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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Asam Humat terhadap 

pertumbuhan dan hasil keturunan persilangan Paprika dan Cabai (Capsicum annum var. 

grossum L.) dan (CapsicumannuumL.). Percobaan ini dilakukan dari Maret – Juli 2017 di 

Kebun Koleksi dan Hibridisasi Kelurahan Pajeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram 

ketinggian tempat 14 m dpl dengan suhu harian yang berkisar antara 20°C - 32°C dan 

kelembaban sekitar 66% - 92%. Penanaman dilakukan pada saat bibit telah berumur 21 

hari. Pupuk yang diberikan adalah pupuk Ponska sebanyak 4,2 g/tanaman. Pemupukan 

pertama diberikan pada saat penanaman. Pemupukan selanjutnya adalah pemberian Asam 

Humat dengan 3 perlakuan yaitu kontrol, 0,5 g/tanaman, 1 g/tanaman. Perlakuan diulang 

sebanyak 10 kali sehingga terdapat 30 unit percobaan. Data yang diperoleh dianalisa 

dengan analisis keragaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  1). Pemberian Asam 

Humat dengan dosis 1 g/tanaman secara umum meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah 

buah panen hasil persilangan Paprika dan Cabai merah tetapi tidak berbeda nyata pada 

perlakuan lain; 2). Dari beberapa konsentrasi yang telah dicoba, pemberian Asam Humat 1 

g/ tanaman memberikan hasil terbaik pada tinggi tanaman dan jumlah buah panen. 

Kata kunci: tanaman Paprika, Cabai dan Asam Humat 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to determine the effect of humic acid on 

growth and yield of f1 result of hybridization between bell papper (Capsicum annum var. 

grossum L.) and chili (Capsicum annuum L.). This experiment was conducted from March 

to July 2017 in the Horticulture Plant Collection and Hybridization Plant in Pajeruk 

Village, Ampenan Subdistrict, Mataram City, where altitude is 14 m above sea level with 

daily temperatures ranging from 20 ° C - 32 ° C and humidity around 66% - 92%. Planting 

is done when the seeds are 21 days old. Fertilizer given is Ponska fertilizer as much as 4.2 

g/plant. The first fertilization is given during planting. Subsequent fertilization is the 

provision of Humic Acid with 3 treatments, namely control, 0.5 g/plant, and 1 g/plant. The 

treatment was repeated 10 times so that there were 30 experimental units. The data 

obtained was analyzed by analysis of variance. The results of the research showed that 1). 

Humic Acid at a dose of 1 g / plant generally increases plant height and the number of 

harvested fruits from crosses of bell pepper and Red Chili but not significantly different 

from other treatments; 2). From several concentrations that have been tried, 1 g of Humic 

Acid / plant gives the best results on plant height and number of harvested fruits. 

Keywords: Paprika, Chili and Humic Acid plants 
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PENDAHULUAN 

 

Kondisi di Indonesia cocok untuk budidaya Cabai dan Paprika. Tanaman Cabai bisa 

tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga ketinggian 1400 m dpl. Di daerah dataran 

tinggi, cabai masih bisa tumbuh namun produksinya tidak maksimal. Suhu yang ideal 

terhadap tanaman cabai adalah 24-28
o
 C. Pertumbuhan akan terhambat jika suhu harian di 

areal budidaya terlalu dingin. Curah hujan yang dikehendaki tanaman cabai yaitu 800 - 

2000 mm per tahun dengan kelembaban 80%. Paprika merupakan tanaman yang hanya 

dapat tumbuh di dataran tinggi yaitu 1000 m dpl dengan kelembapan sekitar 80% dan suhu 

18 - 20
0
C. Ketinggian tempat berkaitan dengan kondisi iklim (keadaan temperatur dan 

kelembapan). Semakin tinggi suatu tempat, temperatur akan semakin rendah, dengan laju 

penurunan 0,5° C untuk setiap kenaikan 100 m dpl. Temperatur yang tinggi di dataran 

rendah atau medium berpengaruh buruk terhadap proses pembentukan buah. Tanaman 

paprika tetap dapat tumbuh di dataran rendah atau dataran medium, namun dengan hasil 

yang kurang baik.Karena kondisi lahan untuk tanaman paprika di dataran tinggi semakin 

sempit, maka di lakukan upaya perkawinan silang antara paprika dan cabai merah untuk 

mendapatkan hasil benih tanaman yang mampu tumbuh dan beradaptasi di dataran rendah 

(Supriyanto, 2011). 

Bahan organik tanah biasanya menyusun sekitar  5% bobot total tanah, meskipun 

hanya sedikit tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan suatu tanah, 

baik secara fisik, kimiawi, maupun secara biologis.  Penggunaan bahan organik yang 

berasal dari kotoran hewan tidak mampu menjamin ketersediaan bahan baku pupuk 

organik, Asam Humat dapat digunakan sebagai pengganti bahan pupuk organik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Hanafiah 2005). 

Asam Humat merupakan hasil akhir dari proses dekomposisi bahan organik yang 

merupakan fraksi yang larut pada basa. Menurut Tan (2003), Asam Humat dapat 

ditemukan pada berbagai jenis tanah, kompos, batu bara, lignit, sedimen-sediman yang 

terdapat pada sungai danau bahkan laut, dengan jumlah dan karakteristik yang berbeda-

beda tergantung dari jumlah bahan organiknya. 

Untuk meningkatkan hasil pertumbuhan persilangan paprika dan cabai, maka 

perbaikan sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah harus dilakukan agar tanaman dapat 

tumbuh secara optimal.Perbaikan sifat-sifat tanah tersebut dapat dilakukan dengan 

pemberian bahan organik secara berkala Asam  Humat merupakan ekstrak dari bahan 

organik yang diharapkan dapat menggantikan peran bahan organik untuk memperbaiki 

sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Oleh karena itu perlu cara untuk mengatasinya 

dengan pemberian Asam Humat (Wardani 2002). 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Percobaan ini dilakukan di Kebun Koleksi dan Hibridisasi Tanaman Hortikultura, 

Kelurahan Pajeruk,  Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kebun ini memiliki ketinggian 

tempat 14 m dpl. Suhu harian berkisar antara 20,4
o
 C – 32,10

o 
C dengan kelembaban 

sekitar 67% sampai 92%. Percobaan dilakukan pada bulan Maret – Juli 2017.  

Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan 

adalah dosis Asam Humat: P1= 0 g/tanaman, P2= 0,5 g/tanaman,P3= 1 g/tanaman. 

Perlakuan diulang sebanyak 10 kali sehingga terdapat 30 unit percobaan. 



Crop Agro Vol…. No ….  - …. 20 … 
 

 

Benih yang telah disediakan direndam terlebih dahulu dalam air hangat dengan 

suhu 50
0
C selama 10 menit guna untuk melihat biji yang bernas serta memecah dormansi 

benih. 

 

Penanaman dilakukan pada saat bibit telah berumur 21 hari yaitu telah memiliki 4 - 6 

helai daun. Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal disamping tanaman dengan 

kedalaman 5 cm dengan jarak sekitar 5 sampai 10 cm dari lubang tanam. Pemupukan 

diberikan sekali selama periode penanaman. Pupuk yang diberikan adalah pupuk Ponska 

sebanyak 4,2 g/tanaman. Pupuk yang diberikan dalam jumlah yang sama pada semua 

tanaman dalam pot percobaan. Pemupukan pertama diberikan sesaat setelah penanaman. 

Pemupukan selanjutnya adalah pemberian Asam Humat. 

Karakter yang diamati pada percobaan ini meliputi tinggi tanaman, luas daun, jumlah 

bunga, jumlah buah pertanaman, bobot buah/ tanaman, diameter batang, jumlah cabang 

produktif, umur berbunga dan umur berbuah.  

 

Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis keragaman (analysis of 

variance).Apabila perlakuan berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT)  taraf nyata 5 % untuk perlakuan yang berbeda nyata. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rangkuman analisis keragaman disajikan pada table 1 .dan nilai rata-rata semua 

karakter yang diamati disajikan pada tabel 2. 

Tabel 1 Rangkuman Analisis Keragaman pada Semua Karakter yang Diamati 

No Karakter Notasi 

1 Tinggi tanaman  S 

2 Luas Daun NS 

3 Diameter Batang NS 

4 Jumlah Cabang Produktif NS 

5 Umur Muncul Bunga Pertama NS 

 
6 Jumlah Bunga NS 

7 Umur Muncul Buah NS 

8 Jumlah Buah Panen S 

9 Bobot Buah NS 

10 Diameter Buah NS 

11 Panjang Buah NS 

   Keterangan :S =  Berbeda nyata pada taraf nyata 5%, NS= Tidak berbeda nyata pada taraf nyata 

5% 
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Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa semua karakter yang dianalisistidak 

berbeda nyata pada taraf nyata 5% kecuali tinggi tanaman dan jumlah buah sehingga 

dilakukan analisis uji lanjut BNT pada karakter tinggi tanaman dan jumlah buah / 

tanaman.  
 

Berdasarkan nilai rata-rata untuk karakter tinggi tanaman pada keturunan pertama 

hasil persilangan pada beberapa dosis Asam Humat memberikan pengaruh nyata. Tabel 

4.2. menunjukkan tinggi tanaman pada pemberian beberapa dosis Asam Humat berkisar 

antara 26,8 cm sampai 35,3 cm.  Pemberian Asam Humat dengan dosis 0,5 g/tanaman 

berbeda nyata dengan kontrol dan pemberian Asam Humat dengan dosis 1 g/tanaman 

berbeda nyata dengan dosis Asam Humat 0,5 g/tanaman.Peningkatan tinggi tanaman 

sebagai akibat pemberian Asam Humat diduga disebabkan oleh adanya bahan-bahan aktif 

yang terkandung di dalam Asam Humat yang mampu memacu pertumbuhan tanaman. Hal 

ini disebabkan pada media tanam untuk masing-masing perlakuan dilengkapi dengan 

pupuk kompos sebagai pupuk dasar dan telah dilengkapi dengan pupuk buatan. Unsur hara 

yang terkandung dalam pupuk kompos dan pupuk buatan telah menyediakan unsur hara 

dalam jumlah cukup untuk mendukung pertumbuhan tinggi tanaman hasil persilangan 

paprika dan cabai. Chen dan Aviad (1997), menyatakan bahwa Asam Humat menunjukkan 

aktivitas seperti hormon pertumbuhan bagi tanaman, yakni auksin dan sitokinin.  Adanya 

hormon ini diduga menjadi pemacu pertumbuhan tanaman, terutama pada bagian akar dan 

tunas sehingga tinggi tanaman meningkat dengan pemberian Asam Humat.   

Tabel 2. Nilai Rata-rata Semua Karakter yang Diamati 

Dosis 

AH 

Karakter Yang Diamati 

TT JCP UMB JBP BB UMB DB JB PB PD LD 

0 26,8 a 6,4 27,2 2,9a 17,7 41,5 4,06 7,9 4,2 8,7 4,34 

0.5 31 b 5,8 28,2 2,6a 19,8 54,6 3,73 9,2 3,7 9,1 4,66 

1 35,3c 8,7 29,3 4,5b 18,1 46,8 3,67 12,9 4,5 10 6,3 

BNT 3,07 - - 0,82 - - - - - - - 

Keterangan : TT (Tinggi Tanaman), JC (Jumlah Cabang) ,UMB (Umur Muncul Bunga), JBP 

(Jumlah Buah Panen), BB (Bobot Buah), UMB (Umur Muncul Buah), DB (Diameter Buah), JB 

(Jumlah Bunga), PB (Panjang Buah), LD (Lebar Daun). 

Berdasarkan  nilai rata-rata untuk karakter jumlah cabang tanaman cabai pada 

beberapa dosis  Asam Humat memberikan pengaruh tidak nyata. Tabel 4.2 menunjukkan 

jumlah cabang tanaman keturunan pertama hasil persilangan pada pemberian beberapa 

dosis Asam Humat berkisar antara 5,8 sampai 8,7.  Jumlah cabang yang dihasilkan tanpa 

pemberian Asam Humat adalah 2,85, pemberian Asam Humat dengan dosis 0,5 g/tanaman 

menghasilkan 2,33 cabang, dengan dosis 1 g/tanaman menghasilkan 3,7 cabang. Jumlah 

cabang yang sedikit pada perlakuan tanpa pemberian Asam Humat disebabkan oleh 

kurangnya unsur fosfor yang tersedia bagi tanaman sehingga pertumbuhan terganggu. 

Berdasarkan nilai rata-rata untuk karakter umur saat muncul bunga pertama  hasil 

persilangan tanaman paprika dan cabai pada beberapa dosis Asam Humat memberikan 

pengaruh tidak nyata.  Hal ini disebabkan karena pemberian Asam Humat tidak 

memberikan pengaruh terhadap umur saat muncul bunga pertama tanaman hasil 

persilangan. Hal ini disebabkan umur  muncul bunga lebih dipengaruhi oleh faktor genetik 
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dan faktor lingkungan.  Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi umur muncul 

bunga adalah ketinggian tempat dari permukaan laut (altitude),   terutama  berkaitan 

dengan suhu udara dan intensitas sinar yang diterima oleh tanaman.  Semakin tinggi suatu 

tempat, semakin rendah suhu tempat tersebut, demikian juga intensitas matahari semakin 

berkurang. Muawin (2009) menyatakan bahwa suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan 

vegetatif, induksi bunga, pertumbuhan dan differensiasi perbungaan (inflorescence), 

mekar bunga, munculnya serbuk sari, pembentukan benih dan pemasakan 

benih.Ketinggian tempat dari permukaan laut juga menentukan pembungaan 

tanaman.Tanaman yang ditanam di dataran rendah berbunga lebih awal dibandingkan 

dengan yang ditanam pada dataran tinggi.Hal ini disebabkan karena Asam Humat dapat 

merangsang pertumbuhan tanaman melalui pengaruh terhadap metabolisme dansejumlah 

proses fisiologi, yaitu proses respirasi, meningkatkan permeabilitas sel melalui kegiatan 

hormon pertumbuhan (Rochiman, 1973). Hal ini sejalan dengan pendapat Hartmann dan 

kester (1975), Asam Humat dapat mengubah metabolisme karbohidrat tanaman. 

 

Berdasarkan nilai rata-rata untuk karakter bobot buah pada beberapa dosis Asam 

Humat memberikan pengaruh tidak nyata. Asam Humat tidak memberikan pengaruh nyata 

pada bobot buah. Semakin banyak jumlah cabang maka bobot buah / butir akan semakin 

tinggi. Majid (2012) menambahkan, semakin banyak hasil fotosintesis maka cadangan 

makanan semakin banyak  dan dapat digunakan untuk menigkatkan berat buah.Menurut 

Rukmana (2008), menyatakan bahwa bobot buah ditentukan oleh jumlah dan ukuran buah, 

semakin banyak jumlah buah dan panjang ukuran buah maka bobotnya semakin berat. 

 

Pada tabel 4.2 menunjukkan umur muncul buah pada keturunan pertama pada hasil 

persilangan tidak berbeda nyata dari pelakuan Asam Humat  dengan dosis 1 g/tanaman 

dan dosis 0,5 g/tanaman, sedangkan perlakuan Asam Humat dengan dosis 1 g/tanaman 

berbeda nyata dari dosis Asam Humat 0,5 g/ tanaman.Asam Humat tidak memberikan 

pengaruh nyata pada Umur muncul buah pertama, Keterlambatan umur muncul buah 

pertama diduga karena pemberian Asam Humat tidak mempengaruhi umur muncul buah. 

Umur muncul buah dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. Adapun faktor lingkungan 

yang mempengaruhi umur muncul buah adalah faktor iklim dan tindakan budidaya. 

Berdasarkan nilai rata-rata untuk karakter jumlah buah panen/tanaman pada  

beberapa dosis Asam Humat memberikan pengaruh sangat nyata. Tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa jumlah buah/tanaman yang dihasilkan pada beberapa dosis Asam Humat berkisar 

antara 2,6 – 4,5 buah. Pemberian Asam Humat dengan dosis 0,5 g/tanaman menghasilkan 

2,6 buah/tanaman, dengan dosis 1 g/tanaman menghasilkan 4,5 buah/tanaman, berbeda 

nyata dengan perlakuan kontrol yang menghasilkan 2,9 buah/tanaman.   

Pada karakter jumlah bunga menunjukkan keturunan pertama hasil persilangan 

pada tabel 4.2. menunjukkan jumlah bunga pada keturunan pertama pada hasil persilangan 

tidak berbeda nyata dari pelakuan Asam Humat dengan dosis 0,5 g/ tanaman dan 

kontrol.Asam Humat tidak memberikan pengaruh nyata pada  jumlah bunga / tanaman 

keturunan pertama hasil persilangan. Hal ini disebabkan karena Asam Humat dapat 

merangsang pertumbuhan tanaman melalui pengaruh terhadap metabolisme dan sejumlah 

proses fisiologi, yaitu proses respirasi, meningkatkan permeabilitas sel melalui kegiatan 

hormon pertumbuhan (Rochiman, 1973). Hal ini sejalan dengan  Hartmann (1975), 

menyatakan Asam Humat dapat mengubah metabolisme karbohidrat tanaman. 



Crop Agro Vol…. No ….  - …. 20 … 
 

Berdasarkan nilai rata-rata untuk karakter luas daun menunjukkan keturunan pertama hasil 

persilangan dengan perlakuan Asam Humat dengan dosis 1 g/ tanaman (6,3 cm) tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan Asam Humat dengan dosis 0,5 g/ tanaman dan 

kontrol.Pemberian Asam Humat tidak memberikan pengaruh nyata pada luas daun. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh tetua betina dalam pewarisan lebar daun pada 

keturunan hasil persilangan. Pada keturunan panjang daun diantara semua penggunaan 

dosis Asam Humat, tidak terdapat perbedaan yang artinya karakter ini tidak dipengaruhi 

oleh dosis Asam Humat pada pewarisan panjang daun. 

KESIMPULAN  

 

a. Pemberian Asam Humat dengan dosis 1 g/tanaman secara umum meningkatkan 

tinggi tanaman dan jumlah buah panen hasil persilangan Paprika dan Cabai merah 

tetapi tidak berbeda nyata pada perlakuan lain. 

b. Dari beberapa konsentrasi yang telah dicoba, pemberian Asam Humat 1 g/ tanaman 

memberikan hasil terbaik pada tinggi tanaman dan jumlah buah panen. 
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