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ABSTRAK 
 

Penelitian Analaisis Irigasi Jum (kendi) dengan berbagai jenis kendi  pada 
Tanaman Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) telah dilaksanakan pada 
Laboratorium Teknik dan Konservasi Lingkungan, Fakultas Teknologi 
Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram pada bulan Januari 
sampai dengan februari 2016. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 
Menganalisis berbagai bentuk kendi pada irigasi jum, Mengetahui Pola 
rembesan pada berbagai bentuk kendi, Mengetahui pemberian air sistem 
kendi dan pengaruhnya pada tanaman.Metode penelitian yang digunakan 
eksperimental dengan percobaan lapangan dengan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan disusun dengan 3 pengulangan 
terdiri dari 3 bentuk kendi dengan varietas tanaman yang sama sehingga 
diperoleh 9 unit percobaan, Adapun bentuk kendi yang digunakan terdiri 
dari 3 jenis kendi antara lain kendi berbentuk bulat, lonjong dan oval 
dengan menggunakan diameter 10 cm pada semua jenis kendi. Jarak 
pembasahan vertikal mencapai rata-rata 20,9 cm dan jarak horizontal 
21,1 cm untuk kendi berbentuk bulat, dan kendi berbentuk oval 
pembasahan vertikal mencapai 20 cm dan jarak horizontal 16,2 cm 
sedangkan kendi bebentuk lonjong pembasahan mencapai rata-rata 27,5 
cm dan jarak horizontal 13,0 cm dalam waktu 249 jam atau 10 hari 9 jam. 
Pola rembesan yang terjadi pada berbagai jenis kendi mengikuti bentuk 
kendi. Laju pergerakan dan rembesan dan kadar lengas tanah secara 
vertikal maupun secara horizontal dipengaruhi oleh waktu, pada setiap 
peningkatan. Pada sistem irigasi kendi kebutuhan air tanaman cabai 
kurang terpenuhi akan tetapi dapat mendukung pertumbuhan tanaman 
yang baik karena tanaman yang baik karena tanaman cabai merupakan 
jenis tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. 
 

Kata kunci : irigasi jum( kendi), pola rembesan, kadar lengas tanah. 
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ANALYSIS OF IRRIGATION FRI (JUG) WITH VARIOUS FORMS OF JUG ON 

PLANT CAYENNE (Capsicum frutescens L.) 
(1)studen at studies program of agriculture angineering, paculty of food 

and agro industri technologi, university of mataram. 
(2)lecture at studies program of agriculture angineering, paculty of food 

and agro industri technologi, university of mataram.  
 

ABSTRACT 
 

Research Analaisis Irrigation Fri (jug) with various types of jugs on Plant 
cayenne (Capsicum frutescens L.) has been conducted at the Laboratory 
of Conservation and Environmental Engineering, Faculty of Food 
Technology and Agro-Industry, the University of Mataram in January to 
February 2016. The purpose of the study this is Analyzing the various 
forms jug on irrigation jum, Knowing seepage patterns in various forms 
jug, jug Knowing the water distribution system and its effect on plants. 
The method used experimental field trial using a randomized block design 
(RAK) and prepared using 3 consists of 3 forms jug with varieties of the 
same crop in order to obtain 9 experimental units, The shape of the jug 
used consisted of 3 types of jugs among others jug round, oblong and 
oval with a diameter of 10 cm use on all types of jugs. Wetting vertical 
distance to reach an average of 20.9 cm and 21.1 cm horizontal distance 
to the jug round, and oval-shaped jug wetting reach 20 cm vertical and 
horizontal distance of 16.2 cm while the jug bebentuk oval wetting 
reached an average of 27, 5 cm and the horizontal distance of 13.0 cm 
within 249 hours or 10 days 9 hours. The pattern of seepage that occurs 
in various types of jugs follow the shape of jug. The rate of movement and 
seepage and soil moisture content vertically or horizontally affected by 
time, on any increases. In the irrigation system needs water jug pepper 
plants are lacking but can support good plant growth because of a good 
crop because pepper plant is a type of plant that does not require much 
water. 
 
Keywords: irrigation jum (jug), the pattern of seepage, soil moisture 
content 
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PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar belakang  

Potensi lahan pertanian 

Indonesia sebagian berupa lahan 

kering dengan ketersediaan air yang 

sangat tergantung pada hujan, 

khususnya pada daerah NTB keadaan 

tersebut sering diperparah dengan 

tanah yang berjenis pasiran yang 

mempunyai daya memegang air 

sangat rendah dan permeabilitas 

sangat tinggi, sehingga air irigasi yang 

diberikan hanya sebagian kecil saja 

yang dapat ditahan oleh tanah dan 

sebagian besar meresap kebawah 

sebagai perkolasi (Hanum, 2008). 

Irigasi merupakan kegiatan 

atau upaya yang dilakaukan untuk 

mengairi lahan pertanian. irigasi sudah 

dikenal sejak jaman peradaban 

manusia dulu seperti mesir, 

mesptamia, cina dan lainnya. Pada 

dasarnya irigasi dilakukan dengan cara 

mengalirkan air dari sumbernya 

(danau/sungai) menuju lahan 

pertanian. Di era mdern ini sudah 

berkembangberbagai macam jenis 

metode  irigasi untuk lahan pertanian. 

Ada 4 jenis irigasi yang banyak 

ditemui saat ini yaitu irigasi 

permukaan (surface irrigatin), irigasi 

bawah permukaan (subsurface 

irrigation), irigasi pancaran (sprinkle 

irrigation), dan irigasi tetes (drip 

irrigation) (fuad, 2000) 

Irigasi kendi adalah salah satu 

jenis irigasi yang dikembangkan oleh 

Profesor Budi Indra Setiawan, et al 

dari Institut Pertanian Bogor. Irigasi 

kendi memanfaatkan sifat dari bahan 

pembuat kendi, yaitu tanah liat yang 

berpori sehingga air keluar dari dalam 

kendi secara perlahan dan membasahi 

tanah di sekitarnya. Kendi ditanam 

dekat dengan zona perakaran 

tanaman sampai batas leher kendi, 

dan air akan keluar secara perlahan. 

Irigasi ini tergolong hemat air karena 

air yang menguap dari dalam kendi 

relatif sedikit karena terlindung oleh 

badan kendi (Hansen, 2002). 

Kendi merupakan produk 

industri kecil yang banyak terdapat di 

berbagai daerah, pada umumnya 

kendi digunakan untuk memasak dan 

mengisi air. Kendi yang digunakan 

dalam sistem irigasi, berbahan dasar 

tanah liat yang di campur dengan 

pasir dan sekam (Sergio, 2011). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Irigasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budi_Indra_Setiawan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Pertanian_Bogor
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_liat
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_perakaran&action=edit&redlink=1
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Tanaman cabai Rawit 

(Capsicum frutescens L.) adalah 

tanaman perdu dengan rasa buah 

pedas yang disebabkan oleh 

kandungan capsaicin. secara umum 

cabai memiliki banyak kandungan gizi 

dan vitamin, diantaranya kalori, 

protein, lemak, karbohidrat, kalsium, 

vitamin A, B1, dan vitamin C. Cabai 

rawit merupakan salah satu komoditas 

sayuran yang mempunyai nilai 

ekonomis cukup penting, termasuk di 

Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Masyarakat NTB pada umumnya 

menyukai makanan yang pedas-

pedas. selain itu juga, tanaman cabai 

rawit juga dapat tumbuh di daerah 

dataran tinggi maupun daerah dataran 

rendah (Tjahjadi, 1991). 

Berdasarkan hal tersebut di 

atas maka dilakukan suatu percobaan 

atau penelitian agar dapat menjadi 

acuan dalam menentukan kegiatan 

pengelolaan air pertanian yang baik 

untuk pertumbuhan tanaman. Dengan 

judul “Analisis Irigasi Jum dengan 

berbagai Bentuk Kendi pada 

Tanaman Cabai Rawit (Capsicum 

Frutescens L.)” 

 

1.2. Tujuan penelitian. 

Adapun tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui : 

1. Menganalisis berbagai bentuk 

kendi pada irigasi jum. 

2. Mengetahui Pola rembesan pada 

berbagai bentuk kendi. 

3. Mengetahui pemberian air sistem 

kendi dan pengaruhnya pada 

tanaman. 

1.3. Manfaat penelitian. 

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk dikembangkan pada lahan 

pertanian dan dikembangkan oleh 

petani. 

2. Ikut berperan aktif dalam 

peengembangan ilmu 

pengetahuan dan pemerintahan 

dalam pengembagan pertanian. 

3. Hasil penelitian ini juga 

diharapakan dapat digunakan 

sebagai informasi tambahan bagi 

peneliti yang memiliki topik yang 

sama. 

 

METODE PENELITIAN 
 

1.1. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Januari sampai dengan 

Februari 2016 yang bertempat di 
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Laboratorium Teknik dan Konservasi 

Lingkungan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pangan dan Agroindustri, 

Universitas Mataram. 

3.2. Bahan Dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan-Bahan Penelitian 

Bahan-bahan penelitian ini 

adalah tanah, tanaman cabai rawit, 

pupuk dan air. 

3.2.2. Alat-Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi kendi, 

stopwatch, multitester,  kotak kaca, 

gypsum block dan alat ukur.  

3.3. Metode penelitian. 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini Metode 

eksperimental dengan percobaan 

lapangan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan 

disusun dengan 3 pengulangan terdiri 

dari 3 bentuk kendi dengan varietas 

tanaman yang sama sehingga 

diperoleh 9 unit percobaan, Adapun 

bentuk kendi yang digunakan terdiri 

dari 3 jenis kendi antara lain kendi 

berbentuk bulat, lonjong dan oval 

dengan menggunakan diameter 20 cm 

pada semua jenis kendi. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pemilihan Contoh (Sampel) 

Tanah 

Pengambilan contoh tanah 

dilakukan dengan cara membuat profil 

tanah pada titik yang terpilih 

menggunakan cangkul dan diayak 

kemudian dimasukkan ke dalam kotak 

kaca.Adapun jenis tanah yang 

digunakan adalah Tanah inseptisol, 

tanah inseptisol ini termasuk dalam 

golongan tanah lempung berpasir 

dengan persentase fraksi pasir >50%, 

fraksi debu >42% dan fraksi liat >2%. 

3.4.2. Pembuatan dan 

pengkalibrasi gysum block. 

Gypsum block merupakan alat 

ukur yang digunakan untuk 

pengukuran potensial air tanah dan 

juga dipergunakan untuk menentukan 

kandungan air tanah. Alat ini dibuat 

dengan menggunakan kawat kasa 

berbahan aluminium dan dililitkan 

sebuah kabel bermuatan positif dan 

negatif. Kalibrasi alat ini dilakukan di 

laboratorium Daya dan Mesin 

Pertanian untuk mencari hubungan 

antara kadar air (sumbu Y) dengan 

hambatan terukur (sumbu X) pada 

multitester. Multitester merupakan 
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alat pengukur tegangan, tahanan dan 

arus listrik. Di dalam gypsum block 

terdapat tahanan listrik yang nilainya 

tergantung pada kadar air yang 

dikandung didalamnya.  

3.4.3. Perancangan kotak kaca. 

Kotak kaca yang digunakan 

sebagai media pengamatan beberapa 

parameter penelitian salah satunya 

adalah laju infiltrasi baik kearah 

vertikal maupun ke arah lateral dan 

horizontal serta pola rembesan air 

terhadap tanah. Kotak kaca yang  

bening  dibuat menggunakan kaca 

bening setebal 5 mm dengan pajang 

70 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 90 cm. 

Pengunaan kotak kaca bening tanpa 

dilakukan pengecetan ini dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam 

pengamatan tingkat kebasahan pada 

tanah akibat rembesan dari dinding 

kendi. 

3.5.parameter dan cara 

pengamatan 

3.5.1.Parameter  Tanah 

1. Laju dan Pola Rembesan Dinding 

Kendi 

a. Tanah yang digunakan terlebih 

dahulu diayak dengan ayakan 

pasir. 

b. Tanah dimasukkan ke dalam 

kotak kaca dengan 

menempatkan gypsum block 

didalamnya pada setiap jarak 

vertikal 7 cm dan 6 cm pada 

jarak horizontal. 

c. Kendi ditempatkan menempel 

pada kotak kaca. 

d. Air yang merembes ke 

permukaan tanah, kemudian 

diukur jarak vertikal (V) dan 

horizontal (H) yang dicapai 

oleh lengkung batas basah.  

2. Kadar Lengas Tanah 

Pengukuran kadar lengas 

tanah diukur dengan menggunakan 

multitester yang dihubungkan pada 

gypsum block yang telah terpasang 

pada tanah. Pemasangan gypsum 

blockpada kedalaman (7-35) cm 

dengan interval 7 cm pada bak kaca. 

Nilai yang diperoleh pada 

pengukuran merupakan nilai 

kandungan air yang ditentukan secara 

gravimetric. Hubungan nilai tahanan 

(resistansi) gypsum dengan kadar 

lengas tanah digambarkan sebagai 

hubungan non-linier, yaitu: 

Y=axb..........................     (2) 

LogY=loga+blogx.............  (3) 
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Dimana : 

Y= nilai kadar lengas tanah secara 

gravimetri (%),  

X= nilai resistensi gypsum (kΩ), 

a,b= konstanta gypsum perlakuan 

(kalibrasi Gypsum block). 

3.5.2. Parameter Debit 

Pengamatan jarak rembesan 

dilakukan dengan melakukan 

pengamatan melalui dinding kaca. 

Diamati debit air rembesan kendi 

setelah dibenamkan dalam tanah dan 

untuk mengukur debit air yang ke luar 

dari kendi dapat dilakukan dengan 

rumus yaitu: 

  
 

 
.................................(4) 

Dimana : 

Q = Debit Aliran (cm3/jam) 

V = Volume (cm3) 

T  = Waktu (jam). 

3.5.3. parameter kelayakan peralatan 

penelitian. 

Kelayakan Gypsum block 

dilihat dari nilai R2 masing-masing 

gypsum blockyangdibuat. 

3.5.6. Parameter Pada Tanaman 

1. Evapotranspirasi Acuan (ETo) 

ETo ditentukan dengan 

menggunakan metode CROPWAT atau 

metode Penman-Mounteith. Input 

data yang digunakan yaitu data iklim 

10 tahun terakhir (2004-2013) yang 

diperoleh dari BMG Kediri. 

2. Pengukuran Tanaman Cabe Rawit 

1. Kebutuhan Air Tanaman Cabe 

RawitKebutuhan air tanaman 

(Evapotranspirasi, ETc) 

ditentukan dengan persamaan : 

                        

Dimana : 

Etc= kebutuhan air tanaman 

(mm/hari) 

Kc= factor koefisien tanaman 

ETo= evapotraspirasi acuan (mm/hari) 

2. Tinggi tanaman diukur 1 

minggu setelah tanam (cm) 

3. Jumlah daun (helai) diukur 1 

minggu setelah tanam 

3.6. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh 

dianalisis menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu pendekatan 

matematik dan pendekatan statistik: 

1. Pendekatan matematika 

Pendekatan matematika diselesaikan 

dengan menggunakan program 

microsoft Excel 2007. 

2. Pendekatan statistik 
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Pendekatan statistik diakukan dengan 

menggunakan program microsoft 

Excel 2007 dan Statgraph 3.1 untuk 

mengetahui hubungan antara 

parameter pengamatan dengan 

variabelnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.2. Pola Rembesan Sistem 

Irigasi Kendi 

Pada irigasi kendi terdapat dua 

media porus yang menjadi aliran air 

atau larutan, yakni dinding kendi dan 

tanah. Keadaan pori-pori dinding 

kendi dan tanah sebenarnya tidak 

seragam dan bahkan tidak beraturan, 

hal tersebut menyebabkan aliran air 

dari titik ke titik juga tidak beraturan. 

Oleh sebab itu sesungguhnya 

geometri dan pola alirannya sangat 

sulit untuk dijelaskan secara rinci.  

Adapun pola rembesan sistem 

irigasi berbagai jenis kendi dapat 

dilihat pada gambarberikut: 

a. Pola rembesan pada kendi 

berbentuk Bulat  

 

Gambar 5. Pola rembesan irigasi kendi 

Berdasarkan Gambar 5 dapat 

dijelaskan bahwa jarak pembasahan 

horizontal mencapai rata-rata 11,5 cm 

dan jarak vertikal mencapai rata-rata 

20,9 cm. Jarak horizontal lebih besar 

dibandingkan jarak vertikal. Hal ini 

disebabkan karena pola rembesan 

mengikuti bentuk dari desain kendi 

sehingga jarak rembesan vertikal 

maupun horizontal berbeda tipis,pola 

rembesan yang keluar melalui pori-

pori kendi juga  disebabkanadanya 

gaya grafitasi bumi dan tanah sampel 

yang digunakan, dalam penelitian ini 

adalah tanah inseptisol yang 

mempunyai fraksi pasiran >50%. ke 

horizontal lebih besar. 

b. Pola rembesan irigasi kendi 

berbentuk Oval  
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Gambar 6. Pola rembesan irigasi kendi 

Berdasarkan Gambar 6 di jelaskan 

bahwa jarak pembasahan horizontal 

mencapai rata-rata 10,8 cm dan jarak 

vertikal mencapai rata-rata 16,2 cm. 

Jarak horizontal lebih besar 

dibandingkan jarak vertikal. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat tekanan 

tanah dalam menyerap air sehigga 

menyebabkan jarak rembesan vertikal 

lebih kecil dariada rembesan 

horizontal dikeranakan juga oleh 

desain kendi yang berbentuk oval 

sehingga pola rembesan lebih ke arah 

bawah. 

Menurut Hermantoro (2006), 

pada media tanah pasiran pola 

pembasahan mempunyai 

kecendrungan ke arah bawah lebih 

besar, sedangkan pada tanah liat 

mempunyai kecendrungan ke 

horizontal lebih besar. 

c. Pola rembesan pada kendi 

berbentuk Lonjong  

 

Gambar 7. Pola rembesan irigasi kendi 
Berdasarkan Gambar 7 di 

jelaskan bahwa jarak pembasahan 

horizontal mencapai rata-rata 6,7cm 

dan jarak vertikal mencapai rata-rata 

27,5cm. Jarak vertikal lebih besar 

dibandingkan jarak horizontal. 

Disebabkan karena kendi yang 

berbentuk lonjong pola rembesan arah 

vertikal mempunyai kecendrungan ke 

arah bawah lebih besar dibandingkan 

degan arah horizontal. 

4.3. Sebaran lengas tanah  

Lengas tanah sebagai penghantar 

unsur hara ke tanaman, mengisi 

bagian dari sel-sel tanah dan 

menetralkan suhu tubuh tanaman 

(Sudaryono, 2005 ).  

Menurut Hermantoro (2006), 

bentuk pola pembasahan tanah dari 

pori-pori dinding kendi didalam tanah 
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adalah berupa garis mengelilingi pusat 

rembesan. 

Tabel 3. Kadar lengas pada kendi 

berbentuk bulat. 

jam Resistensi 
kadar 
lengas 

1 42,5 0,25 

9 81,9 0,95 

21 88,5 0,96 

54 171 0,97 

105 329,4 0,98 

153 298,3 0,99 

249 611,85 0,263 

 

Tabel 4. Kadar lengas pada kendi 

berbentuk oval. 

jam  Resistensi  kadar lengas 

1 44 0,92 

9 146,5 0,97 

21 108 0,96 

54 225 0,98 

105 402,9 0,252 

153 361,9 0,198 

249 732 0,392 

 

Tabel 5. Kadar lengas pada kendi 

berbentuk lonjong. 

jam Resistensi kadar lengas 

1 37 0,95 

9 85,2 0,96 

21 227 0,98 

54 364,7 0,125 

105 315,7 0,225 

153 294 0,99 

249 555,9 0,262 

 

Berdasarkan Tabel di atas 

tingginya nilai kadar lengas tanah 

dipengaruhi oleh banyaknya 

kandungan air dalam tanah. Semakin 

basah suatu tanah maka nilai lengas 

tanah akan semakin besar dan 

sebaliknya semakin kering suatu tanah 

maka nilai lengasnya akan semakin 

kecil pula. Hal ini sesuai dengan 

pendapat kurnia (2006). Menurunnya 

kadar lengas tanah umumnya 

disebabkan karena kekurangan air. 

Selain itu menurut said (2008) 

dalam Dian (2010) menyatakan bahwa 

semakin kecil nilai lengas tanah maka 

potensial lengas tanah akan semakin 

meningkat. Dengan penerapan irigasi 

kendi irigasi kendi yang mana 

pemberian air dilakukan dengan 

merembeskan air dalam kendi zona 

perakaran sehingga lengas tanah akan 

tetap tersedia bagi tanaman. 

4.4. Hubungan Debit Dengan 

Kebutuhan Air Tanaman 

Untuk menentukan kebutuhan air 

tanaman maka perlu diketahui nilai 

koefisien tanaman (Kc) yang 

menggambarkan karakteristik 
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tanaman dari setiap fase pertumbuhan 

dan nilai evapotranspirasi potensial 

(Eto) dari setiap bulan pertumbuhan. 

Nilai koefisien tanaman (Kc) dan nilai 

evapotranspirasi tanaman (Eto) dapat 

dilihat berdasarkan data klimatologi 

wilayah Mataram selama 10 tahun 

terakhir sejak tahun 2005-2014. 

Tabel 7. Debit kendi dan waktu 

penyiraman tanaman fase 

pertumbuhan fegetatif dan tanaman 

cabai rawit. 

Parameter Fase 

vegetatif 

Rata-rata 
evapotranspirasi 

potensial (Eto,mm) 

4,3 

Rata-rata faktor 

koefisien tanaman (Kc) 

0,5 

Rata-tata kebutuhan air 
tanaman (Etc,mm/hari) 

2,15 

Rata-rata volume 
penyiraman (liter/hari) 

1,68 

Rata-rata rembesan 

kendi (liter/jam) 

0,176 

 

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa rata-

rata penyiraman pada tanaman cabai 

lebih besar dari pada rata-rata debit 

rembesan dari dinding kendi. 

4.5. Pertumbuhan Tanaman Cabai 

Dalam penelitian ini, digunakan 

tanaman cabai rawit (Capsicum 

frutescens L) sebagai objek penelitian. 

Cabai rawit dikenal dengan tanaman 

perdu dengan rasa buah pedas yang 

disebabkan olehkandungan capsaicin. 

Selain itu juga cabai rawit memiliki 

banyakkandungan gizi dan vitamin, 

diantaranya kalori, protein, lemak, 

kabohidarat, kalsium, vitamin A, B1, 

dan vitamin C. 

Jumlah daun  pertumbuhan 

cabai rawit pada berbagai jenis kendi 

dihitung dari 7  hari setelah tanam 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini . 

 

Gambar 8. Grafik pertumbuhan daun 

cabai pada kendi berbentuk Bundar 

 

 

Gambar 9. Grafik pertumbuhan daun 

cabai pada kendi berbentuk Oval 
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Gambar 10. Grafik pertumbuhan daun 

cabai pada kendi berbentuk bulat 

memanjang. 

Tinggi pertumbuhan batang 

pada tanaman cabai rawit pada 

berbagai jenis kendi dihitung dari 7  

hari setelah tanam dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini . 

 

 

 

Gambar 11. Tinggi batang tanaman 

cabai pada kendi berbentuk Bundar 

 

Gambar 12. Tinggi batang tanaman 

cabai pada kendi berbentuk Oval 

 

Gambar 13. Tinggi batang tanaman 

cabai pada kendi berbentuk bulat 

memanjang. 
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pertumbuhan tanaman cabe semakin 

meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur tanam. Tinggi 

batang tanaman tanaman cabai 

tertiggi dapat dilihat hari setelah 

tanam (HST) mencapai rata-rata 

28,96 cm pada hari ke 26 dan jumlah 

daunnya tertiggi mencapai rata-rata 

19 helai dengan masa tumbuh pada 

hari ke 26Pada sistem irigasi kendi 

kebutuhan air tanaman cabai kurang 
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terpenuhi akan tetapi dapat 

mendukung pertumbuhan tanaman 

yang baikkarena tanaman cabai 

merupkan jenis tanaman yang tidak 

banyak membutuhkan air. 

1.1.  Saran  

1. Sebagai tindak lanjut dari penelitian 

ini perlu adanya penelitian lanjutan 

tentang irigasi jum dengan 

berbagai jenis tanaman pada 

masing-masing jenis kendi karena 

dalam penelitian ini tidak 

menggunakan berbagai jenis 

tanaman. 

2. Perlu juga dilakukan Penelitian pola 

rembesan pada berbagai jenis 

tanah yang berbeda. 
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