
AMPAS TEH CELUP SEBAGAI MEDIA TANAM PAPRIKA KUNING 

(Capsicum annuum) 

 

Karya Tulis Ilmiah 

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Hajarot Najiha 

161710082 

 

SMA Al Muslim 

Jalan Raya Setu, kp. Bahagia, Telp. 88335907 Fax. 8831167 

TAMBUN – BEKASI 

2018 

  



ii 
 

KARYA TULIS ILMIAH 

AMPAS TEH CELUP SEBAGAI MEDIA TANAM PAPRIKA KUNING 

(Capsicum annuum) 

 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh 

Hajarot Najiha 

NIS 

161710082 

 

Telah disetujui dan dipertahankan di depan Dewan Penguji (Penyanggah) 

Pada tanggal 8 Oktober 2018 

 

Susunan Tim Penguji 

Penyanggah                Pembimbing 

 

 

Wahyu Amanah, S. Pd I              Zahrah, S. Pd, M. Pd. 

 

Tambun, ………………………… 2018 

Kepala SMA Al Muslim 

 

 

Dra. Reni Nurhidayati 

  



iii 
 

 

MOTTO 

 

Ars Longa, Vita Brevis 

Seni itu panjang, hidup itu singkat 

  



iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb. 

 

 Segala puji dan syukur kita panjatkan pada hadirat Allah SWT 

yang telah memberikan berbagai nikmat. Di antaranya nikmat iman, 

islam, dan sehat wal’afiat. Shalawat serta salam tak lupa kita limpah 

curahkan pada nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena 

berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Ampas Teh Celup 

sebagai Media Tanam Paprika”. 

 Tujuan dari pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini ialah sebagai 

bahan penelitian dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

kelulusan. 

 Pada kesempatan kali ini penulis tak lupa mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

banyak membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun pihak tersebut adalah: 

1. Ibu Dra, Reni Nurhidayati, kepala sekolah SMA Al Muslim yang 

mendukung penelitian ini. 

2. Ibu Zahrah, S. Pd, M. Pd. selaku pembimbing yang telah 

menuntun, memberikan arahan dan bimbingan secara teknis 

dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah. 

3. Orang tua yang telah banyak memberi doa, bantuan, serta 

dukungan berupa moril dan materil dalam penyelesaian karya 

tulis. 

4. Segenap guru dan karyawan SMA Al Muslim yang telah 

membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. 



v 
 

5. Serta rekan-rekan dekat penulis yang memotivasi dan membantu 

penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari 

bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari sempurna dan juga 

memiliki banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan 

demi meminimalisir kesalahan pada karya tulis ini di waktu yang akan 

datang. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca. Aamiin. 

 

Wassalammualaikum Wr. Wb. 

 

      Bekasi, Oktober 2018 

      Penulis, 

 

 

       Hajarot Najiha 

  



vi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ..…………………………………………………...  i 

HALAMAN PENGESAHAN ..…………………………………………  ii 

MOTTO …..………..…………………………………………………….           iii 

KATA PENGANTAR …..………………………………………………           iv 

DAFTAR ISI……………………………………………………………..           vi 

DAFTAR TABEL………………………………………………………..         viii 

ABSTRAK………………………………………………………….........          ix 

BAB I  PENDAHULAN 

A. Latar Belakang…………………………………… 1 

B. Rumusan Masalah………………………………. 2 

C. Tujuan Penelitian………………………………… 2 

D. Manfaat Penelitian……………………………….  3 

BAB II KAJIAN DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka……………………………………          4 

B. Hipotesis…………………………………………..        13 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ……………………………...........       14 

B. Definisi Operasional ……………………………....       14 

C. Populasi dan Sampel …………………….……….       14 

D. Instrumen dan Bahan Penelitian …………..........       14 

E. Langkah Penelitian ………………………………..       15 

F. Tempat dan Waktu ………………………………...      16 

G. Analisis Hasil ……………………………………….      16 

  



vii 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian…………………………………..        17 

B. Pembahasan……………………………………..        17 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan……………………………………….        19 

B. Saran………………………………………………       19 

LAMPIRAN …………..………………………………………………….        20 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………       22 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...….……………………………….........        23 

  



viii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 Tabel pengukuran pertumbuhan panjang tanaman paprika…. 17 

  



ix 
 

AMPAS TEH CELUP SEBAGAI MEDIA TANAM PAPRIKA KUNING 

HAJAROT NAJIHA 

XII IPA 4 

161710082 

ABSTRAK 

Belakangan ini sulit sekali bagi masyarakat perkotaan untuk menjaga lingkungan, 
baik dari polusi maupun sampah-sampah yang mereka buang. Udara yang kotor juga 
sering kali dijumpa. Padahal dengan menanam lebih banyak pepohonan maupun 
tumbuhan hijau lainnya, tempat tinggal dapat terasa menjadi lebih nyaman dan 
menyehatkan. Namun, salah satu alasan masyarakat tidak ingin merawat tumbuhan di 
tempat tinggalnya dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan, juga habisnya tempat untuk 
mereka menanam. 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjadi solusi untuk 
masyarakat agar dapat bercocok tanam di tempat sempit dengan lebih ekonomis dan 
membandingkan efektivitas ampas teh dan tanah sebagai media tanam. 

 Pada penelitian dilakukan perbandingan efektivitas tumbuhan dengan media 
tanam tanah dan tumbuhan dengan media tanam tanah yang telah dicampur dengan 
ampas teh. 

 Kesimpulan dari penelitian ini ampas teh dapat digunakan sebagai pemercepat 
pertumbuhan tanaman paprika, tetapi tidak dapat digunakan sebagai media tanam yang 
optimal dalam jangka waktu lama dan apabila diletakkan di lokasi yang terlalu lembab. Hal 
ini berdasarkan tabel pertumbuhan panjang tanaman paprika yang merupakan hasil dari 
pengamatan pada penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belakangan ini sulit sekali bagi masyarakat perkotaan untuk 

menjaga lingkungan, baik dari polusi maupun sampah-sampah yang 

mereka buang. Udara yang kotor juga sering kali dijumpa. Padahal 

dengan menanam lebih banyak pepohonan maupun tumbuhan hijau 

lainnya, tempat tinggal dapat terasa menjadi lebih nyaman dan 

menyehatkan. Namun, salah satu alasan masyarakat tidak ingin 

merawat tumbuhan di tempat tinggalnya dikarenakan biaya yang 

harus dikeluarkan, juga habisnya tempat untuk mereka menanam 

pohon. 

Masalah kedua, kotornya lingkungan. Salah satu faktor 

penyebab cepat kotornya lingkungan adalah dengan bertambahnya 

limbah produk-produk buatan manusia. Semakin lama, jumlah 

manusia akan terus bertambah. Begitu pula sampah-sampah yang 

mereka tinggalkan. Jumlah sampah yang meningkat tanpa henti ini 

menjadi masalah untuk lingkungan dan seluruh penghuninya. 

Padahal dengan sedikit kreativitas dan usaha, bahan-bahan yang 

tidak lagi dipergunakan dapat diolah kembali menjadi produk baru. 

Salah satu contoh sampah yang biasa kita temukan adalah 

ampas teh. Ampas teh merupakan dedaunan tumbuhan teh yang 

telah dikeringkan dan diolah, dimasukkan ke dalam kantung teh 

celup, dan kemudian disebar ke pasar-pasar dalam bentuk pak. Cara 

menggunakannya mudah. Hanya dengan menyeduhkannnya 

dengan air hangat, esensi dalam kantung teh akan segera menyebar 

dalam air. Karena produk tersebut hanya sekali pakai, masyarakat 

biasa membelinya dalam jumlah besar. Hal ini tentu menyebabkan 

ampas teh sebagai sampah yang pada umumnya banyak dihasilkan 

oleh rumah tangga. Sayang sekali apabila ampas teh dibuang begitu 
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saja. Menurut Dwidjoseputro (1994) bahwa ampas teh dapat 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. 

Pada penelitian ini, tanaman paprika berperan sebagai 

sampel. Tanaman dengan buah yang memiliki rasa manis dan agak 

pedas ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonedia. Biasanya 

digunakan sebagai bahan masakan atau bumbu untuk makanan 

khas barat, atau bahkan dicampuradukkan dengan bumbu makanan 

tradisional negara ini. Pertumbuhannya yang terbilang cepat ini 

memberi banyak keuntungan untuk penelitian ini. 

Dari masalah yang telah dijabarkan di atas, peneliti mendapat 

gagasan untuk memanfaatkan ampas teh sebagai media tanam 

tumbuhan. Bukan hanya dapat membantu masyarakat untuk 

bercocok tanam dengan lebih hemat, upaya ini dapat pula 

mengurangi jumlah limbah berpotensial yang dibuang-buang begitu 

saja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu 

apakah ampas teh dapat dijadikan media tanam pengganti tanah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjadi solusi untuk masyarakat agar dapat bercocok tanam di 

tempat sempit dengan lebih ekonomis 

2. Membandingkan efektivitas antara ampas teh dan tanah 

sebagai media tanam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Mempermudah proses pencarian bahan untuk bercocok tanam 

2. Terpancingnya kreativitas masyarakat untuk menggunakan alat 

dan bahan seadanya untuk bercocok tanam 

3. Mengetahui efektivitas dari media tanam yang ada 

4. Mengurangi limbah. 
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BAB II 

KAJIAN DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

1. Teh 

Teh merupakan minuman beraroma yang biasa disiapkan 

dengan menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun tumbuhan 

Camellia sinensis dengan air panas. Namun seiring berkembangnya 

zaman, semakin banyak varietas tumbuhan yang digunakan sebagai 

bahan utama teh. 

a. Sejarah Teh 

Menurut cerita rakyat yang berkembang di Cina, pada tahun 

2700 sebelum masehi, Shennung—seorang Kaisar dan Bapak Obat-

obatan Tradisional Cina, tengah berjalan-jalan mencari tanaman 

obat. Ketika ia beristirahat, ia bersantai di bawah sebuah pohon dan 

memasak air minum di sana. Saat sehelai daun terjatuh dan masuk 

ke dalam pancinya, ia membiarkannya, lalu meminum air tersebut. 

Seketika tubuhnya tidak lagi terasa letih. Hal ini membuatnya 

penasaran, daun apakah yang ada pada minumannya. Kini daun itu 

dikenal sebagai daun teh. 

Catatan sejarah tertua menyatakan bahwa teh merupakan 

produk yang dikirim sebagai persembahan untuk Kaisar di Yunann, 

Cina Selatan, tahun 1066 sebelum masehi. Di sanalah pertama kali 

pohon the Camellia sinensi pertama kali ditemukan, kemudian 

menyebar ke daerah sekitarnya seperti Assam, Birma, Laos, dan 

seluruh Cina Selatan. 

Pada masa Dinasti Tang (618–907 M), teh merupakan 

minuman bergengsi di kalangan istana. Saking terkenalnya buku 

pertama tentang teh, Cha Cing (The Classic of Tea) ditulis oleh Lu 

Yu. Buku tersebut membahas asal mula, sejarah, produksi, cara 
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menyeduh, hingga tea tasting. Teh pada saat itu berbentuk bubuk 

yang dipadatkan menjadi bongkahan untuk kemudian dihaluskan 

kembali lalu dididihkan bersama air. Pada zaman itu pula kedai dan 

toko teh mulai bermunculan. 

Setelah Dinasti Tang runtuh, tradisi teh ini dilanjutkan oleh 

Dinasti Song. Pada saat itulah kompetisi penyeduhan teh dimulai. 

Peralatan teh cantik banyak diproduksi, dan kini menjadi 

peninggalan berharga yang dipajang di China National Tea Museum. 

Penyajian teh pada masa ini berbeda dengan sebelumnya. Teh yang 

dihaluskan menjadi serbuk dimasukkan ke mangkuk teh, diseduh air 

panas, kemudian dikocok dengan pengocok spesial. Mirip dengan 

penyajian upacara minum teh Jepang. 

Penyeduhan teh dengan teko baru dimulai pada zaman 

Dinasti Ming (1368–1644 M). Pada masa ini dikenal teh yang masih 

berbentuk daun (loose leaf), seperti yang kita kenal sekarang. 

Penyebaran teh dari Cina ke berbagai negara lain mulai pada 

masa Dinasti Qing (1644–1911 M), dinasti terakhir di Cina. Saat itu 

Cina satu-satunya pengeskpor melalui pelabuhan dagangnya. 

Jepang mengenal teh pada abad ke-8, dikenalkan oleh para 

pendeta Buddha yang belajar agama di Cina. Pada saat itu teh 

hanya dikonsumsi dalam upacara-upacara keagamaan, dan belum 

ada teh yang ditanam di Jepang. Setelah 400 tahun kemudian 

(Dinasti Song) barulah seorang pendeta Buddha membawa bibit teh 

dari Cina. Tradisi teh diseduh dikocok dengan pengocok bambu 

terbawa ke sana, dan masih dipertahankan hingga sekarang. 

Pada abad ke-17 teh dibawa ke Eropa. James Norwood Pratt 

dalam bukunya Tea Lover’s Treasury menyebutkan bahwa 

perusahaan dagang Belanda, Dutch East India Company (VOC) 

adalah yang pertama membawa teh ke Eropa, tahun 1610. 
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Di Inggris, teh dipopulerkan oleh Catherine de Beaganza, 

putri Portugus yang menikah dengan Charles II, kemudian menjadi 

Queen of England. Ia membawa kebiasaan minum teh ke lingkungan 

kerajaan Inggris. 

Pada 1658, Thomas Garwah menjual teh di kedai kopinya, 

Tom’s Coffeehouse, Inggris. Tom’s Coffeehouse menjadi teahouse 

dan tea café pertama di Inggris. 

Inggris menanam teh untuk didagangkan di India dan Sri 

Lanka, sedangkan Belanda menanam tehnya di Indonesia. Belanda 

yang saat itu menjajah Indonesia mencoba menanamkannya di 

sana. 

Tanaman teh pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 

1684, dibawa oleh Andreas Cleyer. Saat itu teh hanya dijadikan 

tanaman hias. Pada 1826, teh berhasil ditanam di Kebun Raya 

Bogor. Pada 1827 ditanam di Kebun Percobaan Cisurupan, Garut, 

Jawa Barat. Pada 1828, setelah suksesnya penanaman teh skala 

besar di Wanayasa (Purwakarta) dan Banyuwangi, mulailah didirikan 

perkebunan teh komersial di Jawa. Pada masa pemerintahan 

Gubernur Van Den Bosch, teh menjadi tanaman yang harus ditanam 

rakyat melalui politik Tanam Paksa. Dan pada 1835, teh dari Pulau 

Jawa diekspor dan sebanyak 100 peti dilelangkan di Amsterdam 

(Ratna Somantri, 2014). 
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b. Klasifikasi Teh 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Ericales 

Famili  : Theaceae 

Genus  : Camellia 

Spesies  : C. sinensis  

Tumbuhan ini merupakan perdu atau pohon kecil yang 

biasanya dipangkas bila dibudidayakan untuk dipanen daunnya. Ia 

memiliki akar tunggang yang kuat. Bunganya kuning-putih 

berdiameter 2,5-4 cm dengan 7 hingga 8 kelopak bunga. Daunnya 

memiliki panjang 4-15 cm dan lebar 2-5 cm. Daun segar 

mengandung kafeina sekitar 4% (James A. Duke, 1983). Biasanya, 

pucuk dan dua hingga tiga daun pertama dipanen untuk 

permrosesan. Pemetikan dengan tangan ini diulang setiap dua 

minggu. 

 

c. Jenis-jenis Teh 

1. Teh Hijau 

Teh hijau adalah teh yang tidak mengalami oksidasi. 

Dalam proses produksinya, daun teh yang segar dipanaskan 

untuk menghentikan proses oksidasi. Bisa dengan cara 

dikeringkan oleh sinar matahari, dipanaskan dalam kuali, dan 

lain-lain. Beberapa teh hijau yang terkenal adalah Sencha, 

Matcha, Gyokuro, Longjing, Gunpowder, Hojicha, dan 

Genmaicha. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
https://id.wikipedia.org/wiki/Akar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kafeina
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2. Teh Putih 

Teh ini terbilang istimewa dikarenakan produksinya 

lebih terbatas dibanding teh lain. Dikarenakan itu harganya 

cukup mahal. Teh putih merupakan pucuk daun teh yang 

diproses tanpa oksidasi, dan proses pembuatannya sangat 

bergantung pada kondisi alam. 

3. Teh Kuning 

Proses pembuatan teh ini membutuhkan waktu yang 

lama dan kecermatan tinggi. Walaupun proses produksinya 

hampir mirip dengan teh hijau, proses pengeringan pada teh 

ini diperlambat dengan menambah proses menhuan, yaitu 

proses dimana daun teh perlahan-lahan diberi uap panas lalu 

ditutup dengan kain. 

4. Teh Hitam 

Tidak seperti teh lain, teh ini teroksidasi penuh, 

menyebabkan warna hasil seduhannya menjadi cokelat 

kemerahan hingga cokelat pekat. Proses oksidasi ini 

mengurangi rasa pahit daun teh segar dan menimbulkan efek 

rasa kental pada sentuhannya. Contoh jenis the ini adalah 

Assam tea, Darjeeling tea, Keemun tea, Ceylon tea, dan 

Indonesian tea. 
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5. Teh Pu Erh 

Teh pu erh dibentuk dengan padat seperti piringan 

pipih dengan diameter sekitar 15 cm. Ada pula yang dibentuk 

seperti konde kecil, balok, atau disesuaikan dengan cetakan. 

Nama lain teh ini adalah teh oolong. Beberapa jenisnya yang 

terkenal adalah Tie Kuan Yin, Wuyi Oolong, Da Hong Pao, 

Shui Jin Gui, Tie Luo Han, dan masih banyak lagi. 

6. Teh Wangi 

Teh ini merupakan teh hijau yang ditambah bunga 

melati. Teh inilah yang paling digemari orang-orang 

Indonesia. Selain melati, bunga yang biasa ditambah ke teh 

adalah mawar, chrysantemum, chamomile, lavender, dan 

osmanthus. 

7. Teh Racikan (Blended Tea) 

Teh racikan merupakan gabungan dari beberapa 

macam teh atau teh yang ditambah dengan bahan-bahan lain, 

seperti buah-buahan, bunga kering, rempah, dan lain-lain. 

Teh ini awalnya dibuat oleh perusahaan teh asal Inggris, 

Twinnings Tea. 

Dalam penelitian ini, jenis teh yang digunakan adalah 

teh wangi. 
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2. Ampas Teh 

Ampas teh merupakan isi dari bungkus teh, atau 

terkadang masih dalam bentuk dedaunan dan tangkainya, yang 

sudah diseduh sehingga tidak digunakan lagi. 

Kebanyakan masyarakat masa kini tidak banyak 

memikirkan sampah yang mereka buang. Padahal sebenarnya 

sampah-sampah itu, termasuk ampas teh, dapat dimanfaatkan 

untuk kehidupan sehari-hari. Bisa untuk membersihkan cermin 

atau noda toilet, sebagai pewangi ruangan, bahan produk 

kecantikan, dan penyubur tanaman (Zuhudil Ashar dkk., 2015). 

Untuk penelitian ini, ampas teh akan dimanfaatkan 

sebagai penyubur tanaman, sekaligus media tanam tumbuhan 

paprika. 

3. Kandungan Ampas Teh 

Ampas teh dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan tanaman karena ampas teh mengandung 

karbohidrat yang berperan untuk pembentukan klorofil pada 

daun-daun yang mengalami pertumbuhan di tempat yang gelap 

(Dwidjoseputro, 1994). 

Kandungan yang terdapat di ampas teh selain polyphonel 

terdapat sejumlah vitamin B kompleks kira-kira 10 kali lipat sereal 

dan 4 sayuran. Ampas teh ini mengandung Karbon Organik, 

Tembaga (Cu) 20%, Magnesium (Mg) 10% dan Kalsium 13%, 

kandungan tersebut dapat membantu pertumbuhan tanaman 

(Dadan Rodiana, dalam penelitian Khazali dkk, 2009), 

Dikarenakan adanya kafein, ampas teh dapat menambah 

keasaman pada tanah.  Namun apabila ampas tersebut dicampur 

dengan kotoran sapi (sejumlah 5% ampas teh) dan 
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mendiamkannya selama 45 hari di tanah, ampas tersebut akan 

berubah menjadi bio-nutrisi dan pupuk hayati. 

4. Media Tanam 

Media tanam pada umumnya adalah tanah. Kandungan 

pada hara di daerah tropis umumnya sangat tinggi, baik unsur 

Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Karbon (C), Nitrogen (N) dan 

Kalium (K) untuk kedalaman 0 – 50 cm, yang merupakan lapisan 

humus yang dibutuhkan tanaman (Abdul Azis, 2015). 

Namun umumnya, media tanam memiliki berbagai nutrisi, 

mineral, air, vitamin, dan unsur-unsur hara lainnya yang 

diperlukan oleh tumbuhan. Terdapat dua jenis unsur hara: makro 

dan mikro. 

Unsur hara makro adalah nitrogen (pembentukan sel 

tanaman, jaringan, dan organ), fosfor (penyusun beberapa 

enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA), kalium (pengatur fisiologi 

tanaman), magnesium (aktivator dalam transportasi energi), 

kalsium (pertumbuhan sel), dan belerang. Unsur-unsur makro 

inilah yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tumbuhan. 

Unsur hara mikro adalah boron (pembentukan, 

pembelahan, diferensiasi, dan pembagian tugas sel), besi 

(pembentukan protein), tembaga (aktivator dan membawa 

beberapa enzim), mangan (sintesa klorofil), seng (aktivator 

enzim, pembentukan klorofil dan membantu proses fotosintesis), 

molibdenum (fiksasi nitrogen), khlor dan natrium (keseimbangan 

ion), cobalt (fiksasi nitrogen), silicone (meningkatkan efisiensi 

fotosintesis), dan nikel (menguraikan urea). 

5. Paprika 

Tumbuhan paprika sudah tidak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia. Berikut klasifikasi paprika yang digunakan 

pada penelitian ini. 
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Kingdom : Plantae 

Divisi  : Angiospermae 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Genus : Capsicum 

Spesies : C. annuum 

Tumbuhan ini menghasilkan buah yang manis dan sedikit 

pedas. Tumbuhan ini dari suku terong-terongan. Buahnya berwarna-

warni. Mulai dari hijau, kuning, merah, bahkan ungu. Tanaman ini 

berasal dari Amerika Selatan, sekarang sudah tersebar luas dan 

dibudidayakan hampir di seluruh daerah tropika dan subtropika, 

termasuk Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh setinggi 50 hingga 

150 cm. Cocok ditanam di berbagai iklim dan dapat tumbuh 

dimanapun. Daerah Indonesia yang membudidayakan paprika 

adalah daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. 

Paprika kaya akan vitamin C yang mampu menjaga 

kesehatan sistem imun dan keremajaan kulit. Buah ini juga 

mengandung phytochemical dan beta-carotene yang merupakan 

antioksidan dan agen anti inflamasi yang baik. Kandungan sulfur 

dalam paprika berperan dalam memerangi beberapa jenis kanker 

tertentu. Vitamin lain yang bisa ditemukan dalam paprika adalah B6. 

Khasiatnya bagi tubuh adalah menjaga kesehatan sistem saraf dan 

meregenerasi sel. Beberapa enzim tertentu dalam paprika, seperti 

lutein, mampu melindungi mata dari katarak di usia senja. 

Tumbuhan ini dipilih sebagai objek penelitian karena cepat 

pertumbuhannya yang menguntungkan penelitian ini. Benih yang 

digunakan pada penelitian ini berasal dari paprika kuning. 

  

https://www.merdeka.com/gaya/cara-menghilangkan-mata-panda-kln.html
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B. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diambil dugaan 

sementara bahwa ampas teh dapat digunakan sebagai media tanam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian analisis 

eksperimental yaitu pengamatan pada tanaman paprika yang 

ditanam pada media tanah dan ampas teh. 

 

B. Definisi Operasional  

1. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pertumbuhan 

tanaman paprika. 

2. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ampas teh yang 

digunakan sebagai media tanam. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman paprika. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah media tanam tanaman 

paprika. 

 

D. Instrumen dan Bahan Penelitian 

1. Alat : 

a. Sendok 
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b. 9 buah pot 

c. Alat penyemprot 

d. Penggaris 

e. Kertas 

f. Mangkuk 

2. Bahan : 

a. Tanah 

b. Ampas teh 

c. Air untuk menyiram tanaman 

d. Bibit paprika 

e. Air hangat untuk merendam bibit 

 

E. Langkah Penelitian 

Langkah menyiapkan bibit paprika : 

1. Bibit disiapkan sebanyak 36 buah 

2. Seluruh bibit direndam sebentar (±5 menit) dalam air hangat 

3. Bibit dibagi sembilan kelompok, tiap empatnya untuk satu pot 

Langkah menyiapkan media tanam : 

1. Siapkan tanah 

2. Siapkan ampas teh (±13 buah) 

3. Buka ampas teh, satukan dalam satu mangkuk 

4. Siapkan tiga pot 

5. Isi pot dengan perbandingan sebagai berikut: 
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a. Pot 1 (3 buah) diisi dengan 100% tanah 

b. Pot 2 (3 buah) diisi dengan 50% tanah, 50% ampas teh 

c. Pot 3 (3 buah) diisi dengan 25% tanah, 75% ampas teh 

6. Seluruh tumbuhan diukur tingginya tiap minggu, selama tiga 

minggu 

7. Pemberian air dengan semprotan dilaksanakan berkala tiap pagi 

dan sore 

 

F. Tempat dan Waktu 

Tempat : Perum. Dukuh Bima, Jalan Bima Duta 16 no. 26, 

Bekasi 

Waktu  : 8 September — 1 Oktober 2018 

 

G. Analisis Hasil 

Analisis hasil didapatkan dengan cara mengamati 

pertumbuhan masing-masing tumbuhan pada media tanam yang 

berbeda. Pengukuran dilakukan tiap 7 hari selama 3 minggu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Sampel Ulangan 

ke- 

Panjang tumbuhan minggu ke- 

(cm) 
Rata-

rata 
1 2 3 

100% 

Tanah 

1 4 4 4,5 
0,55 

cm 
2 1,5 3,5 3,5 

3 2,5 4 5 

50% tanah : 

50% ampas 

1 1 2,5 2,5 
0,44 

cm 
2 1,5 2 2 

3 2 3,5 4 

25% tanah : 

75% ampas 

1 2 3 3,5 
0,66 

cm 
2 2 3,5 4 

3 2 4 4,5 

  Tabel 4.1 Tabel pengukuran pertumbuhan panjang tanaman paprika 

B. Pembahasan 

Berdasarkan tabel penelitian di atas, tanaman yang 

menggunakan tanah sebagai media tanam mempunyai 

pertumbuhan panjang rata-rata 0,55 cm per minggu. Tanaman yang 

media tanamnya mengandung 50% ampas teh mempunyai 

pertumbuhan panjang rata-rata 0,44 cm per minggu. Tanaman yang 

media tanamnya dicampur 75% ampas teh mempunyai 

pertumbuhan panjang rata-rata 0,66 cm per minggu. Dapat diambil 

kesimpulan tanah yang lebih banyak mengandung ampas teh lebih 

efisien mempercepat tinggi tumbuhan. 
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Seluruh pot yang diisi dengan campuran tanah dan ampas teh 

apabila diletakkan di lokasi yang lembab berakhir dengan kondisi 

tidak optimal. Media akan dikerubungi oleh serangga dan organisme-

organisme lain seperti jamur. Hal ini menjadi salah satu factor 

penghambat pertumbuhan paprika. 

Namun dari hasil pengamatan yang terakhir, bahwa dengan 

menggunakan media ampas teh dapat tumbuh dengan baik. Menurut 

Dwidjoseputro (1994) bahwa ampas teh dapat dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan tanaman terbukti. Kandungan pada ampas teh 

mendukung unsur-unsur yang kurang pada tanah, sehingga 

tanaman tumbuh jauh lebih cepat. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ampas teh dapat 

dijadikan media tanam pendukung tanah, yang pada penelitian ini 

terhadap tanaman paprika dan dengan ampas teh celup. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kandungan pada ampas teh dapat mempercepat 

pertumbuhan tanaman, tetapi tidak dapat digunakan dalam rentang 

waktu lama. Harus ada penggantian ampas teh yang baru yang 

diganti secara rutin. 

 

B. Saran 

Adapun saran peneliti pada peneliti selanjutnya agar dijadikan 

bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian observasi ini perlu ada penelitian lanjutan 

karena substansi yang terdapat pada ampas teh perlu 

didalami lagi. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan diberikan waktu 

yang lama agar hasil lebih maksimal, setidaknya hingga 

sampai waktunya tanaman sudah dikeluarkan dari pot 

perkecambahannya ke pot baru dan menetap di sana 

selama beberapa lama. 

3. Ampas teh yang digunakan diharapkan digunakan tepat 

setelah penggunaannya, atau jarak waktu antara 

penggunaan dan penanaman dekat. Selain hal itu 

ketelitian dalam menentukan volume air yang disiram ke 

tanaman paprika lebih diperhatikan. 

4. Pada penelitian perlu diamati pertumbuhan tanaman 

setelah ampas teh sudah diganti. 
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Lampiran 

 

 

  

Gambar 5.1 Pot yang sudah ditanam 

Gambar 5.2 Proses penanaman 

Gambar 5.3 Bibit paprika kuning 
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Gambar 5.4 Ampas teh Sariwangi 

Gambar 5.5 Pot yang sudah ditanam 

Gambar 5.6 Media tanam yang sudah korup 
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