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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi mikoriza pada 

tanaman cabai yang ditumpangsarikan dengan berbagai varietas kacang tanah dalam upaya 

meningkatkan produktivitascabai. Metode penelitian yang digunakan adalah Eksperimental 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial, yang terdiri atas 20 

kombinasi perlakuan dan 3 ulangan sehingga diperoleh 60 unit percobaan. Penelitian ini 

telah dilakukan di Rumah Plastik Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Mataram, yang berlokasi di Narmada pada bulan Oktober 2017 – April 2018. Perlakuan 

yang digunakan dalam percobaan ini terdiri dari dua faktor yaitu mikoriza dan tumpangsari 

dengan berbagai varietas kacang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwapemberian 

pupuk hayati mikoriza berpengaruh nyata dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

komponen hasil pada tanaman cabai dibandingkan perlakuan tanpa mikoriza. Tanaman 

cabai yang ditumpangsarikan dengan kacang tanah varietas Jerapah memberikan jumlah 

buah panen dan bobot buah panen tertinggi dibandingkan varietas lainnya.  
 
Kata kunci : Mikoriza, tumpangsari, cabai, kacang tanah. 

 
ABSTRACT 

 
 This research aim to know effect of mycorrhizal application on chili intercropped 

with various peanut varieties. Two ways completely randomize design used on this 

research consist of 20 combination of treatment and three replication or 60 experiment 

unit. This research conducted on plastic house on practical garden agriculture faculty, 

university of mataram, located at narmada on October 2017 until April 2018. Treatment 

used on this experiment consist of two factors mycorrhizal and intercropped with various 

peanut varieties. Result of experiment showed application of mycorrhizal biological 

fertilizer significance on improving growth and yield components on chili compared to 

chili plant without mychorrizal treatment. Chili plant intercropped with jerapah peanut 

varieties give the highest amount of harvest fruit and harvest weight compared to another 

varieties. 

Key Words : Mycorrhiza, intercropped,small chili, peanut

PENDAHULUAN 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan salah satu komoditas tanaman 

hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Cabai rawit banyak digunakan sebagai 

bahan bumbu dapur, bahan utama industri saus, industri bubuk cabai, industri mie instan, 
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sampai industri farmasi (Saraswati, 2012). Cabai juga diketahui mengandung minyak atsiri 

yang memberi rasa pedas dan sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Disisi lain cabai 

juga mempunyai peluang sebagai komoditas ekspor dan dapat menaikkan pendapatan 

petani. 

Kebutuhan terhadap cabai meningkat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku cabai. 

Meskipun kebutuhan akan cabai terus meningkat, namun produksi cabai di Indonesia 

masih rendah dan belum mencukupi seluruh kebutuhan, sehingga menyebabkan langkanya 

cabai dipasaran dan fluktuasi harga yang tinggi. Hal ini selaras dengan Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2014 mencatat produksi cabai rawit sebesar 784.771 ton, dengan 

kebutuhan sebesar 799.237 ton, dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 837.930 ton atau 

naik 4.8% dari kebutuhan tahun 2014. Artinya permintaan akan cabai tinggi namun 

produksinya masih rendah, sehingga masih terjadi kekurangan produksi cabai. 

Usaha peningkatan produktivitas cabai perlu dilakukan dengan berbagai cara 

salah satunya dengan penggunaan pupuk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu 

menggunakan pupuk hayati mikoriza. Pupuk hayati Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) 

yang bersimbiosis dengan tanaman dapat membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih 

baik. Mikoriza memiliki peran penting dalam memperbaiki produktivitas tanah, siklus 

hara, memperbaiki struktur tanah dan menyalurkan unsur karbon. Selain itu mikoriza juga 

mampu mengeluarkan enzim fosfatase dan asam organik serta dapat melepas P yang terikat 

pada tanah kahat unsur hara P, sehingga membantu penyediaan unsur P tanah (Smith, dkk. 

2003). Selain berbagai keuntungan penggunaan FMA terhadap tanah dan tanaman 

khususnya dalam penyerapan unsur hara, namun FMA juga memiliki kekurangan yakni 

tidak dapat menyediakan seluruh unsur yang dibutuhkan oleh tanaman pada waktu yang 

bersamaan. Oleh karena itu, dengan adanya tumpangsari dengan kacang tanah menjadi 

alternatif dalam melengkapi kebutuhan unrur hara yang dibutuhkan tanaman cabai. 

Tumpangsari merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada 

lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. 

Salah satu tanaman yang dapat ditumpangsarikan dengan tanaman cabai adalah kacang 

tanah (leguminosa). Tanaman cabai dan kacang tanah memungkinkan untuk ditumpangsari 

karena tanaman cabai menghendaki nitrogen cukup tinggi, sementara kacang tanah dapat 

memfiksasi nitrogen dari udara bebas sehingga kekurangan nitrogen pada cabai terpenuhi 

oleh kelebihan nitrogen pada kacang tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 



mengetahui pengaruh aplikasi mikoriza pada tanaman cabai yang ditumpangsarikan 

dengan berbagai varietas kacang tanah dalam upaya meningkatkan produktivitas cabai. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan melakukan 

percobaan pot di dalam rumah plastik. Penelitian ini dilakukan di Rumah Plastik Kebun 

Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, yang berlokasi di Narmada. Penelitian 

dilakukan pada bulan Oktober 2017 – April 2018. Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua (2) faktor perlakuan yang diacak 

secara faktorial yaitu: mikoriza sebagai faktor 1 yang terdiri dua aras : tanpa mikoriza (M0) 

dan dengan mikoriza (M1). Faktor ke 2 yaitu tumpangsari dengan berbagai varietas kacang 

tanah yang memiliki 10 aras : T0  : Tanpa tumpangsari, T1  : Hypoma 1, T2  : Hypoma 2, T3  

: Hypoma 3, T4  : Kancil, T5  : Macan, T6  : Talam 1, T7  : Litbang Garuda 5, T8  : Jerapah, 

dan varietas T9 : Pelat, sehingga didapat 20 kombinasi perlakuan. Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 60 unit percobaan. 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah daun, 

jumlah cabang pada tanaman cabai dan kacang tanah, jumlah buah panen cabai, panen 

buah cabai, bobot basah akar cabai, bobot kering tanaman cabai dan kacang tanah, berat 

polong segar pertanaman kacang tanah, berat polong kering tanaman, jumlah polong berisi, 

jumlah polong hampa per tanaman, jumlah biji per polong, berat 100 biji kacang tanah. 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis keragaman yang dilanjutkan  dengan 

uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5% 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Tinggi Tanaman, Jumlah Cabang, dan Jumlah Daun Cabai dan Kacang Tanah 

Berdasarkan hasil pengamatan tinggi tanaman, jumlah cabang, dan jumlah daun 

cabai umur 14 – 42 hspt maupun kacang tanah umur 14 – 42 hst mengalami peningkatan 

setiap umur pengamatan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan mikoriza 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman cabai, jumlah cabang dan jumlah daun cabai umur 14 

– 42 hst  dan kacang tanah umur 28 – 42 hst. Sedangkan perlakuan tumpangsari 

berpengaruh nyata pada tanaman cabai umur 14 hspt dan kacang tanah pada umur 14 – 42 

hst terhadap tinggi tanaman (Tabel 1). Sedangkan pada jumlah cabang berpengaruh nyata 

pada kacang tanah umur 42 hst saja (Tabel 2), dan pada jumlah daun berpengaruh nyata 

pada tanaman cabai umur 14 dan 42 hspt (Tabel 3). Perlakuan dengan mikoriza nyata 



memiliki tinggi, jumlah cabang, dan jumlah daun lebih tinggi dibandingkan tanpa 

mikoriza. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian mikoriza efektif dalam mengoptimalkan 

pertumbuhan tanaman. Saraswati et al (2008) menyebutkan bahwa serapan hara akan lebih 

efektif dengan penambahan pupuk hayati mikoriza, sehingga pertumbuhan dan hasil 

tanaman lebih baik.Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Abror dan Mauludin (2015) 

yang menyatakan tanaman cabai rawit yang bersimbiosis dengan mikoriza mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi cabai rawit dibandingkan tanpa mikoriza. Selain 

itu, Tanaman yang bermikoriza  mampu menambah kemampuan tanaman untuk 

berfotosintesa  yang lebih optimal, hal ini dapat dijelaskan karena lebih banyaknya 

permukaan tanaman menerima cahaya matahari sebagai sumber utama dalam proses 

fotosintesis. Proborini (2011) menyatakan bahwa tanaman yang berfotosintesis dengan 

aktif akan memberikan pengaruh yang positif terhadap penambahan jumlah daun, berat 

tanaman, berat akar, dan tajuk, sehingga tanaman yang bermikoriza akan memiliki jumlah 

daun dan bobot tanaman yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang tidak bermikoriza. 

Peningkatan tinggi, jumlah cabang, dan jumlah daun pada tanaman cabai maupun 

kacang tanah juga dipengaruhi dengan adanya tumpangsari dengan berbagai varietas 

kacang tanah. Perbedaan tinggi, jumlah cabang, dan jumlah daun tanaman pada masing-

masing perlakuan dengan varietas yang berbeda tentu memiliki pertumbuhan yang 

berbeda-beda juga. Tabel 3. rata-rata jumlah daun cabai umur 42 hspt yang 

ditumpangsarikan dengan kacang tanah varietas Jerapah, nyata lebih tinggi dibandingkan 

varietas lainnya yaitu 110,66 helai. Begitu juga pada tinggi tanaman (Tabel 1) dan jumlah 

cabang (Tabel 2) rata-rata pada umur 42 hspt cabai yang ditumpangsarikan dengan kacang 

tanah varietas Jerapah nyata lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kacang tanah varietas Jerapah mampu berkontribusi lebih banyak 

dibandingkan varietas lainnya dalam hal menyediakan unsur hara N untuk tanaman cabai. 

Secara sistematis, rata-rata cabai yang ditumpangsarikan dengan kacang tanah nyata 

memberikan tinggi tanaman, jumlah cabang, dan jumlah daun lebih tinggi dibandingkan 

cabai tanpa tumpangsari. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tumpangsari dengan 

kacang tanah mampu meningkatakan pertumbuhan tanaman cabai. Pada penelitian ini, 

perbedaan tinggi, jumlah cabang, dan jumlah daun pada masing-masing varietas diduga 

disebabkan oleh sifat genetik. Hal ini sesuai pernyataan Lingga (2001) bahwa tinggi 

tanaman dipengaruhi oleh sifat genetik dan kondisi lingkungan tumbuh tanaman. 

 



Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman cabai dan kacang tanah dengan perlakuan mikoriza dan 

tumpangsari dengan berbagai varietas kacang tanah 

 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%, 

C: Cabai, K: Kacang Tanah, hspt : hari setelah pindah tanam, hst : hari 

setelah tanam. 

 

Tabel 2. Rata-rata jumlah cabang cabai dan kacang tanah dengan perlakuan mikoriza dan 

tumpangsari dengan berbagai varietas kacang tanah 

 

 
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%, 

C: Cabai, K: Kacang Tanah, hspt : hari setelah pindah tanam, hst : hari 

setelah tanam. 
 
 

M0 20,74 b 29,51 b 32,06 b 31,96 a 52,53 a 53,92 a 3,36 b 4,16 a

M1 29,63 a 38,37 a 42,36 a 33,81 a 55,11 a 54,03 a 4,03 a 3,77 a

BNJ 5%

Cabai saja (Kontrol) 29,38 a 35,00 a 39,25 a 3,48 abc

Cabai + Hypoma 1 23,56 b 33,81 a 38,66 a 33,33 ab 50,58 bc 49,83 bc 4,12 abc 3,03 bc

Cabai + Hypoma 2 22,33 b 30,83 a 32,88 a 34,50 ab 54,75 abc 54,50 abc 3,21 bc 3,64 bc

Cabai + Hypoma 3 26,43 ab 33,08 a 36,61 a 24,16 b 45,25 c 44,00 c 3,34 abc 4,98 ab

Cabai + Kancil 27,16 ab 32,88 a 35,16 a 26,83 ab 55,66 abc 53,66 abc 2,93 c 4,90 ab

Cabai + Macan 27,40 ab 38,00 a 39,66 a 33,75 ab 52,50 abc 55,16 abc 4,19 a 3,37 bc

Cabai + Talam 1 22,33 b 32,33 a 38,16 a 38,91 a 56,58 abc 60,16 abc 4,16 abc 3,74 abc

Cabai + Litbang Garuda 5 25,28 ab 32,33 a 34,50 a 35,16 ab 52,83 abc 52,83 abc 3,07 c 3,71 abc

Cabai + Jerapah 24,30 ab 35,16 a 38,71 a 31,08 ab 62,91 a 64,66 abc 4,30 a 5,76 a

Cabai + Pelat 23,68 b 36,00 a 38,50 a 38,25 a 53,33 abc 51,00 bc 4,13 abc 2,53 c

BNJ 5%

ΔTinggi Tanaman

 (cm/minggu)

C K

0,43

1,60 2,08

Mikoriza (M)

Tumpangsari (T)

4,62 7,51 7,06

Perlakuan 

14 hspt 28 hspt 42 hspt

Cabai Kacang Tanah

Tinggi Tanaman (cm)

14 hst 28 hst 42 hst

5,41 11,35 10,66 13,14

M0 3,03 b 4,90 b 4,80 b 1,48 a 3,66 b 4,11 a 1,03 b 0,46 a

M1 5,03 a 7,70 a 7,70 a 1,70 a 4,37 a 4,70 b 1,39 a 0,49 a

BNJ 5%

Cabai saja (Kontrol) 5,50 a 6,00 a 6,66 a 1,02 a

Cabai + Hypoma 1 4,66 a 7,16 a 7,00 a 2,00 a 3,83 a 4,33 ab 1,34 a 0,38 b

Cabai + Hypoma 2 2,83 a 5,33 a 5,83 a 1,60 a 3,50 a 4,50 ab 1,24 a 0,57 ab

Cabai + Hypoma 3 4,33 a 6,16 a 6,50 a 1,30 a 4,50 a 5,83 a 1,18 a 0,74 a

Cabai + Kancil 4,83 a 6,33 a 6,16 a 2,00 a 3,83 a 4,00 ab 1,08 a 0,42 b

Cabai + Macan 5,33 a 7,83 a 6,83 a 1,00 a 4,83 a 4,66 ab 1,26 a 0,45 b

Cabai + Talam 1 2,66 a 5,33 a 5,66 a 2,00 a 4,00 a 4,00 ab 1,15 a 0,42 b

Cabai + Litbang Garuda 5 2,83 a 5,50 a 6,16 a 1,60 a 4,00 a 4,66 ab 1,29 a 0,35 b

Cabai + Jerapah 3,66 a 7,83 a 7,00 a 1,30 a 3,83 a 3,83 b 1,50 a 0,50 b

Cabai + Pelat 3,66 a 5,50 a 4,66 a 1,30 a 3,83 a 3,83 b 1,05 a 0,43 b

BNJ 5%

Perlakuan 

14 hspt 14 hst28 hspt 28 hst

ΔJumlah Cabang

 (cbng/minggu)

C K

0,20

0,22

Mikoriza (M)

42 hspt 42 hst

Jumlah Cabang 

Cabai Kacang Tanah

1,95

1,97 2,762,82 3,15 2,62

Tumpangsari (T)



Tabel 3. Rata-rata jumlah daun cabai dan kacang tanah dengan perlakuan mikoriza 

dantumpangsari dengan berbagai varietas kacang tanah 

 

 
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%, 

C: Cabai, K: Kacang Tanah, hspt : hari setelah pindah tanam, hst : hari 

setelah tanam. 
 
Jumlah Buah Cabai 

Hasil analisis ragam menunjukkan perlakuan mikoriza dan tumpangsari 

berpengaruh nyata terhadap jumlah buah cabai umur 28 dan 42 hspt. Perlakuan dengan 

mikoriza memberikan jumlah buah tertinggi dibandingkan tanpa mikoriza.  

 
Tabel 4.Rata-rata jumlah buah cabai dengan perlakuan mikoriza dan tumpangsari dengan 

berbagai varietas kacang tanah 

 

 
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%, 

hspt : hari setelah pindah tanam. 
  

M0 17,26 b 41,66 b 69,10 b 11,92 a 24,33 b 29,62 b 11,94 b 4,81 a

M1 34,20 a 68,06 a 92,33 a 12,81 a 31,62 a 42,33 a 16,66 a 5,30 a

BNJ 5%

Cabai saja (Kontrol) 41,50 a 57,00 a 93,66 ab 15,47 ab

Cabai + Hypoma 1 24,50 ab 48,83 a 79,83 ab 13,33 a 26,83 a 36,66 a 15,28 ab 4,13 b

Cabai + Hypoma 2 18,83 b 5,33 a 61,83 b 11,16 a 24,33 a 33,50 a 11,36 b 4,36 b

Cabai + Hypoma 3 30,83 ab 53,16 a 72,66 ab 9,50 a 29,50 a 40,16 a 11,90 ab 7,37 a

Cabai + Kancil 28,83 ab 51,33 a 72,00 ab 14,66 a 26,83 a 33,16 a 10,96 b 5,27 b

Cabai + Macan 32,50 ab 68,16 a 89,16 ab 11,83 a 30,50 a 42,33 a 15,95 ab 5,52 ab

Cabai + Talam 1 15,83 b 51,66 a 80,66 ab 14,33 a 31,00 a 40,16 a 15,17 ab 5,09 b

Cabai + Litbang Garuda 5 21,16 b 43,66 a 66,00 ab 12,50 a 27,66 a 38,66 a 11,02 b 4,79 b

Cabai + Jerapah 20,16 b 65,00 a 110,66 a 12,33 a 26,33 a 31,83 a 21,68 a 5,00 b

Cabai + Pelat 23,16 ab 49,00 a 80,66 ab 11,66 a 28,83 a 27,33 a 14,21 ab 3,96 b

BNJ 5%

Perlakuan 

14 hspt 14 hst

39,49 22,37

Jumlah Daun (helai)

18,53 46,28

28 hspt 28 hst42 hspt 42 hst

15,81 43,30 16,10

ΔJumlah Daun

 (helai/minggu)

C K

2,67

9.88 1,88

Mikoriza (M)

Tumpangsari (T)

Cabai Kacang Tanah

M0 0,70 a 0,43 b 5,40 b 0,96 b

M1 0,72 a 3,20 a 16,10 a 3,17 a

BNJ 5%

Cabai saja (Kontrol) 0,79 a 3,66 a 20,00 a 3,82 a

Cabai + Hypoma 1 0,70 a 0,50 c 10,00 b 1,85 b

Cabai + Hypoma 2 0,70 a 0,66 c 7,50 b 1,43 b

Cabai + Hypoma 3 0,70 a 2,83 abc 12,33 ab 2,51 ab

Cabai + Kancil 0,70 a 3,50 abc 9,83 b 2,06 b

Cabai + Macan 0,70 a 1,83 abc 12,83 ab 2,44 ab

Cabai + Talam 1 0,70 a 1,66 abc 7,66 b 1,44 ab

Cabai + Litbang Garuda 5 0,70 a 1,00 c 8,83 b 1,62 b

Cabai + Jerapah 0,70 a 1,33 abc 12,00 ab 2,22 ab

Cabai + Pelat 0,70 a 1,16 abc 6,50 b 1,26 b

BNJ 5%

Tumpangsari (T)

1,12 5,61

14 hspt 28 hspt 42 hspt

1,62

ΔJumlah Buah

 (buah/minggu)

0,43

1,32 6,57

Perlakuan 
Jumlah Buah

Mikoriza (M)



Tabel 4. menunjukkan rata-rata jumlah buah dengan perlakuan mikroiza adalah 1 – 

16 buah, nyata lebih tinggi dibandingkan dengan cabai tanpa mikoriza. Dengan demikian 

tampak bahwa mikoriza memberikan kontribusi bagi peningkatan jumlah buah disamping 

peran pemberian fosfat. Sedangkan pada perlakuan tumpangsari dengan berbagai varietas 

kacang tanah, cabai tanpa tumpangsari nyata memiliki lebih banyak buah dibandingkan 

dengan tumpangsari. Hal ini diduga karena meningkatnya kompetisi antar tanaman yang 

berhubungan dengan  ruang tumbuh, sinar matahari, air, dan unsur hara.  

Komponen Hasil Tanaman Cabai 

Mikoriza memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter hasil 

tanaman cabai yaitu bobot cabai panen, jumlah buah panen, bobot berangkasan kering, dan 

bobot basah akar (Tabel 5). Yusuf et al (2017) melaporkan bahwa unsur P dapat 

meningkatkan komponen generatif dan hasil panen karena berperan dalam pembentukan 

bunga, buah, dan biji. Bahkan mampu mempercepat pemasakan buah dan membuat biji 

lebih berbobot. Pada Tabel 5. Menunjukkan bahwa perlakuan dengan mikoriza memiliki 

jumlah buah dan bobot buah saat penen secara berturut-turut lebih tinggi (25,86) dan 

(25,92) dibandingkan dengan perlakuan tanpa mikoriza (8,26) dan (3,25).  Hal ini 

menunjukkan bahwa mikoriza sangat berpengaruh nyata terhadap jumlah buah dan bobot 

buah saat panen pada tanaman cabai. Sejalan dengan pertumbuhan vegetatif tanaman yang 

memiliki tinggi tanaman dan bobot kering tanaman yang relatif tinggi cendrung 

menghasilkan buah cabai yang lebih tinggi pula (Rosliani, 1997). Perlakuan 

mikorizamampu meningkatkan penyerapan air dan unsur hara tanaman, sehingga berat 

kering tanaman menjadi meningkat (Djaulio, 2011). Berat kering tanaman mencerminkan 

pertumbuhan tanaman dan banyaknya unsur hara yang terserap. Semakin berat bobot 

kering tanaman, maka pertumbuhan tanaman tersebut semakin baik dan unsur hara serta air 

yang terserap tanaman juga semakin banyak (Musfal, 2010). Bobot basah akar 

menunjukkan hasil sangat berbeda nyata dikarenakan lingkungan yang mendukung untuk 

pertumbuhan mikoriza yang berkolonisasi dengan baik sehingga dapat membuat hifa 

eksternal pada perakaran tanaman secara luas dan hasil bobot basah akar tanaman akan 

semakin meningkat. 

 
 

 



Tabel 5.   Rata-rata jumlah buah panen, bobot buah panen, bobot berangkasan kering dan 

bobot basah akar cabai dengan perlakuan mikoriza dan tumpangsari dengan 

berbagai varietas kacang tanah 

 

 
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%. 
 
Selanjutnya, hasil tanaman cabai juga dipengaruhi oleh adanya tumpangsari dengan 

berbagai varietas kacang tanah. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pada 

komponen hasil bobot buah panen,bobot berangkasan kering dan bobot basah akar rata-rata 

cabai tanpa tumpangsari memberikan bobot hasil yang lebih tinggi dibandingkan cabai 

yang ditumpangsarikan. Diduga karena semakin meningkat umur tanaman maka 

meningkat juga kompetisi antar tanaman yang berhubungan dengan ruang tumbuh, sinar 

matahari, air, dan unsur hara. Menurut Suwarto, et al (2005) Dua atau lebih jenis tanaman 

tumbuh bersamaan akan terjadi interaksi, masing-masing tanaman harus memiliki ruang 

yang cukup untukmemaksimumkan kerja sama dan meminimumkan kompetisi. Oleh 

karena itu,dalam tumpangsari perlu dipertimbangkan berbagai hal yaitu pengaturan 

jaraktanam, populasi tanaman, umur panen tiap-tiap tanaman, dan arsitektur tanaman 

Produksi tanaman cabai juga di pengaruhi oleh ditumpangsarikannya varietas kacang tanah 

yang berbeda-beda. Varietas kacang tanah memiliki peranan penting dalam menunjang 

peningkatan hasil sesungguhnya dari masing-masing spesies tanaman yang 

ditumpangsarikan. Hasilnya yang lebih besar dari pada hasil yang diharapkan 

menunjukkan bahwa tanaman mengalami proses saling mengisi (Sitompul dan Guritno, 

1995). Pada (Tabel 5) dapat dilihat bahwa cabai yang ditumpangsarikan dengan varietas 

M0 8,26 b 3,25 b 1,13 b 0,60 b

M1 25,86 a 25,92 a 3,71 a 3,37 a

BNJ 5%

Cabai saja (Kontrol) 21,33 a 19,48 a 3,16 ab 2,35 a

Cabai + Hypoma 1 20,33 ab 17,40 ab 2,93 abc 1,92 a

Cabai + Hypoma 2 13,16 b 8,88 b 1,60 bc 1,35 a

Cabai + Hypoma 3 19,50 ab 18,82 a 3,50 a 2,46 a

Cabai + Kancil 15,33 ab 13,06 ab 1,93 abc 2,03 a

Cabai + Macan 17,50 ab 14,40 ab 2,60 abc 1,80 a

Cabai + Talam 1 14,83 b 11,20 ab 1,73 bc 1,76 a

Cabai + Litbang Garuda 5 11,00 b 8,96 b 1,45 c 1,53 a

Cabai + Jerapah 22,00 a 19,00 a 3,05 abc 2,56 a

Cabai + Pelat 15,66 ab 14,65 ab 2,28 abc 2,08 a

BNJ 5%

Tumpangsari (T)

11,49 10,77 1,65

Bobot Basah 

Akar

Mikoriza (M)

9,81 9,19 1,41 1,45

Perlakuan

Parameter

Jumlah buah 

panen

Bobot buah 

panen

Bobot 

berangkasan 

kering



Jerapah memberikan hasil jumlah buah panen, bobot buah panen, bobot berangkasan 

kering, dan bobot basah akar rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan cabai 

ditumpangsarikan dengan varietas lainnya. 

 
Komponen Hasil Kacang Tanah

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tanpa mikoriza (M0) secara 

berturut-turut memiliki jumlah polong, jumlah polong berisi, dan jumlah biji per polong 

terendah yaitu 9,07, 1,29, dan 1,33 g/tanaman dan memiliki jumlah polong hampa tertinggi 

yaitu 4,59 g/tanaman dibandingkan perlakuan dengan mikoriza. Varietas Hypoma 3 secara 

berturut-turut memiliki jumlah polong, jumlah polong berisi tiap sampel, dan jumlah 

polong hampa paling tinggi dibandingkan varietas kacang tanah lainnya.Jumlah polong 

dan bobot polong pada tanaman bermikoriza lebih tinggi dibandingkan tanaman tanpa 

mikoriza. Pemberian mikoriza pada tanaman dapat meningkatkan kemampuan tanaman 

dalam mengambil P yang tidak tersedia dari daerah perakaran tanaman sehingga 

membantu pembentukan buah (Rengganis et al, 2014).  

 
Tabel 6. Rata-rata  komponen hasil kacang tanah dengan perlakuan mikoriza dan 

tumpangsari dengan berbagai varietas kacang tanah 

 

 
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%. 

JP : jumlah polong, JPB : jumlah polong berisi, JPH : julah polong hampa, 

JB : jumlah biji, BB : bobot biji, BPS : bobot polong segar, B 100 B : bobot 

100 biji, BA : bintil akar, BKA : bobot kering akar, BKB : bobot kering 

berangkasan. 
 

Pada Tabel 6. terlihat bahwa pemberian mikoriza memiliki jumlah bintil akar lebih 

tinggi dibandingkan tanpa mikoriza walaupun tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hal 

ini menunjukkan bahwa proses pembentukan bintil akar tanaman kacang tanah relatif baik 

M0 9,07 a 1,29 a 4,59 a 1,33 a 0,32 a 2,15 a 16,11 b 180,96 a 1,70 b 23,40 a

M1 9,66 a 1,81 a 4,51 a 1,55 a 0,78 a 3,79 a 39,07 a 202,70 a 2,58 a 34,37 a

BNJ 5%

Cabai + Hypoma 1 9,50 ab 2,00 a 4,33 ab 1,66 a 0,65 a 3,51 a 32,50 a 164,50 a 1,66 b 73,80 a

Cabai + Hypoma 2 7,83 ab 1,16 a 3,16 ab 1,33 a 0,36 a 2,76 a 18,33 a 195,00 a 1,92 b 21,30 a

Cabai + Hypoma 3 14,50 a 2,33 a 8,33 a 1,33 a 0,85 a 6,43 a 42,50 a 206,33 a 3,50 a 27,50 a

Cabai + Kancil 9,50 ab 1,66 a 4,50 ab 1,66 a 0,68 a 3,32 a 34,16 a 214,00 a 2,65 ab 23,83 a

Cabai + Macan 8,33 ab 1,50 a 4,16 ab 1,66 a 0,35 a 2,06 a 17,50 a 242,16 a 2,11 b 24,00 a

Cabai + Talam 1 9,50 ab 2,16 a 4,83 ab 2,00 a 0,63 a 3,48 a 31,66 a 191,83 a 1,70 b 25,90 a

Cabai + Litbang Garuda 5 11,33 ab 1,66 a 5,66 ab 1,66 a 0,93 a 2,72 a 46,66 a 160,16 a 2,53 ab 23,08 a

Cabai + Jerapah 8,00 ab 1,16 a 3,66 ab 1,33 a 0,46 a 2,05 a 23,33 a 181,00 a 1,63 b 16,65 a

Cabai + Pelat 5,83 b 0,33 a 2,33 b 0,33 a 0,03 a 0,45 a 1,66 a 164,50 a 1,58 b 23,93 a

BNJ 5%

BB BPS B 100 B

1,19

BA BKA BKB

0,5913,78

Mikoriza (M)

Perlakuan
JP JPB JPH

7,16 5,29

JB

Parameter

Tumpangsari (T)



pada perlakuan yang diberi mikoriza. Walaupuntanpa penambahan mikoriza pun 

pembentukan bintil akar sudah cukup baik sehingga hasilnya tidak berbeda jauh dengan 

tanaman yang bermikoriza. Selanjutnya mikoriza tidak memberikan pengaruh terhadap 

bobot berangkasan kering. Namun secara matematis tanaman bermikoriza memiliki bobot 

berangkasan kering lebih tinggi dibandingkan tanpa mikoriza. Chabib (2016) 

mengemukakan unsur hara yang diserap tanaman akan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan berat berangkasan kering tanaman. Berat kering tanaman menunjukkan 

banyaknya unsur hara yang diserap oleh tanaman, semakin berat bobot kering tanaman 

maka semakin baik tanaman dalam tumbuh berkembang dan berproduksi dengan baik. 

Bobot kering akar tanaman juga memberikan bobot lebih tinggi dengan pemberian 

mikoriza yaitu 2,58 g dibandingkan tanpa mikoriza yaitu 1,70 g. Meningkatnya berat 

kering akar tanaman berperan penting untuk pertumbuhan awal dan untuk perkembangan 

bagian produksi tanaman (Noor, 2008). Perlakuan berbagai macam varietas memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap sebagian besar komponen hasil tanaman kacang tanah. 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa masing-masing varietas memberikan hasil 

yang berbeda-beda pada semua komponen hasil tanaman kacang tanah. Harjadi (1996), 

berpendapat bahwa pada setiap varietas tanaman selalu terdapat perbedaan respon 

genotype pada kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Di duga karena inilah yang 

membuat perbedaan keragaan dari masing-masing varietas. Tanaman yang berbeda 

varietas mempunyai pertumbuhan yang berbeda walaupun ditanam pada media yang sama. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut:  

1). Pemberian pupuk hayati mikoriza cabai bermikoriza berpengaruh nyata dalam 

meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, bobot basah akar, bobot 

berangkasan kering, jumlah buah panen, dan bobot panen buah dibandingkan dengan 

tanpa pupuk hayati mikoriza. 

2). Tumpangsari dengan kacang tanah varietas Jerapah berpengaruh nyata dalam 

meningkatkan jumlah buah panen dan bobot buah panen tertinggi dibandingkan 

dengan varietas lainnya. 



3). Perlakuan cabai bermikoriza yang ditumpangsarikan dengan  kacang tanah varietas 

Jerapah memberikan rerata laju pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah 

daun, jumlah buah panen, bobot buah panen, dan bobot basah akar lebih tinggi 

dibandingkan varietas lainnya.  

Saran 

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut pada kondisi lapangan dengan perlakuan 

mikoriza dan tumpangsari dengan berbagai varietas kacang tanah  untuk melihat pengaruh 

perlakuan pada kondisi yang sebenarnya tumpangsari dilakukan.  
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