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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk 

hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk 

organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologitanah. Pupuk organik 

mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya (Wikipedia, 

2012). 

Pupuk organik memiliki kelebihan dibanding dengan pupuk 

anorganik, diantaranya adalah a) Berfungsi sebagai granulator sehingga 

dapat memperbaiki struktur tanah, b) Daya serap tanah terhadap air dapat 

meningkat dengan pemberian pupuk organik karena dapat mengikat air 

lebih banyak dan lebih lama, c) Pupuk organik dapat meningkatkan 

kondisi kehidupan di dalam tanah, d) Unsur hara di dalam pupuk organik 

merupakan sumber makanan bagi tanaman, e) Pupuk organik merupakan 

sumber unsure hara N, P, dan S(Prihmantoro, 2004). 

Berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar 

lahan pertanian intensif menurun produktivitasnya dan telah mengalami 

degradasi lahan, terutama terkait dengan sangat rendahnya kandungan 

karbon organik dalam tanah, yaitu 2%. Padahal untuk memperoleh 

produktivitas optimal dibutuhkan karbon organik sekitar 2,5%. Pupuk 

organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik 
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kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan 

meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan(Fariz, 2012). 

Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk 

kandang, sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan 

sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan 

pertanian, dan limbah kota. Kompos merupakan produk pembusukan dari 

limbah tanaman dan hewan hasil perombakan oleh fungi, aktinomiset, dan 

cacing tanah. Pupuk hijau merupakan keseluruhan tanaman hijau maupun 

hanya bagian dari tanaman seperti sisa batang dan tunggul akar setelah 

bagian atas tanaman yang hijau digunakan sebagai pakan ternak. Sebagai 

contoh pupuk hijau ini adalah sisa–sisa tanaman, kacang-kacangan, dan 

tanaman paku air Azolla. Pupuk kandang merupakan kotoran ternak. 

Limbah ternak merupakan limbah dari rumah potong berupa tulang-

tulang,darah, dan sebagainya(Litbang, 2006). 

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. 

Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah 

hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, 

sapi, domba, dan ayam.Pupuk kandang mengandung unsur hara makro dan 

mikro. Pupuk kandang padat (makro) banyak mengandung unsur fosfor, 

nitrogen, dan kalium. Unsur hara mikro yang terkandung dalam pupuk 

kandang di antaranya kalsium, magnesium, belerang, natrium, besi, 

tembaga, dan molibdenum (Distan, 2011). 
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Di lingkungan kita banyak terdapat kotoran ayam dan kotoran kambing 

yang biasanya digunakan untuk pemupukan tanaman padi. Untuk 

mendapatkan kotoran tersebut sangat mudah dan murah. Kotoran ayam 

dan kotoran kambing memiliki unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan. Dibawah ini kandungan unsur hara pada pupuk kandang 

meliputi unsur makro dan unsur mikro : unsur makro dan mikro pada 

kotoran kambing terdiri dari N (2,43%), P (0,73%), K (1,35%), Ca 

(1,95%), Mg (0,56%), Mn (468%), Fe (2891%), Cu (42%), Zn (291). 

Sedangkan unsur makro dan mikro pada kotoran ayam terdiri dari : N 

(1,72%), P (1,82%), K (2,18%), Ca (9,23%), Mg (0,86%), Mn (610%), Fe 

(3475%), Cu (160%), Zn (501%). Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

kotoran kambing memiliki unsur N lebih tinggi dibanding kotoran ayam 

(Anonim, 2011). 

  Dari penelitian yang dilakukan Alhada (2009), bahwa kotoran 

ayam memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman jagung 

yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman jagung. Penelitian yang 

dilakukan Agus Supardi (2011), bahwa pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi kotoran kambing terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

memberikan pengaruh pada luas daun dan tinggi tanaman. Dari penelitian 

yang dilakukan Panut Sahari (2005), bahwa jenis pupuk kandang ayam 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar brangkasan 

dan berat kering brangkasan tanaman krokot landa hingga umur 10 MST.  
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  Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu 

komoditas sayuran penting. Cabai merah dikenal sebagai bahan penyedap 

masakan dan pelengkap berbagai menu masakan khas Indonesia. 

Kebutuhan akan komoditas ini semakin meningkat sejalan dengan makin 

bervariasinya jenis dan menu masakan yang memanfaatkan produk ini. 

Selain itu juga karena semakin ditingkatkannya ekspor komoditas non 

migas(Abdjad Asih Nawangsih, Hari Purwanto Imdad, Agung Wahyudi, 

2003).  

  Cabai juga banyak mengandung gizi berupa protein dan vitamin 

yang berguna bagi tubuh. Kandungan gizi cabai merah segar per 100 gram 

terdiri dari 31,0 kal; 1,0 gram protein; 0,3 gram lemak; 7,3 gram 

karbohidrat; 29,0 mg Kalsium; 24,0 mg Fosfor; 0,5 mg Besi; 470 mg 

Vitamin A; 18,0 mg Vitamin C; 0,05 mg Vitamin B1; 0,03 mg Vitamin 

B2; 0,20 mg Niasin; 0,1-1,5% kapsaikin; 2,33% pektin; 8,57% pentosan; 

0,8-1,4% pati( Bernardinus Y. Wahyu Wiryanta, 2002 ). 

  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh  Mariono, Endang 

Suprapti, dan Tyas SKD (2006), bahwa berat cabai merah per petak yang 

tertinggi pada kombinasi V3D3 (Varietas Prabu) dengan dosis 14 ton/ha) 

17,417 kg/petak (24,2 ton/ha) dan terendah yaitu diperoleh pada 

kombinasi perlakuan V1D0 (Varietas Hot Beauty dengan tanpa perlakuan 

pemupukan organik padat) yaitu 12,597 kg/petak (17,5 ton/ha).  

  Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Pupuk KotoranAyam dan 
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Pupuk Kotoran Kambing Terhadap Produktivitas Tanaman Cabai Merah 

Keriting (Capsicumannum L.)” 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan untuk 

mempermudah memahami masalah maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Subyek penelitian 

Pupuk padat kotoran ayam dan kotoran kambing. 

2. Obyek penelitian 

Tanaman cabai merah keriting (Capsicumannum L.). 

3. Parameter 

Produktivitas tanaman cabai merah keriting (Capsicumannum L.)pada 

minggu ke- I, ke- II, ke- III. 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan kambing 

terhadap produktivitas tanaman cabai merah keriting (Capsicumannum 

L.)? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adlah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran 

kambing terhadap produktivitas tanaman cabai merah keriting (Capsicum 

annum L.)? 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat diantaranya : 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang pemanfaatan kotoran 

ayam dan kambing sebagai pupuk organik. 

2. Bagi produsen, memberikan masukan pada produsen mengenai 

pemanfaatan kotoran ayam dan kotoran kambing sebagai pupuk 

organik pada cabai merah keriting. 

3. Bagi Masyarakat, memberikan alternatifpemanfaatan kotoran ayam 

dan kotoran kambing sebagai pupuk organik pada tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


