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ABSTRACT The aims of the study were to determine the dominant production 

factors and make improvements to increase the production of red chili peppers. The 

research was conducted in Dusun Bugel, Panjatan District, Kulon Progo Regency from 

September to December 2017. This research was carried out using the survey method by 

collecting data from 48 respondents of Gisik Pranaji Farmer Group and 49 respondents 

of Gisik Wanatara Farmer Group. The data include organic fertilizer, N fertilizer, P 

fertilizer, K fertilizer, and plant spacing. The collected data were analyzed by linear and 

quadratic regression using Cobb-Douglas function model. Results showed that all factors 

of production except plant spacing affect the red chili pepper production. Moreover, the 

highest level impact of production factor was organic fertilizer, therefore, to increase the 

production of red pepper required the selection of organic fertilizer and addition the time 

between the giving organic fertilizer on the land with planting rep pepper. 
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INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor produksi yang 

dominan guna melakukan perbaikan untuk meningkatkan produksi cabai merah. 

Penelitian telah dilaksanakan di Dusun Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon 

Progo mulai bulan September sampai Desember 2017. Penelitian ini dirancang 

menggunakan metode survei dengan mengambil data pada Kelompok Tani Gisik Pranaji 

sebanyak 48 responden dan Gisik Wanatara sebanyak 49 responden. Data tersebut 

meliputi pupuk organik, pupuk N, pupuk P, pupuk K, dan jarak tanam. Data yang 

terkumpul dianalisis dengan regresi linier dan kuadratik dengan model fungsi Cobb-

Douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh faktor produksi kecuali jarak 

tanam berpengaruh terhadap hasil produksi cabai merah. Tingkat pengaruh faktor 

produksi terbesar yaitu pupuk organik, sehingga untuk meningkatkan produksi cabai 

merah diperlukan adanya pemilihan pupuk organik dan penambahan jeda waktu antara 

pemberian pupuk organik ke lahan dengan penanaman cabai merah. 

Kata kunci: faktor produksi, cabai merah, lahan pasir pantai 

 



 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil pertanian, 

sehingga sebagian besar mata pencaharian adalah petani. Hasil pertaniannya melimpah, 

mulai dari tanaman industri, rempah-rempah, pangan, hingga hortikultura. Salah satu 

tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan adalah tanaman cabai merah. Tingkat 

produksi yang dihasilkan dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Menurut Susenas (2015) konsumsi cabai merah pada tahun 2015 

sebesar 2,972 ons/kapita/tahun, sedangkan produksi cabai merah menurut BPS (2016) 

semakin naik dari tahun 2012 sebesar 7,93 ton/ha, 2013 naik menjadi 8,16 ton/ha, 2014 

sebesar 8,35 ton/ha, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 8,65 ton/ha. Produksi yang 

semakin meningkat ini didukung oleh produksi dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Di Indonesia, sentra-sentra produksi cabai merah terletak pada provinsi Jawa 

Barat, Aceh, Sumatera Utara, Bali, Banten, Sulawesi Selatan dan D. I. Yogyakarta (BPS, 

2016). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup memiliki peran penting dalam hasil 

budidaya cabai merah. Setiap kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

memiliki kontribusi produksi cabai merah. Kontribusi paling tinggi terletak pada 

Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi besar dalam 

pertanian, karena hampir semua lahan yang ada digunakan untuk bercocok tanam, mulai 

dari tanah tegalan, sawah, hingga pasir sehingga mata pencaharian penduduknya sebagian 

besar dibidang pertanian. Selain cabai merah, jenis tanaman yang sering dijumpai adalah 

melon, bawang merah, dan sawi.  

Produksi cabai merah yang tinggi di Kabupaten Kulon Progo didukung oleh setiap 

kecamatan. Walaupun produksi cabai merah di Kabupaten Kulon Progo tinggi, akan 

tetapi dalam proses produksinya mengalami fluktuasi hasil. Fluktuasi produksi cabai 

merah dapat terjadi karena kurang optimalnya faktor-faktor produksi pertanian seperti 

pupuk organik, pupuk N, pupuk P, pupuk K, dan jarak tanam. Produksi cabai merah yang 

berada di Kecamatan Panjatan salah satunya di lahan pasir Pantai Bugel. Potensi pertanian 

yang ada di Kabupaten Kulon Progo khususnya di lahan pasir Pantai Bugel kecamatan 

Panjatan seharusnya dapat berkembang sebagai sentra produksi cabai merah, dengan 

memperhatikan dan mengefisiensikan faktor-faktor produksi pertanian agar produksi 

stabil bahkan. 



 
 

 

Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan produksi cabai merah terbesar di Yogyakarta. Produksi cabai merah terus 

ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar, akan tetapi usaha ini masih belum 

maksimal, maka dari itu perlu adanya analisis faktor yang dapat meningkatkan produksi 

cabai merah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan permasalahan : 

1. Apa faktor dominan yang mempengaruhi produksi cabai merah di lahan pasir Pantai 

Bugel Kabupaten Kulon Progo? 

2. Bagaimana upaya meningkatkan produksi melalui perbaikan faktor-faktor produksi 

pertanian yang mempengaruhi hasil produksi cabai merah? 

Penelitian ini difokuskan kepada faktor yang mempengaruhi produksi cabai merah. 

Faktor produksi ditekankan pada pupuk organik, pupuk N, pupuk P, pupuk K,  dan jarak 

tanam. Penelitian ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada tanaman di lahan 

pasir Pantai Bugel yang  memiliki potensi produksi cabai merah di kecamatan Panjatan 

yang memiliki kontribusi paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya yang berada di 

Kabupaten Kulon Progo. 

 

II. TATA CARA PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Pasir Pantai Bugel, Dusun I dan II, 

Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo selama 3,5 bulan dari bulan September 

2017 hingga Desember 2017. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode survei.Teknis metode survei 

yang akan dilakukan dengan observasi dan wawancara. Metode pemilihan sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin dari jumlah populasi 189 yang terdiri dari Gisik Pranaji 93 

orang dan Gisik Wanatara 96 orang. Berdasarkan rumus Slovin (Sudikin dan Mundir, 

2005) didapat responden sebanyak 97 petani cabai. 

n =
N

1 + Ne2
 

Keterangan : 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

 

 

E        =  nilai kritis (batas ketelitian yang diinginkan 

(persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel populasi). 

Interval keyakinan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebesar 90% 



 
 

 

Metode analisis data menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas 

dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan software Statictical Product for Service Solution (SPSS) dengan analisis 

regresi linier dan kuadratik. 

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh dari responden di lapangan dengan cara observasi dan 

wawancara langsung di lapangan. Data sekunder merupakan data atau dokumen yang 

diperoleh dari hasil studi kepustakaan, buku, internet, jurnal dan instansi yang terkait 

dengan objek penelitian. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi merupakan kegiatan menciptakan, menghasilkan, atau membuat 

dengan kata lain adalah aktivitas menghasilkan atau merubah input menjadi 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. 

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. Pengambilan responden dilakukan di 

Dusun I dengan kelompok tani Gisik Wanatara sebanyak 49 responden dan Dusun II 

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.    Berdasarkan dari data primer yang didapat melalui 

observasi, wawancara, dan kuisoner secara langsung di lapangan, diperoleh hasil analisis 

sebagai berikut : 

1. Pupuk Organik 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel pupuk organik di 

Kelompok Tani Gisik Pranaji dan Gisik Wanatara didapat persamaan yang 

menunjukkan bahwa semakin banyak pupuk organik yang diberikan pada tanaman 



 
 

 

cabai merah maka hasil produksi cabai merah akan naik atau berkorelasi positif. Nilai 

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

memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0 %. 

 
      Gambar 1. Grafik Pupuk Organik Gisik  

                        Pranaji 

     
      Gambar 2. Grafik Pupuk Organik Gisik                    

                        Wanatara 

 

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. Pupuk organik terdapat berbagai 

macam salah satunya pupuk kandang. Berbagai kandungan yang ada pada pupuk 

organik dapat meningkatkan kualitas lahan baik secara fisik, kimia, dan biologi 

terlebih lahan pasir yang banyak memiliki kendala untukdilakukan budidaya. Pupuk 

organik memiliki sifat mudah mengikat air, hal tersebut mnyebabkan suhu dalam 

tanah lebih dingin sehingga memacu mikroorganisme untuk merubah struktur tanah, 

dengan perbaikan struktur tanah pasir maka lahan pasir dapat menyimpan air serta 

unsur hara yang ada. Selain itu pupuk organik juga mengandung unsur hara makro 

dan mikro yang dapat dijadikan gudang makanan bagi tanaman. 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.  

2. 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 3) dengan batas maksimum pemberian 156 g/m2 dan Gisik Wanatara 

didapat persamaan Y= -0,041x2 + 24,317x – 42,007 (Gambar 4) dengan batas 

maksimum pemberian 296,5 g/m2. Nilai probabilitas/ signifikansi pada Gisik Pranaji 

y = 5E-06x2 + 0.017x + 837.56
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sebesar  0,004 (<0,05) artinya model regresi kuadratik ini memiliki probabilitas 

kesalahan sebesar 0,4 %, sedangkan Gisik Wanatara nilai probabilitas sebesar 0 

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

0%. 

 
      Gambar 3. Grafik Pupuk N Gisik  

                        Pranaji 

     
      Gambar 4. Grafik Pupuk N Gisik                    

                        Wanatara 

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

Unsur N pada tanaman diserap dalam betuk ion amonium (NH4
+) atau ion nitrat 

(NO3
-) yang didapatkan dari proses nitrifikasi. Hasil akhir dari nitrifikasi berupa ion 

nitrat yang bermuatan negatif selalu dalam sistem larutan tanah sehingga mudah 

tercuci ke bawah. 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 (Gunawan dan Aini, 2013). 

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) membuat tanaman cabai merah kekurangan unsur 

hara N (Kertonegoro dkk., 2007 dalam Yuwono, 2009). 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 

y = -0.063x2 + 19.683x + 496.78
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cepat masak sebelum waktunya, serta daun menjadi kering dimulai dari daun bagian 

bawah tanaman (Rina, 2015). 

Penggunaan pupuk N pada kedua kelompok tani berbeda-beda (Gambar dan 

4). Kedua gambar menunjukkan bahwa tanaman cabai merah pada kelompok tani 

Gisik Wanatara lebih tahan terhadap pupuk N dua kali lipat dibandingkan Gisik 

Pranaji. 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. Than et al. (2008) 

menambahkan penyakit antraknosa dapat menurunkan produksi sebesar 50%. 

3. 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 5) dan Gisik Wanatara didapat persamaan Y= -0,118x2 + 36,115x – 178,91 

(Gambar 6) dengan batas maksimum pemberian P 153 g/m2. Nilai probabilitas/ 

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

probabilitas kesalahan sebesar 0,4 %, sedangkan Gisk Wanatara nilai probabilitas 

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

sebesar 0%. 

 
      Gambar 5. Grafik Pupuk P Gisik  

                        Pranaji 

     
      Gambar 6. Grafik Pupuk P Gisik                    

                        Wanatara 

 

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

Ketersediaan fosfor dalam tanah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pH, 

kondisi aerasi, temperatur, bahan organik dan unsur hara lain. Pada tanah pasir, yang 
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menjadi hambatan pasokan pospor yakni pada faktor bahan organik dan unsur lain, 

karena sebagian fosfor mudah larut bila diambil mikororganisme tanah yang akan 

diubah menjadi humus. 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 (Kertonegoro dkk., 2007 dalam Yuwono, 2009). 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 keunguan, pembentukan bunga, buah dan biji terlambat; 

serta presentase bunga menjadi buah menurun karena penyerbukan tidak sempurna 

(Rina, 2005). 

4. 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 7) dengan batas pemberian pupuk K 72 g/m2 dan Gisik Wanatara didapat 

persamaan Y= -0,161x2 + 45,827x – 136,03 (Gambar 8) dengan batas pemberian 

pupuk K 142 g/m2. Nilai probabilitas/ signifikansi sebesar  0 (<0,05) artinya model 

regresi kuadratik ini memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0%. 

 
      Gambar 7. Grafik Pupuk K Gisik  

                        Pranaji 

     
      Gambar 8. Grafik Pupuk K Gisik                    

                        Wanatara 

 

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)

y = -0.161x2 + 45.827x - 136.03

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 50 100 150 200 250

P
an

en
 (

g
/m

2
)

Pupuk K (g/m2)



 
 

 

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 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). 

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 

sifatnya poros, akibat pori-pori tidak dapat menyimpan air, sehingga seberapapun 

jumlah pupuk K yang diberikan ke tanaman, maka akan cepat hilang tanpa diserap 

tanaman apabila sifat fisik dari tanah pasir tidak diperbaiki. 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). 

5. Jarak Tanam 

Berdasarkan hasil analisis regresi kuadratik pada variabel jarak tanam di 

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

(Gambar 9) dan  Gisik Wanatara didapat persamaan Y= 57013x2 - 26135x – 3204,9 

(Gambar 10). Nilai probabilitas/ signifikansi pada Gisik Pranaji sebesar  0,497 

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

49,7%, sedangkan Gisik Wanatara nilai probabilitas sebesar  0,311 (>0,05) artinya 

model regresi kuadratik ini memiliki probabilitas kesalahan sebesar 31,1%. 



 
 

 

 
      Gambar 9. Grafik Jarak Tanam Gisik  

                        Pranaji 

     
      Gambar 10. Grafik Jarak Tanam Gisik                    

                        Wanatara 

Penggunaan jarak tanam yang digunakan dari masing-masing kelompok tani 

menunjukkan bahwa jarak tanam tidak memiliki peran penting dalam meningkatkan 

produksi cabai merah. 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 9 dan 10 memberikan informasi bahwa semakin luas 

jarak tanam yang digunakan maka produksi akan menurun. Penurunan 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 dinding 

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 
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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). 

6. Pupuk N, P, dan K 

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  (Tabel 1) dan Gisik Wanatara didapat persamaan Y= 272,299 - 4,475 X2 

+ 10,536 X3 + 13,476 X4  (Tabel 2). 

Tabel 1. 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 

 

Tabel 2. 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 

 

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

pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Sifat-sifat dari tanah pasir banyak 

menghambat dalam penyerapan ion-ion hasil dari bentukan pupuk N, P, dan K, 

seperti pH rendah, struktur tanah yang berbutir, tekstur yang dominan pasir, sehingga 

kemampuan dalam menyimpan air serta unsur hara yang rendah. Selain itu juga 

menyebabkan permeabilitas, drainase dan infiltrasi yang tinggi, sehingga input yang 

diberikan tidak dapat terproses dan tersimpan dalam tanah. 

7. 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 3) dan Gisik Wanatara didapat persamaan Y= 

178,245 + 0,050 X1 - 3,026 X2 + 6,823 X3 + 9,528 X4   (Tabel 4). 



 
 

 

Tabel 3. 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 

Tabel 4. 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 

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 5. 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 : 

a. 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 

menyebabkan lahan pasir tidak porus, sehingga dapat menyimpan input berupa 

unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. 

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

hujan tidak langsung berubah menjadi air gravitasi. 

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

hara. 

d. Pupuk organik menaikkan KTK tanah. 

e. Pupuk organik yang memiiki ion negatif akan berinteraksi dengan amonium dan 

kalium sehingga unsur N dan K tersedia. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : 

1. Faktor pupuk organik, pupuk N, pupuk P, dan pupuk K mempengaruhi produksi 

cabai merah, sedangkan jarak tanam tidak mempengaruhi hasil produksi cabai merah 

di Lahan Pasir Pantai Bugel. 

2. Faktor dominan yang mempengaruhi produksi cabai merah yakni pupuk organik, 

sehingga perlu adanya pemilihan pupuk organik serta penambahan jeda waktu antara 

aplikasi pupuk organik dengan penanaman. 

B. Saran 

Melihat hasil analisis bahwa pupuk organik memiliki hubungan dan kontribusi 

dominan dalam produksi cabai merah, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai jenis pupuk organik yang digunakan dan jumlah dari masing-masing pupuk 

organik. 
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