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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiPengaruh Pemberian Pupuk NPK, Pupuk
Kompos Krinyuh (Chromolaena odorata L.) dan Bio-Extrim terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Tanaman Cabai Merah (Capsicum annum L.).Penelitian ini dilaksanakan dari bulan
April hingga Juli 2018 yang bertempat di Dusun Nyurlembang, Desa Narmada, Kabupaten
Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode eksprimental dilapangan dengan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari delapan perlakuan yakni, tanpa
perlakuan (P0), pupuk NPK (P1), pupuk kompos krinyuh (P2), Bio-Extrim (P3), kombinasi
NPK dan pupuk kompos krinyuh (P4), kombinasi pupuk NPK dan Bio-Extrim (P5),
kombinasi pupuk kompos krinyuh dan Bio-Extrim (P6), dan kombinasi pupuk NPK, pupuk
kompos krinyuh dan Bio-Extrim (P7). Data dianalisis dengan Analis Of Variance
(ANOVA) dan untuk perlakuan yang berbeda nyata , diuji lanjut dengan Beda Nyata Jujur
(BNJ)  5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pupuk NPK, pupuk kompos
krinyuh, Bio-Extrim dan kombinasi NPK dengan Bio-Extrim tidak berpengaruh nyata (NS)
terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, umur mulai berbunga, berat buah
persampel, berat buah buah perpetak, berat berangkas basah, dan berat berangkas kering.
Perlakuan kombinasi pupuk NPK dan pupuk kompos berpengaruh nyata (S) terhadap
parameter jumlah daun dan berangkas basah tanaman.Perlakuan kombinasi pupuk kompos
krinyuh dan Bio-Extrim berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman.Kombinasi pupuk
NPK, kompos krinyuh dan Bio-Extrim berpengaruh nyata terhadap jumlah daun.

Kata kunci: cabai merah, pupuk NPK, kompos krinyuh, Bio-Extrim

ABSTRACT

The aim of this research is to know the effect of application NPK Fertilizer, krinyuh
manure (Chromolaena odorata L.)  and Bio-Extrim on the Growth and production Of Red
Chili (Capsicum annuum L.). This research was held on April to July 2018 in
Nyurlembang Hamlet, Narmada Village, West Lombok Districts. The method that be used
was field experimental method by randomed block design (RAK) consist of eight treatment.
They were without fertilizer (P0 ), NPK fertilizer (P1 ), krinyuh manure (P2 ), Bio-Extrim
(P3 ), Combination of NPK and  krinyuh manure (P4 ), combination of NPK fertilizer and
Bio-Extrim, (P5 ), combination of krinyuh manure and Bio-Extrim (P6 ), and combination
of NPK fertilizer, krinyuh manure and Bio-Extrim (P7 ). Data of the research  were
analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and to know the significant different effect, the
test was continued by honestly significant difference test (HSD test) in 5% significant level.
The result showed that treatment from NPK fertilizer, krinyuh manure, Bio-Extrim and
combination of NPK and Bio-Extrim was different significantly toward the parameters.
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They were the plant tall, leaf total, and flowering age, fruit weight of each sample, fruit
weight of plot , wet cropped weight, and dry cropped weight. Combination of NPK
fertilizer and krinyuh manure different significantly toward leaf total parameter and wet
cropped weight plant. Combination of and Bio-Extrim treatment was different significantly
toward plant tall. NPK fertilizer combination, krinyuh manure and Bio-Extrim were
different significantly toward the leaf total.

Keyword: Red chili, NPK fertilizer, krinyuh manure,Bio-Extrim.

PENDAHULUAN

Cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan sayuran hortikultura jenis sayuran

buah yang penting untuk dibudidayakan di Indonesia.Hal ini disebabkan karena cabai

merah memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk kesehatan manusia dan sebagai bumbu

dapur dalam keperluan rumah tangga.Selain itu, cabai merah juga memiliki nilai ekonomi

yang cukup tinggi dalam produksinya.

Produksi cabai merah di Indonesia berfluktuasi setiap tahunnya.Hal ini sesuai dengan

paparan Badan Pusat Statistik (2017), yang menyatakan bahwa produksi cabai merah di

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2015 (1.012.879 ton, 1.074.200 ton dan

1.045.200 ton). Kontribusi produksi cabai merah dari wilayah Nusa Tenggara Barat pada

tahun 2015 yaitu sebesar 120.847 ton (11,56%) jauh lebih rendah dari Sumatera Utara

147.810 ton (14,14%), Jawa Tengah 167.794 ton (16,05%) dan Jawa Barat 253.296 ton

(24,23%). Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya peningkatan produksi cabai merah di

wilayah NTB dengan perbaikan teknik budidaya melalui pemupukan baik yang berasal

dari  pupuk anorganik (NPK), pupuk organik dari kompos dan pupuk hayati bio-extrim.

Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara

yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pertumbuhan dan perkembangan

tanaman.Unsur hara nitrogen (N) berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman,

penyusun senyawa protein dan klorofil pada tanaman (Nurhidayati, 2017). Fosfor (P)

mempunyai peranan penting dalam proses fisiologi tanaman (fotosintesis dan respirasi

tanaman), pemindahan energi, penyusun asam nukleat, fitin dan fosfolipid. Sedangkan

unsur hara kalium (K) berfungsi sebagai aktivator enzim. Kecukupan kalium menyebabkan

tanaman akan tumbuh sehat dan kuat, lebih resisten terhadap hama dan penyakit

(Ma’shum, 2005).

Pupuk kompos sangat berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah.Sumber utama

kompos ialah dari jaringan tanaman yang berupa seresah atau limbah pertanian yang

tersedia setiap tahun dalam jumlah yang besar (Sutedjo dan Kartasapoetra, 2010).Kompos
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yang berasal dari limbah pertanian yaitu berupa limbah residu tanaman gulma seperti

krinyuh (Chromolaena odorata L.) yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik

melalui pengomposan.Krinyuh merupakan gulma darat yang masih banyak tersebar pada

areal persawahan dan tersedia melimpah.Pengendalikan populasi krinyuh ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan organik dan penyedia unsur hara bagi pertumbuhan tanaman.

Bio-Extrim merupakan pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme yang dapat

menyediakan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman(Susanto, 2002).  Pupuk Bio-Extrim

berfungsi sebagai penghasil fitohormon yang memacu keluarnya akar, pertumbuhan

batang, pembungaan dan pembuahan secara cepat serta ramah lingkungan (Nurhayati,

2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan pupuk NPK,

pupuk kompos krinyuh, dan Bio-Extrim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai

merah.

METODE PENELITIAN

Percobaan ini dilaksanakan di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada Kabupaten

Lombok Barat pada bulan April sampai dengan Juli 2018.Analisis tanah dilaksanakan di

Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Alat-alat yang digunakan dalam percobaan adalah cangkul, sabit, pisau, gunting,

kamera, parang, ember, meteran, paranet, gembor, patok tanda perlakuan, alat tulis menulis

dan separangkat alat pembuatan bahan kompos krinyuh yang terdiri dari terpal, karung

serta handsprayer. Alat lain yang digunakan untuk percobaan ini adalah alat-alat untuk

analisis tanah di Laboratorium.

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak

Kelompok (Randomized block design) dengan kombinasi 8 perlakuan yaitu P0: Tanpa

tanpa perlakuan (kontrol), P1:Pupuk anorganik (NPK) rekomendasi 250 kg/ha, P2:Pupuk

organik (kompos krinyu) rekomendasi 10 ton/ha, P3:Pupuk hayati (Bio-Extrim)

rekomendasi 2L/ha, P4: Kombinasi 50% pupuk NPK + 50% pupuk kompos krinyuh, P5:

Kombinasi 50% pupuk NPK + 50% pupuk hayati Bio-Extrim, P6: Kombinasi 50% pupuk

kompos krinyuh dan 50% pupuk hayati Bio-Extrim, P7: Kombinasi 3,33% pupuk NPK +

3,33% pupuk Kompos krinyuh + 3.33% pupuk hayati Bio- Extrim. Masing-masing

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diproleh 24 petak percobaan.
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Parameter penelitian meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun, umur mulai berbunga,

jumlah buah persampel, jumlah buah perpetak, berangkas basah tanaman dan berangkas

kering tanaman.

Dari hasil percobaan dianalisis menggunakan analisis keragaman (Analysis of varian)

pada taraf nyata 5%.Untuk mengetahui perlakuan yang berbeda nyata, maka diuji lanjut

dengan menggunakananalisis keragaman (Analysis of varian) pada taraf nyata 5%.Untuk

mengetahui perlakuan yang berbeda nyata, maka diuji lanjut dengan menggunakan (BNJ)

pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tanah awal

Analisis tanah awal di dusun nyurlembang, desa narmada dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Analisis tanah awal

Parameter Metode Satuan Nilai
Tekstur Lempung Berpasir
Pasir Hydrometer % 63%
Debu Hydrometer % 30%
Liat Hydrometer % 7%
Struktur Remah (mudah hancur)
Kapasitas Lapang Gravimetri % 38,341
Berat Volume (BV) Gravimetri % 0,87
Berat Jenis (BJ) Gravimetri % 1,67
Porositas (1-BV/BJ) ×100% % 47

Ph pH-H2o 5,27
N-Total Kjeldhal % 0,08
P-Tersedia Bray I % 26,95
K-Tertukar (NH4-Asetat) % 0,33

Tanah di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

memiliki tekstur lempung berpasir, dengan persentase pasir 63%, debu 30% dan liat 7%.

Struktur tanah Barat tergolong remah (mudah hancur), dengan nilai kadar lengas 38,34%,

berat volume 0,87%, berat jenis 1,67% dan porositas 47%. Struktur tanah yang remah

memiliki kemampuan yang baik untuk menyimpan dan meloloskan air untuk kebutuhan

tanaman.Kemasaman tanah (pH ) tanah tergolong masam dengan nilai 5,27. Kandungan

unsur hara N, P, dan K yang terkandung yaitu  0,08% N,  26,95% P, 0,03% K.
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Rangkuman Hasil Analisis Sidik Ragam

Tabel 2.Rekapitulasi hasil analisis keragaman terhadap semua parameter yang diamati.

Keterangan: S= Signifikan; NS= Non Signifikan

Berdasarkan rangkuman hasil Analisis Keragam tersebut diatas, menunjukkan bahwa

terjadi interaksi antara pupuk kompos krinyuh, pupuk NPK dan Bio-Extrim terhadap tinggi

tanaman, jumlah daun, berat berangkas basah, dan tidak berpengaruh nyata terhadap umur

mulai berbunga, berat buah pertanaman,  berat buah perpetak serta berat berangkas kering

tanaman.

Parameter Sumber
keragaman

1. Tinggi tanaman 1 mst NS
2 Tinggi tanaman 2 mst NS
3 Tinggi tanaman 3 mst NS
4 Tinggi tanaman 4 mst NS
5 Tinggi tanaman 5 mst NS
6 Tinggi tanaman 6 mst NS
7 Tinggi tanaman 7 mst S
8 Jumlah daun 1 mst NS
9 Jumlah daun 2 mst NS
10 Jumlah daun 3 mst S
11 Jumlah daun 4 mst NS
12 Jumlah daun 5 mst NS
13 Jumlah daun 6 mst NS
14 Jumlah daun 7 mst NS
16 Umur Mulai Berbunga NS
17 Berat Buah Persampel NS
18 Berat Buah Perpetak NS

19 Berat Berangkas Basah S
20 Berat Berangkas Kering NS
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Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah

Pengaruh pemberian pupuk terhadap tinggi tanaman cabai merah pada umur 1, 2, 3, 4,

5, 6 dan 7 minggu setelah tanam (mst) dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh pemberian pupuk terhadap tinggi tanaman.

Perlakuan
Tinggi tanaman cabai merah (cm) pada umur ke-

1 mst 2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 6 mst 7 mst

P0 9,78 10,48 12,32 13,98 14,38 21,38 26,28 a
P1 12,07 13,67 16,98 18,52 20,93 25,75 30,85 ab
P2 9,63 11,08 15.33 19,22 21,13 32,60 41,87 bc
P3 8,73 10,50 13,90 16,40 19,50 25,40 33,03 abc
P4 9,60 11,73 16,00 20,30 23,12 30,25 37,33 abc
P5 9,90 11,72 15,15 17,98 21,53 29,12 35,22 abc
P6 9,12 10,35 14,58 18,72 23,42 36,13 45,65 c
P7 10,48 12,77 18,08 21,98 26,32 31,87 35,72 abc
BNJ 5% NS NS NS NS NS NS S

Keterangan:angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada uji Beda Nyata Jujur (BNJ) taraf nyata 5% .S:signifikan. NS:non signifikan. mst: minggu setelah tanam.

Pada tabel 3.tersebut diatas  terlihat bahwa, tinggi tanaman cabai cenderung

meningkat seiring dengan bertambahnya umur tanaman pada semua perlakuan. Terlihat

bahwa, tinggi tanaman yang diberikan dengan kombinasi pupuk kompos krinyuh dan Bio-

Extrim cenderung lebih tinggi  yaitu 45,65 cm dan berbeda nyata pada perlakuan kontrol

yaitu 26,28 cm. Perbedaan tinggi tersebut terlihat signifikan pada umur 7 minggu setelah

tanam (mst). Lebih tingginya tanaman cabai yang diberikan dengan kombinasi pupuk

kompos krinyuh  denganBio-Extrim diduga karena pemberian pupuk organik dapat

menyediakan unsur hara dalam bentuk tersedia dan dapat diserap oleh tanaman untuk

merangsang proses fisiologi pada pertambahan tinggi tanaman. Hakim, dkk (1986)

menyatakan bahwa, terjadinya pertumbuhan tinggi dari suatu tanaman karena adanya

peristiwa pembelahan dan perpanjangan sel yang didominasi pada ujung pucuk

tanaman.proses ini merupakan sintesa protein yang diproleh dari lingkungan seperti bahan

organik.
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Jumlah Daun

Pengaruh pemberian pupuk terhadap jumlah daun tanaman cabai merah pada umur 7,

14, 21, 28, 35, 42 dan 49 hari setelah tanam (hst) dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh pemberian pupuk terhadap jumlah daun.

Perlakuan
Jumlah daun (helai) pada umur ke-

1 mst 2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 6 mst 7 mst
p0 4,83 6,33 7,12 a 9,33 11,00 14,67 19,17
p1 4,83 7,00 9,00 ab 12,00 12,50 19,17 29,83
p2 4,33 6,33 8,50 ab 10,83 12,17 25,83 38,50
p3 5,50 7,17 9,00 ab 10,50 13,33 19,67 32,50
p4 4,17 7,33 11,00 b 12,17 13,00 23,33 41,00
p5 5,17 7,83 9,83 ab 11,00 13,33 26,17 46,17
p6 4,33 6,83 9,33 ab 12,33 15,00 25,00 45,67
p7 4,33 6,83 11,00 b 12,67 13,33 20,17 31,67
BNJ 5 NS NS S NS NS NS NS

Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada uji Beda Nyata Jujur (BNJ) taraf nyata 5%. S: Signifikan. NS: Non Signifikan. mst: minggu setelah
tanam.

Data pada tabel 4.Menunjukkan bahwa jumlah daun cabai meningkat seiring

bertambahnya umur tanaman pada semua perlakuan.Terlihat bahwa jumlah daun cabai

pada minggu ketiga setelah tanam berpengaruh nyata dan pada minggu keempat sampai

dengan minggu ketujuh tidak berpengaruh nyata. Pada umur tiga minggu setelah tanam

pada perlakuan kombinasi pupuk NPK dengan pupuk kompos (P4) dan perlakuan

kombinasi pupuk NPK, pupuk kompos, dan Bio-Extrim (P7) dengan nilai rata-rata 11 helai

pada jumlah daun. Hal ini diduga karena pada perlakuan P4 dan P7 memiliki kandungan

unsur hara nitrogen yang cukup untuk pertumbuhan tanaman.Menurut Hanafiah (2013),

unsur hara nitrogen berkorelasi sangat erat dengan perkembangan jaringan meristem,

sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Informasi dari penelitian Athar (2009), unsur hara nitrogen dapat merangsang

pertumbuhan vegetatif  tanaman khususnya pada akar, batang, dan daun tanaman.

Terangsangnya pertumbuhan tanaman dari unsur N dapat menyediakan hasil asimilasi

untuk perkembangan bagian tanaman. Oleh karena itu, akan terjadi pembelahan sel dan

pembentukan sel baru sehingga berpengaruh terhadap pembentukan organ vegetatif seperti

cabang dan daun. Tanaman yang berkecukupan nitrogen akan memperlihatkan

pertumbuhan yang baik dan berwarna lebih hijau pada daun.

Pengamatan minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh tidak menunjukkan

perbedaan yang nyata selain dipengaruh pupuk disebabkan oleh pengaruh faktor
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iklim.Salah satu faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai yaitu curah

hujan yang tinggi pada saat pertumbuhan tanaman.

Hasil Tanaman Cabai Merah

Umur Mulai Berbunga

Pengaruh pemberian pupuk terhadap umur mulai berbunga tanaman cabai merah

dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh pupuk terhadap umur mulai berbunga

Perlakuan Umur berbunga (hst)
p0 51,83
p1 45,67
p2 47,00
p3 43,17
p4 46,00
p5 50,17
p6 42,00
p7 43,50
BNJ 5% NS

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada uji Beda Nyata Jujur (BNJ) taraf nyata 5% .NS:non signifikan. hst: hari setelah tanam.

Terlihat pada tabel 5.Umur mulai berbunga pada semua perlakuan menunjukkan

tidak berpengaruh nyata. Hal ini diduga karena adanya curah hujan yang dapat

menyebabkan rontoknya bunga dan kurangnya intensitas cahaya matahari yang diterima

tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Rata-rata umur keluarnya bunga yang paling cepat yaitu pada perlakuan kombinasi

pupuk kompos krinyuh dan Bio-Extrim (P6) dengan rata-rata 42 hari setelah tanam (hst).

Keluarnya bunga tercepat pada perlakuan kombinasi pupuk kompos dan Bio-Extrim

diduga karena tersedianya unsur hara fosfor (P) yang dapat diserap oleh tanaman pada

awal fase generatif tanaman.

Suntoro dalam Karolina (2006), Tumbuhan krinyuh bila dibenamkan ke dalam

tanah sebagai pupuk hijau, akan melepas asam-asam organik hasil dari proses

dekomposisinya. Asam-asam tersebut berperan aktif melepaskan unsur hara fosfor (P)

sehingga dapat meningkatkan ketersediaan P untuk tanaman. Marsono dan Sigit (2005),

unsur P merupakan unsur yang sangat berperan dalam fase pertumbuhan generatif yaitu

proses pembungaan, pembuahan, pemasakan biji, dan buah. Selain itu, menurut Nurhayati

(2012), Pupuk Bio-Extrim berfungsi sebagai sumber unsur hara makro seperti N, P, dan K,
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penghasil fitohormon yang memacu keluarnya akar, pertumbuhan batang, pembungaan,

dan pembuahan secara cepat serta ramah lingkungan.

Berat Buah Persampel dan Perpetak

Pengaruh pemberian pupuk terhadap berat buah persampel, dan perpetak tanaman

cabai merah dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.Pengaruh pupuk terhadap berat buah persampel dan berat buah perpetak.

Perlakuan
Berat buah persampel (g)

panen ke-
Berat buah perpetak (g)

panen ke-
1 (80 hst) 2 (87 hst) 3 (94 hst) 1 (80 hst) 2 (87 hst) 3 (94 hst)

p0 0,00 2,33 40,67 0,00 17,50 201,25
p1 0,83 0,83 23,50 6,25 6,25 237,50
p2 6,17 7,66 83,33 46,25 57,5 463,75
p3 0,00 7,17 71,50 0,00 53,75 675,00
p4 23,00 13,16 60,83 172,50 98,75 387,50
p5 3,67 24,50 44,17 27,50 183,75 361,25
p6 17,17 11,66 43,17 128,75 87,50 356,25
p7 2,50 3,33 35,17 18,75 25,00 236,25
BNJ 5% NS NS NS NS NS NS

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada uji Beda Nyata Jujur (BNJ) taraf nyata5% .NS:non signifikan. hst: hari setelah tanam.

Pada tabel 6. Berat buah persampel dan berat buah perpetak tersebut diatas

menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK , pupuk kompos, dan Bio-Extrim tidak

berpengaruh nyata. Hal ini diduga karena curah hujan yang mempengaruhi pembungaan

tanaman cabai merah.Curah hujan yang mempengaruhi pembungaan tanaman dapat

berpengaruh juga terhadap pembentukan buah tanaman cabai merah.

Pada berat buah persampel, dan perpetak mengalami peningkatan pada panen

pertama sampai ketiga kecuali perlakuan P4 dan P6. Terlihat pada panen terakhir

menunjukkan bahwa perlakuan P2 memilki rata-rata tertinggi 83,33 g. Hal ini

menunjukkan pupuk kompos krinyuh dapat memberikan unsur hara terutama fosfor (P)

pada fase generatif tanaman cabai merah. Suntoro dan Karolina (2006), krinyuh yang

dibenamkan ke dalam tanah akan melepaskan asam-asam organik hasil dari proses

dekomposisinya. Asam-asam tersebut dapat meningkatkan ketersediaan P untuk

tanaman.Yuwono (2016), unsur hara fosfor berperan dalam transfer energi, metabolisme

karbohidrat, pembelahan sel, pematangan buah, penguat batang, dan menambah ketahanan

tanaman terhadap penyakit.
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Pada berat buah perpetak berat buah tanaman cabai menunjukkan bahwa pada

panen ketiga perlakuan Bio-Extrim (P3) memiliki rata-rata berat yang tertinggi dengan

rata-rata 675,00 g dan terendah pada perlakuan kontrol dengan rata-rata 201,25 g.

Tertingginya rata-rata berat buah perpetak pada perlakuan Bio-Extrim dikarenakan

tersedianya unsur hara yang berasal dari aktivitas mikroorganisme dari bahan tersebut yang

dapat merangsang pembuahan pada tanaman. Menurut Nurhayati (2012), pupuk Bio-

Extrim mampu menambat N, pelarut P, dan K. Pupuk Bio-Extrim berfungsi sebagai unsur

hara makro, dan mikro yang dibutuhkan tanaman, penghasil fitohormon seperti auksin,

giberelin, sitokinin, dan asam absisat, memacu keluarnya akar, pertumbuhan, pembungaan,

dan pembuahan secara cepat.

Berat Berangkas Tanaman

Pengaruh pemberian pupuk terhadap berat berangkas basah dan berangkas kering

tabel 7.

Tabel 7.Pengaruh pupuk terhadap berangkas basah dan berangkas kering tanaman cabai.

Perlakuan Berangkas basah (g) Berangkas kering (g)
p0 19,50 a 5,00
p1 20,67 a 4,17
p2 30,67 a 12,17
p3 18,33 a 4,83
p4 55,00 b 8,17
p5 46,33 ab 5,33
p6 38,83 ab 10,67
p7 17,00a 7,17
BNJ 5% S NS

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada uji Beda Nyata Jujur (BNJ) taraf nyata5% .NS:non signifikan.

Pada tabel 7.tersebut diatas menunjukkan bahwa berat berangkas basah dan berat

berangkas kering tanaman cabai merah memberikan pengaruh yang nyata terhadap

berangkas basah tanaman, dan tidak berpengaruh nyata terhadap berangkas kering

tanaman. Pada berangkas basah tanaman, perlakuan kombinasi pupuk NPK, dan kompos

(P4) memberikan pengaruh yang nyata dan tidak berpengaruh nyata pada perlakuan P7.

Pada perlakuan P4 menunjukkan bahwa pemberian kombinasi pupuk NPK, dan

kompos krinyuh berpengaruh nyata terhadap berangkas basah tanaman cabai.Hal

menunjukkan bahwa unsur hara dan air yang diserap tanaman dalam jumlah yang besar.

Unsur hara yang diserap tanaman melalui akar bersama air akan mempengaruhi tinggi dan

jumlah daun. Akumulasi tinggi dan jumlah daun akan berpengaruh nyata terhadap berat
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segar tanaman cabai. Semakin baik pertumbuhan tanaman maka akan semakin meningkat

pula berat segar tanaman tersebut.

Meningkatnya berat kering menunjukkan proses penangkapan energi oleh tanaman

pada proses fotosintesis, sehingga berat kering merupakan indikator dari fotosintesis.

Menurut Sutedjo dan Kartsapoetra (1988), laju fotosintesis yang tinggi dapat menyebabkan

karbohidrat yang dihasilkan tanaman menjadi lebih banyak dimana dengan meningkatnya

fotosintat akan mempengaruhi penumpukan bahan organik di dalam tubuh tanaman. Pada

berangkas kering tanaman menunjukkan tidak berpengaruh nyata. Namun, pada perlakuan

pupuk kompos (P2) memiliki berat rata-rata tertinggi 12,17 g dan memiliki berat rata-rata

terendah pada perlakuan pupuk NPK (P1). Pada perlakuan pupuk kompos memberikan

hasil tertinggi karena dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman pada proses

pembentukan bagian vegetatif tanaman, sehingga hasil fotosintesis dapat ditimbun pada

organ tanaman dan menambah bahan kering tanaman itu sendiri. Menurut penelitian Athar

(2009), kompos krinyuh sebagai pemasok unsur hara N ke dalam tanah untuk tanaman.

Dimana unsur N dapat merangsang pertumbuhan vegetatif  tanaman khususnya pada akar,

batang dan daun tanaman. Terangsangnya pertumbuhan tanaman dari unsur N dapat

menyediakan hasil asimilasi untuk perkembangan bagian tanaman. Oleh karena itu, akan

terjadi pembelahan sel dan pembentukan sel baru sehingga berpengaruh terhadap

pembentukan organ vegetatif seperti cabang dan daun yang pada akhirnya berangkas

kering akan meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Perlakuan kontrol tidak berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah

daun, umur mulai berbunga, berat buah persampel, berat buah perpetak, berat berangkas

basah tanaman  dan berat berangkas kering tanaman.

2. Perlakuan pupuk NPK tidak berpengaruh nyata parameter tinggi tanaman, jumlah daun,

umur mulai berbunga, berat buah persampel, berat buah perpetak, berat berangkas basah

tanaman  dan berat berangkas kering tanaman.
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3. Perlakuan pupuk kompos krinyuh tidak berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi

tanaman, jumlah daun, umur mulai berbunga, berat buah persampel, berat buah

perpetak, berat berangkas basah tanaman  dan berat berangkas kering tanaman.

4. Perlakuan Bio-Extrim tidak berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman,

jumlah daun, umur mulai berbunga, berat buah persampel, berat buah perpetak, berat

berangkas basah tanaman  dan berat berangkas kering tanaman.

5. Kombinasi perlakuan pupuk NPK dan kompos krinyuh berpengaruh nyata terhadap

parameter jumlah daun dan berangkas basah tanaman, tetapi tidak berpengaruh nyata

terhadap tinggi tanaman, umur mulai berbunga, berat buah persampel, berat buah

perpetak dan berangkas kering tanaman.

6. Kombinasi perlakuan pupuk NPK dan Bio-Extrim tidak berpengaruh nyata terhadap

parameter tinggi tanaman, jumlah daun, umur mulai berbunga, berat buah persampel,

berat buah perpetak, berat berangkas basah tanaman  dan berat berangkas kering

tanaman.

7. Kombinasi perlakuan kompos krinyuh dan Bio-Extrim berpengaruh nyata terhadap

parameter tinggi tanaman, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah

daun, umur mulai berbunga, berat buah persampel, berat buah perpetak, berangkas

basah tanaman dan berangkas kering tanaman.

8. Kombinasi perlakuan pupuk NPK, pupuk kompos krinyuh dan Bio-Extrim berpengaruh

nyata terhadap parameter jumlah daun, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi

tanaman, umur mulai berbunga, berat buah persampel, berat buah perpetak, berangkas

basah tanaman dan berangkas kering tanaman.

Saran

Untuk memproleh hasil yang lebih, maka disarankan untuk melakukan penelitian

lanjutan dengan peningkatan dosis pupuk kompos krinyuh untuk meningkatkan hasil

produksi pada tanaman cabai merah.
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