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BERBAGAI MACAM MEDIA 

EFFECT OF LIQUID PERTILIZER FROM ORGANIC DECOMPOSITION TO 

THE GROWTH AND YIELD OF CHILLI ON VARIOUS MEDIA 
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1Mahasiswa, 2 pembimbing utama, 3Dosen pembimbing pendamping 

Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, 

Universitas Mataram 

Email : Mayorcool7@gmail.com 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dan macam 

media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit (Capsicum frutescent L.). 

Percobaan dilaksanakan di rumah kaca (Green House) Gaharu Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram, dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 sampai tanggal 21 Juni 2018. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Percobaan dirancang 

dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan pola faktorial. Ada dua faktor yang diuji, 

faktor pertama dosis pupuk organik cair yaitu; d0 = 0 ml pupuk organik cair/l air (control), 

d1 = 100 ml pupuk organik cair/l air, d2 = 200 ml pupuk organik cair/l air, dan d3 = 300 ml 

pupuk organik cair/l air. Sedangkan faktor kedua macam media tanam yaitu; m1 = media 

tanah dan m2 = media tanah + pupuk kandang. Hasil penelitian menunjukan aplikasi pupuk 

organik cair berpengaruh terhadap total jumlah buah, dan total berat buah, hasil tertinggi 

dicapai pada dosis 300 ml/l air (D3) dengan persentase kenaikan total jumlah buah 71,56% 

dan total berat buah 69,60%, media tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman cabai rawit, dan kombinasi media tanam dengan dosis pupuk organik cair 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 

Kata Kunci : Pupuk Organik Cair, Macam Media, dan Cabai Rawit 

ABSTRACT 

This study aims To determine the effect of liquid organic fertilizer and various 

planting media on the growth and yield of cayenne pepper (Capsicum frutescent L.). The 

experiment was conducted in Gaharu Greenhouse, Faculty of Agriculture, University of 

Mataram, held in 5 March 2018 until 21 June 2018. The research method used is 

experimental method. The experiment was designed with a complete randomized design 

(RAL) with a factorial pattern. There are two factors in the test, the first factor is liquid 

organic fertilizer dosage; d0 = 0 ml of liquid organic fertilizer/l water (control), d1 = 100 

ml of liquid organic fertilizer/l water, d2 = 200 ml of liquid organic fertilizer/l water, and 

d3 = 300 ml of liquid organic fertilizer/l water. While the second factor is planting media; 

m1 = soil and m2 = Soil + manure. The results showed that the application of organic liquid 

fertilizer has an effect on the total amount of fruit and the total fruit weight. The highest yield 

on the use of fertilizer is achieved at a dose of 300 ml/l water (D3) with the percentage of 

increasing total amount of fruit 71,56% and total fruit weight 69,60%, planting media has 

no effect on growth and yield of cayenne pepper, planting with a dose of liquid organic 

fertilizer does not affect the growth and yield of pepper cayenne plants. 

Keywords : Organic Liquid Fertilizer, Various Media, Chilli 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan sampah merupakan masalah utama yang sangat membutuhkan 

perhatian khusus dikalangan masyarakat, menimbulkan efek buruk terhadap kualitas 

lingkungan. Sampah-sampah yang dihasilkan tiap hari tidak dapat dimanfaatkan dengan baik 

dan menyebabkan terjadinya penumpukan sampah yang berdampak terhadap kehidupan dan 

kesehatan lingkungan, terutama kehidupan manusia. Data statistik menunjukan rata-rata 

volume sampah perkotoaan di Mataram perharinya mencapai ±1444 m3/hari di tahun 2016, 

sedangkan untuk sampah Kecamatan Ampenan ±283 m3/hari, Kecamatan Sekarbela ±229 

m3/hari, Kecamatan Mataram ±263 m3/hari, Kecamatan Selaparang ±219 m3/hari, 

Kecamatan Cakranegara ±190 m3, dan Kecamatan Sandubaya ±260 m3/hari di tahun 2016 

(Badan Statistik Kota Mataram, 2017). 

Sampah yang dihasilkan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan sisa pertanian 

lainnya yang memilki kandungan unsur hara yang tinggi. Permasalahan sampah tersebut, 

dapat diterapkan pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk organik cair melalui proses 

dekomposisi dan penggunaan pupuk kandang sebagai campuran media tanam, diharapkan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit (Capsicum frutescent L.). 

Kelebihan pupuk organik cair dapat secara cepat mengatasi defesiensi hara, tidak 

bermasalah dalam pencucian hara, dan tidak merusak tanah dan tanaman walapun digunakan 

sesering mungkin, dibandingkan dengan pupuk cair anorganik. Sedangkan penambahan 

pupuk kandang sebagai media tanam, dapat memperbaikan sifat fisik, kimia dan biologi 

tanah serta menyuplai kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Namun, pada musim tertentu 

seperti musim penghujan tanaman cabai terjadi penurunan produksi, akibat dari gugurnya 

bunga dan kerontokan buah disebabkan tidak tahan terhadap terpaan air hujan yang tinggi. 

Oleh karena itu dapat dilakukan budidaya tanaman cabai secara eksitu pada Polybag, 

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman cabai rawit. 

Budidaya tanaman cabai di polybag memberi keuntugan tersendiri, dapat 

memanfaatkan lahan yang sempit lebih efektif, tanaman mudah dikontrol, dan sebagai 

tanaman hias. Selan itu juga sebagai upaya penghijauan, mengatasi kelangkaan cabai, 

menghemat pengeluaran keluarga dan sebagai penyaluran hobi (Alex, 2006). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dan macam media tanam terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit (Capsicum frutescent L.). 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca (Green House) Gaharu Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram. Percobaan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 sampai tanggal 21 

Juni 2018. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian seperti tong, nampan cangkul, sekop, Polybag, 

ayakan, pisau, parang, penggaris, gunting, ember, siku paralon ¼, pipa paralon ukuran ¾ dan 

¼, botol, masker, gayung, sarung tangan, saringan, solder, selang kecil, karung, kantong 

plastik, corong, timbangan analitik, gelas ukur, kertas label dan alat tulis menulis. Sedangkan 

bahan yang digunakan selama penelitian seperti tanaman cabai rawit (Capsicum frutescent 

L.) Varietes Murni, tanah, pupuk kandang, air, lem pipa, dan pupuk organik cair. 

Metode Penelitian dan Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Percobaan 

dirancang dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan pola faktorial. Ada dua faktor yang 

diuji, faktor pertama adalah perlakuan 45 hari lama dekomposisi pupuk organik cair, yang 

terdiri atas empat dosis (D), yaitu; d0 = 0 ml pupuk organik cair/l air (kontrol), d1 = 100 ml 

pupuk organik cair/l air, d2 = 200 ml pupuk organik cair/l air, dan d3 = 300 ml pupuk organik 

cair/l air. Sedangkan faktor kedua macam media tanam (M), yaitu; m1 = Media tanah dan m2 

= Media tanah + pupuk kandang. Dari kedua faktor tersebut diperoleh 8 kombinasi perlakuan 

dan setiap kombinasi perlakuan dibuat 3 ulangan, sehingga ada 24 unit percobaan. 

Proses Pembuatan Pupuk Organik Cair 

a. Pembuatan wadah dekomposisi sampah organik 

 Disiapkan tong yang sebagai tempat penampungan sampah organik berukuran 80 

liter, selang berukuran kecil/keran, nampan, siku paralon (¼ mm), pipa (¼ mm) 4 

buah dengan panjang mengikuti lebar tong, dan pipa berukuran (¾ mm) 1 buah yang 

telah dipotong mengikuti tinggi tong. 

 Dibuatkan lubang pada pipa (¾ mm) untuk dimasukannya pipa ukuran (¼ mm) 

sekitar ±15 cm dari tinggi tong, untuk memisahkan sampah organik dengan cairan 

yang dihasilkan, dapat dilihat pada Gambar 1. 

 Dilakukan pembuatan saringan sampah organik mengikuti besarnya lingkaran tong 

dan diberi lubang-lubang kecil secara merata dengan jarak ±5 cm, serta diberi lubang 
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pada bagian tengan mengikuti besarnya pipa (¾ mm). 

 Disusun kerangka penyanga saringan sampah organik menjadi satu, sehingga siap 

digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair, dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Pembuatan penyangga sampah organik   Gambar 2: Penyusunan penyanga sampah 

Organik 

b. Pembuatan pupuk organik cair. 

 Dilakukan pengumpulan sampah organik, berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan 

sisa pertanian lainnya, dapat dilihat pada Gambar 3. 

 Dilakukan penyortiran dan pengecilan potongan sampah organik, dan 

 Dilakukan penimbunan sampah organik kedalam tong yang telah disiapkan, tong 

ditutup rapat agar proses dekomposisi berlangsung baik, dapat dilihat pada Gambar 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Pengumpulan sampah organik Gambar 4: Penimbunan sampah organik 

c. Panen dan hasil pupuk organik cair 

 Dilakukan pemanenan, dan penyaringan pupuk organik cair ketika mencapai batas 

45 hari dekomposisi, dapat dilihat pada Gambar 5. 
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 Dilakukan penyimpanan hasil pupuk organik cair pada suhu ruangan, dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 Dilakukan pengecekan hasil kandungan pupuk cair hasil dekomposisi sampah 

organik. 

Pemupukan 

Pemupukan terlebih dahulu diberikan pupuk dasar NPK 400 kg/Ha setara dengan 3 

g/tanaman. Pupuk susulan diberikan sesuai perlakuan, yaitu; d0 = 0 ml pupuk organik cair/l 

air (kontrol), d1 = 100 ml pupuk organik cair/l air, d2 = 200 ml pupuk organik cair/l air, dan 

d3 = 300 ml pupuk organik cair/l air dengan pemberian pupuk 12 kali/minggu. Sebelum 

tanaman dipupuk, dilakukan pengenceran pupuk dengan menambahkan air hingga mencapai 

1 liter dari perlakuan, disajikan pada Tabel 1, 2, dan 3, berikut: 

Tabel 1. Konsentrasi pupuk organik cair perlakuan d1 = 100 ml/l air pada setiap penambahan 

umur tanaman. 

No Umur 

(Minggu) 

Volume Larutan 

(ml/Tanaman/Minggu) 

Total Kandungan Pupuk 

(ml/Tanaman/Minggu) 

1 1-2 25 ml x 2 2,5 ml x 2 

2 3-4 45 ml x 2 4,5 ml x 2 

3 5-6 70 ml x 2 7 ml x 2 

4 7-8 95 ml x 2 9,5 ml x 2 

5 9-10 120 ml x 2 12 ml x 2 

6 11-12 145 ml x 2 14,5 ml x 2 

∑ 12 1.000 100 

Tabel 2. Konsentrasi pupuk organik cair perlakuan d2 = 200 ml/l air pada setiap penambahan 

umur tanaman. 

No Umur 

(Minggu) 

Volume Larutan 

(ml/Tanaman/Minggu) 

Total Kandungan Pupuk 

(ml/Tanaman/Minggu) 

1 1-2 25 ml x 2 5 ml x 2 

2 3-4 45 ml x 2 9 ml x 2 

3 5-6 70 ml x 2 14 ml x 2 

4 7-8 95 ml x 2 19 ml x 2 

5 9-10 120 ml x 2 24 ml x 2 

6 11-12 145 ml x 2 29 ml x 2 

∑ 12 1.000 200 
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Tabel 3. Konsentrasi pupuk organik cair perlakuan d3 = 300 ml/l air pada setiap penambahan 

umur tanaman. 

No Umur (Minggu) 
Volume Larutan 

(ml/Tanaman/Minggu) 

Total Kandungan Pupuk 

(ml/Tanaman/Minggu) 

1 1-2 25 ml x 2 7,5 ml x 2 

2 3-4 45 ml x 2 13,5 ml x 2 

3 5-6 70 ml x 2 21 ml x 2 

4 7-8 95 ml x 2 28,5 ml x 2 

5 9-10 120 ml x 2 36 ml x 2 

6 11-12 145 ml x 2 43,5 ml x 2 

∑ 12 1.000 300 

Dari 24 tanaman sempel, 18 tanaman yang menjadi perlakuan pupuk organik cair 

dan sisanya tanpa dosis perlakuan (control). Total kebutuhan pupuk organik cair dosis untuk 

18 tanaman (d1 = 100 ml/tanaman) + (d2 = 200 ml/tanaman) + (d3 = 300 ml/tanaman) = 600 

ml/tanaman x 18 tanaman = 10.800 ml). 

Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan yang amati seperti; laju pertumbuhan tinggi tanaman, laju 

pertumbuhan diameter batang, laju pertumbuhan jumlah daun, umur berbunga, dan jumlah 

cabang produktif. Sedangkan fase produksi seperti umur panen, jumlah buah pertanaman, 

dan berat total buah. 

Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan sidik ragam (Analisis Of Variance) dengan 

tarap nyata 5%. Bila ada beda nyata dilakukan uji lanjut dengan uji beda nyata jujur atau 

BNJ (Honestly Signifikan Difference) dengan taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

 Adapun data hasil pengamatan pengaruh dosis pupuk organik cair dan macam media 

tanam terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, laju pertumbuhan diameter batang, laju 

pertumbuhan jumlah daun, umur berbunga, jumlah cabang produktif, umur berbuah, total 

jumlah buah, dan total berat buah disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5 berikut: 
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Tabel 4. Rata-rata dan hasil uji lanjut terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, laju 

pertumbuhan jumlah daun, laju pertumbuhan diameter batang, umur berbunga, 

dan jumlah cabang produktif. 

Perlakuan RGR Tinggi 

Tanaman 

(cm) 

RGR 

Diameter 

Batang (mm) 

RGR 

Jumlah 

Daun 

Umur 

Berbunga 

(HST) 

Jumlah 

Cabang 

Produktif 

Umur 

Panen 

(HST) 

Dosis 

D0 11,83 a 1,85 a 15,29 a 55,00 a 5,33 a 102,67 a 

D1 13,61 a 1,71 a 18,16 a 54,17 a 5,67 a 100,83 a 

D2 11,54 a 1,82 a 16,06 a 54,67 a 5,34 a 100,17 a 

D3 12,19 a 1,82 a 19,38 a 50,17 a 7,00 a 96,50 a 

Media 
M1 12,00 a 1,79 a 16,63 a 54,58 a 6,08 a 100,00 a 

M2 12,59 a 1,81 a 17,82 a 52,42 a 5,58 a 100,08 a 

Keterangan :  Huruf yang sama adalah angka yang menunjukkan hasil tidak berbeda nyata pada kolom 

yang sama menurut uji BNJ 5%. 

 RGR (Relatife Growth Rate) Laju Pertumbuhan Relative; D0 = 0 ml pupuk organik cair 

(kontrol); D1 = 100 ml pupuk organik cair/l air; D2 = 200 ml pupuk organik cair/l air; D3 = 

300 ml pupuk organik cair/l air; M1 = Tanah; dan M2 = Tanah + Pupuk kandang. 

Pada Tabel 4, tampak bahwa dosis aplikasi pupuk organik cair dan macam media 

tanam tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, laju pertumbuhan 

diameter batang, laju pertumbuhan jumlah, umur berbunga, jumlah cabang produktif, dan 

umur panen.  

Tabel 5. Rata-rata dan hasil uji lanjut terhadap total jumlah buah, dan berat total buah. 

Perlakuan Total Jumlah Buah  Total Berat Buah (gr) 

Dosis 

D0 24,00 b 22,33 b 

D1 14,50 b 15,50 b 

D2 14,50 b 20,83 b 

D3 46,50 a 51,00 a 

BNJ 5%  20,48 20,41 

Media 
M1 21,25 a 27,33 a 

M2 28,50 a 27,50 a 

Keterangan :  Huruf yang sama adalah angka yang menunjukkan hasil tidak berbeda nyata pada kolom 

yang sama menurut uji BNJ 5%. 

 D0 = 0 ml pupuk organik cair (kontrol); D1 = 100 ml pupuk organik cair/l air; D2 = 200 

ml pupuk organik cair /l air; D3 = 300 ml pupuk organik cair /l air; M1 = Tanah; dan M2 

= Tanah + Pupuk kandang.. 

Pada Tabel 5, tampak bahwa dosis aplikasi pupuk organik cair berpengaruh terhadap 

total jumlah buah, dan total berat buah dengan hasil tertinggi pada penggunaan dosis 300 ml 

pupuk organik cair/l air (D3). Demikian juga macam media tanam tidak berpengaruh 

terhadap total jumlah buah, dan total berat buah. 

Pembahasan 

 Rekapitulasi analisis sidik ragam setiap parameter disajikan pada Tabel 6, berikut: 
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Tabel 6. Hasil Analisis sidik ragam terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, laju 

pertumbuhan diameter batang, laju pertumbuhan jumlah daun, umur berbunga, 

jumlah cabang produktif, umur berbuah, total jumlah buah, dan total berat buah. 

No Parameter 
Perlakuan 

Dosis Media DosisxMedia 

1. RGR Tinggi Tanaman ns ns ns 

2. RGR Diameter Batang ns ns ns 

3. RGR Jumlah Daun ns ns ns 

4. Umur Berbunga ns ns ns 

5. Jumlah Cabang Produktif  ns ns ns 

6. Umur Panen ns ns ns 

7. Total Jumlah Buah S ns ns 

8. Total Berat Buah S ns ns 
Keterangan: RGR (Relatife Growth Rate) Laju Pertumbuhan Relative; s = (Significant); ns = (Non 

Significant). 

Pada Tabel 6, tampak bahwa dosis pupuk organik cair tidak berpengaruh terhadap 

laju pertumbuhan, umur berbunga, jumlah cabang produktif, dan umur panen. Dikarenakan 

dipengaruhi oleh faktor genetik tanaman cabai, seperti varietes tanaman. Varietes tanaman 

yang digunakan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, penggunaan 

varietes yang unggul mempengaruhi potensi berproduksi tanaman cukup tinggi dalam 

kondisi lingkungan yang ada, terutama sifat-sifat dalam tanaman. Dalam kondisi yang sama, 

tanaman dengan faktor genetik yang baik akan tumbuh dan berproduksi lebih baik 

dibandingkan dengan tanaman yang mempunyai faktor genetik kurang (Ma’shum, 2005). 

Hal tersebut yang menyebabkan tanaman cabai tidak memperlihatkan pengaruh nyata 

walaupun diberikan perlakuan dosis pupuk organik cair, dikarenakan faktor genetik tanaman 

lebih berpengaruh terhadap fase vegetatif tanaman. 

Aplikasi dosis pupuk organik cair berpengaruh terhadap total jumlah buah, dan total 

berat buah, dengan menunjukan hasil tertinggi pada penggunaan pupuk  dicapai pada dosis 

300 ml/l air (Tabel. 5), dengan persentase kenaikan total jumlah buah 71,56% dan total berat 

buah 69,60%, hal tersebut menggambarkan real pertumbuhan tanaman sesungguhnya. 

Diduga kandungan unsur hara makro berupa N, P, dan K tersedia bagi tanaman cabai. 

Kandungan unsur hara tersedia, merangsang tanaman untuk melakukan proses pembungaan 

dan pembuahan dengan cepat, sehingga banyaknya buah dipengaruhi oleh ketersediaan 

unsur hara. Hal tersebut memungkinkan  produksi tanaman menjadi tinggi, sehingga berat 

buah cabai yang diperoleh juga tinggi. Menurut Hardian (2013), yang menyatakan 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, 

pertumbuhan tanaman akan maksimum jika unsur hara yang tersedia dalam jumlah yang 
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optimum dan seimbang. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Habibi dan Elfarisna (2017), 

pupuk yang dibutuhkan tanaman cabai adalah pupuk yang mengandung unsur hara makro 

seperti N, P, dan K, karena ketiga unsur hara tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang besar 

oleh tanaman cabai. Nitrogen  merupakan unsur hara esensial yang yang mudah hilang pada 

tanah, akibat diangkut oleh tanaman dan mudah menguap ke atmosfer, nitrogen merangsang 

pertumbuhan di atas tanah dan dan memberikan warna hijau pada daun. Fosfor memegang 

peranan penting dalam proses fisiologi tanaman, seperti dalam reaksi enzim, fotosisntesa 

senyawa organik didalam tanaman, dan pemindahan energi, selain itu fosfor dapat memacu 

pertumbuhan vegetatif tanaman, sehingga kemasakan buah akan dipercepat jika fosfor dalam 

jumlah yang memadai. Sedangkan Kalium berperan sebagai pengaturan proses fisiologi 

tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transpormasi karbohidrat, membuka 

menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringans sel (Ma’shum, 2005). 

Terpenuhinya kebutuhan unsur hara tanaman, memungkinkan proses fisiologi 

tanaman berlangsung baik, seperti halnya proses fotosintesis pada tanaman. Fotosintesis 

berlangsung baik memungkinkan penyedian energi bagi tanaman terpenuhi, sehingga 

pertumbuhan tanaman akan menjadi baik. Energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan 

kembali oleh tanaman cabai dan disimpan oleh tanaman pada buah tanaman, sehingga, 

energi yang dihasilkan cukup banyak akan mempengaruhi jumlah dan berat buah tanaman 

cabai. 

Media tanam tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan umur berbunga, jumlah 

cabang produktif, umur panen, total jumlah buah dan total berat buah (Tabel 6). Diduga 

bahan organik didalam tanah masih rendah. Kebutuhan pupuk kandang dalam 1 Ha yaitu 30 

ton/Ha, berdasarkan hitungan didapatkan 280 g kebutuhan pupuk kandang per Polibag. 

Bahan organik yang terkandung dari pemberian pupuk kandang sebesar 280 g ke dalam 13 

kg tanah/polybag, yaitu sebesar 2,15%. Penambahan bahan organik sebesar 2,15% tidak 

memperlihatkan pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai, diduga 

kandungan bahan organik tanah yang digunkan lebih rendah, dibandingkan kandungan 

bahan organik yang ideal pada tanah, sehingga dengan penambahan tetap tidak berpengaruh. 

Menurut Ma’shum, (2005), kandungan bahan organik di dalam tanah beragam, sangat 

tergantung pada ganesa tanah, cara pengolahan serta vegetasi tanah mineral yang ideal 

mengandung 12% bahan organik (persen isi) atau 5% berdasarkan persen berat. 

Karakteristik tanah inceptisol memilki bahan organik cukup tinggi 10% sampai dengan 31% 

(Nuryani dkk, 2003, Dalam Ketaren Samuel dkk, 2014).  
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Kekurangan bahan organik didalam tanah dapat memepengaruhi sifat fisik, kimia, 

dan biologi tanah, dan menurunkan kualitas tanah. Kualitas tanah yang menurun, 

menyebabkan proses aerasi tanah menjadi terganggu, daya ikat tanah terhadap unsur hara 

menjadi kurang, dan yang terpenting keberadaan jasat renik atau biota tanah menjadi kurang, 

sehingga dengan pemberian pupuk organik cair tidak dapat diikat oleh tanah atau cenderung 

licing akibatnya pemanfaatan unsur hara menjadi kurang baik untuk pertumbuhan dan hasil 

tanaman cabai. 

Pada Tabel 6, kombinasi perlakuan media tanam dengan dosis pupuk organik cair 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Diduga di pengaruhi oleh 

faktor lingkungan, seperti cahaya matahari dan suhu yang tinggi, selain itu tanaman juga 

terserang hama kutu putih (Bemisia Tabaci). Cahaya matahari yang tinggi pada green house 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tanaman yang disinari cahaya matahari penuh 

dapat menunjukan pertumbuhan tanaman yang kurang baik, hal tersebut dapat dilihat dari 

respon tanaman, respon tanaman terhadap cahaya matahari, yaitu; daun menjadi layu, 

tanaman terlihat kering, dan proses transpirasi dan evapotranspirasi pada tanah dan tubuh 

tanaman menjadi capat sehingga pemberian pupuk organik cair mudah menguap ke udara. 

Menurut Ma,shum (2005), sebagian besar tanaman mampu tumbuh baik pada intensitas 

cahaya kurang dari penyinaran penuh. 

Suhu pada green house mencapai 39,90C sampai dengan 42,10C, hal tersebut 

membuat tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal, dikarenakan melebihi suhu optimum 

pertumbuhan tanaman cabai, yaitu 160C sampai dengan 320C (Tim Bina Karya Tani, 2008). 

Secara langsung suhu mempengaruhi fotosintesis, respirasi, permeabilitas dinding sel, 

kegiatan enzim, penyerapan air, dan unsur hara, transpirasi dan koagulasi protein (Ma’shum, 

2005). 

Selain diakibatkan oleh cahaya matahari dan suhu tanaman juga diserang oleh kutu 

putih. Kutu putih (Bemisia Tabaci), menyebabkan daun tanaman menjadi keriting dan 

mengering seperti terbakar serta menyebabkan kerontokan daun sehingga pertumbuhan 

tanaman menjadi terhambat. Berkurangnya daun tanaman akan menghambat proses 

pemanjangan organ tanaman terutama bagian batang dan jumlah daun. Menurut Marwoto & 

Inayati (2011), bahwa ada serangan parah yang disertai dengan infeksi virus, daun keriting 

dan pertumbuhan tanaman terhambat. Serangan berat pada tanaman muda menyebabkan 

pertumbuhan tanaman kerdil, dan daun keriput. Hal tersebut yang menyebabkan kombinasi 
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dosis pupuk cair dan macam media tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

tanaman cabai. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Aplikasi pupuk organik cair berpengaruh terhadap total jumlah buah, dan total berat 

buah, hasil tertinggi dicapai pada dosis 300 ml/l air (D3), dengan persentase kenaikan 

total jumlah buah 71,56% dan total berat buah 69,60%. 

2) Media tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 

3) Kombinasi media tanam dengan dosis pupuk organik cair tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aplikasi dosis diatas 300 ml pupuk 

organik cair/l air dengan teknik aplikasi lewat daun. 
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