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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan salah satu jenis 

komoditas hortikultura unggulan nasional karena tanaman ini memiliki banyak 

manfaat yaitu buahnya digunakan sebagai bumbu masakan, bahan campuran 

industri makanan, dan sebagai bahan kosmetik, bagian lainya seperti batang, daun, 

dan akarnya juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. 

Produksi tanaman cabai rawit di indonesia selalu mengalami peningkatan di 

kutip dari data BPS tahun 2020 produksi tanaman  cabai rawit pada tahun 2018 

berjumlah 1.335.608 ton dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.374.217 ton 

mencakup seluruh wilayah indonesia (BPS, 2020). Menurut Survei Ekonomi 

Nasional (SUSENAS) Secara konsumsi nasional cabai rawit pada tahun 2018 

sebanyak 1.516 ton pertahun dengan jumlah penduduk 265.015 juta jiwa, kemudian 

pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 1.524 ton per tahun dengan 

jumlah penduduk 273.984 juta jiwa. Menurut data proyeksi kebutuhan cabai tahun 

2018 sampai 2023 kebutuhan konsumsi cabai pada tahun 2023 akan terus 

mengalami peningkatan sebesar 1.673 ribu ton per tahun  (Pusat Data dan Sistem 

Informasi Pertanian, 2019).  

Berdasarkan data tersebut angka produksi cabai rawit belum memenuhi 

kebutuhan konsumsi cabai rawit skala nasional. Salah satu penyebab belum optimal 

nya produksi adalah penggunaan pupuk anorganik yang berlebih . Nugraha (2013) 

menyatakan bahwa pupuk anorganik dalam jangka panjang terbukti dapat mengikis 

unsur hara dan berbagai mineral penting tanah sehingga tanah menjadi kurang subur 

dan berimbas pada hasil panen yang tidak optimal. Penggunaan bahan organik 

berperan  meningkatkan kesuburan tanah dan produksi tanaman dalam pertanian 

berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kandungan bahan organik hanya 2-10% saja 

dari massa tanah dapat meningkatkan fungsi fisik, kimia dan biologis tanah (Hoyle, 

2013). 
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Penambahan bahan organik kotoran sapi pada tanah dapat memperbaiki 

sifat fisik tanah seperti kemampuan mengikat air bagi tanaman. Menurut Lingga 

dan Marsono (2000), Pupuk kandang kotoran sapi memiliki kelebihan yaitu. 

Membantu menetralkan pH tanah, Memperbaiki struktur tanah menjadi lebih 

gembur , Membantu penyerapan unsur hara dari pupuk kimia yang ditambahkan 

dan dapat menurunkan kualitas air bila berdekatan sama sumber air.   

Hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh  Bere, dkk (2020) 

pemberian bahan kotoran sapi dengan dosis 15 ton/ha memberikan hasil tertinggi 

pada variabel bobot buah/tanaman cabai rawit yaitu  81,278 gram/tanaman. Peneliti 

lain melaporkan pemberian bahan organik kotoran sapi dengan dosis 20 ton/ha 

menghasilkan  tinggi tanaman  tertinggi dengan nilai 29 cm, jumlah cabang 

produktif 3,79 cabang, berat buah pertanaman cabai rawit dengan rata-rata 28,62 

gram/tanaman. (Hafizah dan dan Rabiatul Mukarramah, 2017). Dua hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa bahan organik kotoran sapi memiliki potensi untuk 

meningkatkan produktifitas tanaman cabai rawit  

Berdasarkan fakta empiris tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul pengaruh pemberian bahan organik kotoran sapi terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens.L) . Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis 

pemberian bahan organik kotoran sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

cabai rawit. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 5 ton/ha 

berpengaruh terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit? 

2. Apakah pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 10 ton/ha 

berpengaruh terhadap  pertumbuhan tanaman hasil cabai rawit? 

3. Apakah pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 15 ton/ha 

berpengaruh terhadap  pertumbuhan hasil tanaman cabai rawit? 

4. Apakah pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 20 ton/ha 

berpengaruh terhadap  pertumbuhan hasil tanaman cabai rawit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 

5 ton/ha berpengaruh terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit.  

2. Untuk mengetahui pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 

10 ton/ha berpengaruh terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 

3. Untuk mengetahui pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 

15 ton/ha berpengaruh terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 

4. Untuk mengetahui pemberian perlakuan dosis bahan organik kotoran sapi dosis 

20 ton/ha berpengaruh terhadap  pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 

 

1.4 Manfaat PKL 

Mahasiswa mampu mengetahui pengaruh berbagai dosis bahan organik 

kotoran sapi pada pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. 

 

1.5 Hipotesis 

Pemberian  bahan organik kotoran sapi berpengaruh nyata terhadap  

pertumbuhan dan hasil pada tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens.L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


