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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Deskripsi Umum Tanaman Cabai 

 

Tanaman cabai mempunyai daya adaptasi yang cukup luas.  Tanaman ini dapat 

diusahakan di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai ketinggian 1400 m di 

atas permukaan laut, tetapi pertumbuhannya di dataran tinggi lebih lambat.  Suhu 

udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai adalah 25 - 27º C pada siang 

hari dan 18 - 20º C pada malam hari.  Suhu malam di bawah 16º C dan suhu siang 

hari di atas 32º C dapat menggagalkan pembuahan.  Suhu tinggi dan kelembaban 

udara yang rendah menyebabkan transpirasi berlebihan, sehingga tanaman 

kekurangan air.  Transpirasi yang berlebihan dapat mengakibatkan bunga dan 

buah muda gugur.  Pembungaan tanaman cabai merah tidak banyak dipengaruhi 

oleh panjang hari (Sumarni et al., 2005).  

 

Curah hujan yang tinggi atau iklim yang basah tidak sesuai untuk pertumbuhan 

tanaman cabai merah.  Pada keadaan tersebut tanaman akan mudah terserang 

penyakit, terutama yang disebabkan oleh cendawan, yang dapat menyebabkan 

bunga gugur dan buah membusuk.  Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman cabai adalah sekitar 600 - 1200 mm per tahun.  Cahaya matahari sangat 

diperlukan sejak pertumbuhan bibit hingga tanaman berproduksi.  Pada intensitas 

cahaya yang tinggi dalam waktu yang cukup lama, masa pembungaan cabai 
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merah terjadi lebih cepat dan proses pematangan buah juga berlangsung lebih 

singkat (Sumarni et al., 2005). 

 

Tanaman cabai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asal drainase dan aerasi 

tanah cukup baik, dan air cukup tersedia selama pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman.  Tanah yang ideal untuk penanaman cabai adalah tanah yang gembur, 

remah, mengandung cukup bahan organik (sekurang-kurangnya 1,5%), unsur 

hara dan air, serta bebas dari gulma.  Tingkat kemasaman (pH) tanah yang sesuai 

adalah 6 - 7.  Kelembaban tanah dalam keadaan kapasitas lapang dan temperatur 

tanah antara 24 - 30ºC sangat mendukung pertumbuhan tanaman cabai merah. 

Temperatur tanah yang rendah akan menghambat pengambilan unsur hara oleh 

akar (Setiadi, 2000). 

 

2.2 Deskripsi Umum Pupuk NPK (16:16:16) 

 

Berdasarkan unsur hara yang dikandungnya, pupuk terdiri dari pupuk tunggal dan 

pupuk majemuk (Sabiham et al., 1989). Pupuk tunggal adalah pupuk yang 

mengandung satu jenis hara tanaman seperti N atau P atau K saja, sedangkan 

pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara 

tanaman. Contoh pupuk majemuk antara lain seperti NP, NK, dan NPK. Pupuk 

majemuk yang paling banyak digunakan adalah pupuk NPK yang mengandung 

unsure hara makro yang penting bagi tanaman. Menurut Imran (2005), pupuk 

NPK mengandung tiga senyawa penting antara lain ammonium nitrat (NH4NO3), 

amonium dihidrogen fosfat (NH4H2PO4), dan kalium klorida (KCl). 

 

Menurut Novizan (2007), pupuk NPK Mutiara (16:16:16)  adalah pupuk 

majemuk yang memiliki komposisi unsur hara yang seimbang dan dapat larut 
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secara perlahan-lahan. Pupuk NPK Mutiara berbentuk padat, memiliki warna 

kebiru-biruan dengan butiran mengkilap seperti mutiara. Pupuk NPK Mutiara 

memiliki beberapa keunggulan antara lain sifatnya yang lambat larut sehingga 

dapat mengurangi kehilangan unsur hara akibat pencucian, penguapan, dan 

penjerapan oleh koloid tanah. Selain itu, pupuk NPK mutiara memiliki 

kandungan hara yang seimbang, lebih efisien dalam pengaplikasian, dan sifatnya 

tidak terlalu higroskopis sehingga tahan simpan dan tidak mudah menggumpal. 

 

Menurut Pirngadi et al. (2005), salah satu cara untuk mengurangi biaya produksi 

serta meningkatkan kualitas lahan dan hasil tanaman adalah dengan pemberian 

pupuk majemuk seperti pupuk NPK Mutiara (16:16:16). Keuntungan 

menggunakan pupuk majemuk adalah penggunaannya yang lebih efisien baik 

dari segi pengangkutan maupun penyimpanan. Selain itu, pupuk majemuk seperti 

NPK dapat menghemat waktu, ruangan dan biaya. Menurut Naibaho (2003), 

keuntungan lain dari pupuk majemuk adalah bahwa unsur hara yang dikandung 

telah lengkap sehingga tidak perlu menyediakan atau mencampurkan berbagai 

pupuk tunggal.  Dengan demikian, penggunaan pupuk NPK akan menghemat 

biaya pengangkutan dan tenaga kerja dalam penggunaannya. 

 

Menurut Mujiyati et al. (2009), pemberian pupuk NPK mampu meningkatkan 

nitrogen total 41%, kapasitas tukar kation 21,63%,  dan karbon organik 2,43% di 

daerah perakaran pada pertanaman cabai.  Selain itu, pupuk NPK juga turut 

meningkatkan hasil cabai sebesar 37%. Berdasarkan hasil penelitian Ariani 

(2009),  jumlah buah per tanaman dan bobot buah per tanaman semakin meningkat 

seiring dengan semakin tingginya dosis pupuk NPK (16:16:16) yang diberikan 

pada tanaman cabai. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah et al. (2012), 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK phonska (15:15:15) menghasilkan 

pertumbuhan bibit kelapa sawit (tinggi, jumlah daun, dan diameter batang) yang 

lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pupuk NPK Mutiara (16:16:16).  Hal 

ini disebabkan dalam pupuk majemuk NPK phonska tidak hanya mengandung 

unsur N, P, dan K tetapi juga mengandung unsur sulfur (S).  Komposisi 

kandungan N, P, dan K dalam pupuk phonska sudah seimbang sehingga baik 

untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit. 

 

2.3 Deskripsi Pupuk Hayati 

 

Pupuk hayati adalah sebuah komponen yang mengandung mikroorganisme hidup 

yang diberikan ke dalam tanah sebagai inokulan untuk membantu menyediakan 

unsur hara tertentu bagi tanaman (Andriawan, 2010).  Pupuk hayati adalah 

produk biologi aktif terdiri dari mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi 

pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah (Kementerian Pertanian, 2009).  

Pupuk hayati adalah substansi yang mengandung mikroorganisme hidup, yang  

ketika diaplikasikan kepada benih, permukaan tanaman, atau tanah dapat memacu 

pertumbuhan tanaman (Vessey, 2003). 

 

Pupuk hayati mengandung bakteri yang berguna bagi tanaman.  Beberapa bakteri 

yang digunakan dalam pupuk hayati antara lain Azotobacter sp., Azospirillum sp., 

Bacillus sp., Pseudomonas sp., dan Rhizobium sp.  Isolat  bakteri tersebut dapat 

memacu pertumbuhan tanaman padi dan jagung di rumah kaca dan di lapangan 

(Hamim, 2008).  Pupuk hayati bermanfaat untuk mengaktifkan serapan hara oleh 

tanaman, menekan soil borne disease, mempercepat proses pengomposan, 

memperbaiki struktur tanah, dan menghasilkan substansi aktif yang dapat 
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meningkatkan pertumbuhan tanaman.  Bakteri Azotobacter sp. dan Azospirillum 

sp. termasuk bakteri aerob yang berasosiasi bebas dan berfungsi  sebagai 

penambat nitrogen di dalam tanah (Simanungkalit, 2001). 

 

Fungsi mikroba dalam pupuk hayati menurut Permentan Nomor 

28/Permentan/SR.130/5/2009 antara lain untuk menambat nitrogen, melarutkan 

fosfat, melarutkan kalium, merombak bahan organik, menghasilkan fitohormon, 

menghasilkan antibodi bagi tanaman, sebagai biopestisida tanaman, serta 

mereduksi akumulasi kadar logam bobot yang terkandung dalam tanah 

(Kementerian Pertanian, 2009).  Keberadaan mikroba di dalam pupuk hayati 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui fiksasi nitrogen, membuat 

hara lebih tersedia dalam pelarutan fosfat atau meningkatkan akses tanaman 

untuk mendapatkan unsur hara yang memadai (Fadiluddin, 2009). 

 

Mikroba yang terdapat dalam pupuk hayati dapat memasok unsur hara.  Mikroba 

dapat hidup bersimbiosis dengan tanaman, sehingga mampu menambat unsur 

nitrogen dari udara yang selanjutnya diubah menjadi bentuk yang tersedia bagi 

tanaman (Goenadi, 1995).  Aplikasi pupuk biologi dapat memacu pertumbuhan 

beberapa tanaman terutama jagung, kacang tanah, dan caisim.  Selain itu, 

penggunaan pupuk hayati (Azotobacter sp., Azospirillum sp., Bacillus sp., 

Pseudomonas sp., dan Rhizobium sp.) mampu meningkatkan kandungan hormon 

Indole Acetic Acid (IAA) pada tanaman caisim, jagung, dan kedelai.  

Peningkatan hormon IAA tersebut dapat memacu khususnya pertumbuhan 

vegetatif tanaman (Wibowo, 2008). 

 

Hasil penelitian Fadiluddin (2009) menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati 

yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik pada tanaman jagung dan padi 
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gogo meningkatkan serapan hara makro total dibandingkan dengan perlakuan 

tanpa pemupukan (kontrol).  Andriawan (2010) menyatakan bahwa aplikasi 

pupuk hayati dengan pengurangan dosis pupuk NPK hingga 25% menghasilkan 

pertumbuhan dan hasil padi sawah yang tidak berbeda dengan aplikasi 1 dosis 

pupuk NPK. 


