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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cabai merah adalah tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan

secara komersial. Hal ini disebabkan karena cabai mengandung gizi dan dapat

menambah citarasa masakan. Kebutuhan akan cabai merah semakin meningkat,

sejalan dengan semakin beragamnya jenis makanan yang menggunakan cabai

merah. Cabai merah pada dasawarsa terakhir ini merupakan  komoditas unggulan

diantara 18 jenis sayuran komersial yang dibudidayakan di Indonesia. Walaupun

harga cabai merah tersebut selalu mengalami fluktuasi harga yang tajam, namun

minat petani untuk membudidayakannya tetap tinggi (Barus, 2006).

Menurut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (2013)

pasokan cabai merah di Pekanbaru tidak sepenuhnya tertutupi dari hasil petani

lokal, untuk menutupi kekurangan pasokan cabai di Pekanbaru didatangkan dari

Bukit Tinggi, Jawa dan Medan. Produksi cabai merah asli Provinsi Riau 9.954

ton/ tahun. Berdasarkan laporan dari dinas pertanian tanaman pangan dan

hortikultura Pekanbaru 2013, produksi cabai merah menurun, dari 10,505

ton/tahun menjadi 9.954 ton/tahun. Adapun sebab menurunnya produksi cabai

merah di Provinsi Riau ini disebabkan beberapa faktor antara lain, rendahnya

tingkat kesuburan tanah, penerapan teknik budidaya yang kurang tepat serta

banyaknya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Dalam peningkatan produktivitas cabai merah salah satunya adalah

menggunakan benih varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan generasi

pertama atau F1. Varietas hibrida memiliki produktivitas lebih tinggi di

bandingkan dengan varietas yang lain, diantaranya seperti: TM-999, Lado F1, Hot

Beauty dan IPB CH2 (Pradipta et al., 2009). Di dalam pembudidayaan cabai

merah untuk mencapai tingkat efisiensi yang setinggi - tingginya  harus mengacu

dalam tiga hal yaitu: kebutuhan tanaman akan hara, kemampuan tanah

menyediakan hara, dan tingkat efisiensi penyerapan masing-masing tanaman yang

diberikan melalui pupuk.

Menurut Duaja et al. (2012) di dalam sistem pertanian modern,

penggunaan pupuk anorganik telah terbukti dapat meningkatkan hasil panen.
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Keadaan ini membuat petani sangat tergantung kepada pupuk anorganik, dan

cenderung memberikan dalam takaran yang tinggi. Namun penggunaan terus

menerus dan dalam jangka lama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan.

Pada saat ini hampir 75% lahan pertanian di Indonesia kritis karena

penurunan kualitas tanah yang disebabkan pemakaian pupuk anorganik

berkonsentrasi tinggi dan penggunaannya secara terus menerus tanpa dibarengi

dengan penggunaan pupuk organik (Gabesius et al., 2012). Salah satu cara untuk

mengurangi kerusakan lahan atau sifat-sifat tanah, adalah dengan

mengembangkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan

bokashi dapat menjadi alternatif dalam pertanian organik.

Menurut Gabesius et al. (2012) bokashi merupakan hasil fermentasi bahan

organik dengan inokulan EM-4, yang dapat digunakan sebagai pupuk organik

untuk menyuburkan tanah, serta meningkatkan pertumbuhan dan produksi

tanaman. Bokashi dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui

perbaikan fisik, kimia, dan biologi tanah. Pengaruh terhadap sifat fisik tanah,

yaitu melalui pembentukan agregat tanah sehingga dapat memperbaiki struktur

tanah. Pengaruh terhadap sifat kimia tanah adalah meningkatkan kandungan unsur

hara tanah. Sedangkan pengaruhnya terhadap biologi tanah adalah meningkatkan

populasi dan aktivitas mikroorganisme, sehingga ketersediaan unsur hara akan

meningkat pula. Bahan organik bokashi dapat mensuplai unsur hara bagi tanaman,

seperti: N, P, K, Ca, Mg dan S. Unsur - unsur itulah yang digunakan oleh tanaman

untuk pertumbuhannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soplanit et al.

(2012) pemberian pupuk bokashi ela sagu pada lama fermentasi 4 minggu dengan

pupuk SP-36, merupakan kombinasi perlakuan terbaik dalam meningkatkan

serapan P, tinggi tanaman dan diameter batang tanaman jagung. Soverda et al.

(2008) menyatakan bahwa pemberian beberapa macam bokashi berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat.

Melihat dari adanya beberapa faktor penyebab rendahnya produktivitas

cabai di Provinsi Riau, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan

bibit cabai unggul yang dapat ditanam di dataran rendah seperti TM-999 dan

Lado F1. Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis telah melakukan penelitian
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dengan judul ”Respon dua varietas cabai merah (Capsicum annuum L.) terhadap

pupuk bokashi dengan lama fermentasi yang berbeda”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Lama fermentasi bokashi yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman cabai merah.

2. Varietas cabai merah yang lebih baik pertumbuhan dan hasilnya.

3. Pengaruh interaksi lama fermentasi dan varietas terhadap pertumbuhan dan

hasil tanaman cabai merah.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui cara budidaya cabai merah secara organik dengan menggunakan

bokashi.

2. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan

organik yang ada di lingkungan sekitar sebagai pupuk.

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Lama fermentasi bokashi memberi pengaruh yang berbeda terhadap

pertumbuhan dan hasil  tanaman cabai merah.

2. Perbedaan varietas memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman cabai merah.

3. Interaksi perbedaan varietas dan lama fermentasi bokashi berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah.


