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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pepaya (Carica papaya L.) merupakan salah satu komoditas buah tropika 

utama yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi produksi yang tinggi 

baik buah segar, maupun olahan. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pola 

hidup sehat semakin meningkat, salah satunya dengan mengkonsumsi buah-

buahan terutama pepaya. Buah pepaya mengandung zat gizi yang dapat 

mencukupi kebutuhan gizi untuk kesehatan manusia (Suketi dan Imanda 2018). 

Menurut Sankat dan Maharaj dalam Suketi dan Imanda (2018), pepaya 

mengandung 85-90% air, 10-13% gula, 0.6% protein, vitamin A, vitamin B1, 

vitamin B2, vitamin C dan kadar lemak yang rendah yaitu 0.1%. 

 Pepaya telah cukup lama dibudidayakan secara intensif di Indonesia. 

Produksi pepaya nasional  data Badan Pusat Statistik tahun 2014 sampai dengan 

2016 berturut-turut adalah 840 121, 851 532 , 904 284 ton, dan masih memeiliki 

potensi ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya  (Anonim, 2016). 

 Menurut Sujiprihati dan Suketi dalam Yurihastuti (2018), tujuan 

pembibitan adalah untuk memperoleh bibit pepaya yang sehat, tumbuh secara 

optimal, dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi saat dipindah-tanamkan. 

Menurut Zulkarnain dalam Yurihastuti  (2018), kriteria bibit yang bermutu antara 

lain meliputi yaitu bibit sehat dan bebas dari ancaman patogen, serta berasal dari 

tanaman induk yang tinggi potensi hasilnya. 

 Keberhasilan budidaya pepaya diawali dengan penggunaan bibit yang 

bermutu tinggi sehingga diharapkan akan menghasilkan buah yang tinggi pula 
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kualitasnya. Perkembangan dan pertumbuhan bibit dipengaruhi oleh jenis media 

tanamnya. Media tanam yang baik harus dapat menunjang ketersediaan unsur hara 

bagi tanaman serta kelembaban daerah perakaran serta memiliki sirkulasi udara 

yang cukup (Suketi et al., 2013). Penelitian Suketi dan Imanda (2018) 

menunjukkan, bahwa penggunaan arang sekam sebagai campuran media tanam 

akan memberikan aerasi dan drainase dan aerasi yang baik. 

 Media tanam yang baik merupakan tempat berdiri tegaknya tanaman dan 

tempat akar-akar tanaman melekat erat sehingga memperkokoh tanaman. Media 

tanam juga berperan untuk menyimpan air dan hara, serta menjaga kelembaban 

(Purwanto dalam Damayanti dan martua 2016). Media tanam yang baik yaitu, 

memiliki sifat fisik remah untuk memudahkan akar berkembang serta untuk aerasi 

dan drainase yang baik, tidak mengandung bahan-bahan beracun, tingkat 

kemasaman sesuai dengan toleransi tanaman, tidak mengandung hama dan 

penyakit dan memiliki daya pegang air yang cukup (Ashari dalam Damayanti dan 

martua 2016). Hasil penelitian Suketi dan Imanda dalam Sukety et al., (2013) 

menunjukkan, bahwa campuran tanah, pupuk kandang dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 merupakan media tanam paling baik untuk bibit pepaya 

hingga siap tanam di lapangan dan memiliki bobot yang ringan sehingga dapat 

memudahkan dalam proses transportasi bibit. 

 Arang sekam sebagai limbah pertanian tanaman pangan yang murah, 

mudah didapat dan ringan mulai banyak diminati masyarakat untuk dimanfaatkan 

sebagai campuran media tanam yang lain yaitu pasir, tanah, pupuk kandang dan 
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lain-lain. Kusmarwiyah dan Erni dalam Kafiar dan Arif (2015) menyatakan, 

bahwa media tanah yang ditambah arang sekam dapat memperbaiki porositas 

media sehingga baik untuk respirasi akar, dapat mempertahankan kelembaban 

tanah, karena apabila arang sekam ditambahkan ke dalam tanah akan dapat 

mengikat air, kemudian dilepaskan ke pori mikro untuk diserap oleh tanaman dan 

mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman. 

 Pupuk kandang adalah salah satu bahan yang biasa digunakan sebagai 

bahan organik pada tanah. Menurut Harjadi dalam Suketi et al., (2013), peranan 

yang paling penting dari bahan organik adalah kemampuan dalam menahan air 

dan mempertahankan struktur tanah terolah. Zat hara yang dikandung pupuk 

kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Pupuk kandang kaya 

akan nitrogen, dan mineral logam, seperti magnesium, kalium, dan kalsium. 

Namun demikian manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur 

fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. Jenis pupuk kandang yang 

biasa digunakan adalah kotoran ayam, kotoran kambing dan kotoran sapi. 

 Pupuk kandang sapi merupakan pupuk kandang yang berasal dari kotoran 

sapi yang baik untuk memperbaiki kesuburan, sifat fisika, kimia dan biologi 

tanah, meningkatkan unsur hara makro dan mikro, meningkatkan daya pegang air 

dan meningkatkan kapasitas tukar kation. Yurihastuti (2018) menyatakan, bahwa 

nilai kandungan unsur hara pupuk kandang sapi relatif lebih baik dibandingkan 

dengan pupuk kandang ayam. Disamping itu, limbah kotoran ternak sapi sangat 

melimpah tersedia. 
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 Menurut Dewi (2016), pupuk kandang kambing mempunyai sifat 

memperbaiki aerasi tanah, menambah kemampuan tanah menahan unsur hara, 

meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sangga tanah, sumber 

energy bagi mikroorganisme tanah dan sebagai sumber unsur hara. Pupuk 

kandang kambing mengandung unsur N yang dapat mendorong pertumbuhan 

organ-organ yang berkaitan dengan fotosintesis yaitu daun. Hardjowigeno dalam 

Yurihastuti (2018) mengatakan, unsur nitrogen sangat dibutuhkan tanaman pada 

awal pertumbuhan atau fase vegetatif. Kalium berperan sebagai aktivator berbagai 

enzim yang esensial dalam reaksi-reaksi fotosintesis dan respirasi serta enzim 

yang terlibat dalam sintesis protein dan pati. 

 Pupuk kandang ayam merupakan jenis pupuk organik yang berasal dari 

bahan-bahan organik. Pupuk ini biasanya digunakan sebagai pupuk dasar yaitu 

dicampurkan ke tanah pada saat masa tanam, meskipun hanya menyediakan 

unsur-unsur dalam jumlah sedikit tetapi pupuk ini sangat baik untuk memperbaiki 

sifat tanah menjadi gembur dan dapat ditembus akar dengan mudah serta dapat 

menyimpan udara atau air yang cukup (Anisa, 2011). Menurut Hardjowigeno 

dalam Suketi et al (2013), kandungan unsur hara dalam kotoran ayam adalah 

paling tinggi, karena bagian urinnya tercampur dengan bagian padat (feses). 

Diketahui pula, bahwa kotoran ayam memiliki kandungan nitrogen yang tiga kali 

lebih tinggi dibandingkan kotoran hewan  lainya.  
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B. Rumusan Masalah 

 Apakah komposisi media tanam dengan campuran jenis pupuk kandang 

yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit pepaya (Carica papaya 

L.)? 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh komposisi media tanam dengan campuran 

jenis pupuk kandang yang berbeda terhadap pertumbuhan bibit pepaya 

(Carica papaya L.). 

D. Hipotesis 

 Diduga terdapat pengaruh komposisi media tanam dengan campuran jenis 

pupuk kandang yang berbeda terhadap pertumbuhan bibit pepaya (Carica 

papaya L.). 

 


