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ABSTRAK

Cabai Merah (Capsicum annum L.) merupakan komoditas tanaman hortikultura yang
memiliki nilai ekonomi tinggi. Proses budidaya tanaman cabai pada lahan kering tadah hujan di
Lombok bagian Selatan  masih memiliki banyak kendala, antara lain sifat fisika tanah dan
keterbatasan air. Untuk mengatasi masalah tersebut penerapan teknik bercocok tanam berbasis
sistem bedeng permanen (SBP) sudah diteliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
pertumbuhan dan hasil cabai merah (Capsicum annum L.) pada sistem bedeng permanen dengan
penambahan beberapa bahan pembenah tanah. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan
melakukan percobaan lapangan di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada
bulan April sampai dengan bulan September 2015. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan serta 3 ulangan, yaitu P0: SBP tanpa bahan pembenah tanah, P1: SBP
dengan bahan pembenah tanah jerami padi pada takaran 25 ton/ha, P2: SBP dengan bahan
pembenah tanah pupuk kandang sapi pada takaran 25 ton/ha, P3: SBP dengan bahan pembenah
tanah jerami padi pada takaran 25 ton/ha dan pasir pada takaran 20% berat, P4: SBP dengan bahan
pembenah tanah pupuk kandang sapi pada takaran 25 ton/ha dan pasir pada takaran 20% berat.
Semua perlakuan berjumlah 15 plot percobaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penambahan
bahan pembenah tanah pupuk kandang sapi 25 ton ha-1 memberikan pertumbuhan relatif tinggi
terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun. Sementara penambahan bahan pembenah tanah pupuk
kandang  sapi 25 ton ha-1 bersama 20% berat pasir mengindikasikan laju pertumbuhan tinggi
tanaman relatif cepat, umur mulai berbunga dan berbuah relatif cepat. Sedangkan penambahan
bahan pembenah tanah jerami padi 25 ton ha-1 bersama 20% berat pasir memberikan hasil berupa
jumlah dan berat buah pertanaman relatif lebih banyak, berat berangkasan basah dan kering
tanaman cabai merah relatif lebih berat. Pertumbuhan dan hasil cabai merah dipengaruhi oleh
tingkat ketersediaan hara, khususnya hara yang berasal dari pupuk kandang, jerami padi berfungsi
sebagai mulsa dapat mengurangi evaporasi, dan bahan pembenah tanah berupa pasir, dapat
memperbaiki sifat fisik tanah.

Kata kunci : Cabai merah, bahan pembenah tanah, bedeng permanen.

ABSTRACT

Red chili or peppers (Capsicum annum L.) is a horticultural crop that have high economic value.
Cultivation of pepper plants in rainfed area of southern Lombok still has many problems, such as physical
properties of soils and water limitation. To overcome these problems, the application of farming techniques
based on permanent raised beds (SBP) has been studied. The purpose of this study is to determine growth
and yield of red peppers (Capsicum annum L.) on the permanent raised beds with addition of some soil
ameliorants. Method used was experimental method by conducting a field trial in Batujai Village, West
Praya, Central Lombok. The field experiment was carried out from April to September 2015. Experiment
design used was a Randomized Block Design (RBD) with 5 treatments and 3 replications, namely P0: SBP
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without ameliorant, P1: SBP rice straw at rate of 25 tonnes/ha, P2: SBP with cow dung at rate of 25
tonnes/ha, P3: SBP with rice straw at rate of 25 tonnes/ha and sand at rate of 20% by weight, P4: SBP cow
dung at rate of 25 tonnes/ha and sand at rate of 20% by weight. All treatments consisted of 15 plots. Results
show that the addition of cow manure at rate of 25 tonnes/ha relatively affect to growth of plant height and
number of leave. While application of cow manure at rate of 25 tonnes/ha and 20% by weight of sand
indicated relatively high growth rate of plants, earlier start flowering and fruiting. While the addition of rice
straw as mulch and 20% by weight of sand resulted in the relatively high number of fruits and weighter as
well as wet biomass and dry biomass of red chilli are relatively high. Growth and yield, of red chili
influenced by the availability of nutrients, in particular nutrients derived from manure. Rice straw serves as
a mulch could reduce evaporation and sand can improve soil physical properties.

Keywords : Red chili, soil ameliorants, permanent raised bed.

PENDAHULUAN

Cabai Merah (Capsicum annum L.)
merupakan komoditas tanaman hortikultura yang
memiliki nilai ekonomis tinggi di Indonesia (Gunadi
dan Sulastrini, 2013), dan banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat (Taufik, 2011). Kebutuhan masyarakat
terhadap cabai terus meningkat seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya
sejumlah industri yang membutuhkan bahan baku
cabai. Hal ini harus diimbangi dengan upaya
peningkatan produksi (Sumarni dan Muharam, 2005).

Menurut BPS NTB (2014), produksi cabai di
NTB tahun 2012 sebesar 36.882 ton sedangkan pada
tahun 2013 menurun 4.22 % dari tahun 2012 dengan
produksi sebesar 35.324 ton. Proses budidaya tanaman
cabai pada lahan kering tadah hujan di Lombok bagian
Selatan  masih memiliki banyak kendala, antara lain
sifat fisika tanah dan keterbatasan air (Kusnarta et al.,
2011). Kendala sifat fisika tanah antara lain: kesulitan
pengolahan karena sifat tanah yang berstruktur pejal,
dan tekstur klei (clay). Kalau kering tanah mengkerut
sehingga tanah pecah-pecah dan keras, Kalau basah
mengembang dan lengket, karena didominasi oleh
jenis tanah ordo Vertisol dengan kandungan klei yang
cukup tinggi berkisar antara 38-60% (Kusnarta et al.,
2011). Selain itu, terbatasnya ketersediaan air karena
kawasan tersebut memiliki tipe iklim D; D3 dan D4
(Oldeman et al.,1980). Rerata curah hujan tahunan
pada daerah bertipe iklim D3 di Lombok bagian
Selatan adalah 1665 mm, sedangkan daerah bertipe
iklim D4 adalah 984 mm (Ma’shum et al., 2009).
Musim hujan di Lombok bagian  selatan relatif pendek
yakni bulan Desember – Maret. Pada musim hujan
juga sering kali terjadi jeda hujan (dry spell) yang
kadangkala sangat mengganggu pertumbuhan dan
perkembangan tanaman (Mahrup, 2015). Akibat dari
keterbatasan ketersediaan air menyebabkan tingkat
kesuburan tanahnya menjadi menurun dan berdampak
terhadap rendahnya tingkat hasil tanaman. Selain itu
kandungan bahan organik tanah tersebut tergolong
sangat rendah (Prasetyo, 2007).

Jenis tanah ini memiliki kemampuan
menyimpan air besar dalam rentang waktu lama,
meskipun curah hujan tahunannya relatif rendah
(Mahrup et al., 2005). Persoalan ketersediaan air yang
hanya mengharapkan pasokan dari air hujan yang
relatif sedikit dan kadang tidak menentu (erratic
rainfall) seringkali menjadi penyebab hambatan
produksi tanaman bahkan sampai pada tingkat gagal
panen. Dengan kata lain, tingkat produktivitas lahan
sangat dikendalikan oleh sifat curah hujan (Mahrup,
2015; Sugianti, 2014).

Jika dilakukan penelaahan secara lebih arif
terhadap kendala alam yang membatasi usaha tani di
lahan tadah hujan, maka sangat diperlukan strategi
pengelolaan tanah dan sistem pertanaman yang
berorientasi pada beberapa  aspek meliputi: (i)
peningkatan efisiensi pemanfaatan air (ii) peningkatan
kualitas kesuburan tanah dan produktivitas tanah (iii)
penerapan strategi bertanam yang secara teknis dan
ekonomis mampu dipraktekkan oleh petani dan (iv)
pemilihan jenis komoditi yang adaptif dengan kondisi
agroklimat dan bernilai ekonomi tinggi (Ma’shum dan
Sukartono, 2012). Penerapan teknologi bercocok
tanam berbasis sistem bedeng permanen (SBP) dengan
penambahan bahan pembenah tanah perlu
dipertimbangkan.

Sistem bedeng permanen merupakan teknik
bercocok tanam pada bedeng yang dipertahankan
secara permanen. Teknologi tersebut telah teruji lebih
unggul dibandingkan dengan sistem konvensional
(Kusnarta, 2012). Selain itu, dalam teknologi SBP
terkandung komponen pengelolaan tanah, air dan
tanaman, yang sangat cocok dengan kondisi wilayah
tadah hujan Lombok bagian Selatan (Kusnarta, 2012).
Pengelolaan tanah minimum, dan penambahan bahan
pembenah tanah tepat diterapkan pada vertisol untuk
pemulihan kesuburan tanah (Kusnarta, 2012).
Penambahan bahan pembenah tanah berbahan dasar
bahan organik berupa mulsa jerami padi, pupuk
kandang sapi dan pasir cocok untuk memperbaiki sifat
fisika tanah (Kusnarta, 2012). Pasir merupakan bahan
pembenah tanah dari kelompok anorganik untuk
memperbaiki sifat fisika seperti porositas tanah yang
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memiliki kandungan klei tinggi. Pemberian pasir dan
pupuk kandang dapat menurunkan sifat kembang kerut
(Coefficient Of Linear Extensibility) tanah vertisol dan
meningkatkan nilai kemantapan agregat tanah
(Kusnarta, 2012).

Rendahnya kandungan bahan organik tanah
merupakan faktor utama penyebab kerusakan lahan-
lahan pertanian. Pemberian bahan organik di samping
berpengaruh terhadap pasokan hara tanah, juga
berperan dalam memperbaiki sifat fisika, dan biologi
tanah (Suntoro, 2003). Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil cabai merah
(Capsicum annum L.) pada sistem bedeng permanen
dengan penambahan beberapa bahan pembenah tanah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode eksperimen dengan percobaan di
lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5
perlakuan serta 3 ulangan, yaitu:

P0 : SBP tanpa bahan pembenah tanah.
P1: SBP dengan bahan pembenah tanah jerami

padi pada takaran 25 ton/ha.
P2: SBP dengan bahan pembenah tanah pupuk

kandang sapi pada takaran 25 ton/ha.
P3: SBP dengan bahan pembenah tanah jerami

padi pada takaran 25 ton/ha dan pasir pada
takaran 20% berat.

P4: SBP dengan bahan pembenah tanah pupuk
kandang sapi pada takaran 25 ton/ha dan pasir
pada takaran 20% berat.

Masing-masing perlakuan tersebut diulang 5 kali
sehingga terdapat 15 plot percobaan.

Tahapan persiapan lahan dalam budidaya cabai
merah meliputi pembersihan lahan, pencangkulan,
atau pembuatan bedengan permanen. Pembersihan
lahan areal penanaman cabai merah  terutama
dilakukan terhadap gulma yang dapat menjadi inang
hama dan penyakit dan dapat meningkatkan
kelembaban tanah. Lahan yang telah dibersihkan
langsung dibuat saluran drainase atau parit.
Selanjutnya dibuat bedengan permanen untuk tempat
penanaman cabai merah. Dengan ukuran bedengan
panjang 600 cm dan lebar 100 cm, tinggi 20 cm, dan
kemiringan tepi bedeng 600 dengan jarak antar
bedengan 30 cm. Setiap bedengan bisa ditanami dua
baris tanaman cabai merah.

Persemaian cabai merah dilakukan di lahan
pertanian milik petani. Benih disebar merata pada
bedengan persemaian yang berukuran 1x4 m, dan
selanjutnya ditutup tipis dengan tanah. Proses

persemaian dan pemeliharaan bibit dilakukan selama
27 hari.

Bibit cabai merah yang telah berumur 27 hari
dipindahkan ke bedengan permanen yang sudah
disiapkan dengan jarak tanam 60 x 60 cm. Penanaman
dilakukan di lubang tanam yang telah dibuat dan
diusahakan sebatas leher akar tanaman, sehingga tidak
menyebabkan kebusukan. Bibit cabai merah yang
ditanam adalah bibit yang memiliki pertumbuhan baik
dan homogen. Semua bibit cabai merah yang
digunakan telah memiliki 4 helai daun dan tumbuh
sehat.

Penyulaman dilakukan dengan mengganti tanaman
yang mati atau rusak dengan bibit yang baru pada saat
tanaman berusia 7  hari setelah penanaman (hst). Jika
setelah 3 minggu masih ada tanaman yang mati, maka
tidak dilakukan penyulaman karena dapat
menghasilkan tanaman yang tidak seragam, baik umur
maupun waktu panennya sehingga akan menyulitkan
perawatannya.

Penyiraman dilakukan secara rutin tiap 2 hari
sampai 3 hari disesuaikan dengan kondisi lengas pada
bedeng. Pengairan dilakukan dengan mengalirkan air
ke saluran antar bedeng. Tanaman cabai termasuk
tanaman tidak tahan terhadap genangan air. Air
diperlukan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan
atau kurang. Lengas  tanah dipertahankan pada kisaran
60-80% kapasitas lapang. Periode kritis yaitu saat
pertumbuhan vegetatif cepat, pembungaan dan
pembuahan.

Pemupukan dilakukan untuk menambah persediaan
hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk
meningkatkan produksi dan mutu hasil. Pupuk dapat
diberikan melalui tanah, pupuk yang digunakan adalah
urea  dengan dosis 200 kg/ha setara dengan 360 g/plot
diberikan pada umur tanaman 8 hari setelah tanam
untuk merangsang pertumbuhan vegetatif awal dengan
dosis 200 gram per 10 liter air, yang diberikan setiap
interval 8 hari, dimulai sejak 8 hari setelah tanam.
Diberikan dengan cara kocoran yaitu dengan dosis 200
ml pupuk pertanaman.

Pengendalian organisme pengganggu tanaman
(OPT) baik hama maupun penyakit dilakukan dengan
pengendalian hama terpadu (PHT), secara mekanik
dan apabila tidak memungkinkan digunakan bahan
kimia berupa pestisida sesuai dengan jenis hama
dan/atau penyakit yang menyerang. Pestisida yang
digunakan adalah “Chepat” dosis 1 g/liter air, atau
“Cyperin” dosis 2.0 ml/liter air yang disemprotkan
pada bagian tanaman.

Cabai merah  mulai dipanen pada umur 90 hari
setelah tanam. Cara pemanen  dengan memetik buah
cabai dengan menyertakan tangkai buahnya. Cabai
yang dipanen yaitu berwarna merah atau 90% merah.
Pemetikan buah cabai dilakukan secara hati-hati,
untuk menghindari kerusakan atau luka batang. Cabai
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yang sudah dipetik kemudian dikumpulkan, dan
ditimbang sesuai asal plot masing-masing perlakuan.
Parameter tanaman yang dikaji adalah parameter
pertumbuhan dan hasil tanaman seperti tinggi
tanaman, jumlah daun, total jumlah dan berat buah,
berat brangkasan basah dan berat brangkasan kering
tanaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis sifat fisika dan kimia tanah dilakukan
untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah tempat
percobaan. Tanah dilokasi penelitian adalah ordo
Vertisol dengan sifat-sifat tanah disajikan dalam Tabel
4.1.

Tabel 4.1. Analisis Sifat Fisika dan Kimia Tanah Sebelum Percobaan

Parameter Metode Nilai Kriteria
Tekstur tanah Sedimentasi Clay**/
a. Pasir (%) 14,00
b. Debu (%) 26,60
c. Klei (%) 59,40
Kadar lengas Gravimetri
a. Kering angin (% w/w) ***/ 10.77
b. Kapasitas lapang (% w/w) 40,40
c. Air maksimum (% w/w) 54,84
Struktur tanah
a. BV (g/cm3) Bongkah (lilin) 1.32
b. BJ (g/cm3) Piknometer 2.31
c. Porositas (%) 44,00
pH-H2O Gelas elektrode 7,7 Agak alkalis*/
N-Total (%) Kjeldhal 0,10 Rendah*/
P-Tersedia (ppm) Olsen 15 Sedang*/
K-Tertukar (me%) (NH4-Asetat) 3,57 Sangat tinggi*/
C-Organik (%) (Walkey & Black) 0,90 Sangat rendah*/

*/ Balai penelitian tanah (2005)
**/ Segitiga tekstur USDA
***/ w/w; Persen berat

Berdasarkan hasil analisis sifat fisika dan
kimia tanah (Tabel 4.1) ditunjukkan, bahwa fraksi
tanah didominasi oleh fraksi klei (clay) 59,40%,
selanjutnya debu 26,60% dan pasir 14,00%.
Berdasarkan segitiga tekstur menurut USDA, maka
tanah tersebut termasuk dalam kelas tekstur klei
(clay). Hasil pengukuran kadar lengas tanah
menunjukkan, bahwa: (a) kadar lengas kering angin
10,77%; (b) kadar lengas kapasitas lapang 40,40%;
dan (c) kadar lengas jenuh (kadar lengas maksimum)
adalah 54,84%. Dengan demikian kapasitas air
tersedia tanah adalah 29,63%. Berat volume (BV)
tanah 1,32 g/cm3 dan Berat jenis (BJ) tanah 2,31
g/cm3, menghasilkan porositas total tanah 44,00%.

Sifat kimia tanah, seperti pH-H2O
menunjukkan nilai 7,7 tergolong agak alkalis (Balai
Penelitian Tanah, 2005), N-total 0,10 % tergolong
berharkat rendah (Balai Penelitian Tanah, 2005).
Kandungan C-Organik tanah sebesar 0,90 % tergolong
sangat rendah (Balai Penelitian Tanah, 2005).
Rendahnya kandungan hara N dalam tanah disebabkan

antara lain karena  rendahnya bahan organik. Sumber
N dalam tanah sebagian besar berasal dari hasil
pelapukan bahan organik sisa-sisa tanaman maupun
hewan (Hanafiah, 2005). Kadar P-tersedia tanah
adalah 15 ppm tergolong berharkat sedang (Balai
Penelitian Tanah, 2005). P-tersedia di dalam tanah
salah satunya dipengaruhi oleh pH, dimana rentang
optimumnya adalah 6,0-7,5 (Priyono, 2005). K-
tertukar tanah adalah 3,57 tergolong sangat tinggi
(Balai Penelitian Tanah, 2005). Tingginya kadar K di
dalam tanah salah satunya dipengaruhi oleh bahan
induk (batuan atau mineral), khususnya kelompok
mineral mika dan feldspar (Priyono, 2005).
Berdasarkan kriteria status kesuburan tanah yang
dikemukakan oleh Balai Penelitian Tanah (2005)
maka status kesuburan tanah lahan percobaan
tergolong rendah hingga sedang. Dengan demikian,
maka upaya pemberian bahan pembenah tanah berupa
bahan organik dan pasir diharapkan dapat
memperbaiki sifat-sifat fisika dan kimia tanah
Vertisol, sehingga produktivitas tanah meningkat.
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Sifat fisika tanah setelah percobaan

Tabel 4.2. Analisis tekstur dan kadar lengas tanah setelah percobaan.

P
Perlakuan

Tekstur Kadar Lengas

Pasir
(%)

Debu
(%)

Klei
(%)

Kering angin
(%)

Kapasitas
lapang (%)

Maksimum
(%)

P
P0 16,66b 23,99a 59,34a 10,89c 40,44c 55,07a

P
P1 18,88ab 21,77ab 59,34a

m
11,43a

n
43,21ab

n
58,09a

P
P2

B
19,55ab

N
23,33a

N
57,11a

j
11,27ab

n
41,37bc

n
56,45a

P
P3

2
24,44a 17,77b

B
57,78a

n
11,52a

n
43,43a

n
57,92a

4
P4

N
25,55a

N
17,77b

H
56,89a

j
11,03bc

n
42,78ab

j
55,64a

B
BNJ,5%

N
7,345

N
4,888

B
6,382

n
0,344

n
1,823

j
4,612

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ pada taraf  nyata 5%.

Berdasarkan hasil analisis tekstur dan kadar
lengas tanah setelah percobaan (Tabel 4.2), tekstur
pada perlakuan P4 mengalami perubahan pada fraksi
pasir yang sebelumnya 14,00% menjadi 25,55%.
Fraksi klei (clay) yang sebelumnya 59,40% menjadi
56,89%, dibandingkan pada perlakuan P2, P3, P1, dan
P0. Data ini didukung oleh hasil analisis statistik yang
menunjukkan bahwa pemberian pasir sebesar 20%
berat meningkatkan kandungan fraksi pasir, namun
debu dan fraksi klei (clay) relatif tetap. Secara umum
perlakuan pemberian bahan organik tidak mengubah
komposisi fraksi penyusun tanah. Pada (P4);
pemberian bahan organik pupuk kandang sapi bersama
20% berat pasir, secara nisbi menurunkan fraksi klei
(clay) pada tanah Vertisol, namun tidak sampai
merubah kelas tekstur tanah (Kusnarta, 2012).

Pada Tabel 4.2 adalah hasil pengukuran  kadar
lengas tanah. Pada perlakuan P1 dan P3 kadar lengas
relatif lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan P4,
P2 dan P0. Pemberian bahan organik, berpengaruh
nyata terhadap kadar lengas kering angin, kapasitas
lapang, namun tidak berbeda nyata terhadap kadar
lengas jenuh (kadar lengas maksimum). Tingginya
kadar lengas tanah pada perlakuan P1 dan P3
disebabkan karena efek jerami padi sebagai mulsa
yang mampu menekan (evaporasi) dari permukaan
tanah, dan menambah bahan organik tanah pada
permukaan tanah. Keberadaan mulsa jerami dapat
melindungi tanah dari pengaruh efek pemadatan tanah
(Umboh, 2002).

Struktur tanah

Tabel 4.3. Data BV, BJ dan porositas tanah setelah
percobaan.

P
Perlakuan

B
BV

(g/cm3)

B
BJ

(g/cm3)

P
Porositas

(%)
P

P0
1

1,298a
2

2,265a
4

42,600a
P

P1
1

1,296a
2

2,261a
4

42,600a
P

P2
1

1,297a
2

2,257a
4

43,000a
P

P3
1

1,312a
2

2,251a
4

41,666a
P

P4
1

1,283a
2

2,299a
4

44,666a
B

BNJ,5%
0

0,188
0

0,280
9

9,858a
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang
sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf  nyata 5%.

Hasil analisis struktur tanah (Tabel 4.3)
tampak bahwa pemberian bahan organik belum
memberikan pengaruh yang nyata terhadap struktur
tanah (BV, BJ dan porositas). Berat volume (BV)
tanah tidak dipengaruhi oleh perlakuan yang
diberikan. Berat jenis (BJ) tanah pun  belum
dipengaruhi oleh perlakuan bahan organik dalam
waktu singkat belum mampu mengubah sifat fisik
tanah vertisol. Jika tanah mengandung banyak bahan
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organik maka berat jenis tanah semakin kecil (Arifin,
2011).

Porositas  total tanah pada perlakuan P4
(44,666%) relatif tinggi dari  pada perlakuan P2
(43,000%), P1 (42,600%), P0 (42,600%), dan P3
(41,666%). Tingginya porositas total tanah pada
perlakuan P4 diduga akibat dari kehadiran bahan
organik berupa pupuk kandang sapi dan pasir.
Keduanya mampu memperbaiki porositas tanah
sehingga air yang berada dipermukaan tanah lebih
mudah mengalami infiltrasi (Suntoro (2003). Selain
itu hasil dari proses dekomposisi pupuk kandang
secara berangsur-angsur akan menyisakan residu yang

relatif kekal yaitu humus. Interaksi humus dan partikel
tanah akan menciptakan struktur tanah yang lebih
mantap dan memperbesar ruang pori (Zulkarnain et
al., 2013). Menurut Suntoro (2003) pemberian bahan
organik pada tanah bertekstur klei, dapat
meningkatkan pori meso dan menurunkan pori mikro.
Lebih lanjut Suntoro (2003) menjelaskan, bahwa akan
terjasdi peningkatan pori yang terisi udara dan
menurunkan pori yang terisi air; artinya akan terjadi
perbaikan aerasi untuk tanah bertekstur klei. Aerasi
berkaitan dengan mekanisme pengudaraan di dalam
tanah.

Analisis sifat kimia tanah

Tabel 4.4. Hasil analisis sifat kimia tanah setelah percobaan.

P
Perlakuan Parameter Sifat Kimia Tanah

P
pH-H2O

N
N-Total (%)

P
P-Tersedia (ppm)

C
C-Organik (%)

P
P0

7
7,180b N

0
0,173a R*)

8
8,758c R

1
1,207b R

P
P1

7
7,540a N

0
0,176a R

1
16,461b T

1
1,279ab R

P
P2

7
7,503a N

0
0,183a R

1
16,461b T

1
1,444a R

P
P3

7
7,583a N

0
0,176a R

1
14,480b S

1
1,237ab R

P
P4

7
7,220b N

0
0,182a R

2
20,882a T

1
1,371ab R

B
BNJ, 5%

0
0,093

0
0,010

3
3,938

0
0,226

Sumber: Balai penelitian tanah (2005), Kriteria*) N=Netral, R=Rendah, S=Sedang, T=Tinggi.
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut uji BNJ pada taraf  nyata 5%.

Tabel 4.4 menunjukkan nilai pH-H2O tanah pada
semua perlakuan setelah percobaan. Secara umum pH-
H2O tanah pada semua perlakuan masih berada pada
kisaran harkat netral (Balai Penelitian Tanah, 2005).

Karena pemberian bahan organik yang masih
mengalami proses dekomposisi, biasanya akan
menyebabkan penurunan pH tanah, karena selama
proses dekomposisi akan melepaskan asam-asam
organik (asam asetat, asam malat, asam sitrat dan
asam oksalat) yang menyebabkan menurunnya pH
tanah (Suntoro, 2003). Didukung dari hasil analisis
statistik menunjukkan bahwa pemberian bahan
organik memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap pH-H2O dalam tanah.

Kandungan N-total (Tabel 4.4) tampak bahwa
pemberian bahan organik tidak memberikan hasil yang
berbeda nyata terhadap nilai N-total tanah. Namun,
secara umum mengalami peningkatan N-total setelah
percobaan. Pada perlakuan P2 dan P4 N-total tanah

relatif tinggi dari pada perlakuan P0, P1, dan P3,
walaupun masih tergolong kriteria rendah (Balai
Penelitian Tanah, 2005). Tingginya nilai kadar
nitrogen pada perlakuan  P2 dan P4 tidak terlepas dari
adanya pengaruh penambahan bahan organik berupa
pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan sumber
utama ketersediaan unsur hara nitrogen, posfor, sulfur
dan beberapa unsur mikro (Suntoro, 2003). Mulyati et
al.,(2006) menyatakan bahwa pemberian bahan
organik dalam tanah dapat meningkatkan kandungan
nitrogen. Selanjutnya Benbi dan Richter (2002)
menyatakan dekomposisi bahan organik akan
meningkatkan nitrogen tersedia tanah dalam bentuk
ammonium dan nitrat. Walaupun nitrogen total dalam
tanah meningkat dengan penambahan bahan organik
lokal berupa jerami padi, pupuk kandang sapi dengan
dosis sebesar 25 ton ha-1 namun kandungan N-total
pada tanah yang diteliti masih tergolong kriteria
rendah.
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Hasil pengukuran P-tersedia (Tabel 4.4)
tampak bahwa secara umum pemberian bahan organik
dapat meningkatkan P-tersedia di dalam tanah. Hasil
analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian
bahan organik berpengaruh nyata terhadap P-tersedia
di dalam tanah. Pada perlakuan P4 P-tersedia tanah
lebih tinggi dari pada perlakuan P2, P1, P3 dan P0,
(Balai Penelitian Tanah, 2005). Tingginya kandungan
P-tersedia di dalam tanah terutama pada perlakuan P4
disebabkan karena pemberian bahan organik berupa
pupuk kandang sapi dan pasir dapat meningkatkan
ketersediaan unsur hara posfor. Pengaruh bahan
organik terhadap ketersediaan P dapat secara langsung
melalui proses mineralisasi atau secara tidak langsung
dengan membantu pelepasan P yang terfiksasi
(Suntoro, 2003). Karena dalam proses mineralisasi
bahan organik akan melepas mineral-mineral hara
tanaman dengan lengkap (N, P, K, Ca, Mg, dan S, dan
serta hara mikro) dalam jumlah tidak tentu (Suntoro,
2003).

Tabel 4.4 menunjukkan nilai kandungan C-
organik setelah percobaan lebih tinggi dibandingkan
nilai C-organik sebelum percobaan. Peningkatan kadar
C-organik tersebut disebabkan oleh pemberian bahan
organik berupa pupuk kandang, jerami padi dan pasir.

Pada perlakuan P2 C-organik  menunjukkan nilai yang
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P4, P1,
P3 dan P0 terhadap ketersediaan C-organik di dalam
tanah. Data ini didukung oleh hasil analisis statistik
yang menunjukkan bahwa pemberian bahan organik
memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap
ketersediaan C-organik di dalam tanah. Hal ini
membuktikan bahwa pemberian bahan organik lokal
berupa, pupuk kandang sapi, jerami padi dan pasir
dapat meningkatkan ketersediaan C-organik di dalam
tanah. Dalam proses dekomposisi bahan organik akan
menghasilkan senyawa-senyawa organik yang dapat
meningkatkan kandungan C-organik di dalam tanah
(Setyowati et al., 2009). Semakin banyak bahan
organik yang ditambahkan ke dalam tanah, semakin
besar peningkatan kandungan C-organik dalam tanah
(Zulkarnain et al., 2013). Sehingga  diharapkan
produktivitas tanah menjadi meningkat. Meskipun
pemberian dosis 25 ton/ha-1 pupuk kandang sapi dan
jerami padi mampu memperbaiki kadar bahan organik
tanah, namun tingkat kandungan C-organik pada tanah
yang diteliti masih tergolong kriteria rendah.

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai Merah

Tinggi tanaman

Gambar 4.1. Pertumbuhan tinggi tanaman cabai merah (cm)
Keterangan: NS= non significant.

Pada (Gambar 4.1) menunjukkan bahwa tinggi
tanaman mengalami peningkatan seiring waktu hingga
mencapai fase pertumbuhan vegetatif maksimum,
umur 49 HST. Berdasarkan hasil analisis statistik
terhadap parameter tinggi tanaman menunjukkan tidak
berbeda nyata antar perlakuan, pada setiap jenjang
pengukuran. Pada fase pertumbuhan vegetatif awal
umur 0 HST-21 HST (Gambar 4.1) tampak bahwa

tinggi tanaman mengalami laju pertumbuhan yang
lambat, hal ini disebabkan belum mencapai kondisi
yang normal. Laju pertumbuhan tanaman mulai
berangsur-angsur naik ketika fase pertumbuhan
vegetatif cepat 28 HST-49 HST. Tampak bahwa  pada
umur 28, 35, 42, dan 49 HST tinggi tanaman pada
perlakuan P2 memberikan tinggi tanaman yang relatif
tinggi dibandingkan dengan perlakuan P4, P3, P1, dan
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P0. Laju pertumbuhan tanaman pada masing-masing
perlakuan (Gambar 4.2) dari fase vegetatif lambat
umur 0 HST sampai fase vegetatif cepat (maksimum)

umur 49 HST. Laju pertumbuhan tanaman pada
kelima perlakuan adalah sama yaitu rata-rata 0,043 ±
0,001871.

Gambar 4.2. Laju pertumbuhan tanaman cabai merah (cm/hari)

Jumlah  daun
Tabel 4.5. Jumlah daun tanaman Cabai Merah

P
Perlakuan

Hari Setelah Tanam (HST)
7

7
1

14
2

21
2

28
3

35
4

42
4

49
P

P0
5

5,40a
7

7,06a
1

11,06a
1

15,96ab
2

22,63ab
3

35,43a
7

71,10a
P

P1
5

5,43a
7

7,30a
1

11,03a
1

16,20ab
2

22,63ab
3

39,83a
8

88,83a
P

P2
5

5,56a
7

7,90a
1

12,33a
1

18,60a
2

27,36a
4

48,30a
1

102,77a
P

P3
5

5,73a
7

7,43a
1

10,66a
1

15,33b
2

21,00b
3

36,33a
7

75,00a
P

P4
5

5,93a
7

7,76a
1

12,23a
1

18,66a
2

27,33a
4

46,10a
8

88,33a
B

BNJ, 5%
0

0,99
1

7,47
2

2,21
3

3,25
6

6,12
1

15,01
4

41,20
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan

tidak berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf  nyata 5%.

Jumlah daun tanaman memiliki korelasi yang
positif terhadap tinggi tanaman, semakin tinggi
tanaman maka jumlah daun semakin banyak. Data
pada (Tabel 4.5) menunjukkan bahwa jumlah daun
tanaman terus mengalami peningkatan seiring waktu
hingga tanaman mencapai pertumbuhan vegetatif
maksimum umur 49 HST.  Pada fase awal
pertumbuhan 7 HST sampai 21 HST efek perlakuan
belum tampak  sehingga hasil analisis (Tabel 4.5)
menunjukkan data yang tidak berbeda nyata antar
perlakuan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan
tanaman yang belum mencapai kondisi normal.

Variasi jumlah daun hanya tampak pada umur ke 28
dan 35 HST dan kembali seragam atau tidak berbeda
nyata pada umur 42 HST dan 49 HST (Tabel 4.5).
Pada umur 28 dan 35 HST adalah fase vegetatif cepat
dimana perlakuan P4 memberikan jumlah daun
terbanyak pada umur 28 HST yaitu 18,66
helai/tanaman, pada periode pengamatan yang sama
perlakuan P3 adalah terendah jumlah
daunnya,yaitu15,33 helai/tanaman.

P0 = 5,151e0,043x

R² = 0,985
P1 = 5,581e0,043x

R² = 0,976
P2= 5,842e0,044x

R² = 0,979
P3 = 5,963e0,040x

R² = 0,983
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Gambar 4.3. Pertumbuhan jumlah daun tanaman cabai merah (helai)

Pada umur 35 HST (Gambar 4.3) jumlah daun
terbanyak pada perlakuan P2, yaitu 27,36
helai/tanaman, sedangkan jumlah daun terendah pada
perlakuan P3 yaitu 21,00 helai/tanaman. Hal ini
disebabkan oleh pemberian bahan pembenah tanah
berupa pupuk kandang (P2) dan (P4) secara
dibenamkan dalam tanah akan lebih cepat
terdekomposisi sehingga cepat menyediakan unsur
hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pada perlakuan
P3 pemberian bahan pembenah tanah berupa mulsa
jerami padi pada permukaan tanah hanya mampu
mempertahankan sifat fisik tanah (kadar lengas tanah).
Didukung dari hasil analisis tanah (Tabel 4.4)
menunjukkan terjadi peningkatan kandungan unsur
hara nitrogen relatif tinggi pada perlakuan P2 dan P4

setelah percobaan. Umumnya  unsur hara nitrogen
berperan penting bagi pertumbuhan bagian-bagian
vegetatif tanaman seperti akar, batang dan daun
(Sutedjo, 2008). Didukung dari hasil penelitian
Merismon (2014) pemberian pupuk kandang kotoran
sapi 10 ton ha-1 memberikan pertumbuhan dan hasil
cabai yang baik terhadap semua variabel yang diamati.
Sedangkan pengamatan jumlah daun pada umur 42
dan 49 HST tidak menunjukkan perbedaan jumlah
daun pada semua perlakuan, karena sudah mulai
masuk fase vegetatif maksimum.

Umur mulai berbunga dan berbuah

Gambar 4.4. Umur mulai berbunga dan berbuah tanaman cabai merah (HST)
Keterangan: NS= non significant.

0

20

40

60

80

100

120

7 HST 14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 42 HST 49 HST

P0 P1 P2 P3 P4

Ju
m

la
h

da
un

 (h
el

ai
)

BNJ 0,99 BNJ 1,47 BNJ 2,21
BNJ 3,25

BNJ 6,12

BNJ15,01

BNJ 41,20

0

10

20

30

40

50

60

P0 P1 P2 P3 P4

Mulai berbunga NS (BNJ,5%=4,55)
Mulai berbuah NS (BNJ,5%=4,73)

(H
ar

i S
et

el
ah

 T
an

am
)

Perlakuan

53,7

46,2
49,751,651,1

43,9

48,3
44,546,7

48,8



10

Nama Mhs, dkk.: Judul....... …

Pada (Gambar 4.4) menunjukkan bahwa umur
mulai berbunga dan umur mulai berbuah pada kelima
perlakuan relatif sama, meskipun ada indikasi bahwa
P4 lebih cepat mengawali fase pembungaan dan
pembuahan. Hal ini dijelaskan ketersediaan hara
phosfor berperan penting dalam merangsang
pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman serta
mempercepat pembungaan dan pembuahan (Sutedjo,
2008). Didukung dari hasil analisis tanah (Tabel 4.4)
menunjukkan terjadi peningkatan kandungan unsur
hara P-tersedia paling tinggi pada perlakuan P4
dengan penambahan input organik pupuk kandang
sapi sebesar 25 ton ha-1 bersama dengan 20% berat
pasir setelah percobaan. Pupuk  kandang sapi dapat

menyumbang mikroorganisme dekomposer dalam
tanah, sehingga proses dekomposisi bahan organik di
dalam tanah menjadi lebih baik dan dapat
menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh
tanaman (Koesrini, 2006). Pada saat pertumbuhan
generatif (fase pembungaan) apabila tanaman
kekurangan air dapat menyebabkan bunga-bunga
gugur dan hasil menjadi rendah (Mawardi et al.,
2015). Keadaan ini dapat dikatakan bahwa tanaman
cabai lebih mampu mentolerir keadaan lingkungan
tumbuh sehingga umur mulai berbunga dan umur
mulai berbuah pada kelima perlakuan relatif sama.

Berat berangkasan basah dan kering

Gambar 4.5. Berat berangkasan basah dan kering tanaman cabai merah
Keterangan: NS= non significant.

Pada (Gambar 4.5) menunjukkan kelima
perlakuan secara statistik tidak berbeda nyata
meskipun terdapat dua perlakuan yaitu P1 dan P3
berat berangkasan basah dan keringnya relatif lebih
tinggi dibandingkan tiga perlakuan lainnya. Perlakuan
P3 memberikan hasil yang relatif tinggi terhadap
berangkasan basah dan berangkasan kering tanaman
cabai merah dibandingkan dengan perlakuan P0, P1,
P2, dan P4. Dalam hal berangkasan basah perlakuan
P3 (123,5 gram) memberikan hasil yang relatif tinggi
dibandingkan dengan perlakuan P1 (119,5 gram), P4
(95,3 gram), P2 (92,3 gram), dan P0 (83,2 gram).
Perlakuan (P3) menghasilkan berat berangkasan basah
tertinggi dalam penelitian ini. Hal yang sama juga
terlihat pada hasil berangkasan kering dimana
perlakuan P3 (29,6 gram) memberikan hasil yang
relatif tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1 (27,7

gram), P4 (25,0 gram), P2 (22,2 gram) dan P0 (20,8
gram). Dengan demikian perlakuan P3 dan P1
menghasilkan densitas tanaman yang relatif padat
dibandingkan dengan perlakuan P4, P2, dan P0. Hal
ini disebabkan oleh pemberian bahan organik berupa
jerami padi dapat berfungsi sebagai mulsa, sehingga
kemampuan untuk menahan air menjadi meningkat
dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan
tanaman pada proses pembentukan bagian vegetatif
tanaman (Harsono, 2011). Sehingga hasil fotosintesis
dapat ditimbun pada organ tanaman dan menambah
bahan kering dari tanaman itu sendiri (Merismon,
2014). Selain itu mulsa lebih disukai tanaman untuk
mengakumulasi sejumlah besar bahan kering dan
diduga meningkatkan tinggi tanaman, meningkatkan
jumlah cabang dan indeks luas daun (Nasruddin &
Hamidah, 2015).
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Jumlah dan berat buah

Gambar 4.6. Total jumlah dan berat buah pertanaman cabai merah.
Keterangan: NS= non significant.

Pada (Gambar 4.6) secara statistik jumlah
buah dan hasil produksi cabai merah sama, namun
secara nominal sesungguhnya perlakuan P1 dan P3
memiliki potensi memberikan jumlah buah relatif
banyak dan produksi lebih tinggi.  Hal ini disebabkan
oleh pemberian bahan organik berupa jerami padi
dapat berfungsi sebagai mulsa. Kondisi iklim mikro
disekitar perakaran menjadi lebih baik, selain mampu
mengurangi kehilangan air lewat evaporasi (Harsono,
2011). Aplikasi mulsa merupakan salah satu upaya
menekan pertumbuhan gulma, memodifikasi
keseimbangan air, suhu dan kelembaban tanah serta
menciptakan kondisi yang sesuai bagi tanaman,
sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang
dengan baik (Damaiyanti et al., 2013).

Menurut Umboh (2002) tanah yang tidak
diberi mulsa akan cenderung menurunkan bahan
organik tanah sebaliknya tanah yang diberi mulsa
kandungan bahan organiknya cukup mantap dan
cenderung meningkat, sedangkan kehadiran pasir
mampu meningkatkan kekasaran tanah dan
menurunkan fraksi klei sehingga infiltrasi menjadi
lebih baik. Didukung dari hasil analisis tanah (Tabel
4.4) menunjukkan terjadi penurunan kandungan unsur
hara P-tersedia pada perlakuan P3 dengan
penambahan input organik jerami padi sebesar 25 ton
ha-1 bersama dengan 20% berat pasir setelah
percobaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian P-
tersedia tanah akan hilang dari dalam tanah sebagai
hasil  panen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang
telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Penambahan bahan pembenah tanah berupa
pupuk kandang sapi setara 25 ton ha-1

memberikan tinggi tanaman dan jumlah daun
yang relatif lebih tinggi. Pembenah tanah berupa
pupuk kandang  sapi 25 ton ha-1 dan 20% berat
pasir mengindikasikan laju pertumbuhan tanaman
relatif cepat, umur mulai berbunga dan berbuah
relatif lebih cepat.

2. Pemberian jerami padi sebagai mulsa dengan
takaran 25 ton ha-1 bersama 20% berat pasir
mengindikasikan pengaruh yang lebih baik
terhadap total jumlah dan berat buah pertanaman,
berat berangkasan basah dan kering tanaman
cabai merah.

3. Penambahan bahan pembenah tanah berupa
pupuk kandang sapi, mengindikasikan pengaruh
terhadap kesuburan kimia tanah, sedangkan
pemberian jerami padi berfungsi sebagai mulsa
dapat mempertahankan lengas tanah, dan bahan
pembenah tanah berupa pasir, dapat memperbaiki
aerasi tanah.
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