berbagai perbandingan komposisi pot tanam organik berbahan 

dasar eceng gondok dan sabut kelapa berpengaruh terhadap pertumbuhan 

serta hasil tanaman cabai merah besar (Capsicum annuum, L.). 

2. Terdapat korelasi antara parameter pengamatan pertumbuhan dan hasil  

tanaman cabai merah besar (Capsicum annuum, L.) terhadap penggunaan 

pot tanam organik berbahan dasar eceng gondok dan sabut kelapa. 




