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ABSTRACT

Research v'as titled " The Study of Stdrter Solution Applicqtion and Seedling
Trqnsplanting age on Pepper (Capsicun annum L.) had condtrcted at The experiment
gorden, Agriculture Faculry of UMY. The research aimed to knoh, the efect ofstarter
solulion qnd seedling transplanting age on €yoylh of Pepper Factorial experimental
methodwas used in lhis research with the environment design was completelv random-
ized design (CRD). The frst factor was concentation of starter solution, consisted ol
0, 5, 10 and l5 %, * hereos the secondfaclor wos seedling lransplanting age, consisled
of 3, 4, 5 and 6 *'eeks. Three times for each tredtment as replications.Research result
showed that plant grouth of Pepper no affected by starter solution applicqtion and
seedling transplantitg age. The best seedling transplanting to.field on three weel<s age.
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PENDAHULUAN

Rendahnya rata-rata hasil cabai
nasional dapat disebabkan oleh
penanganan budidaya yang kurang baik,
di samping faktor genetis dan iklim juga
menentukan. Terutama, faktor penanga-
nan budidaya perlu mendapatkan
perhatian karena penanganan yang jelek
tentu akan menghasilkan pertumbuhan
dan hasil tanaman yang rendah,
walaupun faktor genetis baik dan iklim
dalam keadaan optimum. Salah sahr
faktor penanganan yang mula-mula harus
diperhatikan yaitu cara penanaman dan
perlakuan sebelum benih/bibit ditanam .

Metode Penanaman

Penanaman suatu jenis tanaman
dapat dilakukan secara langsung (direct
seeding) ata;l tidak langung (indirect
seeding)- Penanaman dengan cara
langsung adalah penanaman tanaman
dengan cara menanam benih tanaman
langsung di lahan (di lapangan).
Sedangkan secara tidak langsung adalah
penanaman tanaman dengan penyemaian
benih terlebih dahulu sebelum ditanam
di lahan. Penanaman secara langsung
dilakukan terhadap jenis-jenis yang
yang tergolong sukar dipindah-tanamkan
(transplanted). sedangkan jcnis-
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jenis tanaman yang mudah dan agak
sukar dipindah-tanamkan dilakukan
penanaman secara tidak langsung.
Sebenamya. penanaman dengan cara
tidak langsung akan menlhasilkan
pertumbuhan tanaman lebih baik
dibandingkan dengan penanaman secara
langsung (Janick, 1972). ,

Faktor penentu pemilihan metode
penanaman

Tingkat kerusakan bibit akibat
pindah-tanam (transplanted) tergantung
paoa Jenls/vanelas salruran, umur
tanaman dan tingkat penanaman bibit
sebelum dipindah-tanam ke lahan.
Menurut Bautista dan Renato (19g6),
ada dua faktor yang mempengaruhi
penentuan pemilihan metode penanaman
Iangsung atau tidak langsung. yairu laktor
tanaman dan faktor ekonomi- Faktor
tanaman meliputi hal-hal di bawah ini.
a. Laju regenerasi akar. Akar tanaman

banyak yang terputus saat dipindah-
tanamkan. Ujung tanaman tidak dapat
segera tumbuh normal hingga akar
pulih kembali dan kesetimbangan rasio
akar dengan tajuk anaman tercapai.
Beberapa spesies sayuran sangat
lambat dalam regenerasi akamla,
karena suatu lapisan suberin terbenii
p_ada tahap awal perkembangan
akar dan hal ini menghambat
pembenh:kan akar baru. Regenerasi
akar lambat, sebagian besi akan
menghambat perkembangan akar. d,n menyebabkan kontrol terhadap
pertumbuhan tanaman menjadi
tidak semestinya (tidak benar), yang
akhimya menunmkan ukurao dan
hrsil tanaman. Kubis, tomat rtan
Cabai tergolong spesies yang mudah/
cepat melakukan regenerasi akar
apabila kerusakan fisik akar yang

t9-la-41 {]Uat pindah-tairam yang
tidak berlebihan (terlalu parah). 

- -
b. Tipe/sistem perakaran. Banyak

sayuran yang memiliki tudung akar
panjang yang membentuk bagian
dasar sistem perakaran tanaman. jika
tudung akar mangalami kerusakan
maka akan menurunkan ukuran.
Keru.sakan tudung akar sulit dicegah
apabila pesemaian dilakukan dalam
suatu kotak pesemaian yang terbatas
terutama dalam hal kedalamannya.
Secara umum, tanaman dengan
sistem perakaran yang padat a-tau
memplnyai percabangan akar yang
banyak (mudah membentuk 

'akai

baru) seperti, tomat,kubis dan bawang
merah dapat dipindah+anamkai
dengan tanpa masalah.

c. Masa hidup tanaman. Masa hidup
tanaman yang dimaksud adatah
masa 

_ 
perkembangan dari bijT

benih hingga panen. Apabila maia
hidup itu ditambah satu hingga dua
minggu atau Iebih saat di pesemaian
(tergantung spesiesnya) maka akan
periode pertumbuhan tanaman akan
meningkat. Seperti tomat meningkat
sampai Sembilan persen dan selada
25 persen.

d- [Jkuran biji/benih. Beberapa sayur_
an yang memiliki ukuran biji besar
d"n mempunyai kisaran kondisi
tempat tumbuh yang luas dapat
ditanam secara langsmg, karena bibit
yang dihasilkan akan mempunyai
pertumbuhan yang cepat. Sayumn
dengan ukuran biji yang lebih kecil
d"n_ mempunyai kisaran tempal
tumbuh yang relatif sempit akan
tumbuh baik dan kuat apabila diranrm
secara langsung.

d. Laju perkecambahan biji rhn
pertumbuhan bibiC Beberapa je-
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nis sayuran yang memiliki laju
perkecambahan biji dan pertumbuhan
bibit yang cepat lebih baik ditanam
secara langsung. Sedangkan, spesies
yang memiliki laju perkecambahan
biji dan pertumbuhan bibit yang
lambat seperti tomat dan kubis lebih
baik ditanam secara tidak langsung
untuk memperkecil bibit yang
mengalami d a mp i n g - off .

Faktor lain yang menentukan metode
penanaman saluran yaitu faktorekonomi.
Adapun faktor tersebut meliputi ukurani
luas usaha tani, tujuan penanaman,
ketersediaan dan biaya untuk benih dan
pekerja.

a. Ukuranfluas usaha tani. Petani kecil
atau petani subsislen menggunakan
metode penanaman tidak langsung
karena luas usaha taninya sempit dan
mudah penanganannya, dengan tu-
juan memaksimalkan keuntungan. Se-
dangkan penanaman skala besar atau
komersial disarankan menerapkan
metode penanaman langsung untuk
memperkeciVmenekan waktu dan
biaya.

b. Tujuan penanaman. Petani yang
menghasilkan produk yang dipa-
sarkan segar membutuhkan biaya
produksi lebih tinggi per unit produk
tetapi memberikan keuntungan bersih
yang lebih besar. per unit penjualan
dibandingkan dengan petani yang
menghasilkan produk unruk tujuan
prossessing. Tingginya biaya yang
dikeluarkan untuk tujuan produk
segar disebabkan adanya tambahan
biaya untuk pindah-tanam.

c. Ketersediaan dan biaya untuk benih
dan pekerja. Penanaman secara
langsung dibutuhkan paling sedikit
tiga sampai empat kali jumlah benih,
sedangkan penanaman tidak langsung
delapan sampai delapan kali. Namun

demikian hal itu tidak penting, yang
penting yaitu ketersediaan dan biaya
untuk benih dan pekerja terutama
untuk varietas tanaman baru yang
biasanya terbatas ketersediaannya.

Beberapa keuntungan penanaman
secara tidak langsung, yaitu memberikan
waktu adaptasi awal bagi bibit,
memanfaatkan waktu selang antara
pengolahan tanah dengan penanaman,
pemeliharaan bibit lebih mudah,
diperoleh bibit dengan kualitas baik
karena memungkinkan dilakukan seleksi,
perttumbuhan tanaman di lahan lebih
baik sehingga diharapkan akan diperoleh
hasil yang baik pula. Namun demikian,
cara ini juga mengandung beberapa
resiko, antara lain terjadi kerusakan
bibit saat pindah-tanam, kemungkinan
terjadi stagnasi setelah pindah-tanam
dan menambah biaya produksi. Untuk
meminimalkan dampak jelek akibat
pindah-tanam itu maka diperlukan
perlakuan terhadap bibit yang dipindah-
tanamkan, yaitu dengan pemberian
larutan pemula (s t art er sol u I i o n\.

Larutan Pemula

Bibit adalah tanaman yang masih
sangat muda dan mempunyai ukuran
relatif kecil dengan tunas-tunas yang
mempunyai sifat meristematik. Kebe-
radaan tunas-tunas tersebut sangat peka
terhadap faktor lingkungan (environment
stress). Bibit yang dipindah-tanamkan
akan mengalami stress (keterkejutan)
karena perubahan kondisi lingkungan
yang dihadapi terutama temperatur
dan kelembaban lingkungan akar dan
permukaan daun (Setiadi, 1989).

Beberapa upaya yans dilakukan
untuk mengurangi/maniadakan pengamh
jelek akibat pind2h-tanam bibit, antara
lain penyiraman bibit dengan air, peng-
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gunaan naungan individual di lalian
dan penggunaan larutan pemula (s/drler-
solution / vertronsplonling solution).
Penggunaan larutan pemula pada saat
pindah-tanarn bibit diharapkan akan me-
nekan terjadinya stagnasi bibit di lahan
dan meningkatkan perturnbuhan bibit
selanjutnya (Edmond er a/., 1988).

Peranan larutan pemula dalam proses
pindahtanarn bibit tanaman, antara lain :

- Menekan laju lranspirasi dan respirasi
tanaman

- Merangsang pemulihan kesegaran
tumbuh tanaman

- Memperbaiki perhlmbuhan tanaman

- Mempercepat panen

- Meningkatkan hasil tanaman

Shoemaker dan Benjamin (1955) menye-
butkan bahwa pemberian larutan pemula
pada saat pindah-tanam bibit tomat di
Iahan dapat meningkatkan hasil tanaman
sebesar 2 - 3 ton perha.

Larutan pemula (starter solution)
adalah larutan yang mengandung kom-
binasi atau persenyawaan kimiawi
baik anorganik atau organik yang
Iarut secara sempuma dalam air.
yang diberikan pada tanaman dengan
tujuan untuk mempercepat pemulihan
kesegaran tanaman setelah dipindah-
tanamkan (Shoemaker and Bejamin,
1955; Edmond et al., 1988). Larutan
pemula umumnya mengandung unsur-
unsur hara makro utama seperti N, P
dan K serta unsure esensial lainnya
dan penggunaan/pemberian larulan ini
diprioritaskan pada lahanJahan kurang
subur yang diberikan pada lingkungan
perakaran (Sri Setyati, 1989) . Namun
demikian, pemberian larutan pemula
tersebut dapat disemprotkan melalui
daun dengan konsentrasi lebih rendah

dibandingkan dengan pemberian lewat
tanah. Pemberian larutan pemula lewat
daun yang mengandung senyawa organik
seperti sukrosa atau glukosa dengan
konsentrasi l0 % diharapkan dapat
meningkatkan kecepatan pemulihan
kesegaran tanaman di lahan (Villareal
and Wallace, 1969).

Sri Setyati ( 1989), menyebutkanbahan
Iarutan pemula yaitu pupuk majemuk
vang mengandung N, PrOs dan K"O
dengan perbandingan 4-8- l2 atau 5-10-5.
Cara pembuatannya I kg bahan tersebut
dilarutkan dalam 8 - 9 liter air sebagai
larutan stok, kemudian penggunaannya
diambil 0,5 liter dilarutkan dalam 5 liter
air dan selanjutnya dosis pemberian
sebanyak 0,5 liter per tanaman.

f mur Pemindahan Bibit

Ukuran dan umur tanaman juga
berpengaruh terhadap keberhasilan
transplanting karena semakin besar dan
tua umurnya maka akan semakin kecil
kemampuan bibit untuk melakukan
pemulihan kesegaran tumbuhnya . Namun
demikian, bibit yang dipindahkan pada
umur yang relatif muda menimbulkan
resiko kegagalan yang besar
karena persentase bibit mati
lebih tinggi.

Ihavel (1977) mengatakan bahwa
bibit tanaman cabai paling baik dipin-
dahlan pada saat berumur enam minggu.
Sedangkan hasil penelitian Kusuma
(1979) menyebutkan bahwa bibit yang
dipindahkan pada umur sembilan miregu
memberikan hasil tertinggi yaitu 7.23 ton
per ha, tetapi berdasarkan hasil penelitian
Nur Fatmah (1990), bibit tanaman cabai
terbaik dipindahkan pada umur lima
minggu. Berdasarkan hal tersebul
maka perlu dilakukan penelitian pada
umur berapa bibit tanaman cabai paling

terutama
di lahan

Kajian Pemberian Larutan Pemula Dan Umur Pemindahan Bibit...(Gatot Supangkat S)



baik dipindahkan ke lahan penanaman
.<lalam hubungannya dengan konsentrasi
pemberian larutan pemula (dalam
penelitian ini digunakan glukosa).

METODE PENf,LITIAN

Metode percobaan yang digunakan
dalam penelitian ini yakni metode
percobaan faktorial dengan dua macam
faktor sebagai variabel yairu konsentrasi
larutan glukosa terdiri dari 0, 5, 10, dan
15 persen, dan umur pemindahan bibit
terdiri dari 3, 4, 5 dan 6 minggu. Dengan
demikian, ada 16 kombinasi perlakuan
yang diuji dan masing-masing diulang
sebanyak tiga kali. Percobaan tersebut
disusun dalam Rancangan Acak Lengkap
(RAL) atau Completely Randomized
Desigr? (CRD). Larutan gula dibuat
dengan cara melarutkan glukosa dalam
air mumi dengan perbandingan sesuai
dengan perlakuan, misal konsentrasi
l0 persen maka ke dalam 100 mL air
dilarutkan glukosa sebanyak 10 gram.

Data yang diperoleh dianalisis dengan
sidik ragam pada tingkat kepercayaan
95 Yo dm untuk pengujian lebih lanjut
digunakan Uji Jarak Ganda Duncan
(UJGD) atau Duncanb Muhiple Range
Test (DMRT).

HASIL ANALISIS DAN PEMBA-
HASAN

Tinggi Tanaman

Hasil sidik ragam variabel tinggi
tanaman disajikan dalam Tabel 1 di
bawah ini. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa baik aplikasi larutan pemula
maupun perlakuan umur pemindahan
bibit tidak mampu mempengaruhi
pertambahan tinggi tanaman.

Hasil di atas diduga disebabkan

oleh faktor genetis tanaman cabai yang
memiliki vigorisitas yang tinggi sehingga
walaupun dipindahkan pada umur
yang relatif muda namun sampai pada
pertumbuhan vegetatif maksimal tidak
berbeda dengan umur pemindahan yang
lebih tua. Di samping itu, aplikasi larutan
pemula tidak berpengaruh nyata diduga
disebabkan retensi molekul sukrosa
pada daun tanaman kurang mencukupi
kebutuhan tanaman sehingga tidak dapat
atau kecil sekali mengalami penetrasi
dan diserap oleh tanaman. Selanjutnya.
apabila dilihat nilai reratanya terlihat
bahwa larutan pemula kadar l0 o/. yang
diaplikasikan pada umur pemindahan
bibit tiga minggu menghasilkan tanaman
tertinggi.

Berat Segar Tanaman

Hasil sidik ragam pemberian larutan
pemula dan umur pemindahan bibit
terhadap berat segar tanaman dapat
dilihat pada Tabel 2. Pada tabel tersebut
dapat dibaca bahwa tidak ada interaksi
yang nyata antara pemberian larutan
pemula dan umur pemindahan bibit.

Pada tabel di atas, terlihat bahwa
pemberian larutan pemula secara sendiri
juga tidak mampu mempengaruhi berat
segar tanaman, namun bila dilihat
nilai reratanya temyata perlakuan
pemberian larutan pemula kadar l0o/o
pada umur pemindahan bibit lima
minggu menghasilkan berat segar
tanaman tertinggi, tetapi tidak berbeda
dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh
pemberian larutan pemula dan umur
pemindahan bibil tidak konsisten.
diduga disebabkan oleh kecepatan
angrn di lingkungan lahan percobaan
cukup kencang sehing_ea memungkinkan
akan mengurangi retensi jumlah
molekul sukrosa pada daun tanaman, di
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samping faktor genetis tanaman yang
memiliki respon yang tinggi terhadap
pengelolaannya (teknologi budidaya).
Di sampan iru, berat segar tanaman
dapat juga dipengaruhi oleh keadaan
cuaca pada saat pembongkaran dan
penimbangan beratnya, dengan demikian
berat segar yang diperoleh menjadi tidak
stabil.

Berat Kering Tanaman

Berat kering tanaman merupakan
salah satu tolok ukur pertumbuhan
tanaman yang stabil sehingga dapat
digunakan sebagai dasar perbandingan
pertumbuhan tanaman satu dengan
lainnya.

Tabel3 menampilkan hasil sidik ragam
pengaruh pemberian larutan pemula dan
umur pemindahan bibit terhadap berat
kering tanaman- Pada tabel tersebut
terlihat bahwa tidak ada interaksi antara
pemberian larutan pemula dan umur
pemindahan bibit terhadap berat kering
tanaman. Ini berarti bahwa berat kering
tanaman tidak dipengaruhi kedua faktor
perlakuan tersebut secara bersama-sama .

Selanjutnya, terlihat pula antar tingkatan
dalam masing-masing faktor perlakuan
(larutan pemula dan umur pemindahan
bibiQ tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata.

Hal ini dapat dijadikan dasar indikasi
bahwa distribusi dan alumulasi asimilat
di dalam tubuh tanaman tidak berbeda
antar tanaman yang diperlakukan secara
berbeda.

Berdasarkan nilai reratanya, terlihat
pemberian larutan pemula kadar 10 o%

menghasilkan berat kering tertinggi
dibandingkan dengan kadar lainnya
namun tidak berbeda nyata sehingga
hasil ini perlu diteliti lebih lanjut.
Sedangkan untuk umur pemindahan tidak

ada perbedaan yang nyata dan semua
perlakuan yang diuji, dengan demikian
berarti pemindahan bibit tanaman cabai
terbaik dilakukan pada umurtiga minggu,
masih banyak sel dan jaringan tanaman
yang muda baik bagian tanaman di atas
tanah maupun bagian tanaman di bawah
tanah sehingga memungkinkan tanaman
cepat mengalami regenerasi organ yang
rusak akibat proses pindah-tanam ke
lahan penanaman.

Rasio Tajuk dan Akar

Parameter ini merupakan tolok ukur
untuk melihat kesetimbangan pertum-
buhan suatu tanaman terutama antara
bagian atas dan bagian bawah tanaman
sehingga dapat diduga translokasi
fotosintat banyak diarahkan ke bagian
atas atau bagian bawah tanaman.

Pada Tabel 4 terlihat tidak ada inter-
aksi antara pemberian larutan pemula
dan umur pemindahan bibit terhadap
rasio berat kering tajuk dan akar. Dari
tabel tersebut nampak bahwa pemberian
Iarutan pemula kadar 150/o pada umur tiga
minggu menghasilkan rasio tertinggi dan
terendah pada pemberian larutan pemula
kadar l5%o pada umur pemindahan bibit
enam minggu. Ini berarti pertumbuhan
bagian atas dan bagian bawah tanaman
tidak seimbang dan diduga fotosintat
banyak diarahkan ke bagian atas tanaman.

Kadar Air Tanaman

Kadar air tanaman merupakan salah
satu tolok ukur pertumbuhan tanaman
yang dapat dijadikan indikator tentang
kelancaran translokasi dan penimbunan
asimilat di dalam limbung tanaman
(slnft). Hasil sidik ragam pengaruh
pemberian larutan pemula dan umur
pemindahan bibit tanaman cabai

Kojian Pemberian Larutan Pe ula Dan Umur Pemindahan Bibit-.-lGatot Supongka, S) 15



Tabel l. Pengaruh larutan pernula dan umur premindahan bibit terhadap tinggi tanaman (cfi)

Umur pemindahan bibit (minggu)Kzdar (%)

0
5
r0
l5

Rerata

22,33
?? ?1

25,33
23,00
23,50 p

23,67
25,00
?3,00
22,33
23,50 p

22,67
23,67
?3,33
25,W
23,67 p

22,67
24,33
23,67
23,N

23,41 p

?2,833 a
24,083 a
23,833 a
23,333 a
(-)

Keterangan i
Tanda ( - ) = tidak ada irteraksi
Rerata yang diikuti oleh hurufyang sama menunjukkan ddak ada perb€d8an yaog nyata

Tabel 2. Pengaruh larutan pemula dan umur pemindahan bibit terhadap berat segar tanaman (g)

Kadar (o/o') - Umur pe 
-mindahan bibit 

-(minggu)345
0
5

l0
l5

Rerata

33,463
34,924
3 r,887
33,830
33,s29 p

30,573
32,637
34,750
33,770
32,932 p

33,650
31,447
40,047
36,077
35,305 p

36,160
37,860
39,477
36,960
37,614 p

33,462 a
34,216 a
36,540 a
35,162 a
(-)

Keterangan :

Tanda ( - ; = 116uL u6u in,"-O'
Rerata yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata

Tabel3. Pengaruh larutan pemula dan umur pemindahan bibit terhadap berat kering
tanaman (g)

Kadar p/.\ Umur pemindahan bibit (minggu)

3456
0
5
l0
l5

Rerata

4,203
4,374
3,503
5,3t7
4,349 p

2,870
4,s67
5,633
4,9s3
4,506 p

4,760
4,363
5,787
4,363
4,819 p

5,973
5,377
4,343
3,590
4,82r p

4,451 a
4,670 a
4,817 a
4,556 a
(-)

Keteratrgatr :

Tanda ( - ) = tidak ada int€raksi

Rerata yang diikuti hurufyang sauu menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata

disajikan dalam Tabel 5. Pada tabel
tersebut terlihat tidak ada interaksi
antara pemberian larutan pemula dengao

umur pemin.l,han bibi! di samping itu
mashg-masing faktor perlakuan yang
diuji juga tidak menunjukkan perbedaan

l5 Yol- XlX, No. I . Juni 20 I 0



Tabel 4. Pengaruh larutan pemula dan umur pemindahan bibit terhadap rasio tajuk dan akar

Umur pemindahan bibit (minggu)
Kadar (%) 3456

0
5

l0
l5

Rerata

8,8',7'7

9,123
5,863

13,570
9,358 p

8,654
7 {71
6,486
6,840
7,388 p

6,683
7,057

10,t77
4,260
't,044 p

8,086
'1,730

4,027
3,s93
5,859 p

8,075 a

7,870 a
6,630 z
7,065 z
(-)

Ketemngan :

Tanda ( - I = 1i6uL u6u;n,"*0.'
Rerata yang diikuti hurufyang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata

Tabel 5. Pengaruh larutan pemula dan umur pemindahan bibit terhadap kadar air tanaman

Kadar (%) Umur pemindahan bibit (minggu)

0
5
l0
l5

Rerata

87,516
87,510
89,306
84,393
87,181 p

90,880
86,163
84,020
85,573
86,659 p

85,966
86,'773
84,660
85,169
8s,889 p

83,656
86,513
90,853
9r,343
88,091 p

8'1,457 a
87,005 a

86;740 a

86,620 a
(-)

Keterangan :

Tanda ( - ) = tidak ada interaks'
Rerata yang diikuti huruf yang sama menunjukkar tidak ada pededaan yang nyata

yang nyata diantara tingkatan yang diuji
. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
larutan pemula (sukrosa) tidak mampu
mempengaruhi kadar air tanaman secara
nyata, demikian juga kadar air tanaman
tidak dipengaruhi oleh umur bibit saat
dipindah-tanamkan ke lahan.

Hasil di atas menunjukkan bahv/a
semua perlakuan yang diuji tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata
sehingga ini berarti penyerapan air dan

unsur hara serta penimbunan fotosintat
bersihnyasamabaiknya, dengandemikian
diperoleh pertumbuhan tanaman yang
tidak berbeda pula. Dilihat dari nilai
reratanyq temyata pemberian larutan
pemula kadar l5 % dan pemindahan bibit
pada umur lima minggu menghasilkan

kadar air terendah dibanding lainnya"
ini dapat berarti bahwa penimbunan
fotosintat bersih lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan dapat disimpulkan bahx,a
pertumbuhan tanaman cabai tidek
dipengaruhi oleh perlakuan pemberian
larutan pemula dan umur pemindahan
bibit. Pertumbuhan vegetatif tanaman
cabai besar tidak dipengaruhi oleh
umur pemindahan bibit yang berbeda
yakni 3, 4, 5 dan 6 minggu. Oleh karena
itu, pemindahan bibit tanaman cabai
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sebaiknya dilalrukan pada umur tiga
minggu setelah pesemaian.

Saran

Dari hasil penelitian ini perlu
disampaikan beberapa saran, yaitu :

l. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
untuk melihat pengaruh perlakuan
pemberian larutan pemula dan umur
pemindahan bibit terhadap hasil
tanaman cabai besar;

2. Apabila akan dilaksanakan penelitian
yang serupa pada tanaman cabai
besar maka perlu diperhatikan
tempat pelaksanaannya, metode/
cara pemberian larutannya dan saat

aplikasinya
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