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Kata Pengantar 

anaman Cabe adalah tanaman bumbu yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi, serta memberikan efek inflasi bila 

menghilang di pasaran. Pentingnya nilai ekonomis dari 

tanaman ini, sampai menarik perhatian dan menghasilkan 

kebijakan Gerakan Tanam (Gertam) Cabe. Gertam Cabe, 

dimulai dari rumah tangga dan yang dipelopori oleh Tim 

Penggerak PKK dan organisasi Wanita yang ada. 

Mencermati dinamika perhelatan dari produk ini, maka sebagai 

institusi pertanian di Kementerian Pertania, menjadi kewajiban 

untuk mengambil peran dalam berkontribusi sarana penunjang 

untuk menghasilkan produk ini dengan baik. 

Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) sebagai lembaga 

penghasil Inovasi Teknologi Pertanian, telah menghasilkan 

inovasi teknologi pertanian terkait dengan tanaman Cabe. Mulai 

inovasi teknologi sarana pendukung produksi, tatacara produksi 

sampai pada teknologi pengolahan hasil telah disediakan dan 

siap dideras hilirkan pada pelaku utama. 

Saya menyambut baik upaya para penyuluh pertanian di BPTP 

Sulawesi Utara, yang telah membuat “Petunjuk Teknis 

Inovasi Teknologi Budidaya Cabe di Pekarangan dan 

Halaman Luas”  dengan mengacu pada Teknologi Budidaya 

Cabe Spesifik Lokalita. 

Harapan saya semoga buku ini dapat disertakan dan 

dipanduani dalam setiap penyaluran bibit cabe yang telah 

diperbanyak di kantor, sebagai upaya mendukung 500 ribu bibit 

cabe di Sulawesi Utara. 

Salam Inovasi, 

Manado,Medio Pebruari 2017 
Kepala Balai, 

 
Dr. Ir. Hiasinta F. J. Motulo, MSi 

  

T 
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Pendahuluan 

anaman Cabe adalah tanaman bumbu yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi, serta memberikan efek inflasi bila 

menghilang di pasaran. Pentingnya nilai ekonomis dari 

tanaman ini, sampai menarik perhatian dan menghasilkan 

kebijakan Gerakan Tanam (Gertam) Cabe yang 

dikumandangkan oleh Kementerian Pertanian. 

Produk pertanian mahal, akan menjadi berkah tersendiri bagi 

pelaku utama (petani). Karena yang pasti petani akan 

mendapatkan keuntungan dari kerja kerasnya di lahan. Dengan 

demikian tingkat pendapatan petani semakin baik, yang pasti 

sebagai petugas pertanian (Penyuluh Pertanian), ini sebagai 

indikator keberhasilan sebagai penyuluh pertanian, bila 

demikian. 

Saat ini, media-media masih ramai memberitakan harga Cabe 

meningkat lagi. Harga dari 70-80 ribu per kg untuk cabe hijau, 

melambung menjadi 100 ribu per kilo gram. Namun harga ini 

bukan pada tingkat petani, tapi di tingkat pedagang.  

Dari informasi kelangkaan produk Cabe, itu dikarenakan 

anomali iklim,yang berakibat pada gagal panen. Anomali yang 

berakibat pada keseimbangan alam berubah, membuat ledakan 

pada hama tertentu, rusaknya tanaman akibat hujan dan lain-

lain, yang disebabkan karena gangguan salah satu sistim dari 

iklim ini. 

Hal ini penting untuk disikapi, dalam rangka menghindar dari 

kegagalan adalah dengan melakukan upaya memanfaatkan 

T 
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sumberdaya lain yang potensi namun belum optimal seperti: 

mengoptimalkan pekarangan dengan budidaya tanaman di 

sekitar rumah dan mudah dikontrol. Pola ini mengacu pada 

model Rumah Pangan Lestari (m-KRPL). 

Rumah Pangan Lestari (RPL) merupakan program unggulan 

Balitbangtan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat 

secara nasional. Tanaman yang umum dipilih antara lain, cabe, 

tomat, sawi, kacang panjang, dan bawang-bawangan. 

Cabe misalnya dianjurkan karena mudah menanam dan 

merawatnya. Selain itu, cabe merupakan komoditas sayuran 

yang paling sering mengalami gejolak harga.  

Tujuan penulisan artikel ini adalah, untuk memberikan alternatif 

bagi pelaku utama dan user lainnya untuk berpartisipasi dalam 

upaya memberdayakan lingkungannya sekitar rumah, dengan 

keragaan tanaman bermanfaat. Dengan demikian akan 

menciptakan hubungan timbal balik positif bagi masyarakat, 

didalamnya tentu keluarga. 

Gerakan Menanam (Gertam) Cabe 

 menderashilirkannya di daerah-daerah. Pada tahun 2011 

BPTP mulai mengembangkannya antara 1-2 unit atau sekitar 

44 unit di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. 

Ini diperluas lagi pada tahun 2012 telah 423 unit kawasan yang 

dibangun di seluruh Indonesia. Dan gemanya sampai pada 

tahun 2013, KRPL telah tereplikasi ke masyarakat dan 
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penguatannya oleh masing-masing daerah. Dan Balitbangtan 

menguatkan program ini dengan mengembangkannya ke 

Taman Agro Inovasi dan Inovasi Mart (Tagrimart). 

Prinsip Utama dari Gerakan Ini 

Prinsip Utama dari Gerakan Menanam Cabe adalah : 

1. Menjadikan Keluarga sebagai basis utama ketahanan 

pangan, yang dimulai dari pemanfaatan pekarangan 

dengan keragaman tanaman sayuran, terutama Cabe. 

2. Dengan kegiatan ini akan melestarikan komoditas-

komoditas lokal 

3. Konservasi tanaman pangan untuk masa depan, 

4. Peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Kegiatan ini diimplementasikan melalui pemanfaatan 

pekarangan keluarga, sekolah-sekolah dan atau sumberdaya 

ruangan yang dapat untuk memelihara tanaman, ternak 

maupun ikan, baik di perkotaan, pedesaan. Pendekata semua 

ruang yang dapat dihijaukan dengan tanaman untuk fungsi 

sistem ekosistem alam dimana manusia sebagai bagian 

pentingnya. 

Beragam tanaman yang dapat dibudidayakan antara lain: 

1. Tanaman Hortikultura: sayuran, buah-buahan dan 

tanaman hias 

2. Tanaman Pangan : biji-bijian, umbi-umbian, 

3. Tanaman bio farmaka: jahe, kunyit, dan lain-lain 

yangbertalian dengan pemanfaatan obat keluarga 
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4. Beragam jenis ternak unggas ruminansia kecil dan ikan. 

Untuk mempertahankan keberlanjutan, maka penting dibangun 

dalam kawasan atau parsial perorangan membangun Kebun 

Bibit Desa (KBD), Kebun Bibit Kelurahan (KBK), yang harus 

dikelolah dengan baik oleh anggota dalam kawasan untuk 

mensuplai bibit. Ini sebagai penjamin untuk keberlanjutan. 

Cabe Atau Rica (Marisa Manado) 

Tanaman Cabe atau (Rica/ Marisa Manado), dapat tumbuh di 

wilayah Indonesia, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. 

Peluang pasar besar dan luas dengan rata-rata konsumsi cabe 

sampai 5 kg per kapita per tahun (2013) dan 90 persen cabe 

dikonsumsi dalam bentuk segar. 

Cara Budidaya Cabe, skala pekarangan merupakan salah satu 

cara produksi cabe dengan mengedepankan produk yang 

sehat. Karena bila dikembangkan di pekarangan, pasti akan 

mengutamakan cara produksi dengan menggunakan input lokal 

seperti pupuk kandang dan kompos limbah rumah 

tangga. Hanya saja tantangan utama adalah komitmen untuk 

mengembangkan di pekarangan rumah. 
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Gambar 1.2. Pekarangan dan rak tanaman serta pemanfaatan 
di teras rumah dan kantor dengan tanaman cabe dan tanaman 

lain. 
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Teknis Pembibitan 

Persemaian, adalah tempat dimana benih yang telah kita pilih, 

atau kita beli dari toko untuk dibesarkan sebelum ditanam pada 

media pembesaran. Setelah benih disemaikan akan tumbuh 

dan disebut bibit. 

Persyaratan suatu tempat persemaian dimana tempat ini dapat 

berupa rumah lindung screnn house, atau tempat sederhana 

dibuat dari bambu, dan yang paling penting dapat melindungi 

tanaman yang disemaikan. 

 

Gambar 3. Rumah Lindung paranet 

Persemaian adalah: tempat harus bersih, ada tersedia sumber 

air dan mudah melakukan pengawasan serta ada sinar 

matahari. 
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Proses Penyiapan Benih 

1. Pilih buah Cabe yang sehat. terlihat lebih besar dari yang 

lainnya, matang sempurna dan bukan buah pertama 

2. Buang bagian ujung dan pangkal 

3. Sayat bagian buah yang tersisa, kemudian ambil bijinya 

4. Jemur biji-biji tersebut selama tiga hari, ditempat yang 

tidak kena langsung sinar matahari 

5. Rendam benih dengan air hangat selama 30 menit 

6. Ganti airnya dan rendam kembali benih sehari semalam 

7. Buang benih yang mengapung. Karena benih yang 

mengapung kurang baik pertumbuhannya 

8. Ambil benih yang tenggelam, bungkus dengan kain basah 

dan biarkan selama sehari semalam 

9. Benih yang telah kecambah, siap disemaikan di media 

yang sudah disiapkan. 

Prosedur pesemaikan untuk tanaman cabe dan juga tanaman 

lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Dibuat dalam bedengan / rak yang diberi naungan plastik 

transparan atau paranet hitam 

2. Buat campuran media semai 2 ember tanah + 1 ember 

pupukkandang dan 150 gram SP-36 (atau 80 gram NPK) 

dihaluskan dan + karbofuran 75 gram, lalu diayak. Dari 90 

persen-nya bisa dijadikan 300-400 polubag mini untuk 

media semai benih cabe. 
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3. Benih ditanam dalam polybag / plastik semai ukuran 4 x 6 

centi meter (cm), lalu buat lobang semai 0,5 cm dan 

ditutup tanah halus atau abu. 

4. Setelah umur 3-5 hari benih akan kecambah dan setelah 

ada daun sekitar 4-5, kira-kira tanaman sudah umur 17-

21 hari setelah tanam. 

 

Gambar 4. Menyiapkan media persemaian 

Secara sederhana simulasi persiapan sarana untuk persemaian 

benih adalah sebagai beriktu: 

Rumus : ( 2 ember tanah gembur + 1 ember pupuk 

kandang) + 150 gr NPK atau SP36 + 75 gr Karbofuran = 300-

400 kantong polybag semai. 
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Cara Menanam Benih  

1. Setelah diperam 1 hari, beih dilihat,bila telah keluar 

kecambah, benih siap ditanam. 

2. Benih diambil dan masukkan dalam polybag/ wadah 

kecambah yang telah disiapkan diatas setiap wadah 1 

benih. Kedalaman benih 0,5 cm lalu tutup dengan tanah 

halus. 

3. Kelembaban tempat semai haru dijaga. Bila perlu siram 

dengan gembor saat pagi atau sore. 

4. Setelah 2-3 hari, kecambah akan tumbuh dipermukaan 

tanam. 

Gambar 5. Pesemaian benih Cabe 
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Perawatan Bibit di Persemaian 

Perawatan tanaman di persemaian adalah cara untuk 

mempersiapkan benih menjadi tanaman mudah atau bibit yang 

ketika dipindahkan di tempat pengembangan dalam keadaan 

kuat dan sehat. 

Ruang perawatan harus ada cahaya matahari, agar tanaman 

muda adaptif dengan cahaya dan akan tumbuh lebih segar lagi. 

Perawatan tanaman di persemaian 
meliputi: 

1. Selama tanaman dalam persemaian jangan lagi diberikan 

pupuk. Karena media yang telah disiapkan telah ada 

nutrisi selama tanaman di persemaian. 

2. Gunakanlah pengendalian dengan bioinsektisida dari 

tanaman 

3. Bila tidak ada serangan hama tidak perlu dilakukan 

pengendalian 

4. Tanaman saat kecil pasang sungkup, setelah besar 

sekitar umur 10 hari tanaman harus ada sinar matahari, 

agar tanaman kuat. 

5. Lakukan penyiraman sistim kabut, agar bibit muda tidak 

rusak. 
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Penanaman  Di Polybag 

Media tanam untuk di polybag sama dengan penyiapan 

media tanam untuk pembibitan Cabe. Campuran tanah 2 

bagian + pupuk kandang 1 bagian dicampur merata lalu 

dimasukkan dalam polybag atau media lain yang besarnya 

40 cm x 40 cm. atau 45 cm x 45 cm. 

Banyak media lain juga yang dapat dijadikan media 

penanaman untuk pekarangan rumah. Media seperti kaleng 

bekas, galon dll media yang dapat digunakan. Hal penting 

yang harus diperhatikan adalah wadah itu dapat menampung 

dan menjadi sarana pertumbuhan tanaman dengan baik. 

 

Gambar 5,6. Kilas Balik KebunBibit Desa (KBD) Paslaten II 

(2013) 
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Gambar 6. 

 

Gambar 7,8. Kilas Balik Membina Ibu-ibu KRPL di Bolsel 

(2013) 
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Gambar 8 

Persiapan Media/ lahan 
Pengembangan 

Pengembangan tanaman di persemaian, dapat dilakukan di 

lahan pertanaman atau halaman rumah, juga dapat melalui 

polybag atau wadah lain yang lebih besar untuk tanaman. 

Wadah atau lahan pengembangan harus telah disiapkan 10 

hari sebelum melakukan pemindahan bibit. Bila lahan luas atau 

pengembangan luas maka lakukan pengapuran lahan dengan 

dosis 4-5 ton per hekto are (ha). 

Untuk lahan besar, bajak dengan traktor dan cangkul bagian 

yang tidak kena traktor sedalam 30-40 cm, gulma dibersihkan.  

Atau paling tidak lahan sudah dibajak pertama 7 hari sebelum 

persiapan lahan untuk menanam. 
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Pada lahan luas, dibuat bedengan lebar 110-120 cm ( ukur 

jangkauan orang bila menyiang di bedeng) dan tinggi 30-40 cm, 

jarak antar bedengan 60-70 cm. panjang bedeng disesuaikan 

kondisi lahan Gambar 6,7. 

Lakukan pemupukan dasar urea 300, SP-36 250, KCl 100 lalu 

ditaburkan. Setiap meter persegi 100 gr dan aduk merata. 

Bila menggunakan mulsa plastik, setelah memastikan pupuk 

sudah terabur rata sesuai anjuran dalam bedeng, maka mulsa 

siap di pansang. Lakukan pemasangan mulsa saat matahari 

terik. Sehingga mulsa mudah dipasang. 

Saat panas terik, mulsa ditarik kuat dan akan mudah ditarik lalu 

kancingkan dengan bambu dalam tanah dimulai pada sisi awal 

ditarik sampai sisi akhir tarikan. Setelah dikancingkan sisi awal 

dan akhir, diikuti samping kiri dan kanan mulai dari sisi awal 

sampai di akhir. Mulsa akan kencang ketika tidak lagi panas. 

Pemasangan jarak tanam pada mulsa, sesuaikan dengan jarak 

tanam dianjurkan dengan menggunakan kaleng susu yang 

telah diisi dengan bara api, lalu dicolokkan pada jarak yang 

telah ditandai. Setiap mencolokkan pada jarak tanam, plastik 

mulsa akan bolong. 
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Gambar 9. 

 

Gambar 9,10. Simulasi ukuran bedengan , Lahan pekarangan 

luas dengan bedengan dan mulsa plastik,  

  

Lebar 

bedeng 110-

120 cm 

Tinggi 

Bedengan 

110-120 

cm 

Lebar 

Selokan 

60-70 cm 

Gambar 9.  
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Gambar 11. Simulasi Bedengan dan Jumlah Pupuk Dasar 

Sebelum Olah Tanah, penting diketahui keasaman (ph) 

tanah 

Tingkat Keasaman Jumlah Kapur (ton/ha 

4,8 6,45 

5 5,49 

5,2 4,54 

5,4 3,6 

5,6 2,65 

Sumber: http://pphp.kemtan.go.id 

Gambar 12. Tingkat Keasaman Tanah dan Jumlah Kapur 

 

Pupuk 
Kandang  

20-30 T/Ha 

Pupuk Nitrogen/ SP-36 
300kg, KCl 200 kg 

Aplikasi 100g/tanaman 

Diaduk Rata 

http://pphp.kemtan.go.id/
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Catatan: hubungi petugas pertanian setempat untuk mengukur 

pH dan juga menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering 

(PUTK). 

 

Penanaman di Bedengan Bermulsa 

1. Lakukan 

penanaman pada 

pagi hari atau 

sore 

2. Bibit yang telah 

siap di rumah 

persemaian, 

dibuka dari plastik polybag. Dengan hati-hati dilepaskan 

lalu masukkan pada bedengan yang telah disiapkan 

3. Tutup dengan tanah, lalu lakukan penyiraman dengan 

gembor 

4. Lakukan pemasangan ajir setiap tanaman,setelah 

berumur 20-21 hari setelah tanam.Tinggi ajir 1,5 m-1,75 

m tergantung varietas cabe 

5. Ajir dipasang dekat tanaman dan diikat membentuk huruf 

delapan pada tanaman. 
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Gambar 13,14. Tanaman ditanam pakai Mulsa Perak dan Cara 

penanaman di bedengan bermulsa 

  

Gambar 15. Ibu Persit saat 

menerima Bibit Cabe Siap 

tanam pada Pencanangan 

Gerakan Tanam Cabe 

dengan Tim Penggerak PKK 

Prov. Sulawesi Utara di 

Manado 
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Pemupukan Tanaman 

Peranan pupuk kandang sangat dominan dalam budidaya cabe 

rawit ini. Pupuk kandang dapat menggunakan kotoran ayam 

ras, buras, itik, sapi, atau kerbau. Selain menggunakan pupuk 

organik, pemberian pupuk buatan sangat perlu untuk 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Pupuk kandang diberikan sebagai pupuk dasar yang ditaburkan 

di bagian kiri dan kanan bedengan. Sedangkan pupuk buatan 

ditaburkan di bagian tengah bedengan dicampur dengan 

cangkul.  Setelah penebaran pupuk selesai, bedengan 

kemudian ditimbun kembali dengan tanah yang diambil dari 

bagian samping bedengan hingga tertutup dengan ketebalan 2 

– 3 cm.  

Bedengan yang telah ditaburi pupuk kemudain ditutup 

dengan mulsa HP (gambar 6,7 diatas) dibiarkan kira-kira dua 

hingga tiga hari untuk kemudian bibit cabai ditempatkan pada 

PEMUPUKAN CABE: 

1. Pada fase pertumbuhan,  masa vegetatif jenis pupuk NPK: 

16:16:16 sebanyak 10 gr per liter air. Dengan dosis 250 cc 

per tanaman. Setelah 15 hari setelah tanam (hst) dengan 

cara siram/ kocor. 

2. Pada fase generatif NPK, sebanyak 10-15 gr per liter air. 

Dengan dosis 250 cc per tanaman. Setelah umur 30-35 hst, 

dengan cara siram atau kocor. 

3. Pada fase generatif, NPK 7,5 gram per tanaman setelah umur 

50-65 hst dan 115 hst dengan cara ditugal pada setiap 

tanaman. 
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setiap lubang tanam yang sudah dibuat sebelumnya. 

Pertumbuhan cabe rawit akan tampak baik penampilan maupun 

vigornya pada umur 10 – 15 hst terlebih bila menggunakan 

bumbungan saat pembibitan. 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Hama dan penyakit yang seringkali menyerang cabe rawit 

adalah ulat daun, kutu daun serta penyakit bercak daun. 

Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (PHT) pada tanaman 

cabe rawit relatif lebih ringan dibandingkan cabe besar.  

 

Untuk mengendalikan serangan ulat, dapat digunakan 

insektisida biologis seperti Turex WP, sedangkan untuk 

mengendalikan kutu daun dan thrips dapat digunakan 

insektisida Winder 25WP atau Winder 100EC. Sedangkan 

pengedalian penyakit seperti bercak daun dapat dikendalikan 

dengan Kocide 54WDG atau Victory 80WP. Pemakaian 
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pestisida tersebut dapat dicampur sesuai dosis anjuran yang 

ada. 

SOP Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman 

dilakukan dengan cara: 

1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar tanaman 

2. Menanam tanaman buga-bugaan yang menjadi 

penyangga hama dan penyakit 

3. Melakukan pengamatan perkembangan tanaman dan 

serangan hama dan penyakit secara dini 

4. Bila terdeteksi ada seragan langsung lakukan 

pengendalian menggunakan bahan alami dari ramuan 

tanaman anti hama 

5. Bila ada tanaman sakit, lakukan eradikasi (buang 

tanaman yang sakit) 

Perawatan Tanaman 

1. Buang tunas di ketiak daun dibawah cabang bentuk Y 

2. Didaerah dataran rendah, perompelan dilakukan pada 

umur 8-12 hst 

3. Di daerah dataran tinggi lakukan perompelan pada umur 

15-0 hst 

4. Lakukan perompelan kembali setelah umur 75 pada 

tanaman di dataran rendah dan 90 hst di dataran tinggi. 
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Panen 

Tanaman cabe akan 

dipanen setelah 

buah telah berwarna 

merah dan agak 

merah. Jangan 

sampai tanaman 

cabe tidak dilakukan 

pemanenan, bila tidak melakukan pemanenan tanaman akan 

mati.  

Biasanya tanaman cabe yang tidak sering dipanen,adalah 

tanaman cabe yang ada di pekarangan. Dari pengalaman yang 

ada, petani sering hanya membeli pada penjajak sayur, dari 

https://2.bp.blogspot.com/-2bruXg7QwhI/Tqtz6_LIDcI/AAAAAAAAABU/byBtQx35vLw/s1600/datastudi-_-budidaya-cabe.jpg
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pada panen yang di pekarangan, karena sayang memanen, 

karena indah kelihatan, kata petani. 

Setelah tanaman berumur kira-kira 80 – 90 hari, buah 

cabe sudah dapat dipetik. Pemanenan harus ekstra hati-hati 

sehingga jangan sampai ada yang luput dari pemetikan 

(pemanenan). Berdasarkan pengalaman, cabe rawit dapat 

dipanen minimal 15 kali bahkan bisa sampai 18 kali. 

Tergantung situasi dan kondisi tanah, vareitas serta lingkungan 

yang menunjang.  

Penggunaan ulang pupuk yang sama dengan dosis 

setengahnya dari dosis awal ditenggarai dapat memperpanjang 

masa panen cabe rawit 2 – 3 kali lagi (lihat rekomendasi 

pemupukan cabe di atas). 
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Analisa Usaha Tani Cabe Rawit 

LUAS : 0,5 HA = 5000m2 
POPULASI    : 9.000 Tanaman 
 
No Uraian Jumlah Harga Rp. Jumlah 

A. Sarana Produksi    

1 Benih Cabe 60 4000 240.000 

2 Pupuk Kandang 300 8000 2.400.000 

3 Kapur  40 40.000 1.600.000 

4 Pupuk Organik    

 1. Urea 5 65.000 325.000 

 2. SP-36 75 2500 187.000 

 3. Korkali 2 450.000 900.000 

4 Polybag 45 x 45 cm 8 20.000 160.000 

5 Pestisida 30 70.000 210.000 

   Jumlah 6.022.000 

B. Biaya Tenaga Kerja    

1 Pembersihan lahan 3 100.000 300.000 

2 Pengolahan Tanah 

Traktor 
1 750.000 750.000 

3 Angkut tabur pupuk 3 150.000 450.000 

4 Tabur Kapur 2 100.000 200.000 

5 Pesemaian  6 100.000 600.000 

6 Tanam 3 hari 9 100.000 900.000 

7 Penyiangan 5 kali 10 100.000 1.000.000 

8 Pemupukan 4 kali 15 100.000 1.500.000 

9 Penyemprotan 6 kali 6 100.000 600.000 

10. Panen 8 kali 3 orang 24 100.000 2.400.000 

11 Jumlah 8.700.000 

12 Total A + B = Rp. 14.722.000 

13 Panen I-II-III 4.000 kg x Rp.10.000 = Rp. 40.000.000 

14 Penerimaan Rp.40.000.000 – Rp.14.722.000 = Rp. 

25.278.000 

15 B/C Rp. 25.278.000: Rp.14.722.000 = 1,7 
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Asumsi Normal Produksi Panen: 

1. Panen Pertama 0,15 gram per pohon = 0,15 grm x 9.000 

pohon = 1.350 kg x Rp.15.000 per kg =Rp. 20.250.000,- 

2. Panen Kedua 0,25 gram per pohon = 0,25 gram x 9.000 

pohon = 2.250 kg x Rp. 15.000 per kg = Rp. 33.750.000,- 

3. Panen Kedua 0,25 gram per pohon = 0,25 gram x 9.000 

pohon = 2.250 kg x Rp. 15.000 per kg = Rp. 33.750.000,- 

dst 

4. Panen Kedua 0,25 gram per pohon = 0,25 gram x 9.000 

pohon = 2.250 kg x Rp. 15.000 per kg = Rp. 33.750.000,- 

dst 

5. Panen Kedua 0,25 gram per pohon = 0,25 gram x 9.000 

pohon = 2.250 kg x Rp. 15.000 per kg = Rp. 33.750.000,- 

dst 
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Penutup 

Keberhasilan teknologi inovasi yang telah dikaryakan oleh para 

peneliti dan pengkaji, adalah upaya untuk memecahkan 

permasalahan pelaku utama untuk menghasilkan produk 

pertanian bagi manusia. 

Komitmen dan integritas pelaku utama dalam menerapkan 

teknologi sesuai yang dianjurkan, adalah kunci utama 

keberhasilan. Dengan menerapkan teknologi dengan tepat, 

pasti hasil akan didapat. 

Apa yang telah diuraikan dalam buku ini, adalah salah satu 

upaya untuk mendampingi pelaku utama dalam kegiatan 

usahatani. Bila menemui kendala terkait dengan Inovasi 

Teknologi yang diuraikan dalam buku ini, BPTP Sulawesi Utara 

dengan terbuka dapat membantu. 

Semoga karya para penulis ini, dapat menjadi sarana yang 

baik, bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Kritik dan 

saran konstruktif dalam membangun akan terbuka kami terima. 

Dan semoga “Senyuman kita, adalah menjadi senyuman alam 

ciptaan-Nya. Dan tangisan alam, tidak lagi menjadi ketakutan 

kita”. (*artur17). 
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Sumber Bacaan 

 Budidaya Cabe yang Baik dan Benar, 

http://pphp.kemtan.go.is  

 Juknis Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan 

Lestari dan Sinergi Program T.A.2013 Balitbangtan. 

 Cara Tanam Cabe Rawit Dari Biji, 

http://www.lintangsore.com/2016/02/  

 Ketepatan Dosis Pemupukan Cabe Sesuaikan Varietas 
dan Kondisi Tanah- 

http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/106-
infoteknologi4/729-teknologi-pemupukan-tanaman-cabe-
ketepatan-dosis-sesuai-varietas-dan-kondisi-tanah  

 Teknologi Budidaya Cabe 

http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/106-

infoteknologi4/728-teknologi-budidaya-cabe  

 Kementan Gandeng Perempuan Untuk Tanam Cabe 
http://www.suara.com/bisnis/2017/01/17/174147/kementan-gandeng-kaum-perempuan-untuk 

 Menteri Pertanian Luncurkan Gerakan Tanam 50 Juta 

Cabe http://hortikultura.pertanian.go.id  

 Gerakan Aksi Puasa Penmbangunan (APP) 2017-2019 

KWI http://www.sesawi.net/wp-

containt/uploads/2016/09/APP.KWI-jpg  

http://pphp.kemtan.go.is/
http://www.lintangsore.com/2016/02/
http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/106-infoteknologi4/729-teknologi-pemupukan-tanaman-cabe-ketepatan-dosis-sesuai-varietas-dan-kondisi-tanah
http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/106-infoteknologi4/729-teknologi-pemupukan-tanaman-cabe-ketepatan-dosis-sesuai-varietas-dan-kondisi-tanah
http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/106-infoteknologi4/729-teknologi-pemupukan-tanaman-cabe-ketepatan-dosis-sesuai-varietas-dan-kondisi-tanah
http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/106-infoteknologi4/728-teknologi-budidaya-cabe
http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/106-infoteknologi4/728-teknologi-budidaya-cabe
http://www.suara.com/bisnis/2017/01/17/174147/kementan-gandeng-kaum-perempuan-untuk
http://hortikultura.pertanian.go.id/
http://www.sesawi.net/wp-containt/uploads/2016/09/APP.KWI-jpg
http://www.sesawi.net/wp-containt/uploads/2016/09/APP.KWI-jpg
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