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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar  

adalah Fosfor (P). Fungsi P pada tanaman adalah untuk pembentukan biji dan 

buah. Apabila kandung P yang terserap tanaman  dalam jumlah yang cukup maka 

produktifitas tanamanakan meningkat. Dalam tanah fosfor dijumpai dalam bentuk 

organik dan anorganik, yang keduanya merupakan sumber penting bagi tanaman. 

Tanaman menyerap fosfor dalam bentuk H
2
PO

4

-

, HPO
4

2- 

dan PO
4

3-

. Ketersediaan 

fosfor anorganik sangat ditentukan oleh pH tanah, jumlah dan tingkat 

dekomposisi bahan organik serta kegiatan mikrobadalam tanah.Rendahnya 

ketersediaan P dalam tanah dipengaruhi adanya ikatan dengan logam maupun ion. 

Usaha dalam meningkatakan ketersedian P dalam tanah adalah dengan pemberian 

asam humat. 

Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung lebih dari satu 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Penggunaan pupuk majemuk dapat menutup 

kekurangan pupuk tunggal. Pupuk majemuk yang paling banyak digunakan adalah 

pupuk NPK yang mengandung unsur hara makro yang penting bagi tanaman. 

Pupuk NPK mengandung tiga senyawa penting antara lain ammonium nitrat 

(NH4NO3), amonium dihidrogen fosfat (NH4H2PO4), dan kalium klorida (KCl) 

yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pemupukan perlu pemeliharaan 

didalam tanah. Dengan demikian pengaruh pemberian pupuk NPK dengan 

perbandingan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan produksi dari beberapa 

tanaman.
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Grade pupuk NPK dibuat akibat adanya perbedaan fase pertumbuhan 

tanaman yang berbeda-beda. Bila pemupukan ditujukan untuk merangsang 

pertumbuhan vegetatif sebaiknya menggunakan grade NPK 20:10:10, 30:10:10, 

30:06:08. Jika pemupukan ditujukan untuk merangsang pertumbuhan bunga dan 

buah, sebaiknya menggunakan pupuk majemuk dengan kadar N lebih rendah dari 

pada kadar P seperti grade 08:20:25, 10:30:15, dan 10:40:25. Sedangkan grade 

pupuk NPK yang banyak beredar adalah 15:15:15, 16:16:16, dan 08:20:15. Grade 

lain yang tidak terlalu umum beredar adalah 06:12:15, 12:12:12 atau 

20:20:20.Tiga tipe grade pupuk NPK yang pertama sangat umum didapati. Tipe 

grade pupuk NPK tersebut juga sangat populer karena kadarnya cukup tinggi dan 

memadai untuk menunjang pertumbuhan tanaman. 

Asam humat berasal dari dekomposisi bahan organik, larut dalam basa dan 

mengendap dalam asam. Pemberian asam humat dapat memacu pertumbuhan, 

berat kering tajuk serta akar, serapan P dan hasil produksi tanaman. Selain itu 

asam humat juga mampu menjerap logam berat, logam alkali, logam transisi, 

mikroba, mineral liat dan air. Dampak dari pengikatan logam oleh senyawa 

organik dalam tanah akan mengurangi pengikatan fosfat oleh oksida maupun 

lempung silikat sehingga menyebabkan P menjadi tersedia. 

Salah satu tanaman pertanian yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat 

adalah cabai. Kebutuhan akan cabai semakin lama semakin meningkat akibat dari 

tingginya konsumsi cabai oleh masyarakat. Hal ini tentu harus didukung dengan 

peningkatan produktivitas dari buah cabai. Untuk itu dalam meningkatkan 

produksi cabai diperlukan unsur hara fosfor yang berfungsi dalam pembentukan 

buah dan biji. 
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1.2 Tujuan 

1. Mengkaji grade NPK berselaput humat yang paling baik untuk 

meningkatkan ketersediaan fosfor, pertumbuhan dan produksi pada 

tanaman cabai. 

2. Mengkaji persentase asam humat yang paling baik dalam menjaga 

ketersediaan P tanah dan serapan P tanaman 

1.3 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji manfaat penggunaan grade NPK 

berselaput asam humat dalam menjaga ketersediaan fosfor bagi tanah dan 

tanaman cabai merah, serta menginformasikan manfaat grade pupuk NPK 

berselaput humat dalam meningkatkan hasil produksi cabai merah bagi 

masyarakat setempat dan petani cabai merah. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Tanah Vertisol pada umumnya memiliki ketersediaan fosfor rendah 

sedangkan Pupuk majemuk NPK memiliki mobilitas tinggi sehingga 

rentan terhadap kehilangan. 

2. Pupuk NPK mudah larut sehingga cepat hilang. 

3. Belum ada takaran humat sebagai selaput yang memberikan kontribusi 

maksimal pada peningkatan produksi cabai merah. 
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1.5 Hipotesa 

1. Pupuk NPK 15:15:15 diduga dapat meningkatkan ketersediaan fosfor 

tanah vertisol dan meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman 

cabai. 

2. Pemberian asam humat sampai 5% dapat menjaga kestabilan pelepasan 

fosfor. 




