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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh pemberian pupuk 

kotoran  ayam  terhadap produktivitas cabai rawit, (2) pengaruh pemberian pupuk 

kotoran  kambing terhadap produktivitas cabai rawit dan (3) pengaruh pemberian 

pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing terhadap produktivitas cabai 

rawit. Parameter yang digunakan adalah produktivitas cabai rawit panen ke-1, 2 

dan 3. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan 

penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua 

faktorial. Faktor yang pertama yaitu pemberian pupuk kotoran ayam dan faktor 

yang kedua yaitu pemberian kotoran kambing. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dengan melakukan eksperimen, observasi, dokumentasi dan 

telaah kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi (1) uji prasyarat 

analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas, (2) uji hipotesis dengan 

menggunakan anava satu jalan (one way anava) dan (3) uji lanjut/pos hoct tes. 

Hasil penelitian ini yaitu dengan pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk 

kotoran kambing dapat meningkatkan produktivitas  pada cabai rawit. Hal tersebut 

didukung dengan fakta bahwa jumlah produktivitas cabai rawit dari panen ke-1 

sampai panen ke-3 hasil yang optimal terdapat pada perlakuan B2S2 (pemberian 

pupuk kotoran ayam 200 gram dan kotoran kambing 200 gram) dengan hasil yaitu 

54,3 gram. Sedangkan hasil produktivitas cabai rawit yang paling sedikit dari 

panen ke-1 sampai panen ke-3 terdapat pada perlakuan B0S0 (tanpa pemberian 

pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing) dengan hasil yaitu 14,7 gram. Untuk 

kesimpulan yang didapat yaitu (1)Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam 

dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap 

produktivitas tanaman cabai rawit  (2) Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran 

kambing dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap 

produktivitas tanaman cabai rawit dan (3) Ada pengaruh pemberian pupuk 

kotoran ayam dan kotoran kambing dengan perlakuan yang berbeda dan 

konsentrasi yang berbeda terhadap produktivitas tanaman cabai rawit 

 

 

Kata Kunci: Pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing, 

produktivitas cabai rawit. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Pupuk organik sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan 

tanah dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan 

pupuk organik akan mengembalikan bahan organik ke dalam tanah 

sehingga terjadi peningkatan produksi tanaman (Syekfani,2000). Pupuk 

organik itu sendiri bisa berasal dari pupuk kandang, pupuk hijau atau 

pupuk yang terbuat dari sisa-sisa tumbuhan,humus dan lain-lain. 

Penggunaan pupuk kandang sudah cukup lama di identikkan dengan 

keberhasilan pemupukan dan pertanian berkelanjutan. Hal ini tidak hanya 

karena mampu memasok bahan organik, tetapi karena berasosiasi dengan 

tanaman pakan yang pada umumnya meningkatkan perlindungan dan 

konversasi tanah. Pupuk kandang ini bisa berasal dari kotoran ayam dan 

kotoran kambing. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Neni Marlina (2010), 

yang meneliti pemanfaatan jenis pupuk kandang pada cabai merah 

mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan jenis pupuk kandang berpengaruh 

terhadap produksi tanaman cabai merah. Perlakuan pupuk kandang ayam 

memberikan hasil yang lebih baik terhadap produksi tanaman cabai merah 

dibandingkan jenis pupuk kandang kotoran kambing dan sapi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk 

organik yang berasal dari kotoran ayam dan kotoran kambing. Penggunaan 

pupuk organik ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah sehingga 

dengan menggunakan pupuk organik ini tanah bisa tetap subur. Dan 

dengan kadar hara P pada kotoran ayam sangat tinggi ini dapat membantu 

dalam pembentukan buah. Sehingga penelitian ini nantinya dapat memberi 

tahu pada pembaca bahwa penggunaan pupuk organik lebih baik dari pada 

pupuk anorganik yang terbuat dari bahan kimia yang dapat merusak 

kesuburan tanah itu sendiri. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH PUPUK KOTORAN 

AYAM DAN KOTORAN KAMBING TERHADAP PRODUKTIVITAS 

TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frustescens L.). 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian dilakukan di Laboratorium GrenHouse Pendidikan 

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk pemberian pupuk kotoran ayam dan 

kotoran kambing terhadap produktivitas tanaman cabai rawit. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2013 sampai 

dengan Mei 2013 

2. Alat dan Bahan Penelitian 

a. Alat yang digunakan dalam penelitian 

Plastik polybag dengan warna hitam yang berdiameter 30 cm, sprayer, 

cetok, ember plastik, kertas label, timbangan. 

b. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

Pupuk kotoran ayam, pupuk kotoran kambing, tanah, air, dan tanaman 

cabai rawit. 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam pelaksanaan ini dilakukan dengan tiga tahapan, tahap-tahap 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap pertama : Tahap persiapan 

a. Persiapan alat dan bahan 

Menyiapkan semua alat dan bahan yang digunakan untuk 

penelitian. 

b. Persiapan bibit 

Bibit yang digunakan berumur 2 bulan. 
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2. Tahap kedua : Tahap pembuatan pupuk 

a. Menyiapkan kotoran ayam dan kotoran kambing. 

b. Mengeringkan di bawah sinar matahari. 

3. Tahap ketiga : Tahap pelaksanaan 

a. Pada pelaksanaan penelitian ini terlebih dahulu menyiapkan 

polybeg sebanyak 27 polybag. 

b. Mengisi masing-masing polybag dengan media tanah dan pupuk 

kotoran ayam dan kotoran kambingdengan kadar yang berbeda 

yaitu 100 gram dan 200 gram. 

c. Memasukkan bibit tanaman cabai rawit ke dalam polybag yang 

sudah disediakan yang berisi tanah dan pupuk. 

d. Media tanam di tempatkan pada tempat yang cukup terkena 

cahaya matahari. 

e. Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi hari. 

f. Pengambilan data dilakukan pada saat panen minggu ke-I, ke-II 

dan ke-III. 

4. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini digunakan metode eksperimen dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan dua faktor. Faktor I adalah 

pemberian pupuk kotoran ayam,sedangkan faktor II adalah pemberian 

pupuk kotoran kambing. Adapun taraf perlakuan adalah sebagai berikut : 

Faktor I : Pemeberian pupuk kotoran ayam 

B0 : Tanpa menggunakan pupuk kotoran ayam (sebagai kontrol). 

BI  : Pemupukan menggunakan pupuk kotoran ayam 100 gram. 

B2 : Pemupukan menggunakan pupuk kotoran ayam 200 gram. 

Faktor II : Pemberian pupuk kotoran kambing 

S0 : Tanpa menggunakan pupuk kotoran kambing (sebagi kontrol). 

SI  : Pemupukan menggunakan pupuk kotoran kambing 100 gram. 

S2 : Pemupukan menggunakan pupuk kotoran kambing 200 gram. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Eksperimen 

Yaitu melakukan eksperimen dengan membuat pupuk padat kotoran 

ayam dan kotoran kambing yang dikeringkan di bawah sinar matahari 

dan kemudian diaplikasikan pada tanaman cabai rawit. 

b. Obsevasi 

Yaitu melakukan observasi untuk memperoleh data secara langsung 

dalam percobaan dan dalam metode ini penulis mengadakan 

pengamatan dan pencatatan terhadap berat cabai. 

c. Dokumentasi 

Yaitu metode pengamatan dengan cara mendokumentasikan penelitian 

dari awal sampai akhir dengan foto atau kamera digital. 

d. Telaah Kepustakaan 

Yaitu mengkaji literatur-literatur, penelitian-penelitian sebelumnya 

yang relevan dengan penelitian dan jurnal-jurnal yang relevan. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Varian (Anava) satu jalur untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing terhadap 

produktivitas tanaman cabai rawit. 

Keputusan statistik : 

H1.1 = Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dengan perlakuan 

yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap 

produktivitas tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens L.). 

H1.2 = Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran kambing dengan 

perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap 

produktivitas tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens L.). 

H1.3 = Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran 

kambing dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang 

berbeda terhadap produktivitas tanaman cabai rawit (Capsicum 

frustescens L.). 
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Keputusan uji : 

Jika H0 > 0,05 maka H0 diterima 

Jika H0 < 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima 

Pengambilan Keputusan : 

a) Perbandingan Fhitung dengan F tabel 

            Syarat  :  Jika Fhitung > F tabel =  H0 ditolak 

                           Jika Fhitung  <  F tabel = H0 diterima 

b) Perbandingan probabilitas 

Syarat : Jika Sig. atau nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

            Jika Sig. Atau nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Data Hasil Penelitian  

Berikut adalah jumlah produktivitas (berat) cabai rawit dengan 

pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing panen ke-I sampai 

panen ke-III. 

Tabel 4.1. Jumlah produktivitas buah cabai rawit dengan pemberian pupuk 

kotoran ayam dan kotoran kambing panen ke-I sampai panen 

ke-III (gram) 

Perlakuan Panen Jumlah 

1 2 3 

B0S0 5,5 4,9 4,3 14,7* 

B0S1 6,5 6 5,2 17,7 

B0S2 8 7,4 6,8 22,2 

B1S0 9,7 9,3 8,5 27,5 

B1S1 11,2 10,5 9,7 31,4 

B1S2 11,9 11,8 11 34,7 

B2S0 14,5 13,8 13,9 42,2 

B2S1 16,1 15,3 14,4 45,8 

B2S2 19 18,3 17 54,3** 

                         Jumlah 290,5 

Keterangan:  *  Cabai dengan produktivitas paling sedikit 

** Cabai dengan produktivitas paling banyak 
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Dapat dilihat dari tabel 4.1. di atas bahwa jumlah hasil 

produktivitas cabai rawit dari panen ke-1 sampai panen ke-3 hasil 

terbanyak didapatkan pada perlakuan B2S2. Pada perlakuan B2S2 ini 

produktivitas yang paling optimal terdapat pada panen ke-1 dengan 

hasil 19 gram. Dan untuk panen ke-2 dan panen ke-3 hasilnya yaitu 

18,3 gram dan 17 gram dengan jumlah yang didapat yaitu 54,3 gram. 

Sedangkan untuk produktivitas yang paling sedikit pada tabel di atas 

terdapat pada perlakuan B0S0. Pada perlakuan B0S0 ini dari panen 

ke-1 sampai panen ke-3, hasil yang paling banyak terdapat pada panen 

ke-1  dengan hasil 5,5 gram dan untuk panen ke-2 dan ke-3 hasilnya 

4,9 gram dan 4,3 gram dengan jumlah yang didapat yaitu 14,7 gram. 

Jumlah produktivitas cabai rawit panen  ke-1 sampai panen ke-

3 dapat dilihat pada histogram berikut ini: 

 

Dari Gambar 4.1. di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

produktivitas cabai rawit panen ke-1 sampai panen ke-3 hasil 

terbanyak terdapat pada perlakuan B2S2. Pada perlakuan B2S2 ini 

produktivitas cabai rawit dari panen ke-1 sampai panen ke-3 

meningkat hingga 54,3 gram. Sedangkan untuk produktivitas yang 

paling sedikit pada tabel di atas terdapat pada perlakuan B0S0. Pada 
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perlakuan B0S0 ini dari panen ke-1 sampai panen ke-3 hasil yang 

didapat yaitu 14,7 gram.  

1. Pembahasan 

  Hasil penelitian mengenai pengaruh pemberian pupuk kotoran 

ayam dan pupuk kotoran kambing terhadap produktivitas tanaman cabai 

rawit diperoleh hasil beragam pada setiap minggu (tabel 4.1). Menurut 

Nawangsih dkk. (2003), suhu untuk pembungaan tanaman cabai rawit 

berkisar 24
0
C – 27

0
C, artinya suhu udara pada saat penelitian tergolong 

tinggi dalam pembentukan buah. Ketersediaan unsur hara N, P dan K yang 

cukup bagi tanaman jelas untuk memberi jaminan ketersediaan hara bagi 

tanaman agar tetap diperoleh hasil yang maksimal (Cahyono, 2007).  

a. Jumlah produktivitas cabai rawit panen ke-1 sampai panen ke-3 

hasil yang paling banyak 

 Jumlah produktivitas tanaman cabai rawit panen ke-1 sampai 

panen ke-3 hasil yang terbanyak terdapat pada perlakuan B2S2.  Pada 

perlakuan B2S2 (dengan pemberian pupuk kotoran ayam 200 gram 

dan pupuk kotoran kambing 200 gram) mendapat hasil yang paling 

optimal terdapat pada panen  ke-1 dengan hasil 19 gram. Dan untuk 

panen ke-2 dan panen  ke-3 hasilnya yaitu 18,3 gram dan 17 gram 

dengan jumlah yang didapat yaitu 54,3 gram. Perlakuan B2S2 

produktivitasnya paling banyak disebabkan karena pada perlakuan 

B2S2 dilakukan kombinasi dalam pemberian pupuk kotoran ayam dan 

kotoran kambing dengan masing-masing dosis yaitu 200 gram. 

Dengan kombinasi kedua pupuk tersebut produktivitas cabai rawit 

mendapatkan hasil yang optimal juga.  

 Pupuk kotoran ayam dapat menyumbangkan unsur hara yang 

diperlukan tanaman, seperti N, P, K, dan beberapa unsur hara mikro 

berupa Fe, Zn dan Mo (Harsono, 2009 ). Sedangkan untuk pupuk 

kotoran kambing mampu meningkatkan kesuburan tanah, 

memperbaiki struktur tanah dengan pemantapan agregat tanah, aerasi  

dan daya menahan air, serta kapasitas tukar kation. Struktur tanah 
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yang baik menjadikan perakaran berkembang dengan baik sehingga 

semakin luas bidang serapan terhadap unsur hara maka dapat 

menjadikan produktivitas tanaman cabai mampu berproduktivitas 

dengan baik (Notohadiprawiro,dkk, 2006). Tetapi untuk kotoran 

kambing itu sendiri memiliki tekstur yang khas, karena berbentuk 

butiran-butiran yang agak sukar dipecah secara fisik sehingga sangat 

berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan proses persediaan 

haranya (Hartatik dan Widowati, 2008). 

b. Jumlah produktivitas cabai rawit panen ke-1 sampai panen ke-3 

hasil yang paling sedikit 

Jumlah produktivitas tanaman cabai rawit panen ke-1 sampai 

panen  ke-3 hasil yang paling sedikit terdapat pada perlakuan B0S0.  

Pada perlakuan B0S0 (tanpa pemberian pupuk kotoran ayam dan 

kotoran kambing) dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3, hasil yang 

paling banyak terdapat pada panen  ke-1  dengan hasil 5,5 gram dan 

untuk panen ke-2 dan ke-3 hasilnya 4,9 gram dan 4,3 gram dengan 

jumlah yang didapat yaitu 14,7 gram. Perlakuan B0S0 

produktivitasnya paling sedikit disebabkan karena pada perlakuan 

B0S0 ini merupakan kontrol dimana tanaman cabai rawit tidak diberi 

pupuk sama sekali hanya tanah yang kurang akan unsur hara yang 

dapat berakibat rendahnya produksi cabai. 

 Menurut Ibrahim (2012), kurangnya unsur hara dalam tanah dapat 

berakibat rendahnya produktivitas pada cabai rawit. Jika unsur hara 

dalam tanah tidak tersedia maka pertumbuhan tanaman akan 

terhambat dan produksinya menurun. Kekurangan salah satu atau 

beberapa unsur hara akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak 

sebagaimana mestinya yaitu ada kelainan atau penyimpangan-

penyimpangan dan banyak pula tanaman yang mati muda (Thania, 

2011). 
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D. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dengan perlakuan yang 

berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap produktivitas tanaman 

cabai rawit (Capsicum frustescens L.). 

2. Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran kambing dengan perlakuan 

yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap produktivitas 

tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens L.). 

3. Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing 

dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap 

produktivitas tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens L.). 
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