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ABSTRACT  

Siti Fakhriyah. A.1510453. Effects of Neem Leave Solution Concentration and 

Various of Banana Corm Varieties on the Growth and Production of Chili Plant 

(Capsicum annuum L.). Under immediate supervision of Oktavianus and Yanyan 

Mulyaningsih.  

  

This study was aimed at assessing the growth and production of chili plants 

treated with different concentration of neem leaf solution and corm of different 

varieties of banana.  The study was conducted at Gapoktan Repeh Rapih Farm in 

Sukamantri Village, Tamansari District, Bogor Regency, West Java from March 

to July 2019.  A factorial randomized block design with two factors consisting of 

neem leaf solution concentration and types of banana corm was used. Neem leaf 

concentration consisted of 0% (control, M0), 15% (15 ml neem leaf  + 85 ml 

water) (M1), 30% (30 ml neem leaf  + 70 ml water) (M2),  and 45% (45 ml neem 

leaf  + 55 ml water) (M3). Banana corm was obtained from 3 banana varieties 

including ambon, kepok, and tanduk.  Each corm was used to make 30% banana 

corm solution (30 ml banana corm + 70 ml water).  Results showed that 

significant effects of corm of banana of different varities were found on stem 

diameter, number of leaves, canopy width, and fruit length but not on number of 

fruits,  fruit weight, fruit diameter, and plant weight,  Neem leaf solution of 45% 

(M3) was found to give significant effects on the intensity of aphid blight.   
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ABSTRAK  

Siti Fakhriyah. A.1510453. Pengaruh Konsentrasi Daun Mimba dan Berbagai 

Bonggol Varietas Pisang Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman  Cabai  

(Capsicum annuum L.). Di bawah bimbingan Oktavianus dan Yanyan 

Mulyaningsih.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman cabai 

(Capsicum annuum L.) pada pemberian konsentrasi larutan daun mimba dan 

berbagai bonggol varietas pisang. Pelaksanaan penelitian pada bulan Maret 

sampai dengan Juli 2019 di Kebun Gapoktan Repeh Rapih, Desa Sukamantri, 

Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri atas dua 

faktor yaitu, perlakuan konsentrasi larutan daun mimba dan berbagai bonggol 

varietas pisang. Konsentrasi larutan daun mimba yang digunakan terdiri atas 

empat taraf, yaitu : 1). M0 = 0% (Kontrol), 2). M1 = 15% (15 ml mimba+ 85 ml 

air), 3). M2 = 30% (30 ml mimba+ 70 ml air), M3 = 45% (45 ml mimba+ 55 ml 

air). Bonggol pisang terdiri atas tiga varietas, yaitu : ambon, kepok, dan  tanduk 

dengan konsentrasi 30% (30 ml+70ml air). Hasil penelitian menunjukkan 

perlakuan berbagai bonggol varietas pisang berpengaruh terhadap peubah 

diameter batang, jumlah daun, lebar tajuk, dan panjang buah, tetapi tidak 

berpengaruh pada jumlah buah, bobot buah, diameter buah, dan bobot tanaman 

cabai. Konsentrasi larutan daun mimba M3 (45%) berpengaruh terhadap peubah 

intensitas serangan hama kutu daun.  

 

Kata kunci: cabai, unsur hara, hormon, mimba.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RINGKASAN 

Siti Fakhriyah. A.1510453. Pengaruh Konsentrasi Daun Mimba dan Berbagai 

Bonggol Varietas Pisang Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman  Cabai  

(Capsicum annuum L.). Di bawah bimbingan Oktavianus dan Yanyan 

Mulyaningsih.  
 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil dan pertumbuhan 

tanaman cabai dengan pemberian Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) alami sebagai 

penyedia unsur hara makro dan mikro bagi tanaman. Selain itu, budidaya cabai 

tidak lepas dari adanya serangan Hama Penganggu Tanaman (HPT). Hal tersebut 

dapat dicegah dengan penggunaan pestisida nabati dari tanaman mimba. Kedua 

bahan tersebut memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan hasil dan 

pertumbuhan tanaman cabai.  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2019 di 

Kebun Gapoktan Repeh Rapih, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial.  

Berdasarkan hasil yang didapat, perlakuan berbagai bonggol varietas 

pisang dan konsentrasi larutan daun mimba tidak berpengaruh nyata pada tinggi 

tanaman dan jumlah cabang. Peubah diameter batang dan jumlah daun 

menunjukkan hasil terbaik pada bonggol varietas pisang tanduk pada 49 HSPT 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya, sedangkan peubah lebar tajuk nyata 

berpengaruh pada perlakuan berbagai bonggol varietas pisang 35 dan 56 HSPT. 

Pemberian larutan mimba nyata berpengaruh terhadap peubah intensitas serangan 

kutu daun pada perlakuan M3(45%) lebih kecil dibandingkan tanpa perlakuan 

(kontrol).  
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Tanggal Lulus :  

PERNYATAAN 

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Konsentrasi 

Daun Mimba dan Berbagai Bonggol Varietas Pisang Terhadap Pertumbuhan dan 

Hasil Tanaman  Cabai  (Capsicum annuum L.)” benar - benar karya sendiri 

dengan arahan dosen pembimbing dan belum pernah diajukan sebagai karya 

ilmiah pada perguruan tinggi atau dipublikasikan di lembaga manapun. Sumber 

referensi dari hasil kutipan karya penulis lain dilakukan dengan benar dan 

disebutkan dalam teks dan daftar pustaka. 
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