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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

 Tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu 

komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Salah 

satu jenis cabai yang banyak digemari adalah cabai merah (C. annuum L.). 

Kebutuhan yang tinggi akan cabai merah mengharuskan Indonesia untuk dapat 

menghasilkan cabai merah dalam jumlah tinggi agar dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan konsumen cabai di tanah air (Priyanti, 2012). 

 Undang-Undang No.  13 tahun 2010 tentang hortikultura menyatakan 

bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu 

kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber 

pangan bergizi dan  bahan obat nabati yang bermanfaat dan berperan besar dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat  yang perlu dikelola dan dikembangkan 

secara efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu modifikasi 

strategi dan aksi yang nyata untuk meningkatkan produktivitas cabai merah di 

Indonesia guna  memenuhi permintaan konsumen yang terus bertambah tiap 

tahunnya (Priyanti, 2012). 

Peningkatan produktivitas cabai merah dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki sistem penanaman di lahan pertanian. Keberhasilan produktivitas 

tanaman cabai merah (C. annuum L.) ditentukan oleh faktor lahan pertanian, 

komposisi tanah, dan kandungan nutrisi dalam tanah. Tanaman akan tumbuh 

dengan baik dan produktivitasnya tinggi jika nutrisinya dipenuhi dan 
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lingkungannya mendukung. Unsur hara adalah faktor penting yang menentukan 

pertumbuhan tanaman. Unsur hara yang diperlukan tanaman adalah Karbon (C), 

Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), 

Sulfur (S), Magnesium (Mg), Seng (Zn), Besi (Fe), Tembaga (Cu), Molibden 

(Mo), Boron (Bo), Klor (Cl), Natrium (Na), Kobalt (Co), dan Silikon (Si). Apalagi 

unsur makro seperti N, P, K dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Jika 

tumbuhan kekurangan unsur tersebut maka pertumbuhannya terganggu 

(Rosmarkam et al., 2002). 

Untuk mengatasi ketersediaan jumlah cabai merah yang semakin 

meningkat, para petani berupaya meningkatkan produktivitas cabai merah dengan 

melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia. Namun penggunaan pupuk 

kimia secara terus menerus  dapat menyebabkan pencemaran tanah, menurunkan 

pH tanah (Syaifudin et al., 2010), aktivitas jasad renik terganggu sehingga proses 

penguraian bahan organik tanah terhambat dan tingkat kesuburan tanah menurun 

(Cahyono, 2003). Hal ini menyebabkan produktivitas pertanian menurun dan 

merugikan petani. 

 Dengan adanya kendala tersebut, salah satu alternatif yang digunakan 

sebagai pengganti pupuk kimia adalah pupuk hayati atau biofertilizer. Biofertilizer 

adalah pupuk yang mengandung kelompok fungsional mikroba tanah yang 

berfungsi sebagai penyedia hara dalam tanah, dan meningkatkan efisiensi 

pemupukan serta kesuburan media tanam. (Saraswati dan Sumarno, 2008).  

  Kelompok bakteri penambat nitrogen non simbiosis terdiri atas 

Azotobacter, Beijerinckia, Azospirillum, Thiobacillus, Spirillum, Clostridium, dan 
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Rhodospirillum, sedangkan yang termasuk bakteri penambat nitrogen simbiosis 

adalah Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium, 

Azorhizobium, dan Allorhizobium (Simanungkalit, 2006b). Kelompok bakteri 

pelarut P terdiri atas Bacillus sp., Pseudomonas sp., Myobacterium sp., dan  

Aspergillus sp. (Elfiati, 2005), sedangkan kelompok mikroba perombak bahan 

organik terdiri dari Cellulomonas sp., Saccharomyces cereviceae  dan 

Lactobacillus sp. (Rosmarkam et al., 2002). Beberapa kelompok bakteri penambat 

N memiliki kemampuan menghasilkan hormon tumbuh seperti giberelin, 

sitokinin, dan asam indol asetat (Alexander, 1977) untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman. Bakteri pelarut P menghasilkan P terlarut dalam tanah 

untuk pembentukan bintil akar dan meningkatkan aktivitas bintil yang maksimal 

serta untuk pembentukan ATP pada proses fotosintesis (Nurdin et al., 2008). 

Sedangkan hasil dekomposisi bahan organik oleh mikroba perombak bahan 

organik akan menghasilkan unsur C, Ca, dan K. Kandungan C yang tinggi 

diperlukan untuk memberikan energi pada sistem dan melindungi nitrogenase 

terhadap O2 yang menyebabkan tidak aktif (Gardner et al., 1991). 

 Mikroba yang digunakan sebagai bioaktivator pupuk hayati memerlukan 

sumber nutrisi dari bahan organik yang terdapat pada pupuk tersebut untuk  

pertumbuhannya. Salah satu pupuk organik yang cukup terkenal di  Indonesia    

adalah   Bokashi.   Bokashi   merupakan   pupuk  organik  yang  dibuat dengan   

memfermentasikan  bahan-bahan  organik  seperti   jerami padi,  abu sekam padi, 

seresah daun, dan limbah pertanian lainnya dengan memanfaatkan EM (Effective 

Microorganism).  Bokashi   telah   digunakan   oleh   para   petani   Jepang   dalam 
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memperbaiki  tanah  secara tradisional untuk meningkatkan keragaman mikroba 

dalam tanah dan meningkatkan persediaan unsur  hara bagi tanaman.  Bokashi 

merupakan pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi 

tanah, meningkatkan produktivitas tanaman dan menjaga kestabilan produktivitas 

tanaman, serta menghasilkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang 

berwawasan lingkungan.  Pupuk organik ini  biasanya ditemukan dalam bentuk 

serbuk atau butiran  (Wididana  et al.,  1996).  Pupuk bokashi  seperti pupuk  

organik lainnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kandungan material 

organik pada tanah yang keras seperti tanah podzolik sehingga dapat 

meningkatkan aerasi tanah dan mengurangi bulk density tanah (Susilawati, 2000). 

 Pemberian jenis pupuk dan dosis yang berbeda dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman (Suharja dan Sutarno, 2009). Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian biofertilizer dengan konsentrasi yang berbeda dan bokashi terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai merah (C. annuum L.var.gada). 

 
1.2 Rumusan masalah 

 Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian biofertilizer serta campuran biofertilizer dan bokashi 

dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

cabai merah (C. annuum L.var.gada) ? 

2. Apakah pemberian biofertilizer serta campuran biofertilizer dan bokashi 

dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh terhadap produktivitas tanaman 

cabai merah (C. annuum L.var.gada) ? 
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3. Berapa nilai Relativity Agronomic Effectivity (RAE) dari pemberian 

biofertilizer serta campuran biofertilizer dan bokashi dengan konsentrasi yang 

berbeda pada produktivitas tanaman cabai merah (C. annuum L.var.gada) ? 

 
1.3 Asumsi 

 Pupuk hayati (biofertilizer) merupakan suatu bahan amandemen yang 

mengandung mikroorganisme bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah 

dan kualitas hasil tanaman. Bokashi  merupakan pupuk organik hasil fermentasi 

mikroba yang dapat memperbaiki sifat fisika, kimia,  dan biologi tanah,  

meningkatkan produktivitas tanaman dan menjaga kestabilan produktivitas 

tanaman, serta menghasilkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang 

berwawasan lingkungan. Pemberian biofertilizer dan bokashi akan membantu 

menyediakan unsur hara bagi tanaman terutama unsur makro seperti N yang 

difiksasi oleh bakteri Rhizobium sp., Azotobacter sp., Azospirillum sp., P yang 

dilarutkan oleh bakteri Bacillus subtilis, B. megaterium, B. licheniformis, 

Pseudomonas putida, P. flourescens, dan K yang terdapat pada bahan organik 

yang didegradasikan oleh bakteri Cellulomonas sp., Cytophaga sp., Cellvibrio sp., 

Lactobacillus plantarum, dan Saccharomyces cereviceae. Maka, dengan 

pemberian pupuk hayati (biofertilizer) dengan konsentrasi yang berbeda dan 

bokashi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman 

cabai merah sehingga nantinya didapatkan konsentrasi yang optimal untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai merah (Capsicum 

annuum L.var.gada). 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis Kerja 

 Jika pemberian biofertilizer maupun campuran  biofertilizer  dan bokashi 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas cabai merah (C. annuum 

L.var.gada), maka pemberian biofertilizer maupun campuran biofertilizer  dan 

bokashi dengan konsentrasi yang berbeda akan memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap pertumbuhan dan produktivitas cabai merah (C. annuum 

L.var.gada). 

1.4.2 Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0a =   Tidak ada pengaruh pemberian biofertilizer serta campuran biofertilizer 

dan bokashi terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (C. annuum 

L.var.gada) 

H1a =  Ada pengaruh pemberian biofertilizer serta campuran biofertilizer dan 

bokashi terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah (C. annuum 

L.var.gada) 

H0b =   Tidak ada pengaruh pemberian biofertilizer serta campuran biofertilizer 

dan bokashi terhadap produktivitas tanaman cabai merah (C. annuum 

L.var.gada) 

H1b =  Ada pengaruh pemberian biofertilizer serta campuran biofertilizer dan 

bokashi terhadap produktivitas tanaman cabai merah (C. annuum 

L.var.gada) 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian biofertilizer serta campuran 

biofertilizer dan bokashi dengan konsentrasi yang berbeda terhadap 

pertumbuhan tanaman cabai merah (C. annuum L.var.gada) 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian biofertilizer serta campuran 

biofertilizer dan bokashi dengan konsentrasi yang berbeda terhadap 

produktivitas tanaman cabai merah (C. annuum L.var.gada) 

3. Untuk mengetahui nilai Relativity Agronomic Effectivity (RAE) pada 

pemberian biofertilizer serta campuran biofertilizer dan bokashi dengan 

konsentrasi yang berbeda terhadap produktivitas tanaman cabai merah (C. 

annuum L.var.gada) 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat pada penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai manfaat dan efisiensi pupuk hayati sebagai pengganti pupuk 

kimia serta meningkatkan produktivitas tanaman cabai merah (Capsicum annuum 

L.var.gada) dengan cara yang ramah lingkungan. Selain itu juga dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dalam pengembangan pembuatan dan konsentrasi pemakaian 

biofertilizer dan bokashi sebagai pupuk hayati untuk tanaman holtikultura pada 

umumnya dan tanaman cabai merah pada khususnya.  
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