
 
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu jenis cabai 

yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia. Selain karena manfaatnya bagi 

kesehatan, cabai merah juga memiliki harga jual yang cukup tinggi (Purwanto, 

2007). Permintaan akan cabai yang meningkat dari waktu ke waktu ini 

menyebabkan cabai dapat diandalkan sebagai komoditas ekspor nonmigas. Hal ini 

terbukti dari komoditas sayuran segar yang diekspor dari Indonesia meliputi 

bawang merah, tomat, kentang, kubis,wortel dan cabai (Prajnanta, 2007). 

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007-2011 

dalam Beranda Inovasi (2013), beberapa komoditas hortikultura yang paling 

banyak dikonsumsi adalah cabai merah (14.965/ons/kapita/tahun) dan cabai rawit 

(12.097/ons/kapita/tahun). Kebutuhan cabai untuk kota-kota besar yang 

berpenduduk satu juta atau lebih sekitar 800.000 ton/tahun atau 66.000 ton/bulan. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2017), produksi 

cabai besar di Indonesia selama periode 2012-2016 cenderung naik turun.  

Produksi cabai besar pada tahun 2016  mencapai sekitar 1.045.587 ton. 

Produktivitas tersebut masih jauh dari potensinya yang dapat mencapai 20 

ton/ha, sehingga perlu adanya upaya peningkatan produktivitas (Syukur dan 

Maharijaya, 2017). Salah satu upaya peningkatan kualitas dan produktivitas cabai 

dapat dilakukan melalui dengan pembibitan yang baik dan efektif, karena bibit 

merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam keberhasilan penanaman 

dan produksi di kemudian hari. Kegiatan pembibitan tanaman biasanya
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menggunakan polybag, akan tetapi penggunaan polybag pada proses pembibitan 

mempunyai beberapa kelemahan diantaranya, adanya keharusan untuk merobek 

polybag pada saat dilakukan transplanting, sehingga kurang praktis. Polybag 

termasuk bahan plastik yang sangat sulit diuraikan oleh mikroba tanah, sehingga 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Salah satu cara untuk mengatasi 

kelemahan polybag adalah dengan penggunaan wadah semai berbahan dasar 

organik yang ramah lingkungan (pot organik). Beberapa jenis bahan organik yang 

telah dicoba dikembangkan untuk pot organik antara lain  adalah  campuran  tanah 

liat, kertas koran, kotoran  sapi, serat bulu, serasah  dan  kompos pot organic 

(Khan et al, 2000). 

Penelitian mengenai komposisi bahan kantong media tanam berbahan 

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

dilakukan oleh (Chanan dan Iriany, 2016) 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 et al, 2013) hasil menunjukkan kombinasi perlakuan yang paling baik 

digunakan sebagai bahan kantong tanam organik di mana perbandingan antara 

sabut kelapa dan enceng gondok sebesar 1 : 7.25. Penelitian mengenai polybag 

organik berbahan dasar organik sebelumnya telah dilakukan oleh Darmansyah 

(2017) 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 annuum L.) bila dibandingkan dengan 

komposisi yang lain.  
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Eceng gondok memiliki kandungan C organik sebesar 23,5 %, N total 0,77 

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

kelapa merupakan salah satu limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai 

campuran bahan dalam pembuatan kantong tanam (Ekoyanto et al., 2013). Sabut 

kelapa dalam pembuatan kantong tanam berfungsi sebagai serat tambahan untuk 

memperkuat struktur fisik dari kantong tanam yang dihasilkan. Selain itu 

dikarenakan sifat bahannya yang ulet dan kuat. Sabut kelapa mudah didapatkan 

dan murah harganya, mempunyai daya menyimpan air yang baik, serta 

mengandung unsur-unsur yang diperlukan tanaman. 

Penelitian sebelumnya menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan 

penelitian kembali mengenai polybag organik dengan menggunakan penambahan 

pupuk. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan polybag organik berbahan dasar eceng gondok dan sabut kelapa 

dengan penambahan komposisi berupa pupuk kandang pada pembibitan serta 

hasil tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.). 

1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan kantong tanam organik berbahan dasar eceng gondok dan 

sabut kelapa dengan penambahan komposisi berupa pupuk kandang kambing 

mampu menggantikan penggunaan kantong plastik dalam pembibitan tanaman  

cabai merah (Capsicum annuum L.). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan polybog organik 

berbahan dasar eceng gondok dan sabut kelapa dengan penambahan pupuk 

kandang kambing terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah besar 

(Capsicum annuum L.). 




