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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Cabai keriting (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu jenis sayuran penting 

di Indonesia.  Selain memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, cabai juga memiliki 

nilai ekonomi  yang tinggi.  Pemanfaatan cabai sebagai bumbu masak atau 

sebagai bahan baku berbagai industri makanan, minuman dan obat-obatan 

membuat cabai semakin menarik untuk diusahakan.  Produksi cabai nasional 

yang masih rendah seringkali membuat pasokan cabai dipasaran terbatas. 

Pasokan cabai yang terbatas berakibat terjadinya fluktuasi harga yang besar.  

Perbaikan terhadap sistem produksi cabai merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan produksi cabai. Peningkatan produksi cabai akan menjaga pasokan 

cabai di pasar tetap stabil sehingga fluktuasi harga dapat ditekan. 

 

Berdasarkan deskripsi botanisnya, tanaman cabai memiliki potensi produktivitas 

hingga 20 ton/ha. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa produksi cabai 

rata-rata jauh dari potensi produksinya.  Pada tahun 2012, produksi cabai di 

Indonesia hanya mencapai 1.656.615 ton dari luas panen yang mencapai 242.366 

hektar. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tanaman cabai 

nasional hanya mencapai 6,84 ton/ha.  Sementara itu, produksi rata - rata cabai di 

Provinsi Lampung pada tahun 2012 hanya mencapai 56.748 ton dari luasan panen 

sebanyak 7.959 hektar.  Jumlah tersebut juga menunjukkan bahwa produktivitas 
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cabai di Provinsi Lampung hanya mencapai 7,13 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 

2013). 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi cabai nasional adalah kondisi 

tanah yang kurang subur akibat digunakan secara terus-menerus.  Tindakan 

budidaya yang tepat diperlukan untuk mendapatkan produksi tanaman yang 

tinggi pada tanah yang kurang subur tersebut.  Salah satu tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara melakukan pemupukan.  Pupuk merupakan bahan 

yang mendukung kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk 

menggantikan unsur yang telah diabsorsi oleh tanaman (Lingga, 2007).  Tanaman 

cabai termasuk tanaman yang memerlukan unsur hara N, P, dan K dalam jumlah 

yang relatif banyak.  Oleh karena itu, untuk mendapatkan produksi yang 

maksimal, tanaman cabai harus diberi asupan unsur hara yang optimal. 

 

Pemupukan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan peningkatan 

produksi cabai di Indonesia. Dampak pemupukan yang efektif akan terlihat pada 

pertumbuhan tanaman yang optimal dan produksi yang meningkat dengan 

signifikan.  Unsur hara N, P, dan K merupakan unsur hara makro yang sangat 

dibutuhkan bagi tanaman cabai.   Menurut Hasibuan (2004), unsur hara N, P, dan 

K didalam tanah umumnya tidak cukup untuk menunjang pertumbuhan tanaman.  

Hal ini karena unsur hara di dalam tanah terus-menerus diserap untuk 

pertumbuhan tanaman. Sementara itu, penambahan unsur hara dari hasil 

dekomposisi bahan organik tidak memadai. Selain itu, unsur hara di dalam tanah 

juga mengalami proses pencucian, penguapan, dan tererosi sehingga membuat 

ketersediaan unsur hara semakin berkurang. 
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Saat ini, telah berkembang berbagai jenis pupuk di pasaran, baik yang organik 

maupun non organik.  Salah satu pupuk yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan unsur hara pada budidaya cabai adalah pupuk NPK Mutiara 

(16:16:16).  Pupuk NPK Mutiara adalah pupuk majemuk yang mengandung tiga 

unsur hara utama yang dibutuhkan tanaman, yaitu N, P, dan K dengan 

perbandingan unsur 16:16:16. Pemberian pupuk NPK (16:16:16) ke dalam tanah 

dalam jumlah yang optimal akan mendukung peningkatan hasil panen pada 

budidaya tanaman cabai.  Menurut Novizan (2007), tujuan pemberian pupuk ke 

dalam tanah adalah untuk menggantikan unsur hara yang telah diabsorsi oleh 

tanaman sehingga unsur hara dalam tanah tetap tersedia. 

 

Pemupukan NPK pada lahan pertanian seringkali kurang efektif.  Hal ini 

disebabkan unsur hara di dalam pupuk terjerap dalam koloid tanah sehingga tidak 

tersedia bagi tanaman.  Oleh sebab itu, perlu ada solusi untuk meningkatkan 

efektifitas penggunaan pupuk pada lahan pertanian.  Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk NPK adalah 

dengan mengkombinasikannya dengan pupuk hayati. 

 

Pupuk hayati merupakan pupuk yang kandungan utamanya adalah mahluk hidup 

(mikroorganisme) yang menguntungkan, baik bagi tanah maupun tanaman. 

Mikroorganisme tersebut dapat meningkatkan aktivitas mikroba endogenous, 

juga keberagaman mikroorganisme dalam tanah.  Mikroorganisme di dalam 

pupuk hayati berfungsi sebagai pentransformasi unsur hara dalam tanah, 

penghasil zat pengatur tumbuh (ZPT), dan pengendali penyakit terutama penyakit 

tular tanah.  Keberadaan pupuk hayati yang mampu mentransformasi unsur hara 

dalam tanah tidak hanya menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk 
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anorganik, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan nutrisi dan perbaikan 

sifat fisik dan biologi tanah. Penggunaan pupuk hayati dalam hal ini tidak 

ditujukan untuk menggantikan pupuk anorganik melainkan untuk mengefektifkan 

pupuk anorganik yang diberikan seperti pupuk NPK . 

 

Pupuk hayati (biofertilizer), adalah jenis pupuk yang tidak mengandung unsur 

hara seperti N, P, dan K tetapi mengandung mikrooganisme yang memiliki 

peranan positif bagi tanaman yaitu membantu menyediakan hara yang dibutuhkan 

tanaman. Kelompok mikroba yang sering digunakan dalam pupuk hayati adalah 

mikroba-mikroba yang dapat menambat N dari udara dan mikroba yang dapat 

melarutkan unsur P dan K dalam tanah. Kelompok mikroorganisme tersebut 

antara lain seperti Rhizobium sp, Azospirilium sp, Azotobacter sp, Aspergillus sp, 

Pseudomonas sp, dan Lactobacillus sp. (Andriawan, 2010). Kandungan 

mikroorganisme yang ada di dalam pupuk hayati akan mampu meningkatkan 

kandungan hara dalam tanah dengan mekanisme kerja tertentu sehingga 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan mengoptimalkan 

hasil panen. 

 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai pengaruh peningkatan dosis pupuk NPK (16:16:16) dan 

konsentrasi pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai 

(Capsicum annuum L.). 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mempelajari pengaruh peningkatan dosis pupuk NPK (16:16:16) terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman cabai keriting. 

2. Mempelajari pengaruh dosis pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman cabai keriting. 

3. Mempelajari dan mengetahui kombinasi terbaik antara dosis pupuk NPK 

(16:16:16) dan konsentrasi pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman cabai keriting. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Tanaman cabai merupakan tanaman yang membutuhkan unsur nitrogen, fosfor, 

dan kalium dalam jumlah yang relatif banyak.  Ketiga unsur hara tersebut harus 

dalam keadaan tersedia bagi tanaman sehingga mudah diserap tanaman.  Selain 

itu, jumlah unsur hara tersebut harus sesuai dengan kebutuhan tanaman.  Bila 

ketiga unsur hara ini tidak tersedia atau berada dalam kondisi tidak seimbang 

maka dapat menyebabkan perkembangan tanaman akan terhambat. 

 

Pemeliharaan tanaman cabai umumnya memerlukan pupuk tambahan selain 

pupuk kandang. Pupuk tambahan yang digunakan dapat berupa pupuk tunggal 

seperti Urea, TSP, dan KCl atau pupuk majemuk seperti NPK Mutiara. 

melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK. Namun hasil di 

lapangan menunjukkan bahwa dosis tersebut masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan unsur hara tanaman cabai. Hal ini dapat dilihat dari produksi rata-rata 
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cabai saat ini yang hanya berkisar antara 6-8 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 2013). 

Oleh karena itu, dosis pupuk NPK untuk tanaman cabai perlu ditingkatkan untuk 

menunjang pertumbuhan dan produksi tanaman cabai agar optimal. 

 

Hasil penelitian Subhan (2004) menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK 

(15:15:15) sebanyak 1000 kg/ha yang dikombinasikan dengan pupuk NP cair 

dengan konsentrasi 2,5 ml/l mampu meningkatkan tinggi tanaman, bobot buah 

per tanaman, dan tingkat kekerasan buah tomat varietas Oval.  Subhan (2009) 

juga mengemukakan bahwa produksi tomat paling tinggi diperoleh pada 

perlakuan pemberian pupuk majemuk NPK (15:15:15) dosis 1000 kg/ha. 

 

Salah satu faktor yang berperan dalam penyediaan unsur hara dalam tanah adalah 

keberadaan mikroba tanah yang mampu mentransformasi hara sedemikian rupa 

sehingga unsur hara tetap berada pada sistem tanah-tanaman dan dalam keadaan 

berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman (Ali et al., 2003).  Pupuk hayati  

merupakan pupuk yang dapat berfungsi untuk menambah jumlah 

mikroorganisme didalam tanah.  Pupuk hayati secara umum mengandung 

beberapa jenis jenis mikroorganisme seperti Azotobacter sp., Azospirillum sp., 

Bacillus sp., Pseudomonas sp., dan Rhizobium sp. 

 

Bakteri Azospirillum sp. mampu menghasilkan enzim nitrogenase untuk 

menambat nitrogen dari udara. Bakteri ini juga menghasilkan senyawa 

fitohormon seperti auksin dan giberelin yang dapat berfungsi sebagai zat 

pengatur tumbuh tanaman (Reis et al., 2011).  Selain itu, bakteri Azospirillum sp. 

juga berperan dalam mineralisasi fosfat organik melalui produksi enzim fosfatase 

asam dan basa khususnya fosfomonoesterase.  Enzim tersebut dapat melepaskan 

satu ikatan ester pada P organik melalui proses hidrolisis P organik menjadi P 
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anorganik (H2PO4 dan HPO4
2-

 yang tersedia bagi tanaman (Lal, 2002).  

Rhizobium sp. merupakan bakteri yang dapat menambat nitrogen dari udara.  

Mekanisme penambatan nitrogen bebas di udara berlangsung dengan melibatkan 

enzim nitrogenase. Rhizobium sp. menerima nutrisi (unsur hara dan karbon) dari 

tanaman inang untuk mereduksi nitrogen menjadi amonium dan kemudian 

melepas nitrogen hasil fiksasi ke tanah.  Amonium tersebut diubah menjadi 

senyawa-senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan tanaman (Vessey, 2003). 

 

Bakteri Azotobacter sp. adalah bakteri aerob obligat yang mampu menghasilkan 

enzim nitrogenase.  Enzim nitrogenase yaitu enzim yang mampu mengkatalisis 

pengikatan nitrogen (N2) dari udara namun bersifat sensitif terhadap O2 (Damir et 

al., 2011).  Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. merupakan contoh bakteri yang 

berperan dalam pelarutan fosfat.  Mikroorganisme tersebut bekerja dengan cara 

membebaskan sejumlah asam-asam organik, seperti asam sitrat, glutamat, 

suksinat, laktat, oksalat, glioksalat, malat dan fumarat untuk melarutkan fosfat 

(Rao, 1982). 

 

Menurut Tan (1982), meningkatnya asam-asam organik tersebut biasanya diikuti 

dengan penurunan pH yang tajam, sehingga berakibat terjadinya pelarutan 

kalsium fosfat (Ca3(PO4)2).  Selain karena penurunan pH, adanya kecenderungan 

Ca2
+
, Mg2

+
, Fe3

+
, dan Al3

+
 untuk membentuk khelat (kompleks yang stabil) 

dengan asam-asam organik dapat menyebabkan terjadinya pembebasan P 

menjadi larut.  Reaksi pembentukan khelat yang membebaskan P menjadi 

terlarut. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka skema kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut : 
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Gambar 1. Skema kerangka pemikiran. 

 

 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka penggunaaan pupuk NPK yang 

dikombinasikan dengan pupuk hayati dapat menjadi kombinasi yang ideal bagi 

tanaman cabai. Selain dapat meningkatkan kesuburan tanah, pupuk hayati juga 

dapat meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk NPK. Meskipun demikian, 

diperlukan suatu percobaan untuk mengetahui secara langsung interaksi yang 

terjadi antara pemberian pupuk NPK yang dikombinasikan dengan pupuk hayati. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran, maka 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh pemberian pupuk NPK (16:16:16) terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman cabai keriting (Capsicum annuum L.). 

2. Terdapat pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman cabai keriting (Capsicum annuum L.). 

Budidaya Tanaman cabai Unsur hara tinggi 

 

Penjerapan unsur hara 

Unsur hara tersedia 

 

Pertumbuhan dan produksi 

tanaman dapat meningkat 

 

Peningkatan dosis 

pupuk 

 

Pupuk hayati 
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3. Terdapat interaksi antara pemberian pupuk NPK (16:16:16) dengan pupuk 

hayati dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai keriting 

(Capsicum annuum L.). 


