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BERTANAM 

LOMBOK BESAR 
 

 

 

permintaan konsumen akan lombok besar alau cabe X merah 

di Indonesia selalu mengalami peningkatan sayang sekali 

petani disini belum mampu untuk memenuhi permintaan 

tersebut karena rata-rata produksi masih rendah sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan tersebuL harus didatangkan dari 

luar daerah, padahal ini merupakan peluang yang bagus 

apalagi harga cabe merah jarang mengalami kemerosotan 

harga, balikan sebaliknya sering kali terjadi lonjakan harga 

yang cukup tinggi. 

Rendahnya produktivitas karena ketidaktahuan petani 

terhadap teknik-teknik produksi di Indonesia melalui kegiatan 

uji adaptasi teknologi tanaman lombok dengan pemupukan 

yang sesuai serta penggunaan mulsa plastik, ternyata dapat 

mengurangi kerontokan bunga dan buah sehingga dapat 

meningkatkan hasil panen 30 ■ 40% lebih tinggi dibanding 

penanaman tanpa penggunaan mulsa plastik. 

 

 

CARA BERCOCOK TANAM 
 

Benih dan Persemaian 

- Keperluan benih 1 ha ± 300 gr. 

- Buatlah lahan persemaian dengan arah utara selatan yang 

menghadap ke Timur dengan atap rumbia atau jerami 

kering yang mudah dipasang alau dilepas. 

- Media semai berupa campuran tanah dengan pupuk 

kandang atau kompos yang telah disaring (1:1). 

- Rendamlah benih lombok ke dalam air panas 50° C (masih 

bisa dirasa dengan telunjuk) selama l jam. 

- Ambillah benih yang tenggelam kemudian ditaburi dengan 

Dhitane M-45 atau Antraeol dengan dosis 0.5 gram/1000 

biji. 
 

- Semaikan benih lombok ke dalam kantong pembibitan 

(plastik / polyhag / daun pisang kering) yang telah diisi 

media semai sebanyak 1 biji perkantong pembibitan yang 

telah tersusun rapi di lahan persemaian. 

- Lakukan penyiraman, penyiangan, pertumbuhan bibit 

yang kurang baik/terkena serangan hama penyakit 

dicabut, agar diperoleh bibit yang sehat. 

 

PERSIAPAN LAHAN 

- Tanah dicnngkul/dibajak sebanyak dua kali. dibuat 

bedengan «lengan ukuran lebar L5 m tinggi 40 cm jarak 

antar bedeng 50 cm. 

- Pengapuran dengan dosis 2 ton/ha dilakukan bersamaan 

dengan pengolahan tanah 

 

PEMUPUKAN DAN DOSIS PUPUK 

- Penanaman lombok dengan menggunakan mulsa 

pemupukan diberikan sekaligus pada saal menjelang 

tanam bibit sebelum pemasangan mulsa. 

- Dosis pupuk : 
 

- Pupuk Kandang 10 ton/ha 

- Urea 133 kg.'lui 

. Sp-36 250 kg/ha 

- KCL 100 kg/ha 
 

 

PEMASANGAN MULSA PLASTIK  

- Bedeng tanam yang telah dipupuk ditutup dengan mulsa 

plastik, lakukan pada waktu siang saat terik matahari agar 

plastik dapat terpasang kencang dan rapi. 

- Jepit dengan plat bambu pada pinggir dan sudut bedeng 

tanam, agar mulsa tidak mudah terkuak oleh angin. 
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Lubaugilah mulsa plastik dengan jarak tanam 60 cm x 60 

cm menggunakan kaleng bekas yang berdiameter + 10 cm 

dan kaleng diisi dengan bara api dari arang. 

Setiap bedengan dibuat 2 baris lubang tanam. 
 

PENANAMAN 

+ 20 hari setelah semai, pindahkan bibit lombok ke bedeng 

tanam lakukan penanaman secara hati-hati pada waktu 

pagi atau sore hari. 

Sebelum bibit ditanam celupkan dulu ke dalarri larutan 

misalnya : benlatc. Dhitanc M - 45. Ridomil MZ dengan 

dosis 0.5 • 1 gram/Jiler selama I menit untuk mencegah 

infeksi dan penularan penyakit serta mempermudah 

pelepasan dari polyhag. 

Keluarkan dengan hati-hati bibit lombok beserta medianya 

dari polybag kemudian ditanam pada lubang tanam yang 

telah disiapkan. 

 

PEMELIHARAAN 

Buatlah ajir dari bambu setinggi l m dan pasanglah di dekat 

tanaman jangan sampai merusak perakaran, ikat dengan 

tali rafia agar tanaman ciapat berdiri kokoh. 

Penyulaman dilakukan paling lambai 1 - 2 minggu setelah 

tanam. 

 

 

PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT 

Penyakit bercak daun dan Antraknosa dikendalikan dengan 

fungisida Antracol atau Daconil 0,2 % diberikan seminggu 

sekali sampai M hari menjelang panen. 

Kerontokan bunga dan buah diatasi dengan Aionik I ml/J 

air pada umur 2. 3.- 7 minggti seteiah tanam. 

Untuk mengalasi ulat groyok disemprot dengan Hostathion 

40 HC 2 cc/liter. 

Buah yang akan dikeringkan dipanen setelah matang 

penuh. 

Untuk mengurangi kerusakan selama pengangkutan 

gunakan karung plastik yang berlubang atau karung 

jala. 

 

ANALISA USAHA TANI  
 

I. Biaya Produksi (Rp/ha) 

A. Sarana Produksi Volume 

- Benih 300 gr 

- Pupuk Kandang 10 ton 

- Kapur Dolomit 2 ton 

- Urea 133 kg 

- SP-36 250 kg 

- KCL 200 kg 

- Mulsa Plastik 6 gulung 
 

- Obai-obaian : 

- Insektisida 

- Fungisida 
 

Junilah 
 

50 HOK 200 HOK 

30 HOK 20 HOK 

300 HOK 200 

HOK 

 

Jumlah 

Jumlah 

 

PANEN DAN PASCA PANEN 

Panen pertama pada umur ± 75 hari setelah tanam dengan 

selang waktu panen 3 - 4  hari. 

Bila ada buah yang rusak karena lalat buah atau 

Antraknosa. buah juga dipanen lalu dimusnahkan. 

Buah yang langsung dipasarkan dipanen matang, untuk 

pemasaran jarak jauh di panen waktu buah matane hiiau. 

Toia! Biaya ( A + B + C) 

II. Hasil (kg/ha) Harga (Rp/kg) Penerimaan 

II. Keuntungan 29.250.000.- 

21.167.250 = 

8.082.750 
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Rupiah 

300.000,-700

.000.-520.00

0.-152.950.-

490.000,-420

.000,-2.160.0

00.- 

B. Tenaga Kerja 

- Semai 

- Pengolahan Tanah 

- Pemasangan Mulsa 

- Tanam 

- Pemeliharaan 

- Panen & Angkut 

G. Biaya Lain-lain 

- Sewa tanah 1 ha 

- Bunga Bank 

- Kemasan 

800.000.-1.2

00.000.- 

 

6.742.950.- 
 

750.000.-3.0

00.000.-450.

000.-300.000

,-4.500.000.-

3.000.000,- 

 

12.000.000.- 
 

400.000,-1.9

24.300.-100.0

00.- 

 

2.424.300.- 

2 U 67.250.- 

9.750,-3.000.-

29.250.000.- 


