
  



  



ABSTRAK 

DJABALNUR TANGOI. NIM 613413085 Respon Pertumbuhan dan 

Produksi Tanaman Cabai (Capsicum Frutescens L.) Pada Jarak Tanam Yang 

Berbeda dan Waktu Aplikasi Pupuk Phonska. (Dibimbing oleh Wawan 

Pembengo, SP, M.Si  dan Suyono Dude, S.Ag, M,Pdi). 

Pengaturan jarak tanam serta waktu aplikasi pupuk merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi produksi tanaman. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

pertumbuhan dan hasil Cabai  berdasarkan jarak tanam, waktu aplikasi pupuk 

Phonska serta interaksi jarak tanam dan waktu aplikasi pupuk Phonska. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Toto Utara Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone 

Bolango, pada bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2017. Rancangan yang 

digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor 

perlakuan. Faktor pertama adalah jarak tanam terdiri atas 2 taraf yaitu 60 cm x 60 

cm dan 60 cm x 80 cm. Faktor kedua adalah waktu aplikasi pupuk Phonska terdiri 

atas 3 taraf yaitu 1 kali aplikasi (200 kg/ha) pupuk Phonska, 2 kali apliaksi (100 

kg/ha + 100 kg/ha) pupuk Phonska, dan 3 kali aplikasi (100 kg/ha + 50 kg/ha + 50 

kg/ha) pupuk Phonska. Setiap perlakuan diulang 3 kali sebagai kelompok 

sehingga terdapat 18 unit percobaan. Parameter yang diamati adalah tinggi 

tanaman, jumlah daun, waktu mulai berbunga, jumlah buah per tanaman, dan 

berat buah per petak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam 60 cm x 

60 cm berpengaruh nyata terhadap jumlah buah panen 1, berat buah panen 3 dan 

4, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman 2, 4, 6 dan 8 MST, 

jumlah daun 2, 4, dan 6 MST, waktu mulai berbunga, jumlah buah panen 2, 3, dan 

4. 3 kali waktu aplikasi pupuk Phonska berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman 4, 6, dan 8 MST, waktu mulai berbunga, jumlah buah per tanaman panen 

2, 3, dan 4. dan berat buah panen 3 dan 4, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap 

tinggi tanaman 2 MST, jumlah daun 2, 4, dan 6 MST. Interaksi antara jarak tanam 

dan waktu aplikasi pupuk Phonska berpengaruh nyata terhadap jumlah daun 8 

MST dan berat buah panen 1 dan 2 tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi 

tanaman dan buah. 

Kata kunci:  jarak tanam, waktu aplikasi pupuk Phonska,  Cabai Malita FM. 

 



  


