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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Produksi merupakan kegiatan menciptakan, menghasilkan, atau membuat 

dengan kata lain adalah aktivitas menghasilkan atau merubah input menjadi output. 

Dalam kegiatan produksi terdapat hubungan-hubungan antara faktor-faktor 

produksi (input) menjadi hasil produk fisik (output). Faktor-faktor produksi ada 

berbagai macam, hal tersebut tergantung dengan output yang akan dihasilkan. 

Efisiensi suatu produksi tergantung pada proporsi faktor-faktor produksi yang 

digunakan, jumlah masing-masing faktor, serta produktivitas masing-masing 

faktor. Begitu pula pada produksi cabai merah yang dipengaruhi berbagai faktor 

dalam kegiatannya. Meskipun demikian, tidak semua faktor produksi yang 

digunakan dapat berpengaruh nyata terhadap hasil produksi. Ada beberapa faktor 

produksi atau variabel yang tidak berpengaruh secara nyata dalam kegiatan 

produksi. Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan mengenai faktor produksi 

(variabel) cabai merah dapat diketahui variabel apa saja yang berpengaruh nyata 

dan tidak nyata terhadap cabai merah.  

Pengambilan data produksi cabai merah dilakukan di lahan pasir Pantai 

Bugel Kabupaten Kulon Progo sebanyak 97 responden. Pengamapabilan responden 

dilakukan didua dusun dan dua kelompok tani, yakni pada Dusun 1 dengan 

kelompok tani Gisik Wanatara sebanyak 49 responden dan dusun 2 dengan 

kelompok tani Gisik Pranaji sebanyak 48 responden. Adapun faktor produksi yang 

dianalisis terhadap hasil produksi cabai merah adalah pupuk organik, pupuk N, 

pupuk P, pupuk K, dan jarak tanam. 
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Berdasarkan dari data primer yang didapat melalui observasi, wawancara, 

dan kuisoner secara langsung di lapangan, diperoleh hasil analisis sebagai berikut : 

A. Pupuk Organik 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk organik 

di Kelompok Tani Gisik Pranaji didapat persamaan Y= 0,000005142x2 + 0,017x + 

837,56 (Gambar 3). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin banyak 

pupuk organik yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil produksi cabai 

merah akan naik atau berkorelasi positif. Pupuk organik yang diberikan oleh petani 

Gisik Pranaji berasal dari berbagai macam seperti kompos sapi, kompos kambing, 

kompos ayam, kotoran puyuh, dan kotoran kelelawar.  

 

Gambar 1. Grafik Pupuk Organik Gisik Pranaji 

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,603 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,603 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi cukup. Sisanya 0,397 berkorelasi dengan 

variabel lain di luar penelitian seperti iklim dan sifat di lahan pasir. Koefisien 

y = 5E-06x2 + 0,017x + 837,56
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determinasi (R2) sebesar 0,364 yang berarti pupuk organik/kandang berkontribusi 

36,4% terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji. 

Sisanya 63,6% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji dipengaruhi 

oleh faktor di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti iklim 

dan sifat lahan pasir. Nilai probabilitas/signifikansi sebesar 0 (<0,05), artinya model 

regresi kuadratik ini memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0 %. 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk organik 

di Kelompok Tani Gisik Wanatara didapat persamaan Y= 0,000003467x2 + 0,024x 

+ 516,53 (Gambar 4). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin 

banyak pupuk organik yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil 

produksi cabai merah akan naik atau berkorelasi positif. Pupuk organik yang 

diberikan oleh petani Gisik Wanatara berasal dari berbagai macam seperti kompos 

sapi, kompos kambing, kompos ayam, dan kotoran puyuh.  

 

     Gambar 2. Grafik Pupuk Organik Gisik Wanatara 
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Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,546 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,546 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi agak rendah. Sisanya 0,454 berkorelasi 

dengan variabel lain di luar penelitian seperti iklim dan sifat di lahan pasir. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,298 yang berarti pupuk organik/kandang 

berkontribusi 29,8% terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani 

Gisik Wanatara. Sisanya 70,2% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik 

Wanatara dipengaruhi oleh faktor di luar model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti iklim dan sifat lahan pasir. Nilai probabilitas/signifikansi 

sebesar 0 (<0,05), artinya model regresi kuadratik ini memiliki probabilitas 

kesalahan sebesar 0%. 

Pupuk organik terdapat berbagai macam salah satunya pupuk kandang. 

Pupuk kandang tidak hanya mengandung unsur makro seperti nitrogen, kalium, 

fosfat, namun mengandung unsur mikro seperti kalsium, magnesium, dan mangan 

yang dibutuhkan tanaman serta berperan dalam memelihara keseimbangan tanah 

karena berpengaruh dalam jangka waktu panjang serta sebagai gudang makanan 

bagi tanaman. Menurut Musofie (2008) dalam Dewi dkk., (2013) menyebutkan 

bahwa kompos sapi mengandung berbagai macam unsur seperti nitrogen (N) 1,05, 

fosfor (P) 0,5%, dan kalium (K) 0,73%. Organic Vegetable Cultivation in Malaysia 

(2005) dalam THL TBPP Banyumas (2011) menambahkan bahwa kompos 

kambing memiliki unsur N 2,43%, P 0,73%, dan K 1,35%, serta kompos ayam 

mengandung unsur hara N 1,72%, P 1,82%, dan K 9,23. Farisi (2015) dalam Nisaa 

(2017) menyebutkan kompos kotoran puyuh mengandung N 0,36%, P2O5 0,08%, 
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dan K2O 0,15. Selain itu kotoran kelelawar mengandung N 8,32%, P 2,06%, dan K 

0,54% (Evi dkk., 2014). Apabila dibandingkan unsur hara dari berbagai sumber, 

didapatkan bahwa unsur N tertinggi pada kompos kelelawar, unsur P tertinggi pada 

kompos kelelawar, dan unsur hara K tertinggi pada kompos ayam (Tabel 8). 

Tabel 1. Kandungan Unsur Hara Pada Berbagai Kompos 

No Kompos 
Kandungan (%) 

N P K 

1 Sapi 1,05 0,5 0,73 

2 Ayam 1,72 1,82 9,23 

3 Kambing 2,43 0,73 1,35 

4 Puyuh 0,36 0,08 0,15 

5 Kelelawar 8,32 2,06 0,54 

Berbagai kandungan yang ada pada pupuk organik dapat meningkatkan 

kualitas lahan baik secara fisik, kimia, dan biologi terlebih lahan pasir yang banyak 

memiliki kendala untuk dilakukan budidaya. Lahan pasir merupakan lahan 

marginal yang dominan penyusun tanahnya adalah pasir, sehingga daya serap untuk 

menahan air rendah atau porositas tinggi, selain itu lahan pasir miskin akan unsur 

hara. Sri dkk., (2004) menambahkan bahwa bahan organik dalam pupuk kandang 

dapat menstimulus ketersediaan P yang sudah ada dalam bentuk P total, sehingga P 

akan tersedia lebih banyak. Dengan tersedianya P, maka K tersedia juga menjadi 

lebih banyak karena P berinteraksi dengan K. Oleh karena itu pemberian pupuk 

organik dapat memperbaiki sifat-sifat lahan pasir terutama menahan air, sehingga 

input yang diberikan dapat diproses dan dimanfaatkan oleh tanaman, dengan hal itu 

produksi cabai merah dapat meningkat (Dewi dkk., 2013). 

Kondisi lahan pasir yang memiliki porositas tinggi menyebabkan segala 

input yang diberikan baik berupa air saat penyiraman maupun nutrisi cepat lolos 

menjadi air gravitasi ke lapisan bawah sebelum input dirombak dan dimanfaatkan 
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oleh tanaman (Gunawan Budiyanto (1997) dalam Gunawan Budiyanto dan Nafi 

(2015)). Eni dkk. (2015) menambahkan, kondisi lahan pasir pesisir pantai memiliki 

kendala suhu tanah yang tinggi pada siang dan sore hari membuat tanaman dapat 

melakukan transpirasi berlebih. Apabila tanaman melakukan transpirasi berlebih 

yang tidak diimbangi dengan aliran air yang masuk dalam tanaman, maka jaringan 

akan kehilangan tugiditasnya, sehingga tanaman menjadi layu, kering, dan mati. 

Selain itu, angin laut yang kencang dengan membawa kandungan garam dapat 

merusak tanaman dengan menghambat penyerapan K+ dan Ca++ serta pH dapat 

meningkat yang mengakibatkan tanaman kekurangan ketersediaan unsur-unsur 

mikro. 

Penggunaan pupuk organik pada kedua kelompok tani berbeda-beda. Akan 

tetapi dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4, bahwa pada kelompok Gisik Pranaji 

(Gambar 3) untuk menghasilkan 3.000 g/m2 cabai merah membutuhkan kurang dari 

20.000 g/m2 pupuk organik sedangkan pada kelompok Gisik Wanatara pada 

(Gambar 4) menunjukkan untuk mendapatkan 3.000 g/m2 cabai merah memerlukan 

lebih dari 20.000 g/m2 pupuk organik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gisik 

Pranaji membutuhkan pupuk organik yang lebih sedikit daripada Gisik Wanatara 

untuk sama-sama menghasilkan 3.000 g/m2 cabai merah. Pupuk organik yang 

diberikan lebih banyak tidak selalu menghasilkan produksi yang tinggi karena 

setiap pupuk memiliki kadar unsur hara yang berbeda-beda seperti pada Tabel 8. 

Selain itu juga dapat disebabkan oleh kurangnya jeda waktu aplikasi pupuk organik 

dengan penanaman. Apabila jeda waktu yang terlalu pendek, maka pupuk organik 

belum dapat terurai sehingga pupuk organik belum dapat memperbaiki struktur 
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tanah pasir. Anjuran jeda waktu antara aplikasi pupuk organik dengan penanaman 

dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia (2017) selama 40 hari. Kedua 

kelompok tani pada umumnya kurang dari 40 hari, sehingga struktur tanah masih 

terlalu porus yang menyebabkan input yang diberikan cepat lolos dari zona 

perakaran. 

B. Pupuk N 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk N di 

Kelompok Tani Gisik Pranaji didapat persamaan Y= -0,063x2 + 19,638x + 496,78 

(Gambar 5). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin banyak pupuk 

N yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil produksi cabai merah akan 

naik atau berkorelasi positif. Akan tetapi ada batasan pemberian pupuk N, karena 

pada Gambar 5 memberikan informasi bahwa pemberian pupuk N lebih dari 156 

g/m2 dapat menurunkan produksi cabai merah yang ditandai dengan grafik 

berbentuk parabola.  

 
Gambar 3. Grafik Pupuk N Gisik Pranaji 
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Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,468 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,468 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi agak rendah. Sisanya 0,532 berkorelasi 

dengan variabel lain di luar penelitian seperti iklim dan sifat di lahan pasir. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,219 yang berarti pupuk N berkontribusi 21,9% 

terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji. Sisanya 

78,1% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji dipengaruhi oleh faktor 

di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti iklim dan sifat 

lahan pasir. Nilai probabilitas/ signifikansi sebesar  0,004 (<0,05) artinya model 

regresi kuadratik ini memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0,4 %. 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk di 

Kelompok Tani Gisik Wanatara didapat persamaan Y= -0,041x2 + 24,317x – 

42,007 (Gambar 6). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin banyak 

pupuk N yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil produksi cabai 

merah akan naik atau berkorelasi positif. Akan tetapi ada batasan pemberian pupuk 

N, karena pada Gambar 6 memberikan informasi bahwa pemberian pupuk N lebih 

dari 296,5 g/m2 dapat menurunkan produksi cabai merah yang ditandai dengan 

grafik berbentuk parabola.  
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Gambar 4. Grafik Pupuk N Gisik Wanatara 

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,672 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,672 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi cukup. Sisanya 0,328 berkorelasi dengan 

variabel lain di luar penelitian seperti iklim dan sifat di lahan pasir. Koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,452 yang berarti pupuk N berkontribusi 45,2% terhadap 

hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara. Sisanya 54,8% 

hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara dipengaruhi oleh faktor di 

luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti iklim dan sifat lahan 

pasir. Nilai probabilitas/signifikansi sebesar 0 (<0,05) artinya model regresi 

kuadratik ini memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0%. 

Pupuk N merupakan pupuk yang menyuplai nitrogen untuk pertumbuhan 

tanaman. Fungsi pupuk N pada tanaman yakni menyusun asam amino (protein), 

asam nukleat, nukleotida, dan klorofil tanaman sehingga tanaman akan lebih hijau, 

pertumbuhan vegetatif (tinggi, jumlah anakan, jumlah cabang) akan cepat, serta 

menambah kandungan protein pada hasil panen. Unsur N pada tanaman diserap 
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dalam betuk ion amonium (NH4
+) atau ion nitrat (NO3

-). Unsur nitrogen menyusun 

1 – 5% dari berat tubuh tanaman (Rina, 2015). 

Unsur nitrogen yang dapat diserap tanaman dalam bentuk ion amonium 

(NH4
+) atau ion nitrat (NO3

-) yang didapatkan dari proses nitrifikasi. Barbarick 

(2006) dalam Gunawan Budiyanto dan Aini (2013) menyebutkan bahwa proses 

nitrifikasi merupakan proses oksidasi enzimatis yang dilakukan oleh 

mikoorganisme tertentu yang terdiri dari dua tahap berkesinambungan yakni tahap 

oksidasi amonium dan oksidasi nitrit. Hasil akhir dari nitrifikasi berupa ion nitrat 

yang bermuatan negatif selalu dalam sistem larutan tanah sehingga mudah tercuci 

ke bawah. Tanaman yang ada seringkali belum dapat memanfaatkan secara 

maksimal hasil nitrifikasi ini karena ion cepat terlindi ke dalam tanah.  

Terlebih lagi hal tersebut terjadi pada lahan pasir pantai yang daya 

porositasnya tinggi, sehingga setiap hasil nitrifikasi belum termanfaatkan oleh 

tanaman cabai merah, ion tersebut sudah berada pada aliran air gravitasi, maka dari 

itu seberapapun nitrogen yang diberikan ke tanaman apabila tanah pasir pantai 

belum diperbaiki strukturnya maka hasil yang akan didapat tidak maksimal. Selain 

itu, iklim pesisir pantai yang panas pada siang hari mengakibatkan nitrogen yang 

diberikan cepat hilang sebelum terjadi proses nitrifikasi karena sifat pupuk nitrogen 

seperti urea yang mudah mengisap air dan larut dalam air. 

Kondisi pasir pantai yang daya porositas tinggi sehingga menyebabkan 

pelindian nitrat dengan cepat mengakibatkan tanaman cabai merah tidak dapat 

memanfaatkan unsur hara nitrogen. Selain itu kondisi lahan pasir pantai yang kadar 

N-totalnya 0,02% (sangat rendah) pada Tabel 5 membuat tanaman cabai merah 
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kekurangan unsur hara N. Apabila tanaman kekurangan unsur N, tanaman akan 

menunjukkan beberapa gejala yaitu tanaman berwarna pucat kekuningan (klorosis) 

akibat kekurangan klorofil, pertumbuhan kerdil, jumlah anakan dan cabang sedikit, 

pertumbuhan buah tidak sempurna dan cepat masak sebelum waktunya, serta daun 

menjadi kering dimulai dari daun bagian bawah tanaman (Rina, 2015). 

Menurut Chellemi dan Lazarovits (2002) dalam  Suharja dan Sutarno 

(2009), pemberian 560 kg N/ha atau setara 56 g/m2 pada tanaman cabai 

menyebabkan peningkatan pH tanah, NH3, dan jumlah total jamur yang menjadi 

racun serta dapat menyebabkan kematian pada tanaman cabai merah. Peningkatan 

jumlah jamur ini akan merangsang penyakit antraknosa (patek) yang menjadi 

musuh utama tanaman cabai merah yang disebabkan oleh jamur Colletotricum sp. 

Gejala penyakit antraknosa yaitu mati pucuk yang berlanjut pada bagian bawah 

tanaman. Daun, ranting, dan cabang menjadi kering berwarna coklat kehitaman. 

Pada batang cabai aservulus cendawan seperti berupa tonjolan (Kristina dkk., 

2013). Than et al. (2008) menambahkan penyakit antraknosa dapat menurunkan 

produksi sebesar 50%. 

Penggunaan pupuk N pada kedua kelompok tani berbeda-beda. 

Penggunaan pupuk N dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6, bahwa pada kelompok 

tani Gisik Pranaji (Gambar 5), hasil produksi cabai merah akan turun apabila 

tanaman cabai merah diberikan pupuk N lebih dari 156 g/m2 dan untuk 

mendapatkan hasil 2.000 g/m2 cabai merah diperlukan pupuk N kisaran 100-150 

g/m2, sedangkan pada kelompok tani Gisik Wanatara (Gambar 6) menunjukkan 

hasil produksi cabai merah akan turun apabila pupuk N yang diberikan lebih dari 
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296,5 g/m2 serta untuk mendapatkan hasil 2.000 g/m2 membutuhkan pupuk 100-

150 g/m2. Kedua gambar menunjukkan bahwa tanaman cabai merah pada kelompok 

tani Gisik Wanatara membutuhkan pupuk N dua kali lipat dibandingkan dengan 

Gisik Pranaji. Hal tersebut dapat disebabkan karena struktur lahan pasir pada Gisik 

Wanatara lebih porus dibandingkan Gisik Pranaji. Tanah pasir yang memiliki nilai 

porus tinggi menyebabkan nitrat hasi nitrifikasi cepat terlindi, sehingga perlu 

adanya perbaikan struktur tanah agar dapat menyimpan hasil dari proses nitrifikasi. 

 

C. Pupuk P 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk P di 

kelompok tani Gisik Pranaji didapat persamaan Y= -0,052x2 + 21,256x + 664,99 

(Gambar 7). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin banyak pupuk 

P yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil produksi cabai merah akan 

naik atau berkorelasi positif. 

 
Gambar 5. Grafik Pupuk P Gisik Pranaji 

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,465 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,465 dan apabila 
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diinterpretasikan termasuk dalam korelasi agak rendah. Sisanya 0,535 berkorelasi 

dengan variabel lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,216 yang berarti pupuk P berkontribusi 21,6% terhadap 

hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji. Sisanya 78,4% hasil 

cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji dipengaruhi oleh faktor di luar 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat lahan pasir. Nilai 

probabilitas/ signifikansi sebesar  0,004 (<0,05) artinya model regresi kuadratik ini 

memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0,4 %. 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk P di 

kelompok tani Gisik Wanatara didapat persamaan Y= -0,118x2 + 36,115x – 178,91 

(Gambar 8). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin banyak pupuk 

P yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil produksi cabai merah akan 

naik atau berkorelasi positif. Akan tetapi pada Gambar 8 menunjukkan bahwa 

pemberian pupuk P lebih dari 153 g/m2 dapat menurunkan produksi cabai merah. 

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,612 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,612 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi cukup. Sisanya 0,388 berkorelasi dengan 

variabel lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,374 yang berarti pupuk P berkontribusi 37,4% terhadap hasil 

produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara. Sisanya 62,6% hasil 

cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara dipengaruhi oleh faktor di luar 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat lahan pasir. Nilai 
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probabilitas/ signifikansi sebesar  0 (<0,05) artinya model regresi kuadratik ini 

memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0%. 

 
Gambar 6. Grafik Pupuk P Gisik Wanatara 

Pupuk phospor merupakan unsur makro/primer untuk pertumbuhan 

tanaman. Unsur P yang dapat dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion H2PO4
-. 

Pupuk P pada tanaman berfungsi sebagai penyimpan dan transfer energi untuk 

seluruh metabolisme tubuh tanaman. Penyimpanan dan transfer energi tersebut 

akan memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik, 

menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman, memacu pembentukan bunga dan 

pematangan buah sehingga mempercepat masa panen, memperbesar presentase 

terbentuknya bunga menjadi buah, serta menyusun dan menstabilkan dinding sel 

sehingga tanaman tahan terhadap hama penyakit (Rina , 2005). 

Ketersediaan fosfor dalam tanah dipengaruhi oleh banyak faktor salah 

satunya pH. Pada tanah yang pHnya masam atau rendah, fosfor akan bereaksi 

dengan ion besi dan alumunium. Reaksi yang terbentuk membuat besi fosfat dan 

alumunium fosfat yang sukar larut dalam air sehingga tidak dapat dimanfaatkan 

oleh tanaman, sedangkan pada pH tinggi, fosfor akan bereaksi dengan ion kalsium 

y = -0,118x2 + 36,115x - 178,91
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yang sifatnya sukar larut dan tidak dapat digunakan tanaman. Selain faktor pH, 

pasokan fosfor juga disebabkan oleh kondisi aerasi, temperatur, bahan organik dan 

unsur hara lain. Pada tanah pasir, yang menjadi hambatan pasokan pospor yakni 

kandungan bahan organik dan unsur hara lain yang rendah (Tabel 5). Kandungan 

bahan organik dan unsur hara yang rendah menyebakan fosfor cepat larut dan 

terlindi. Fosfor mudah larut apabila diambil mikororganisme tanah yang akan 

diubah menjadi humus, walaupun ion pada bahan organik bernilai negatif yang 

berarti tidak dapat berinteraksi dengan ion H2PO4
-. Akan tetapi sifat dari bahan 

organik yang mengikat air menyebabkan kondisi tanah lebih dingin dari 

lingkungan. Kondisi tersebut dapat memacu aktivitas mikroorganisme dalam 

merubah struktur dan pori tanah pasir, sehingga tanah pasir dapat menahan ion 

H2PO4
-. Selain itu kondisi tanah pasir yang miskin unsur hara menyebabkan 

pasokan unsur P terhambat karena unsur P dapat meningkat apabila jumlah unsur 

lain tercukupi, seperti amonium yang berasal dari nitrogen dapat meningkatkan 

penyerapan pospor (Sianturi, 2010). 

Kandungan fosfor pada tanah pasir Pantai Bugel dengan P-tersedia 16,67 

ppm dengan kategori tinggi (Tabel 5). Akan tetapi ketersediaan fosfor yang tinggi 

ini kurang dapat dimanfaatkan oleh tanaman cabai merah akibat tanah pasir yang 

bahan organik dan unsur hara lainnya rendah, menyebabkan penyerapan fosfor oleh 

tanaman cabai merah terhambat, sehingga tanaman cabai merah dapat kekurangan 

unsur fosfor untuk pertumbuhannya. Apabila unsur fosfor tidak terpenuhi maka 

tanaman kekurangan unsur P, hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan 

tanaman akan kerdil, sistem perakaran kurang berkembang, daun berwarna 
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keunguan, pembentukan bunga, buah dan biji terlambat, serta presentase bunga 

menjadi buah menurun karena penyerbukan tidak sempurna (Rina, 2005). 

Pada (Gambar 8) menunjukkan bahwa pemberian pupuk P lebih dari 153 

g/m2 pada Gisik Wanatara akan menurunkan produksi cabai merah, sedangkan 

(Gambar 7) menunjukkan seiring dengan pemberian pupuk P, produksi akan 

meningkat. Selain itu, kebutuhan P untuk mengasilkan cabai merah sebesar 2.500 

g/m2 pada Gisik Pranaji membutuhkan 100-120 g/m2 pupuk P, akan tetapi pada 

Gisik Wanatara membutuhkan 125-150 g/m2 pupuk P. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ketersediaan dan penyerapan fosfor pada lahan kelompok tani Gisik 

Wanatara lebih rendah yang dapat disebabkan oleh tanaman yang tahan atau tidak 

sensitif terhadap input yang diberikan. 

D. Pupuk K 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk K di 

kelompok tani Gisik Pranaji didapat persamaan Y= -0,37x2 + 53,741x + 277,91 

(Gambar 9). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin banyak pupuk 

K yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil produksi cabai merah akan 

naik atau berkorelasi positif. Akan tetapi ada batasan pemberian pupuk K, karena 

pada Gambar 9 memberikan informasi bahwa pemberian pupuk K lebih dari 72 

g/m2 dapat menurunkan produksi cabai merah yang ditandai dengan grafik 

berbentuk parabola.  
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Gambar 7. Grafik Pupuk K Gisik Pranaji 

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,597 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,597 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi agak rendah. Sisanya 0,403 berkorelasi 

dengan variabel lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,356 yang berarti pupuk K berkontribusi 35,6% terhadap 

hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji. Sisanya 64,4% hasil 

cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji dipengaruhi oleh faktor di luar 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat lahan pasir. Nilai 

probabilitas/ signifikansi sebesar  0 (<0,05) artinya model regresi kuadratik ini 

memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk K di 

kelompok tani Gisik Wanatara didapat persamaan Y= -0,161x2 + 45,827x – 136,03 

(Gambar 10). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin banyak pupuk 

K yang diberikan pada tanaman cabai merah maka hasil produksi cabai merah akan 

naik atau berkorelasi positif. Akan tetapi ada batasan pemberian pupuk K, karena 

pada Gambar 10 memberikan informasi bahwa pemberian pupuk K lebih dari 142 

y = -0,37x2 + 53,741x + 277,91

0

500

1000

1500

2000

2500

0 20 40 60 80 100

P
an

en
 (

g
/m

2
)

Pupuk K (g/m2)



46 
 

 
 

g/m2 dapat menurunkan produksi cabai merah yang ditandai dengan grafik 

berbentuk parabola.  

 
Gambar 8. Grafik Pupuk K Gisik Wanatara 

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,638 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,638 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi cukup. Sisanya 0,362 berkorelasi dengan 

variabel lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,407 yang berarti pupuk K berkontribusi 40,7% terhadap hasil 

produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara. Sisanya 59,3% hasil 

cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara dipengaruhi oleh faktor di luar 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat lahan pasir. Nilai 

probabilitas/ signifikansi sebesar  0 (<0,05) artinya model regresi kuadratik ini 

memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0%. 

Pupuk K mengandung unsur kalium K2O yang merupakan unsur 

makro/primer yang diperlukan tanaman selain unsur N dan P. Unsur K diserap 

dalam bentuk ion K+. Unsur K berkontribusi dalam tanaman sebesar 0,5 – 6 % dari 

y = -0,161x2 + 45,827x - 136,03
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berat kering. Pupuk K pada tanaman berfungsi sebagai aktivator enzim, sekitar 80 

jenis enzim memerlukan unsur K, membantu penyerapan air dan unsur hara dari 

tanah oleh tanaman, serta membantu transportasi hasil asimlasi dari daun ke 

jaringan tanaman (Rina, 2015). 

Menurut Sunardi dan Sarjono (2007), unsur K dalam tanah meliputi 1-2% 

dari unsur K total pada perbanyakan tanah mineral yang umum. Pada tanah pasir 

Pantai Bugel mengandung K-tersedia sebanyak 0,03 me/100 g yang tergolong 

sangat rendah. Soepradi (1985) dalam Adri dan Veronica (2009) menyebutkan 

bahwa kalium pada tanah sering ditemui faktor-faktor pembatasnya karena K 

merupakan unsur yang mobil dan sangat peka terhadap pencucian, terutama 

didaerah tropik dengan curah hujan tinggi. Hal tersebut menyebabkan kandungan 

unsur K pada lahan pasir sedikit, karena lahan pasir yang mengandung bahan 

organik rendah, sifat pasir yang poros akibat pori-pori tidak dapat menyimpan air, 

sehingga seberapapun jumlah pupuk K yang diberikan ke tanaman tidak dapat 

memacu pertumbuhan tanaman, karena ion K+ cepat terlindi sebelum dimanfaatkan 

tanaman. Dengan demikian tanaman cabai merah akan kekurangan unsur K untuk 

pertumbuhannya. Dampak dari tanaman yang kekurangan unsur K yaitu 

pertumbuhan akan kerdil serta seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan. Gejala 

kekurangan unsur K dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat seperti huruf 

V (Rina, 2015). 

Berdasarkan Gambar 9 dan 10 mengenai aplikasi pupuk K terhadap cabai 

merah memberikan informasi bahwa, produksi cabai merah dapat menurun hasilnya 

apabila tanaman cabai merah diberi pupuk lebih dari 72 g/m2 untuk Gisik Pranaji 
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dan lebih dari 142 g/m2 untuk Gisik Wanatara. Hal tersebut menandakan bahwa 

kondisi lahan pada Gisik Wanatara secara fisik sangat perlu diperbaiki karena untuk 

menghasilkan jumlah produksi tertentu membutuhkan input yang begitu banyak, 

sedangkan pada Gisik Pranaji jumlah pemberian input dapat ditekan untuk 

menghasilkan jumlah cabai merah yang sama dengan Gisik Wanatara. 

E. Jarak Tanam 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel jarak tanam di 

kelompok tani Gisik Pranaji didapat persamaan Y= 10117x2 - 10071x + 2312,8 

(Gambar 11). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin besar jarak 

tanam yang digunakan maka produksi semakin turun. Dapat dikatakan jarak tanam 

berkorelasi negatif terhadap produksi cabai merah.  

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,175 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,175 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi sangat rendah. Sisanya 0,825 berkorelasi 

dengan variabel lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir dan iklim. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,031 yang berarti jarak tanam berkontribusi 

3,1% terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji. 

Sisanya 96,9% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji dipengaruhi 

oleh faktor di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat 

lahan pasir dan iklim. Nilai probabilitas/ signifikansi sebesar  0,497 (>0,05) artinya 

model regresi kuadratik ini memiliki probabilitas kesalahan sebesar 49,7%. 
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Gambar 9. Grafik Jarak Tanam Gisik Pranaji 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel jarak tanam di 

kelompok tani Gisik Wanatara didapat persamaan Y= 57013x2 - 26135x – 3204,9 

(Gambar 12). Persamaan yang didapat menunjukkan bahwa semakin besar jarak 

tanam yang digunaka pada produksi cabai merah maka hasil produksi cabai merah 

akan turun atau berkorelasi negatif.  

Berdasarkan analisis regresi kuadratik, didapat koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,222 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,222 dan apabila 

diinterpretasikan termasuk dalam korelasi rendah. Sisanya 0,778 berkorelasi 

dengan variabel lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir dan iklim. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,049 yang berarti jarak tanam berkontribusi 

4,9% terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara. 

Sisanya 95,1% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara dipengaruhi 

oleh faktor di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat 

lahan pasir dan iklim. Nilai probabilitas/ signifikansi sebesar  0,311 (>0,05) artinya 

model regresi kuadratik ini memiliki probabilitas kesalahan sebesar 31,1%. 
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Gambar 10. Grafik Jarak Tanam Gisik Wanatara 

Penggunaan jarak tanam yang digunakan dari masing-masing kelompok 

tani menunjukkan bahwa jarak tanam tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 

cabai merah yang ditandai dengan nilai Sig-F 0,497>0,05 untuk Gisik Pranaji dan 

0,311>0,05 untuk Gisik Wanatara. Hal tersebut berlawanan dengan dasar teori yang 

menyebutkan bahwa jarak tanam mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena 

jarak tanam menentukan seberapa besar dan luas akar tanaman menyerap unsur hara 

yang tersedia dalam tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada variabel 

jarak tanam yang berlawanan dengan dasar teori karena pada dasarnya tanah atau 

media pasir yang digunakan memiliki unsur hara yang rendah dan sifat lahan pasir 

yang porositas tinggi menyebabkan input yang diberikan belum dapat dimanfaatkan 

oleh tanaman secara maksimal karena unsur tersebut cepat meloloskan diri ke 

dalam tanah. Selain itu jangkaun akar dalam menyerap tanaman juga dipengaruhi 

oleh unsur P. 

Berdasarkan Gambar 11 dan 12 memberikan informasi bahwa semakin 

luas jarak tanam yang digunakan maka produksi akan menurun. Penurunan 

y = 57013x2 - 26135x + 3204,9
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produksi tersebut terjadi akibat tanaman akan mudah roboh terkena angin apabila 

jarak tanam yang terlalu lebar walaupun sudah diberikan barrier. Tanaman mudah 

roboh juga disebabkan oleh kurangnya unsur hara P yang berfungsi sebagai 

penyusun dinsing sel. Kekurangan P menyebabkan dinding sel tidak kokoh, 

sehingga tanaman mudah roboh apabila terkena angin. Selain itu kemungkinan 

besar tanaman memiliki salinitas yang tinggi akibat kandungan garam laut yang 

terbawa oleh angin. Kandungan salinitas yang tinggi akan menyebabkan penurunan 

kadar K+ dan Ca++, meracuni tanah akibat meningkatnya ion Na+ dan Cl- serta 

meningkatkan pH yang mengakibatkan terhambatnya penyerapan unsur mikro. 

Akan tetapi untuk lebih efektifnya, penggunaan jarak tanam untuk produksi cabai 

dengan jarak tanam yakni >0,07 m2 dan <0,49 m2. Apabila jarak tanam yang 

digunakan terlalu kecil, akan menyusahkan dalam perawatan, selain itu juga dapat 

meningkatkan hama penyakit seperti antraknosa, sedikitnya cahaya yang diserap 

serta semakin tinggi tingkat kompetisi antar tanaman dalam mendapatkan unsur 

hara, sedangkan untuk jarak tanam yang terlalu besar, akan mengakibatkan tanaman 

cepat roboh apabila terkena angin, kadar salinitas yang diterima tanaman akan lebih 

tinggi (Budiastuti, 2010 dalam Sujarwadi dkk., 2015). 

F. Pupuk N, P, K 

Pupuk N, P, K merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro 

yang sangat dibutuhkan tanaman dalam pertumbuhannya. Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier pada variabel pupuk N, P, dan K di kelompok tani Gisik 

Pranaji didapat persamaan Y= 593,928 – 0,02 X2 + 3,637 X3 + 22,001 X4. Hasil 

analisis yang didapat menunjukkan pupuk K secara parsial memiliki pengaruh 
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terhadap produksi cabai merah dengan nilai probabilitas kesalahan/signifikansi 

0,038<0,05, artinya pupuk K berpengaruh terhadap produksi cabai merah sebesar 

dengan probabilitas kesalahan yakni 3,8% (Tabel 9).  

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Pupuk N, P, K pada Gisik Pranaji 

Model Coefficients 
Standard 

Error 
t Sig. 

Contant 593,928 168,982 3,515 0,001 

N (X2) -0,020 4,405 -0,004 0,996 

P (X3) 3,637 7,267 0,501 0,619 

K (X4) 22,001 10,309 2,134 0,038 

Berdasarkan analisis regresi linier, didapat koefisien korelasi (r) sebesar 

0,555 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,555 dan apabila diinterpretasikan 

termasuk dalam korelasi agak rendah. Sisanya 0,445 berkorelasi dengan variabel 

lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,308 yang berarti pupuk N, P, K secara bersama-sama berkontribusi 30,8% 

terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji. Sisanya 

69,2% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji dipengaruhi oleh faktor 

di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat lahan pasir 

dan iklim. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier pada variabel pupuk N, P, dan K 

di kelompok tani Gisik Wanatara didapat persamaan Y= 272,299 - 4,475 X2 + 

10,536 X3 + 13,476 X4. Hasil analisis yang didapat menunjukkan tidak ada 

pengaruh signifikan dari ketiga pupuk, akan tetapi dari ketiga pupuk yang memiliki 

pengaruh paling terhadap produksi cabai merah yakni pupuk P yang secara pasrial 

berpengaruh terhadap produksi cabai merah dengan nilai probabilitas 

kesalahan/signifikansi sebesar 0.055 (>0,05), artinya, pupuk K berpengaruh 
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terhadap produksi cabai sebesar dengan probabilitas kesalahan sebesar 5,5 %    

(Tabel 10).  

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Pupuk N, P, K pada Gisik Wanatara 

Model Coefficients 
Standard 

Error 
t Sig. 

Contant 272,299 195,669 1,392 0,171 

N (X2) -4,475 5,167 -0,866 0,391 

P (X3) 10,536 5,350 1,969 0,055 

K (X4) 13,476 11,204 1,203 0,235 

.Berdasarkan analisis regresi linier, didapat koefisien korelasi (r) sebesar 

0,569 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,569 dan apabila diinterpretasikan 

termasuk dalam korelasi agak rendah. Sisanya 0,431 berkorelasi dengan variabel 

lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,324 yang berarti pupuk N, P, K secara bersama-sama berkontribusi 32,4% 

terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara. Sisanya 

67,6% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara dipengaruhi oleh 

faktor di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat lahan 

pasir dan iklim. 

Pada Tabel 11 menunjukkan bahwa produksi tertinggi dari kedua 

kelompok tani yakni pada Gisik Wanatara sebesar 3.323 g/m2 dan terendah pada 

kelompok Gisk Wanatara sebesar 329,10 g/m2. Pada Gisik Pranaji (Lampiran 13) 

ada 18 responden atau setara 37,5% dari 48 responden yang hasil produksi cabai 

merahnya melebihi rata-rata hasil kelompok sebesar 1184,71 g/m2, sisanya 30 

responden atau setara 62,5% petani Gisik Pranaji perlu meningkatkan jumlah input 

pupuk N, P, dan K agar hasil produksi meningkat. Selanjutnya pada Gisik Wanatara 

(Lampiran 14) ada 13 responden atau setara 26,53% dari 49 responden yang hasil 
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produksi cabai merahnya melebihi rata-rata hasil kelompok sebesar 896,33 g/m2, 

sisanya 36 responden atau setara 73,46% petani Gisik Wanatara perlu 

meningkatkan jumlah input pupuk N, P, dan K agar hasil produksi meningkat. 

Tabel 4. Hasil Produksi Tertinggi dan Terendah Cabai Merah pada Gisik Pranaji 

dan Gisik Wanatara 

No 
Kelomok 

Tani 

Produksi Tertinggi Produksi Terendah 

Hasil 

Panen 

(g/m2) 

N 

(g/m2) 

P 

(g/m2) 

K 

(g/m2) 

Hasil 

Panen 

(g/m2) 

N 

(g/m2) 

P 

(g/m2) 

K 

(g/m2) 

1 
Gisik 

Pranaji 
3.060 153,6 112,8 93,6 672,19 7,03 5,38 2,68 

2 
Gisik 

Wanatara 
3.323 510,6 222,2 222,2 329,13 2,91 2,91 2,91 

Pupuk N, P, K merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan selama 

pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Mulai dari pembentukan organ-organ 

tanaman hingga proses pemasakan buah. Akan tetapi proses produksi juga 

dipengaruhi faktor lain yakni kondisi tanah pasir. Sifat-sifat dari tanah pasir yang 

struktur tanah yang berbutir, tekstur yang dominan pasir, sehingga kemampuan 

dalam menyimpan air serta unsur hara yang rendah selain itu porositas tinggi 

menyebabkan ion-ion hasil dari bentukan pupuk N, P, dan K mudah lolos menjadi 

air gravitasi. Selain itu permeabilitas, drainase dan infiltrasi yang tinggi, 

menyebabkan input yang diberikan tidak dapat terproses dan tersimpan dalam 

tanah.  

G. Pupuk Organik, N, P, dan K 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier pada variabel pupuk organik,  N, 

P, dan K di Kelompok Tani Gisik Pranaji didapat persamaan Y= 504,797 + 0,069 

X1 - 1,070 X2 + 1,461 X3 + 13,972 X4 (Tabel 11). Selain itu Tabel 12 menunjukkan 
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bahwa pupuk organik berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi cabai merah 

dengan nilai probabilitas kesalahan 0,023 (<0,05), artinya pupuk organik 

berpengaruh terhadap produksi cabai sebesar dengan probabilitas kesalahan sebesar 

2,3 %.  

Berdasarkan analisis regresi linier, didapat koefisien korelasi (r) sebesar 

0,622 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,622 dan apabila diinterpretasikan 

termasuk dalam korelasi cukup. Sisanya 0,378 berkorelasi dengan variabel lain di 

luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,387 

yang berarti pupukorganik, N, P, dan K secara bersama-sama berkontribusi 38,7% 

terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji. Sisanya 

61,3% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Pranaji dipengaruhi oleh faktor 

di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat lahan pasir 

dan iklim. 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Pupuk Organik, N, P, dan K pada Gisik Pranaji 

Model Coefficients 
Standard 

Error 
t Sig. 

Contant 504,797 165,180 3,056 0,004 

Pupuk Organik (X1) 0,069 0,029 2,363 0,023 

N (X2) -1,070 4,215 -0,254 0,801 

P (X3) 1,461 6,977 0,209 0,835 

K (X4) 13,972 10,383 1,346 0,185 

Pada Lampiran 15 menunjukkan bahwa produksi cabai merah tertinggi 

sebesar 2.649,31 g/m2 dengan pemberian input pupuk organik 12.120 g/m2, pupuk 

N sebesar 153,60 g/m2, pupuk P 112,80 g/m2, dan pupuk K 93,60 g/m2, sedangkan 

untuk hasil produksi terendah sebesar 615,85 g/m2 dengan pemberian pupuk 

organik 1.062,50 g/m2, pupuk N 47 g/m2, pupuk P 22 g/m2, dan pupuk K 4 g/m2. 
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Ada 16 responden atau setara 33,33% dari 48 responden yang hasil produksi cabai 

merahnya melebihi rata-rata hasil kelompok sebesar 1.183,12 g/m2 dengan 

pemberian pupuk organik 5.454,32 g/m2, pupuk N 47,06 g/m2, pupuk P 27,63 g/m2, 

dan pupuk K 22,33 g/m2. Ada 32 responden atau setara 66,66% petani Gisik Pranaji 

yang perlu meningkatakan jumlah input pupuk organik, N, P, dan K agar hasil 

produksi meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier pada variabel pupuk organik, N, P, 

dan K di kelompok tani Gisik Wanatara didapat persamaan Y= 178,245 + 0,050 X1 

- 3,026 X2 + 6,823 X3 + 9,528 X4  (Tabel 12). Selain itu Tabel 13 menunjukkan 

bahwa pupuk organik berpengaruh terhadap hasil produksi cabai merah dengan 

nilai probabilitas kesalahan 0,149, artinya pupuk organik berpengaruh terhadap 

produksi cabai sebesar dengan probabilitas kesalahan sebesar 14,9 %.  

Berdasarkan analisis regresi linier, didapat koefisien korelasi (r) sebesar 

0,596 yang berarti berkorelasi positif sebesar 0,596 dan apabila diinterpretasikan 

termasuk dalam korelasi agak rendah. Sisanya 0,404 berkorelasi dengan variabel 

lain di luar penelitian seperti kondisi lahan pasir. Koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,355 yang berarti pupuk organik, N, P, dan K secara bersama-sama berkontribusi 

35,5% terhadap hasil produksi cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara. 

Sisanya 64,5% hasil cabai merah dalam kelompok tani Gisik Wanatara dipengaruhi 

oleh faktor di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti sifat 

lahan pasir dan iklim. 
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Tabel 6. Hasil Uji Regresi Pupuk Organik, N, P, dan K pada Gisik Wanatara 

Model Coefficients 
Standard 

Error 
t Sig. 

Contant 178,245 203,565 0,876 0,386 

Pupuk Organik (X1) 0,050 0,034 1,467 0,149 

N (X2) -3,026 5,197 -0,582 0,563 

P (X3) 6,823 5,858 1,165 0,250 

K (X4) 9,528 11,386 0,837 0,407 

 

Pada Lampiran 16 menunjukkan bahwa produksi cabai merah tertinggi 

sebesar 2.848,72 g/m2 dengan pemberian input pupuk organik 21.060 g/m2, pupuk 

N sebesar 276 g/m2, pupuk P 150 g/m2, dan pupuk K 150 g/m2, sedangkan untuk 

hasil produksi terendah sebesar 306,44 g/m2 dengan pemberian pupuk organik 

1.788,64 g/m2, pupuk N 2,91 g/m2, pupuk P 2,91 g/m2, dan pupuk K 2,91 g/m2. Ada 

13 responden atau setara 26,53% dari 49 responden yang hasil produksi cabai 

merahnya melebihi rata-rata hasil kelompok sebesar 898,91 g/m2 dengan pemberian 

pupuk organik 5.980,67 g/m2, pupuk N 55,71 g/m2, pupuk P 43,54 g/m2, dan pupuk 

K 30,77 g/m2. Ada 36 responden atau setara 73,46% petani Gisik Wanatara yang 

perlu meningkatakan jumlah input pupuk organik, N, P, dan K agar hasil produksi 

meningkat. 

Penggunaan pupuk organik, N, P, dan K pada kedua kelompok tani 

berbeda-beda. Lampiran 15 dan Lampiran 16 memberikan informasi bahwa pupuk 

organik berpengaruh signifikan terhadap produksi cabai merah serta hasil produksi 

cabai merah dengan input pupuk organik, N, P, dan K secara bersama-sama pada 

kelompok tani Gisik Pranaji lebih tinggi dibandingkan pada Gisik Wanatara baik 

pada rata-rata hasil produksi maupun jumlah petani yang dapat menghasilkan 

produksi di atas hasil rata-rata kelompok. Padahal pemberian input pupuk organik,  
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N, P, dan K pada kelompok tadi Gisik Wanatara lebih tinggi dari Gisik Pranaji, 

akan tetapi hasil produksi Gisik Wanatara jauh di bawah hasil produksi Gisik 

Paranaji. Hal tersebut dijelaskan diluar variabel penelitian ini yakni pada 

keserempakan petani dalam menanam cabai merah serta harga pasar. 

Jumlah input yang diberikan oleh anggota kelompok Gisik Wanatara lebih 

tinggi dibandingkan dengan Gisik Pranaji akan tetapi untuk hasil produksi Gisik 

Wanatara di bawah hasil Gisik Pranaji hal tersebut dikarenakan kurangnya 

keserempakan pada anggota Gisik Wanatara saat menanam cabai merah. 

Penanaman cabai merah seharusnya dilakukan dalam kurun waktu yang sama, 

dengan kurun waktu yang sama menandakan bahwa semua lahan yang akan 

digunakan untuk menanam cabai merah sudah bersih dari tanaman sebelumnya. 

Apabila tidak ada keseremapkan dalam menanam, berarti dalam suatu luasan ada 

berbagai macam tanaman. Berbagai macam tanaman ini menyebabkan sumber 

hama dan penyakit, karena hama dan penyakit akan selalu tersedia makanan 

sehingga tidak dapat memutus siklus hidup hama dan penyakit tersebut. 

Pada kelompok tani Gisik Wanatara tidak memiliki kesermapakn dalam 

menanam, sehingga tanamannya banyak yang terkena hama penyakit yang 

menyebabkan input yang diberikan tidak dapat berfungsi optimal. Hama dan 

penyakit timbul karena disekeliling tanaman cabai terdapat tanaman timat, terong 

yang memiliki famili sama dengan tanaman cabai merah. Tanaman yang sefamili 

tersebut penyebabkan hama dan penyakit dapat berpindah-pindah karena makanan 

yang dibutuhkan ada pada setiap tanaman yang sefamili. Selain itu juga disebabkan 
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oleh harga cabai merah yang murah karena panen raya, hal tersebut membuat petani 

cabai merah tidak melanjutkan perawatan tanamannya hingga habis.  

Apabila dibandingkan dengan operasional standar cara budidaya cabai 

merah, kedua kelompok tani dalam menggunakan pupuk organik, N , P, dan K lebih 

tinggi dari yang dianjurkan oleh BPTP (2008). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 

Tabel 7. Pebandingan Anjuran Pemberian Input Cabai Merah 

No 
Kelompok 

tani 

Input 

Pupuk 

organik 

(ton/hektar) 

N 

(kg/hektar) 

P 

(kg/hektar) 

K 

(kg/hektar) 

1. 
Anjuran 

BPTP 
5 138 72 120 

2. Gisik Pranaji 54,54 470,6 276,3 223,3 

3. 
Gisik 

Wanatara 
59,80 557,1 435,4 307,7 

Benih yang digunakan kedua kelompok tani rata-rata menggunakan benih 

varietas Lado dengan potensi hasil 18-20 ton/hektar (Panah Merah, 2018). Akan 

tetapi kedua kelompk tani belum dapat mencapai hasil tersebut walaupun input 

yang diberikan telah melebihi anjuran (Tabel 14). Hasil rata-rata produksi cabai 

merah di Gisik Pranaji hanya 11,83 ton/hektar dan Gisik Wanatara sebesar 8,98 

ton/hektar. Hal tersebut kemungkinan terjadi pada perbedaan pemilihan pupuk 

organik serta jeda waktu aplikasi pupuk organik dengan penanaman. Pentingnya 

pemilihan pupuk organik karena sifat-sifat pupuk organik yang dapat memperbaiki 

sifat tanah pasir (Syahrudin dan Nuraini, 1999), diantaranya : 

1. Sifat pupuk organik yang mudah mengikat air penyebabkan suhu tanah lebih 

dingin dari lingkungan sehingga dapat memacu aktivitas mikroorganisme 

dalam merubah struktur dan pori tanah. Perubahan struktur dan pori tanah 
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menyebabkan lahan pasir tidak porus, sehingga dapat menyimpan input berupa 

unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. 

2. Pemberian pupuk organik merubah daya ikat butir-butir tanah, sehingga air 

hujan tidak langsung berubah menjadi air gravitasi. 

3. Pupuk organik sebagai sumber unsur hara dan penyangga ketersedian unsur 

hara. 

4. Pupuk organik menaikkan KTK tanah. 

5. Pupuk organik yang memiiki ion negatif akan berinteraksi dengan amonium 

dan kalium sehingga unsur N dan K tersedia. 

 


