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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pertumbuhan Dan Produksi Cabai Merah 

Cabai yang identik dengan rasa pedas, sudah menjadi salah satu komponen 

bumbu dalam setiap masakan sudah sejak lama. Hampir di setiap masakan asli di 

setiap nusantara pasti memakai cabai, hingga sebagaian besar masyarakat mengira 

bahwa cabai adalah tanaman asli Indonesia.umumnya cabai digunakan untuk 

menambah cita rasa pedas masakan, bahkan,jenis cabai tertentu, seperti cabai 

rawit,kebanyakan dimakan mentah sebagai lalapan.jauh sebelum cabai masuk ke 

Indonesia, rasa pedas dalam masakan diperoleh dari rempah-rempah asli 

Indonesia, seperti jahe, lada, cabai jamu, dan kapulaga (Agro Media Pustaka, 

2008). Cabai, berasal dari Amerika Tengah dan saat ini merupakan komoditas 

penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hampir semua rumah tangga 

mengkonsumsi cabe setiap hari sebagai pelengkap dalam hidangan keluarga 

sehari-hari. Konsumsi cabe rata-rata sebesar 4,6 kg per kapita per tahun (BPS, 

2018). 

 Suhu berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, demikian juga terhadap 

tanaman cabai. Suhu yang ideal untuk budidaya cabai adalah 24-28
o
C. Cabai 

merah dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, pada lahan 

sawah atau tegalan dengan ketinggian 0-1000 mdpl. Permukaan tanah yang paling 

ideal adalah datar dengan sudut kemiringan lahan 0 sampai 10 derajat serta 

membutuhkan sinar matahari penuh dan tidak ternaungi. pH tanah yang optimal 

antara 5,5-7. Tanaman cabai menghendaki pengairan yang baik tetapi apabila
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jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan kelembaban tinggi dan merangsang 

tumbuhnya penyakit jamur dan bakteri. Jika kekurangan air pertumbuhan tanaman   

cabai akan kurus, kerdil, layu dan mati. Pengairan dapat menggunakan irigasi, air 

tanah dan air hujan. (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2012). 

 Balai Penelitian Tanaman Sayuran melaporkan, prediksi kebutuhan dalam 

negeri akan cabai merah sebesar 720.00 – 840.000 ton/ha, sedangkan produksi 

nasional dengan luas panen 126.790 ha sebanyak 1.061.428 ton/ha. Produksi 

tanaman cabai merah sudah dapat mencukupi kebutuhan tahunan, namun fluktasi 

produksi sepanjang tahun menyebabkan terjadinya lonjakan harga yang berimbas 

pada inflasi. Potensi produktivitas cabai merah terus meningkat. Padahal areal 

panen berkurang dari 128.734 ha pada tahun 2014 menjadi 120.847 ha di tahun 

2015 (BPS). Hasil tersebut masih rendah apabila dibandingkan dengan potensinya 

yang dapat mencapai lebih dari 20 ton/ha. Oleh karena itu perlu diadakan upaya 

peningkatan produksi cabai dengan memperhatikan dan mengusahakan teknik 

budidaya yang benar agar mendapat hasil optimum dan mutu yang baik. 

2.2 Kantong Tanam Organik 

Kantong tanam diperlukan tanaman pada masa pembibitan, tidak hanya 

untuk tanaman semusim namun juga tanaman tahunan. Biasanya kantong tanam 

digunakan saat bibit dipindahkan dari persemaian (penyapihan bibit). Setelah 

kondisi layak untuk ditanam, maka bibit dipindahkan ke lahan pertanian. Kantong 

tanam yang paling sering digunakan dalam bidang pertanian adalah kantong 

tanam plastik (polybag), sedangkan saat ini yang tengah marak dikembangkan 

adalah kantong tanam organik. Wadah semai berbahan dasar organik merupakan 

salah satu solusi dari permasalahan dalam penggunaan polybag. Beberapa jenis 
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bahan organik yang telah dicoba dikembangkan untuk pot organik antara lain 

campuran tanah liat, kertas koran, kotoran sapi (Khan et all., 2000), kertas koran, 

serasah dan kompos (Budi et all., 2012). Bahan dasar pot organik seperti serasah, 

kompos, kotoran sapi, dan kertas koran mempunyai keunggulan mudah 

terdekomposisi dan dapat menyumbang unsur hara cukup banyak.  

 Prospek  pemakaian pot organik yang bersahabat dengan lingkungan akan 

semakin diperlukan dan menjadi peluang komoditi yang dapat dipasarkan di 

tingkat nasional dan internasional. Oleh karenanya standar bahan baku tersebut 

harus berwawasan lingkungan, dengan memenuhi syarat 4R seperti dituntut oleh 

masyarakat konsumen internasional yaitu, Reduce of energy, Reuse, Replace dan 

Recycle (Budi et al., 2017).  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 (Khan et all., 2000), serat bulu, serasah dan 

kompos (Amstrong, 2003). Selanjutnya pot organik diharapkan selain berfungsi 

sebagai wadah tumbuh juga dapat memberikan unsur hara yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tanaman dan meningkatkan diversitas mikroorganisme tanah (Budi 

et all., 2017). 

2.3 Bahan Organik Sebagai Bahan Baku Polybag Organic 

2.3.1 Enceng Gondok (Eichhornia crassipes) 

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) adalah salah satu jenis tumbuhan air 

mengapung. Modifikasi Kantong Tanam Organik berbahan Enceng Gondok 

(Eichhornia crassipes) dan Sabut Kelapa untuk Bibit Tanaman Tahunan ini 

adalah Modifikasi kantong tanam organik terhadap kantong tanam yang telah 
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dilakukan oleh Rosyidi (2010) yaitu pada bahan dasar dan ukuran di mana bahan 

dasar yang digunakan adalah sabut kelapa dan enceng gondok dengan ukuran 

kantong tanam yang lebih besar untuk disesuaikan dengan bibit tanaman tahunan.  

Enceng gondok (Eichhornia crassipes) adalah tanaman air tropis yang termasuk 

dalam famili Pontederiaceae. Tanaman ini tumbuh berlimpah di dunia dan muncul 

di Mesir untuk pertama kali di awal tahun 1890. Enceng gondok terdaftar sebagai 

tanaman terproduktif di dunia dan dapat menggandakan ukurannya dalam 5 hari 

(Osman et all., 2010). Eceng gondok dapat berkembang biak secara vegetatif dan 

generatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif dapat melipat ganda dua kali 

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

Eceng gondok dalam keadaan kering memiliki kandungan kimia yang 

berupa selulosa 64,51%; pentosa 15,61%, lignin 7,69g, silika 5,56g dan abu 

12g(Kriswiyanti dan Endah 2009). Sedangkan hasil analisa kimia dari eceng 

gondok dalam keadaan segar terdiri dari bahan organik sebesar 36,59g, C organik 

21,23g, N total 0,28g, P total 0,0011%dan K total 0,016g (Ratri et all., 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 g 

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 persen g, 

N total 0,98 g dengan C/N ratio kantong organik sebesar 25,2 g.Kantong tanam 

organik memiliki daya tahan tembus akartanaman tembakau sampai 35 hari 

(Ekoyanto et all., 2013). 
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2.3.2 Sabut Kelapa (Cocos nucifera) 

Sabut kelapa terdiri dari jaringan dengan sel serabut yang keras. Antara 

selsel terdapat jaringan lunak dengan tebal 3–5 cm. Sabut kelapa (exocarp) terdiri 

dari kulit luar yang tahan air (epicarp) dan bagian yang berserat (mesocarp). 

Mesocarp terdiri dari untaian serat-serat vaskuler yang disebut dengan coir dan 

melekat pada jaringan paranchymatis, bukan serat (gabus) yang dikenal dengan 

inti (pith) serta debu-debu coir (dust). Untaian tersusun dari selulosa di mana 

kekerasan dan kelapukan terjadi setelah buah kelapa mencapai matang penuh dan 

kelapukan terjadi  setelah berumur 4 bulan (Rosyidi, 2010). 

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. 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 (Rosyidi, 2010). 

Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari pemakaian sabut kelapa adalah 

kaya akan unsur N, P, K; dapat merangsang dan mempercepat tumbuhnya akar, 

batang, dan daun, dapat menyuburkan tanah, dapat menyimpan air yang relatif 

lama sehingga membantu tumbuhnya akar baru, mempertahankan kelembaban, 

meningkatkan aerasi (sirkulasi udara dalam tanah) dan memperbaiki sifat fisik 

tanah sehingga dapat menghindarkan kebusukan  akar terutama pada tanaman 

baru di pembibitan, dan kapasitas menyimpan air tinggi sehingga menghemat 

waktu pemeliharaan yakni dalam penyiraman (Susanto, 2005). 
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2.3.3 Pupuk Kandang Kambing 

Pupuk kandang kambing adalah pupuk yang berasal dari kotoran dan 

limbah ternak kambing. Tekstur dari kotoran kambing adalah khas, karena 

berbentuk butiranbutiran yang agak sukar dipecah secara fisik sehingga sangat 

berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan proses penyediaan haranya. Nilai 

rasio C/N pupuk kandang kambing umumnya masih di atas 30. Pupuk kandang 

yang baik harus mempunyai rasio C/N20, sehingga pupuk kandang kambing akan 

lebih baik penggunaannya bila dikomposkan terlebih dahulu. Kalaupun akan 

digunakan secara langsung, pupuk kandang ini akan memberikan manfaat yang 

lebih baik pada musim kedua pertanaman. Kadar air pukan kambing relatif lebih 

rendah dari pukan sapi dan sedikit lebih tinggi dari pukan ayam (Hartatik dan 

Widowati, 2006). 

Pupuk kandang kambing sebelum dikomposkan mengandung unsur N 

1.41%, C/N 32.98g, P 0.54g, K 0.75 % dan setelah dikomposkan N 1.85 %, C/N 

11.3g, P 1.14g K 2.49g (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, 

lebar daun terpanjang, jumlah anakan, diameter batang, bobot tanaman umur 9 

MST dan kandungan fosfor daun) dan perkembangan tanaman tempuyung 

(jumlah biji per bunga, jumlah total bunga per tanaman, dan waktu berbunga). 




