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Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui efektivitas pemberian pupuk 

organik cair dari kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L.) serta dosis yang 

dibutuhkan terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 6 perlakuan dengan 4 ulangan yaitu P0(kontrol), P1(10ml), P2(20ml), 

P3(30ml), P4(40ml), P5(50ml). Variabel yang diamati yaitu (1) tinggi tanaman, (2) 

jumlah daun, (3) berat kering, (4) berat basah, dan (5) panjang akar. Data hasil 

pengamatan ini di homogenkan dengan uji Levene, kemudian dianalisis ragam 

(ANARA) pada taraf 5%, jika hasil signifikan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) pada taraf 5%. Hasil dari penelitian ini yaitu kulit pisang kepok 

memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman pada Minggu ke-1 dan ke-2, tetapi



 
 

tidak memberikan pengaruh pada tinggi tanaman minggu ke-3 dan ke-4,  jumlah 

daun, panjang akar, berat basah dan berat kering. Perlakuan P3(30ml) merupakan 

dosis yang paling efektif terhadap tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.). 

 

 

Kata kunci : kulit pisang, pupuk organik cair, tanaman cabai 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Tanaman cabai adalah tanaman buah semusim yang memiliki batang berkayu dan 

termasuk dalam marga Capsicum. Cabai mempunyai rasa dan aroma yang khas 

sebagai penyedap rasa masakan sehingga banyak digemari masyarakat. Cabai yang 

paling sering dibudidayakan petani yaitu tanaman cabai merah (Capsicum annuum 

L.), selain banyak mengandung vitamin A , vitamin C, dan memiliki rasa buahnya 

yang  pedas disebabkan oleh kandungan kapsaisin. (Santika, 2008) 

 

Cabai merupakan buah yang dapat dijadikan bumbu masakan yang banyak 

dibutuhkan masyarakat diseluruh dunia. Semakin hari bertambahnya penduduk 

dapat memicu para petani cabai untuk memproduksi lebih banyak lagi supaya 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Persaingan petani Indonesia dalam 

menghasilkan cabai berkualitas semakin marak, mulai dari kecepatan memanen 

dengan kualitas buah yang baik, segar dan warna merah yang mencolok sehingga 

dapat menarik minat konsumen dan harga jual yang cukup tinggi sehingga dapat 

menarik minat petani untuk lebih banyak membudidayakannya
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Adanya penurunan produksi cabai merah disebabkan karena serangan hama dan 

penyakit layu yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum f.sp. capsici. 

Menurut Rostini (2011) penyakit ini dapat menyebabkan kerugian dan gagal panen 

hingga 50%. Selama ini upaya dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman 

cabai dengan menggunakan pestisida, hal tersebut berdampak negatif yaitu dapat 

meracuni manusia, merusak lingkungan serta menyebabkan berkurangnya unsur 

hara yang ada di dalam tanah. Hilangnya unsur hara didalam tanah juga 

menyebabkan penurunan produksi tanaman cabai. Menurut Handayani (2015) 

kebutuhan unsur hara di dalam tanah dapat dilakukan dengan cara pemberian 

pupuk organik. Pemakaian pupuk anorganik selain memiliki dampak positif juga 

memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang sering dijumpai adalah keracunan 

dan rusaknya ekologi setempat, harga beli pupuk anorganik dari tahun ke tahun 

semakin mahal, dan dosis yang digunakan juga harus ditingkatkan. Oleh sebab itu 

perlu dilakukan peningkatan produksi cabai yang aman dan ramah lingkungan 

sebagai upaya untuk memenenuhi kebutuhan dengan kualitas terbaik. Salah satu 

cara yang aman untuk meningkatkan produktivitas cabai adalah dengan 

menggunakan Pupuk Organik Cair (POC).  

 

Pupuk organik cair adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau 

tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi berupa cairan dan kandungan bahan 

kimia didalamnya maksimum 5% (Kurniawan dkk, 2017), pada dasarnya pupuk 

organik cair lebih baik dibandingkan dengan pupuk organik padat. Hal ini 

disebabkan penggunaan pupuk organik cair memiliki beberapa kelebihan yaitu 
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pengaplikasiannya lebih mudah, unsur hara yang terdapat di dalam pupuk cair 

mudah diserap tanaman, mengandung mikroorganisme yang banyak, mengatasi 

defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, mampu menyediakan hara 

secara cepat, proses pembuatannya memerlukan waktu yang lebih cepat, serta 

penerapannya mudah yakni tinggal disemprotkan ke tanaman (Siboro, dkk., 2013). 

Penggunaan POC aman, karena berbahan dasar organik atau larutan mikro 

organisme lokal (MOL) yang ramah lingkungan. Selain itu bahan dasar MOL 

didapat dari limbah yang ada di sekitar lingkungan dan mudah membuatnya. POC 

dapat meningkatkan aktivitas kimia, biologi, dan fisik tanah sehingga tanah 

menjadi subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman (Juarsah, 2014). 

 

Salah satu limbah yang dapat digunakan sebagai pupuk organik cair adalah limbah 

kulit pisang. Limbah ini banyak ditemukan pada pabrik pengolahan kripik dan 

selai pisang serta pedagang pisang goreng. Selama ini limbah kulit pisang hanya 

digunakan untuk pakan ternak bahkan ada yang tidak memanfaatkannya sama 

sekali, melainkan hanya dibuang di kotak sampah dan menyebabkan bau tidak 

sedap. Menurut Hakim (2009) kulit pisang mengandung unsur hara yang banyak 

dibutuhkan tanaman, salah satunya yaitu unsur nitrogen. Nitrogen merupakan 

salah satu unsur kimia yang menyusun asam amino yang akan diubah menjadi 

protein. Nitrogen total yang ada di dalam air dapat terikat sebagai nitrogen organik 

yang berbahan protein. Senyawa-senyawa nitrogen didapatkan dalam bentuk 

terlarut yang ada di dalam air. Jenis-jenis nitrogen di air meliputi nitrogen organik, 

nitrit, amonia, dan nitrat. Perananan penting nitrogen bagi tanaman adalah untuk 
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merangsang pertumbuhan yaitu batang, cabang, daun sehingga dapat mempercepat 

tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah cabang. Selain itu nitrogen juga berperan 

penting dalam pembentukan klorofil yang sangat berguna dalam proses 

fotosintesis. Fungsi lainnya adalah membentuk protein, lemak, dan berbagai 

senyawa organik lainnya. Oleh karena itu nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang 

relatif besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman, khususnya pada tahap 

pertumbuhan vegetatif (Novizan, 2005) 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2013) pupuk organik 

padat dari kulit pisang kepok terdapat kandungan seperti : C-organik 6,19%; N-

total 1,34%; P2O50,05%; K2O 1,478%; C/N 4,62% dan pH 4,8 sedangkan pupuk 

cair  kulit  pisang  kepok  yaitu, C-organik 0,55%; N-total 0,18%; P2O50,043%; 

K2O1,137%; C/N 3,06% dan pH 4,5. 

 

Hasil penelitian dari Tuapattinaya (2014), tentang pemberian pupuk kulit pisang 

raja terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai rawit menunjukkan bahwa 

pada perlakuan P3 (500 ml pupuk kulit pisang raja) memberikan hasil yang terbaik 

pada masa vegetatif  yaitu pada pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan 

jumlah cabang cabai rawit. Selain itu P3 juga merupakan perlakuan yang terbaik 

pada jumlah buah dan berat buah pertanaman pada masa generatif . Berdasarkan 

uraian di atas, akan dilakukan penelitian terkait pemanfaatan limbah kulit pisang 

kepok yang mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman cabai 

merah (Capsicum annuum L.) dengan berbagai dosis konsentrasi. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui efektivitas pemberian pupuk 

organik cair dari kulit pisang kepok serta dosis yang dibutuhkan terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) 

 

 

C. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada petani, bahwa kulit 

pisang dapat menjadi alternatif pengganti pupuk anorganik yang lebih ramah 

lingkungan, serta meningkatkan kualitas tanaman cabai dengan pemanfaatan 

limbah kulit pisang kepok.  

 

 

D. Kerangka Pemikiran 
 

Cabai merupakan salah satu buah yang memiliki rasa pedas dan dapat dijadikan 

bahan makanan yang banyak diminati. Sektor pertanian memproduksi lebih 

banyak tanaman cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar 

petani menanam dan memproduksinya dengan cara yang mudah dan praktis serta 

menghasilkan buah yang maksimal, namun cara pengolahan yang dilakukan petani 

menimbulkan dampak yang dapat merugikan seperti rusaknya lahan pertanian, hal 

itu dikarenakan dalam proses pemupukan para petani menggunakan pupuk 

anorganik selain praktis juga memudahkan dalam pengaplikasiannya. Rusaknya 

lahan dapat menurunkan hasil produksi tanaman cabai. Sehingga banyak kerugian 

yang dialami petani cabai saat ini.  
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Kerusakan lahan dapat diperbaiki dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk 

organik dibedakan menjadi dua yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair, 

pada dasarnya pupuk organik cair lebih baik dibandingkan dengan pupuk organik 

padat karena mudah diserap oleh tanaman. Pupuk organik cair adalah pupuk yang 

difermentasikan dari sisa bahan-bahan organik. Proses pembuatan pupuk organik 

sangat mudah karena berbahan dasar limbah yang mudah ditemukan. Ada 

beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai bahan dari pupuk organik 

mulai dari sisa-sisa buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satu diantara bahan 

tersebut telah diketahui bahwa kulit pisang dapat digunakan sebagai pupuk 

organik. Kulit pisang mudah ditemukan karena banyak pengolahan dari daging 

buah pisang itu sendiri, jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka kulit pisang 

hanya terbuang sia-sia dan bahkan dapat mencemari lingkungan. 

 

Hasil penelitian sebelumnya pada pemberian pupuk organik dari kulit pisang 

kepok oleh (Nasution, 2014) menunjukkan bahwa dosis pupuk organik padat 

berpengaruh nyata menurunkan tinggi tanaman 15 hari setelah pindah tanam dan 

total luas daun 30 hari setelah pindah tanam. Pada dosis pupuk organik cair 

berpengaruh nyata menurunkan tinggi tanaman 11, 19, 23, dan 27 hari setelah 

pindah tanam, bobot kering tanaman 30 hari setelah pindah tanam, produksi 

tanaman sampel dan produksi tanaman per plot 40 hari setelah pindah tanam. 

Interaksi kedua perlakuan berpengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman 7 hari 

setelah pindah tanam yang menunjukkan hasil terbaik pada kombinasi perlakuan 

pupuk organik padat 30 g/tanaman dengan tanpa pemberian pupuk organik cair. 
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Oleh karena itu, dilakukan penelitian kulit pisang yang dijadikan sebagai bahan 

pupuk alami terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah. 

 

 

H. Hipotesis 
 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

“Pemberian pupuk organik cair kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L.) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.)” 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.) 

 

Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) termasuk tanaman hortikultura tahunan 

berbentuk perdu yang tergolong ke dalam suku Solonaceae, cabai merah 

mempunyai kandungan berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan 

manusia seperti kandungan gizi dan vitamin, diantaranya kalori, protein, lemak, 

karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1 dan vitamin C. Cabai juga mengandung 

minyak atsiri yang dapat memberikan kehangatan, menyebabkan rasa pedas bila 

digunakan untuk rempah-rempah (bumbu dapur) dan dapat merangsang selera 

makan (Prayudi, 2010) 

 

Di Indonesia banyak cabai yang dibudidayakan baik di dataran rendah maupun 

dataran tinggi Cabai merah dapat tumbuh dengan baik pada lahan persawahan 

dan perkebunan yang mempunyai ketinggian mencapai 900 m dari permukaan 

laut, cabai merah  memiliki kandungan tanah berbahan organik dengan pH 6-7 

(Sudiono, 2006). Cabai merah merupakan jenis tanaman yang dapat ditanam 

dengan kisaran suhu antara 21
o
C – 27 

o
C (Setiadi, 1996).
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Klasifikasi tanaman cabai merah menurut sistem Cronquist (1981) adalah sebagai 

berikut : 

Kerajaan: Plantae  

Divisi     : Magnoliophyta  

Kelas      : Magnoliopsida  

Bangsa   : Solanales 

Suku      : Solanaceae   

Marga    : Capsicum  

Jenis      : Capsicum annuum L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Cabai Merah (Dalimartha, 2003) 

 Buah 

Daun 

  Batang 
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1. Morfologi Tanaman Cabai 

 

Tanaman cabai mempunyai tinggi 1,5 – 2 m dan lebar tajuk tanaman dapat 

mencapai 1,2 m. Daun cabai pada saat masih muda berwarna hijau cerah 

sedangkan pada saat sudah tua berwarna hijau tua. Daun cabai ditopang oleh 

tangkai daun dengan pertulangan yang menyirip. Bentuk daun pada umumnya 

bulat telur, lonjong atau oval dengan ujung meruncing (Prabowo, 2011).  

 

Sistem perakaran tanaman cabai menyebar dengan panjangnya berkisar 25-35 cm. 

Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, serta 

menopang berdirinya tanaman (Harpenas, 2010). Sedangkan menurut Tjahjadi 

(1991) akar tanaman cabai berwarna coklat, berbentuk tegak lurus ke dalam tanah, 

berfungsi menguatkan tanaman dengan kedalaman ± 200 cm dan akar tunggang 

memiliki akar- akar cabang yang tumbuh secara horizontal di dalam tanah, 

kemudian dari akar cabang tumbuh akar serabut kecil-kecil dengan formasi yang 

rapat. 

 

Menurut Hewindati (2006), batang utama cabai tegak lurus dan berpangkal kayu 

dengan panjang 20-28 cm serta berdiameter 1,5-2,5cm. Percabangan batang  

memiliki panjang 5-7 cm dan berwarna hijau, percabangan batang mempunyai 

diameter 0,5-1 cm yang bersifat dikotom atau menggarpu, cabang tumbuh secara 

beraturan yang berkesinambungan. Menurut Tjahjadi (1991) batang cabai tumbuh 

tegak berbentuk bulat. Tanaman cabai dapat tumbuh setinggi 50-150 cm, yang 
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merupakan tanaman perdu dengan warna batang hijau tua yang memiliki ruas-ruas 

dibatasi dengan buku-buku, panjang tiap ruas 5-10 cm dengan diameter 5-2 cm. 

 

Daun cabai mempunyai bentuk oval dengan ujung meruncing (oblongus acutus), 

tulang daun berbentuk menyirip dan berurat. Bagian permukaan daun bagian atas 

berwarna hijau tua, sedangkan bagian permukaan bawah berwarna hijau muda atau 

hijau terang. Panjang daun berkisar 9-15 cm dengan lebar 3,5-5 cm. Selain itu 

daun cabai merupakan daun tunggal, bertangkai (panjangnya 0,5-2,5 cm), letak 

tersebar. Helaian daun bentuknya bulat telur sampai elips, ujung runcing, pangkal 

meruncing, tepi rata, pertulangan menyirip, panjang 1,5-12 cm, lebar 1-5 cm, 

berwarna hijau (Hewindati, 2006). 

 

Tanaman cabai memiliki bunga berbentuk terompet kecil, bunga cabai berwarna 

putih, tetapi ada juga yang berwarna ungu. Tanaman cabai berbunga sempurna 

karena terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, 

alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Bunga cabai disebut juga berkelamin 

dua atau hermaprodit karena alat kelamin jantan dan betina terdapat dalam satu 

bunga (Hewindati, 2006). Sedangkan menurut  Tjahjadi (1991), posisi bunga cabai 

menggantung. Warna mahkota putih, memiliki petal sebanyak 5-6 helai yang  

panjangnya 1-1,5 cm, lebar 0,5 cm, warna kepala putik kuning. 

 

Bentuk buah cabai bulat sampai bulat panjang, buah mempunyai 2-3 ruang 

yang berbiji banyak. Buah yang telah tua atau matang umumnya berwarna 
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kuning sampai merah dengan aroma yang berbeda sesuai dengan varietasnya.  

Biji cabai berukuran kecil, berbentuk bulat pipih seperti ginjal dan berwarna 

kuning kecoklatan (Sunaryono,2003). 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yeremia (2016) pada 

pengaruh konsentrasi MOL dari rebung bambu terhadap pertumbuhan tanaman 

sawi caisim (Brassica juncea L.) menggunakan variabel terkontrol yang 

meliputi volume cairan  yang diberikan pada masing-masing tanaman dengan 

volume 200 ml untuk setiap tanaman. 

 

 

 

2. Fase Pertumbuhan Tanaman Cabai 

 

Secara fisiologis pertumbuhan tanaman cabai merah menurut Nawangsih dkk. 

(1999)  dibagi menjadi empat fase. Fase tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Fase Embrionis (Lembaga) 

Fase embrionis terjadi sejak penyerbukan bakal buah oleh benang sari sehingga 

menghasilkan zigot yang seterusnya berkembang menjadi embrio di dalam biji.  

 

2. Fase Juvenil 

Fase juvenil diawali sejak pertama kali terbentuknya organ-organ tanaman 

seperti daun, batang, dan akar. Fase juvenil diakhiri pada saat tanaman 

berbunga untuk pertama kali. Pada fase pertumbuhan juvenil aktif  dengan 
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ditandai tumbuhnya tunas-tunas baru. Tanaman cabai pada fase ini akan 

tumbuh dan berkembang lebih cepat dan sangat subur. 

 

3. Fase Generatif 

Fase generatif dimulai saat tanaman mulai menumbuhkan bunga dan berakhir 

ketika tanaman sudah tidak mampu lagi membentuk buah secara normal. 

 

4. Fase Penuaan  

 Fase penuaan sulit dipastikan secara tepat karena sampai batas waktu tertentu 

setelah masa panen tanaman masih mampu menghasilkan bunga yang dapat 

berkembang menjadi buah. Namun demikian, fase penuaan dapat ditandai saat 

tanaman cabai menghasilkan buah yang ukurannya di bawah normal. Fase 

penuaan berakhir pada saat tanaman mulai kering dan kemudian mati.  

 

 

B. PISANG 

 

1. Deskripsi Pisang Kepok 

 

Pisang kepok merupakan salah satu buah klimakterik yaitu buah yang proses 

pematangannya diikuti oleh laju respirasi yang tinggi. Buah yang sudah cukup 

tingkat ketuaannya ketika dipetik akan matang dalam 4-5 hari, hal ini 

menunjukkan tingkat kematangan yang cepat. Berbagai perubahan fisik dan 

kimia mengikuti proses pemasakannya diantaranya pelunakan buah, 

peningkatan kandungan gula, perubahan warna kulit buah, dan peningkatan laju 

respirasi, peningkatan sintesis protein, enzim dan laju produksi etilen. Gas 

etilen adalah salah satu faktor yang menyebabkan pematangan. Etilen 
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dihasilkan dari pernafasan buah, daun dan jaringan lain di dalam tanaman 

(Kusumo, 1984).  

 

Pisang ditanam pada dataran rendah bersuhu 21-32
0
C dan beriklim lembab. 

Penyebaran tanaman pisang banyak di lahan datar dengan kemiringan 80. 

Lahan itu terletak di daerah tropis antara 160LU-120LS. Jika suhu udara kurang 

dari 130C atau lebih dari 380C maka pisang akan berhenti tumbuh dan akhirnya 

mati ( Satuhu dan Supriyadi, 2008). Klasifikasi tanaman pisang kepok menurut 

Cronquist (1981) sebagai berikut : 

 

Kerajaan : Plantae 

Divisi      : Spermatophyta 

Kelas   : Liliopsida  

Bangsa  : Zingiberales 

Suku    : Musaceae 

Marga  : Musa 

Jenis   : Musa paradisiaca L. 

 

Menurut  Satuhu  dan  Supriyadi  (2008),  pisang  kepok  di  Filipina  dikenal  

dengan  nama pisang  saba, bentuk buahnya agak  pipih  sehingga kadang 

disebut pisang gepeng. Tanaman pisang kepok memiliki berat pertanaman 

dapat mencapai 14-22 kg dengan jumlah sisir 10-16. Setiap sisir terdiri dari 12-

20 buah. Bila matang warna kulit buahnya kuning penuh. Buah pisang yang 
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besar  dapat bermanfaat untuk berbagai jenis makanan, akan menghasilkan 

limbah berupa kulit pisang. Bobot kulit pisang mencapai 40% dari buahnya 

(Tchobanoglous, et  al.2003).  

 

2. Tanaman Pisang Kepok 

 

   

Gambar 2. Pisang (Musa paradisiaca L.) (Sotyati, 2016) 

 

Tanaman pisang memiliki akar serabut yang berpangkal pada umbi batang yang 

sebagian terletak di bawah tanah. Akar akan tumbuh menjalar ke bawah sampai 

kedalaman 75-150 cm. Struktur anatomi akar tersusun atas jaringan epidermis, 

sistem jaringan dasar berupa korteks, endodermis, dan empelur, serta berkas 

pembuluh yang terdiri dari xylem dan floem yang tersusun berselang-seling. 

(Tjahjadi, 1991). 

Daun 

Pelepah 

Batang  

Semu 

Buah  

Pisang 
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Nakasone (1998), mengatakan bahwa pisang merupakan tanaman berbatang 

semu yang terbentuk dari pelepah daun yang membesar di pangkalnya dan 

mengumpul membentuk struktur berselang-seling. Batang asli tanaman pisang 

tersebut berupa umbi batang yang berada di dalam tanah yang bersifat keras dan 

memiliki titik tumbuh (mata tunas) yang menghasilkan daun dan bunga pisang.  

 

Daun pisang memiliki letak tersebar, helaian daun berbentuk lanset memanjang 

yang panjangnya antara 30-40 cm. Daun pisang yang paling muda tumbuh di 

bagian tengah tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang. 

Kemudian secara progesif membuka. Helaian daun bentuknya lanset 

memanjang, mudah koyak, panjang1,5-3m, lebar 30-70 cm, permukaan bawah 

daun berlilin, tulang tengah penopang jelas disertai tulang daun yang nyata, 

tersusun sejajar dan menyirip (Suyanti dan Satuhu, 1992). 

 

Menurut Satuhu dan Supriyadi (2008), bunga pada tanaman pisang termasuk 

bunga berkelamin satu atau bertandan satu dalam tandan. Daun penumpu bunga 

berjejal dengan rapat tersusun spiral. Bunga tersusun dalam dua baris 

melintang. Bunga pada tanaman pisang memiliki bentuk lonjong pada bagian 

ujungnya meruncing, sedangkan buah tanaman pisang memiliki ukuran, warna 

kulit, rasa dan aroma yang beraneka ragam tergantung pada variatesnya. Bentuk 

buah pisang berbentuk bulat panjang, bulat pendek, dan bulat agak persegi 

 

 



17 
 

3. Kulit Pisang 

Kulit buah pisang merupakan bagian dari tanaman pisang yang selama ini 

keberadaannya terabaikan. Kulit buah pisang merupakan bahan limbah yang 

cukup banyak jumlahnya yaitu kira-kira1/3 dari buah pisang yang belum 

dikupas, dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak. Kulit buah pisang kaya 

akan potasium sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman. Kulit buah 

pisang sebagai penghasil enzim xylanase dan juga merupakan bahan organik 

yang mengandung unsur kimia seperti magnesium, sodium, fosfor, sulfur yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pembuatan pupuk organik dengan 

bahan kulit pisang dapat dalam bentuk padat atau cair (Nuraini, 2011). 

 

Limbah kulit buah pisang, selain mengandung unsur makro C, N, Pt, dan K 

yang masing – masing berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan buah, 

batang, limbah kulit buah pisang juga mengandung unsur mikro Ca, Mg, Na, 

dan Zn yang dapat berfungsi untuk pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh 

secara optimal sehingga berdampak pada jumlah produksi yang maksimal. 

Kulit buah pisang tidak hanya mengandung unsur makro dan mikro, tetapi ada 

senyawa –senyawa organik seperti Air, Karbohidrat, Lemak, Protein, Kalsium, 

Fosfor, Besi, Vitamin B dan Vitamin C (Dewati, 2008). Berikut ini merupakan 

komposisi kandungan dari kulit pisang kepok menurut terdiri dari : 

 

 

 

 

 



18 
 

Tabel 1. Komposisi kandungan kulit buah pisang kepok  

 

Kandungan Kulit Buah Pisang                  Kadar 

Air                                                               68,90% 

Karbohidrat                                                 18,50%              

Lemak                                                          2,11% 

Protein                                                         0,32% 

Kalsium                                                  715(mg/100g) 

Fosfor                                                     117 (mg/100g) 

Vitamin B                                              0,12 (mg/100g) 

Vitamin C                                              17,5 (mg/100g) 

Ca, mg/100 g                                                 31 

Fe, mg/100 g                                                 26 

P, mg/100 g                                                   63 

Sumber : Dewati (2008) 

 

 

 

C. PUPUK 

 

Pemupukan adalah pemberian bahan berupa pupuk atau bahan-bahan lain seperti 

bahan organik, bahan kapur, pasir ataupun tanah liat ke dalam tanah yang 

bertujuan untuk menambahkan unsur hara ke dalam tanah (Hasibuan, 2006). 

Pupuk organik merupakan pupuk lengkap karena mengandung unsur makro dan 

mikro meskipun dalam jumlah sedikit. Penggunaan pupuk kandang atau kompos 

selama ini diyakini dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pupuk 

anorganik. Pupuk kandang atau kompos disamping mempunyai kelebihan juga 

masih banyak kekurangannya. Penggunaan pupuk organik dari alam yang dapat 

dipergunakan untuk membantu mengatasi kendala produksi pertanian yaitu pupuk 

organik cair. Pupuk organik cair memiliki peranan dapat memperbaiki sifat fisik, 
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kimia, dan biologi tanah, dapat membantu meningkatkan produksi tanaman, 

meningkatkan kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik 

dan sebagai alternatif pengganti pupuk kandang (Indrakusuma, 2000). 

 

Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dapat 

digunakan dalam sistem pertanian organik. Pupuk organik cair adalah larutan hasil 

dari fermentasi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran 

hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. 

Kelebihan dari pupuk organik cair adalah dapat secara cepat mengatasi defensiesi 

hara, tidak masalah dalam pencucian hara, dan mampu menyediakan hara secara 

cepat. Dapat dikatakan bahwa pupuk organik cair merupakan salah satu bahan 

yang sangat penting dalam upaya memperbaiki kesuburan tanah. Salah satu pupuk 

organik cair adalah MOL (Mikroorganisme Lokal), Hadisuwito (2007). 

 

Mikroorganisme lokal (MOL) adalah kumpulan dari mikroorganisme yang dapat 

berkembang biak, yang berfungsi sebagai starter dalam pembuatan bokasi. Pada 

umumnya bahan baku MOL adalah berbagai sumber daya yang tersedia di sekitar 

lingkungan, seperti nasi, bonggol pisang, urin sapi, limbah buah-buahan, limbah 

sayuran dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut merupakan tempat yang disukai oleh 

mikroorganisme sebagai media untuk hidup dan berkembangnya mikroorganisme 

yang berguna dalam mempercepat penghancuran bahan-bahan organik atau 

sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Larutan MOL memiliki kandungan unsur 

hara makro, mikro, dan mikroorganisme yang berpotensi sebagai perombak bahan 
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organik, dan agen pengendali hama dan penyakit tanaman sehingga baik 

digunakan sebagai pupuk hayati, dan pestisida organik (Purwasasmita 2009). 

 

Menurut Parnata (2004), keunggulan pupuk organik yaitu memperbaiki sifat 

kimia dan fisika tanah, meningkatkan daya serap tanah terhadap air, meningkatkan 

aktivitas mikroorganisme tanah, sumber makanan bagi tanaman, ramah 

lingkungan, biaya lebih murah, dan meningkatkan kualitas produksi. Sedangkan 

menurut Lingga dan Marsono (2003) pupuk cair memiliki manfaat dan keunggulan 

yaitu untuk menyuburkan tanaman, untuk menjaga stabilitas unsur hara dalam 

tanah, untuk mengurangi dampak sampah organik di lingkungan sekitar, mudah 

didapat, murah harganya dan tidak memiliki efek samping. Pupuk orgnik cair yang 

baik yang berbahan organik basah atau bahan organik dan mempunyai kandungan 

air tinggi seperti sisa buah – buahan dan sisa sayuran (wortel, labu, sawi, selada, 

kulit jeruk, kulit pisang). Semakin banyak selulosa yang terkandung dari bahan 

organik (C/N ratio) maka proses penguraian oleh bakteri akan semakin lama. 

Selain mudah terdekomposisi, bahan ini kaya nutrisi yang dibutuhkan tanaman.
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai bulan Desember 

2018 di Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian  

Universitas Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

1. Alat-Alat Penelitian 

 

Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu peralatan untuk proses 

pengambilan tanah yang terdiri dari ember, cangkul, karung, sedangkan pada 

proses pembuatan media tanam menggunakan centong kecil, polybag, 

timbangan dan nampan. Selanjutnya alat yang digunakan untuk proses 

pembuatan pupuk organik cair yaitu galon 19 L, botol plastik 5L, selang kecil, 

gunting, gelas ukur 100 ml, botol kecil, gelas plastik, strimin, isolatip, blander, 

talenan, tali raffia, kertas label, kamera. Kemudian alat yang digunakan untuk 

mengukur parameter yaitu penggaris, oven, neraca analitik dan neraca o-hause.
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2. Bahan–Bahan Penelitian  

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih cabai cap Panah Merah 

yang didapat dari toko Trubus Bandar Lampung, kulit pisang kepok yang di 

dapat dari penjual pisang goreng di daerah Kota Metro, air kelapa yang didapat 

dari pasar pagi Margorejo Kota Metro, tanah dari lahan perkebunan, pupuk 

kandang murni dari kelompok Tani Sido Maju, air, gula merah yang didapat 

dari toko sembako daerah Kota Metro. 

 

 

C. Rancangan Penelitian 
 

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  dengan 

6 perlakuan yang diulang sebanyak 4 kali sehingga memiliki jumlah petak yaitu 

24 satuan percobaan penelitian dengan pemberian perlakuan pupuk organik pisang 

kepok sebagai berikut:  

Rincian perlakuan yang diberikan yaitu: 

1. P0 =  (kontrol) 

2. P1 = 10 ml pupuk organik cair + 100 air 

3. P2 = 20 ml pupuk organik cair + 200 air 

4. P3 = 30 ml pupuk organik cair + 300 air 

5. P4 = 40 ml pupuk organik cair + 400 air 

6. P5 = 50 ml pupuk organik cair + 500 air 
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Gambar  3. Tata Letak Perlakuan 

 

 Keterangan : 

 P1-P6 = Menunjukkan Perlakuan ke- 

 U1-U4 = Menunjukkan Ulangan ke-  

 

 

 

D. Cara Kerja 

 

 

1. Pembuatan Pupuk Organik Cair Kulit Pisang  

    Adapun pembuatan pupuk organik adalah sebagai berikut: 

a. 10 kg kulit pisang dipotong kecil-kecil dan di blender kemudian  

dimasukkan ke dalam drum plastik  

b. Ditambahkan 10 liter air kelapa dan gula merah 1 kg dan diaduk 

c. Ditutup menggunakan plastik dan dilubangi dengan selang yang 

dihubungkan dengan botol air untuk pengaman tekanan dan  mencegah 

kontaminasi 

d. Ditunggu selama 10-15 hari untuk proses fermentasi  (Suwahyono, 2011) 
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2. Pembuatan Media Tanam 

 

    Adapun pembuatan media tanam sebagai berikut 

 

a. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian 

b. Media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan   

perbandingan (2:1), kemudian diayak sehingga didapatkan media dengan    

struktur yang gembur. Sterilisasi media tanam dengan menggunakan uap 

panas dengan cara tanah diletakkan pada drum yang bawahnya berisi air,   

kemudian dikukus selama 3-4 jam, setelah itu tanah dihamparkan sampai 

dingin  dan  dimasukkan ke dalam masing-masing polibag. (Yulianty, dkk., 

2012) 

c. Disetiap polybag di beri label agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan 

data. 

d. Dilakukan pengacakan dan penataan pola pada perlakuan yang sudah  

ditentukan. 

 

 

3. Pengecambahan Tanaman Cabai 

 

Media tanam dengan campuran tanah dan pupuk kandang diletakkan di atas  

nampan, kemudian 50 biji cabai direndam dengan air selama 1 jam dengan 

tujuan untuk mengaktifkan lagi sel-sel yang mati. Selanjutnya cabai yang 

mengapung diatas air dipisahkan, biji yang terendam didalam air yang akan 

ditanam diatas nampan sampai berumur 21 hari (Nurlenawati, dkk., 2010) 
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4. Penanaman 
 

Setelah cabai berumur 21 HSS memiliki 3-4 helai daun dan tahan terhadap 

lingkungan luar dipindahkan ke polybag. Pada saat pemindahan benih 

dilakukan secara hati-hati dengan memindahkan bibit diusahakan tanahnya 

terbawa dan ditanam di polybag yang sudah diberi label sesuai pola yang sudah 

ditentukan (Fitriani, dkk., 2015) 

 

 

5.  Pemberian Perlakuan 

 

Pemberian perlakuan yaitu dengan menyiram larutan MOL pisang kepok 

dengan pengenceran 1 liter MOL : 10 liter air yang dilakukan pada 1 MST di 

pagi hari. Cabai diberi pupuk sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. 

Pemberian perlakuan selanjutnya dilakukan dengan interval waktu satu minggu 

selama satu bulan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan tanaman (Batara, 

dkk., 2015) 

 

 

6. Perawatan Tanaman 

 

Perawatan tanaman dilakukan seperti penyiraman setiap hari pada pagi hari 

sejak benih mulai ditanam sampai perlakuan terakhir. Penyiangan gulma 

dilakukan jika ada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman cabai (Fitriani, dkk., 

2015) 
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E. Parameter Pengamatan 

 

 Pengambilan data untuk 1. Tinggi tanaman (cm); 2. Jumlah daun (helai); 3. Berat  

 basah (gram); 4. Berat kering (gram); 5. Panjang akar (cm) 

1. Tinggi tanaman diukur dengan menggunakan penggaris pengukuran 

dilakukan dari permukaan tanah hingga titik tumbuh tertinggi setiap 

seminggu sekali. 

2. Jumlah daun dihitung setelah satu minggu setelah  diberi perlakuan dengan 

pupuk organik cair, dan dihitung setiap satu minggu selanjutnya. 

3. Berat basah tanaman cabai yang sudah berusia 30HST ditimbang dengan 

timbangan analitik 

4. Berat kering tanaman cabai yang berusia 30HST dikering anginkan selam 

satu malam selanjutnya dikeringkan dengan oven dan ditimbang dengan 

mengunakan timbangan analitik. 

5. Panjang akar tanaman cabai diukur setelah cabai berumur 30 HST 

 

 

F. Analisis Data 

 

Data yang sudah diperoleh di homogenkan dengan uji Levene, kemudian di 

analisis dengan Analisis Ragam pada taraf α 5%, jika hasil signifikan lalu 

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) α 5% untuk melihat perbedaan 

antar perlakuan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pupuk organik cair dari kulit pisang kepok memberikan pengaruh terhadap 

tinggi tanaman pada minggu ke-1 dan ke-2, tetapi tidak memberikan pengaruh  

pada tinggi tanaman minggu ke-3 dan ke-4,  jumlah daun, panjang akar, berat  

basah dan berat kering. 

2. Perlakuan P3(30ml) merupakan dosis yang paling efektif terhadap tanaman  

cabai merah (Capsicum annuum L.). 

 

 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengamatan anatomi tanaman cabai.
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