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Abstrak 
DRIS (Diagnosis and Recommendation Integrated System) merupakan salah satu metode untuk menentukan 

komposisi unsur hara yang paling berimbang agar diperoleh produksi dan kualitas hasil optimal. Langkah awal 

penggunaan metode DRIS adalah menentukan rata-rata rasio hara tanaman yang berproduksi tinggi untuk digunakan 

sebagai indikator impiris. Percobaan ini dilakukan di Kecamatan Cempaka Gunung Kupang Banjarbaru. Hasil 

percobaan menunjukkan bahwa norms rasio hara N/P, N/K dan K/P tanaman cabai di Kecamatan Cempaka berturut-

turut adalah 18,34; 0,64; dan 28,78. Kisaran rasio hara N/P, N/K dan K/P tanaman cabai yang seimbang di Kecamatan 

Cempaka berturut-turut adalah 15,50 – 21,18; 0,55 – 0,72; dan 26,30 – 31,26. Berdasarkan indeks DRIS, di Kecamatan 

Cempaka terjadi kekahatan hara N dan P. Untuk memperoleh produktivitas cabai optimal di daerah tersebut, maka 

pemupukan yang mengandung hara N dan P perlu diperhatikan. 

 

Kata kunci: Keseimbangan hara, cabai, metode DRIS 

Abstract 

DRIS (Diagnosis and Recommendation Integrated System) is a method of nutrient analysis that can be used to 

determine nutrient balances for maximum and optimum yield. The first step of using DRIS method is determining the 

average nutrient ratio for crops that has the highest yield as the impirical indicator. This research was conducted in 

Kecamatan Cempaka Gunung Kupang Banjarbaru. Results showed that the indicator nutrient ratio of N/P, N/K and 

K/P in chilli crops at Kecamatan Cempaka were 18.34, 0.64, and 28.78, respectively. The balance nutrient ratio of N/P, 

N/K and K/P in chilli crops in Kecamatan Cempaka, each was 15.50 - 21.18, 0.55 - 0.72, and 26.30 - 31.26. Based on 

DRIS standard, N and P was each a limiting factor for optimum chilli yield, at Kecamatan Cempaka. For obtaining on 

optimum chilli productivity in those area, fertilization containing N and P nutrient needs be considered. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Cabai besar (Capsicum annuum L.) merupakan 

salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai 

ekonomi penting di Indonesia. Kebutuhan akan komoditas 

ini semakin beragam dan akan terus meningkat setiap 

tahunnya sehingga berpotensi untuk dikembangkan. 

Untuk memenuhi kebutuhan cabai besar tersebut 

diperlukan pembudidayaan yang baik, sehingga tanaman 

dapat tumbuh dengan baik dan diperoleh produksi yang 

maksimum. 

Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (2013), produktivitas cabai besar di 

Kalimantan Selatan selama periode tahun 2008 sampai 

tahun 2012 yaitu rata-rata 6,02 t/ha, ini lebih rendah 

dibandingkan dengan produktivitas nasional tahun 2012 

mencapai 7,94 t/ha. 

Penanaman cabai besar seringkali menghadapi 

banyak kendala dalam meningkatkan produktivitas baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu faktor 

yang menyebabkan rendahnya produksi cabai besar di 

Kalimantan Selatan yaitu efisiensi serapan unsur hara 

oleh tanaman yang tergolong rendah, dalam hal ini 

menyangkut masalah pemupukan. Penggunaan jenis 

pupuk, dosis pupuk, cara pemupukan dan waktu 

pemupukan yang salah, malah  

Penanaman cabai besar seringkali menghadapi 

banyak kendala dalam meningkatkan produktivitas baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu faktor 

yang menyebabkan rendahnya produksi cabai besar di 

Kalimantan Selatan yaitu efisiensi serapan unsur hara 

oleh tanaman yang tergolong rendah, dalam hal ini 

menyangkut masalah pemupukan. Penggunaan jenis 

pupuk, dosis pupuk, cara pemupukan dan waktu 

pemupukan yang salah, malah mengakibatkan 

ketidakseimbangan hara di dalam tanah, pada akhirnya 

tanaman mengalami gejala pelandaian produksi (leveling-

off). Oleh karena itu, masalah ketidakseimbangan hara 

perlu mendapatkan solusi pemecahannya melalui 

pemupukan berimbang berdasarkan uji tanah dan 

tanaman. 

Pemupukan berimbang adalah pemberian beberapa 

jenis unsur hara makro terutama N, P, K, Ca, Mg, S dan 

unsur hara mikro Cu dan Zn dalam jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan tanaman berdasarkan hasil uji tanah 

dan tanaman. Pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk 
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organik dan anorganik. Penggunaan pupuk organik dalam 

jumlah besar akan memberikan manfaat bagi tanaman, 

yaitu pada saat terjadi penguraian, pupuk organik 

menyumbangkan unsur hara serta membantu 

meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, 

sehingga tanaman tidak mengalami defisiensi hara dan 

dapat melakukan proses fisiologisnya secara ideal, 

sedangkan untuk penggunaan pupuk anorganik perlu 

berhati-hati, bila tidak memperhatikan jumlah dosis dan 

waktu pemberiannya, maka menyebabkan unsur hara di 

dalam tanah menjadi tidak seimbang. Hal ini dapat 

mengakibatkan produksi akan semakin menurun. Oleh 

karena itu, untuk mempertahankan produksi tetap optimal 

maka kondisi keseimbangan hara tanah perlu dijaga 

dengan baik. 

Berkaitan dengan penilaian keseimbangan hara, 

telah dikenal beberapa metode diagnosis berdasarkan 

hasil analisis tanaman, salah satunya metode DRIS 

(Diagnosis and Recommendation Integrated System) yang 

telah dikembangkan oleh Beaufils di Universitas Natal, 

Afrika Selatan (1957–1973). Untuk efisiensi pemupukan, 

metode ini dinilai lebih baik dibanding beberapa metode 

lainnya. Prinsip konsep metode DRIS adalah menilai hara 

tanaman untuk menentukan komposisi unsur-unsur hara 

yang paling berimbang agar diperoleh produksi 

maksimum dan kualitas hasil optimal [1]. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keseimbangan unsur hara N, P dan K untuktanamancabai 

dengan menggunakan metode DRIS (Diagnosis and 

Recommendation Integrated System). 

II. BAHAN DAN METODE 

Metode penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif (survei) dan kuantitatif (analisa laboratorium). 

Pengambilan sampel tanaman berprooduksi tinggi 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

 

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai 

dengan bulan Juli 2013, meliputi kegiatan lapangan dan 

analisa di laboratorium. Pengambilan sampel tanaman 

yang dilaksanakan di lahan petani cabai Kecamatan 

Cempaka Gunung Kupang Banjarbaru. Sedangkan untuk 

kegiatan laboratorium dilaksanakan di Laboratorium 

Fisika dan Kimia Tanah Fakultas Pertanian Unlam 

Banjarbaru. 

B. Pelaksanaan 

1). Pengambilan dan Analisis Sampel  

Pengambilan sampel tanaman dilakukan di lokasi 

yang telah ditentukan, yaitu pada areal pertanaman cabai 

besar yang memiliki produktivitas tinggi dengan kisaran 7 

– 8 t/ha [2]. (diberi kode sampel TGK a1 s.d. TGK a10), 

Sampel tanaman diambil sebanyak 10 titik secara 

representatif (mewakili dari permasalahan hara tanaman 

yang sedang diteliti). Sampel tanaman berproduksi rendah 

(diberi kode sampel TGK b1 dan TGK b2), Sampling 

tanaman dilakukan pada saat cuaca yang baik (calm 

condition), tidak mendung, tidak terik dan tidak hujan, 

cuaca cerah, dan dilakukan di atas jam 8 pagi dan di 

bawah jam 12 siang. Tanaman yang diambil adalah 

bagian daun ketiga dari pucuk, daun tidak kotor oleh 

tanah ataupun debu, tidak rusak yang disebabkan oleh 

hama atau penyakit, angin dan sebagainya (daun mulus 

dan berwarna hijau tua) [3]. Pengambilan sampel tanaman 

dilakukan pada saat tanaman cabai mulai memasuki masa 

reproduksi, yaitu pada saat tanaman memasuki fase 

berbunga (berumur ± 2 bulan). 

Sampel tanaman dianalisis mengikuti prosedur 

baku. Sampel daun dibersihkan dengan 1% deterjen dan 

dibilas dengan aquades, kemudian dikeringkan dengan 

oven pada suhu 65 
o
C selama 48 jam [4]. Sampel daun 

yang telah dikeringkan kemudian digiling menggunakan 

mesin penggiling jaringan tanaman. Sampel daun yang 

sudah halus kemudian dianalisis secara destruksi dengan 

asam sulfat pekat (96–99%), kemudian ditetapkan kadar 

hara N, P dan K jaringan tanaman sesuai dengan prosedur 

kerja Laboratorium Fisika dan Kimia Tanah Fakultas 

Pertanian Unlam Banjarbaru. 

2). Penyusunan Norms 

Sebelum pembuatan diagram DRIS, terlebih 

dahulu disusun norms nisbah hara pada daun cabai. 

Norms nisbah hara ditetapkan berdasarkan hasil analisis 

daun pada tanaman yang memiliki produktivitas tinggi 

[5]. Norms tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk 

menilai keseimbangan hara dan urutan kebutuhan unsur 

hara pembatas serta prioritas pemupukan yang harus 

diberikan pada tanaman cabai besar yang berproduksi 

rendah berdasarkan indeks DRIS. 

3). Pembuatan Diagram DRIS 

Tahap pertama dalam membuat diagram DRIS 

adalah menghitung norms nisbah hara yaitu rasio hara 

tanaman cabai besar berproduksi tinggi. Norms nisbah 

hara dinyatakan dengan perbandingan %N dan %P 

(disimbolkan n/p); perbandingan %N dan %K 

(disimbolkan n/k); perbandingan %K dan %P 

(disimbolkan k/p). Masing-masing nisbah dihitung rata-

rata (X), standar deviasi (SD) dan koefisien 

keragamannya (KK). 

Tahap kedua yaitu membuat diagram DRIS. 

Masing-masing norms dibuat sumbunya dan perpotongan 

antar sumbu merupakan nilai norms tersebut. Titik pusat 

lingkaran merupakan nilai rata-rata nisbah hara (Norms) 

lingkaran dalam yang bergaris tengah X ± 2/3SD yang 

selanjutnya merupakan variasi batas kisaran hara 

seimbang. Lingkaran luar yang bergaris tengah X ± 

4/3SD merupakan variasi batas kisaran hara yang dinilai 

kurang seimbang atau mendekati seimbang bila terletak 

diantara lingkaran dalam dan lingkaran luar, sedangkan di 

luar lingkaran luar merupakan batas nisbah hara yang 

tidak seimbang. 

4). Penghitungan Indeks DRIS 

Untuk mengetahui relatif besarnya kekurangan 

(kahat) masing-masing unsur hara, maka diperlukan nilai 

indeks DRIS yang dihitung dengan rumus [6] sebagai 

berikut: 

Indeks DRIS N=  
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Indeks DRIS P =  

Indeks DRIS K =  

Persyaratan: 

bila N/P > n/p, maka f(N/P) = {(N/P)/(n/p) – 1} x 

100 x (10/KK), atau 

bila N/P < n/p, maka f(N/P) = {1 – (n/p)/(N/P)} x 

100 x (10/KK) dan seterusnya 

dimana f(N/P), f(N/K) dan f(K/P) adalah fungsi 

nisbah hara NPK dari contoh yang diteliti, n/p adalah 

norms yaitu rata-rata rasio hara N dibagi P dari petak-

petak perlakuan yang berproduksi tinggi. KK adalah 

koefisien keragaman dari norms n/k dan k/p, sedangkan Z 

adalah jumlah fungsi. Jumlah seluruh indeks hara adalah 

nol, karena masing-masing nilai fungsi rasio hara yang 

satu ditambah dan dikurangkan terhadap lainnya. 

Semakin negatif indeks suatu hara maka semakin kurang 

unsur hara tersebut, dan semakin positif indeks suatu hara 

semakin tidak dibutuhkan oleh tanaman. Indeks hara yang 

mendekati nol menunjukkan unsur hara tersebut 

seimbang. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1). Status Hara dan Rasio Hara 

Berdasarkan hasil analisis sampel daun cabai besar 

yang diambil dari areal pertanaman cabai di Kecamatan 

Cempaka Gunung Kupang Banjarbaru yang berproduksi 

tinggi sebesar 7,8 t/ha, diperoleh kadar hara N, P dan K 

daun cabai. Kadar hara N pada daun cabai berkisar antara 

2,18 – 4,36%, kadar hara P berkisar antara 0,16 – 0,21%, 

dan kadar hara K dari 4,79 – 5,73%. Hasil analisis 

tersebut kemudian digunakan untuk menentukan rasio 

hara N/P, N/K dan K/P pada daun cabai. Besarnya nilai 

rasio hara N/P, N/K dan K/P disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Hasil analisis status hara dan rasio hara daun 

cabai besar 

Kode 

Sampling 

Kadar Hara Daun 

(%) 
Rasio Hara 

N P K N/P N/K K/P 

TGK a1 3,27 0,18 5,45 18,17 0,60 30,28 

TGK a2 3,42 0,18 5,73 19,00 0,60 31,83 

TGK a3 3,98 0,19 5,54 20,95 0,72 29,16 

TGK a4 3,45 0,20 5,54 17,25 0,62 27,70 

TGK a5 3,09 0,19 5,35 16,26 0,58 28,16 

TGK a6 4,27 0,21 4,79 20,33 0,89 22,81 

TGK a7 4,36 0,16 5,73 27,25 0,76 35,81 

TGK a8 2,18 0,19 5,07 11,47 0,43 26,68 

TGK a9 2,92 0,21 5,16 13,90 0,57 24,57 

TGK a10 3,38 0,18 5,54 18,78 0,61 30,78 

 

 

2). Norms Rasio Hara 

Nilai norms rasio hara tanaman cabai besar 

ditentukan oleh kadar dan komposisi hara N, P dan K 

dalam daun sebagai hasil metabolisme tanaman. Norms 

merupakan nilai rata-rata rasio hara N/P, N/K dan K/P 

dari kelompok tanaman yang memiliki tingkat 

produktivitas tinggi atau kelompok tanaman yang 

pertumbuhannya optimum. Norms rasio hara, standar 

deviasi dan koefisien keragaman daun cabai besar 

disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Nilai rasio hara, norms, standar deviasi dan 

koefisien keragaman daun cabai besar 

Rasio Hara 
Norms 

(X) 

Standar 

Deviasi 

(SD) 

Koefisien 

Keragaman 

(KK) (%) 

n/p 18,34 4,26 23,22 

n/k 0,64 0,13 19,71 

k/p 28,78 3,72 12,92 

 

Norms rasio hara dari hasil analisis hara daun 

cabai besar pada masing-masing rasio adalah 18,34; 0,64; 

28,78; standar deviasinya adalah 4,26; 0,13; 3,72; 

sedangkan koefisien keragaman (KK) adalah 23,22%; 

19,71% dan 12,92%. Nilai-nilai norms rasio hara, standar 

deviasi dan koefisien keragaman ini akan berpengaruh 

terhadap status rasio hara (seimbang, kahat, berlebih). 

3). Status Rasio Hara 

Hasil perhitungan norms rasio hara pada Tabel 2, 

selanjutnya dihitung status rasio haranya berdasarkan 

tingkat keseimbangan masing-masing rasio. Status rasio 

hara yang seimbang dirumuskan dengan tanda X, di mana 

X adalah nilai norms rasio hara. Status kahat ringan 

dirumuskan dengan X – 2/3 SD, di mana SD adalah 

standar deviasi masing-masing rasio hara. Status kahat 

berat dirumuskan X – 4/3 SD, status berlebihan ringan 

dirumuskan X + 2/3 SD, dan status berlebihan berat 

dirumuskan X + 4/3 SD. 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh rasio hara 

N/P, N/K dan K/P yang kahat berat, kahat ringan, 

seimbang, berlebihan ringan dan berlebihan berat untuk 

daun tanaman cabai besar (Tabel 3). 

Tabel 3.  Hasil analisis status rasio hara N/P, N/K dan 

K/P daun cabai besar 

Nisbah 
Hara 

Status Rasio Hara 

Kahat 

Berat 

Kahat 

Ringan 
Seimbang 

Berlebihan 

Ringan 

Berlebihan 

Berat 

N/P <12,66 
12,66– 

<15,50 

15,50 – 

21,18 

>21,18 – 

24,01 
>24,01 

N/K <0,47 
0,47 – 
<0,55 

0,55 – 
0,72 

>0,72 – 
0,80 

>0,80 

K/P <23,82 
23,82– 

<26,30 

26,30 – 

31,26 

>31,26 – 

33,74 
>33,74 

Untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan atau 

kelebihan unsur hara N, P dan K pada tanaman cabai 

besar, sehingga dapat memberikan respon pertumbuhan 

tanaman yang tidak optimal karena komposisi hara dalam 

daun tidak berimbang dapat dilakukan diagnosis secara 

kualitatif menggunakan diagram DRIS (Gambar 1). 
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Gambar 1.  Diagram DRIS untuk memperoleh urutan 

kualitatif kebutuhan hara NPK pada 

tanaman cabai besar 

Diagram DRIS merupakan diagnosis kualitatif 

yang menunjukkan variasi hara berimbang yang 

digambarkan dalam suatu lingkaran. Titik pusat lingkaran 

merupakan nilai rata-rata nisbah (rasio) hara, lingkaran 

dalam bergaris tengah merupakan kisaran nisbah hara 

berimbang, sedangkan lingkaran luar merupakan variasi 

batas kisaran hara yang dinilai kurang berimbang. 

Setelah diperoleh diagram DRIS berdasarkan 

status rasio hara N/P, N/K dan K/P pada daun cabai besar, 

kemudian dilakukan pengujian terhadap keseimbangan 

hara NPK pada tanaman cabai di lokasi yang sama tetapi 

pada areal pertanaman cabai yang berbeda dan diketahui 

memiliki produktivitas rendah. 

Sebagai contoh pada lokasi yang berproduksi 

rendah, hasil analisis daun diperoleh data kadar hara N 

antara 2,31% – 2,96%; kisaran hara P adalah 0,18% – 

0,19%; sedangkan unsur hara K memiliki kisaran 5,73% – 

6,01%. Dengan menggunakan cara perhitungan yang 

sama dengan diagram DRIS hasil diagnosis disajikan 

pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Hasil diagnosis hara N, P dan K daun cabai  

berdasarkan DRIS pada lokasi yang berproduksi 

rendah 

Titik 

Samplin

g 

Kadar Hara Daun 

(%) 
Rasio Hara 

Hasil 

Diagnosi
s 

Diagram 

DRIS 

N P K N/P 
N/

K 
K/P 

 

TGK b1 2,96 0,18 6,01 
16,4

4 

0,4

9 

33,3

9 

N 

TGK b2 2,31 0,19 5,73 
12,1

6 

0,4

0 

30,1

6 

N 

 

4). Penilaian Status Hara Menggunakan Indeks DRIS 

Untuk mengetahui gejala kekahatan hara yang 

menjadi penyebab ketidakseimbangan hara dalam 

tanaman dapat dihitung menggunakan indeks DRIS. 

Sebagai contoh bagaimana cara mendiagnosis 

permasalahan hara yang terjadi pada tanaman cabai yang 

memiliki produktivitas rendah. Berdasarkan indeks DRIS 

tersebut dapat diketahui urutan kebutuhan hara yang 

merupakan prioritas utama yang harus diberikan untuk 

memperbaiki tingkat keseimbangan hara yang 

berproduksi rendah tersebut. Tabel 5 menyajikan urutan 

kebutuhan hara N, P dan K tanaman cabai berdasarkan 

indeks DRIS. 

 

Tabel 5.  Hubungan antara kadar hara dalam daun, indeks 

hara dan urutankebutuhan NPK tanaman cabai 

besar 

Titik 

Sampling 

Kadar hara daun (%) Indeks hara 
Urutan 

Kebutuha

n Hara 

N P K N P K 
 

TGK b1 2,96 0,18 6,01 -9,94 -3,72 13,66 N>P>K 

TGK b2 2,31 0,19 5,73 -25,68 9,09 16,59 N>P>K 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai indeks 

hara N, P dan K pada lokasi yang memiliki produktivitas 

rendah sangat bervariasi (Tabel 5). Indeks hara N pada 

titik sampling TGK b1 dan TGK b2 bernilai negatif yaitu 

-9,94 dan -25,68. Nilai indeks hara P adalah -3,72 dan 

9,09; sedangkan nilai indeks hara K masing-masing 

titikadalah bernilai positif yaitu 13,66 dan 16,59. 
 

B. Pembahasan 

Untuk menggambarkan keseimbangan unsur hara 

N, P dan K pada daun cabai yang berproduksi tinggi, 

maka dihitung nilai norms dari masing-masing rasio hara. 

Nilai norms rasio hara daun cabai menggambarkan 

hubungan antara produksi dengan kadar hara daun cabai 

yang dikumpulkan dari suatu areal pertanaman cabai yang 

berproduksi tinggi. Kemudian dari rataan komposisi hara 

pada areal yang berproduksi tinggi diperkirakan berada 

dalam keadaan optimal/seimbang. Koefisien keragaman 

(KK) menggambarkan peranan atau kontribusi hara 

tersebut terhadap proses produksi atau pertumbuhan 

tanaman. Semakin tinggi nilai KK maka semakin kecil 

nilai kontribusi hara tersebut terhadap pertumbuhan atau 

produktivitas tanaman. Standar deviasi (SD) atau 
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simpangan baku dari masing-masing norms berguna 

dalam menghitung kisaran keseimbangan hara dalam 

diagram DRIS; menghitung koefisien keragaman (KK), 

dimana KK = (SD/rata-rata norms) x 100; standar deviasi 

juga digunakan untuk menghitung fungsi hara. Semakin 

besar SD, maka kontribusi hara yang bersangkutan 

semakin kecil peranannya terhadap nilai indeks hara, dan 

sebaliknya. Standar deviasi juga berguna untuk melihat 

rata tidaknya perbedaan norms produksi tinggi dengan 

norms produksi rendah. 

Status rasio hara (Tabel 3) memperlihatkan 

kandungan unsur hara daun cabai hasil analisa daun 

berada dalam kisaran tingkat keseimbangan untuk 

masing-masing rasio. Kondisi hara di luar nilai kisaran 

tersebut berarti hara tanaman berada dalam keadaan 

kurang atau tidak seimbang. 

Berdasarkan diagram DRIS (Gambar 1), kisaran 

rasio hara N/P seimbang adalah 15,50 – 21,18. Rasio hara 

N/K seimbang berkisar antara 0,55 – 0,72; sedangkan 

rasio hara K/P seimbang berkisar antara 26,30 – 31,26. 

Nilai rasio hara berimbangtersebut dapat digunakan 

sebagai dasar untuk penilaian terhadap tanaman cabai 

yang ingindidiagnosis padafase yang sama mengenai 

kondisi haranya yang diduga mengalami gejalakekahatan 

yang ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tidak optimum. 

Hasil pengujian hara N, P dan K daun cabai  pada 

lokasi yang memiliki produktivitas rendah (Tabel 

4)diperoleh rasio hara N/P pada titik sampling TGK b1 

sebesar 16,44 yaitu terletak pada lingkaran dalam 

(Gambar 1), atau terjadi keseimbangan hara N dan P pada 

tanaman cabai, sedangkan pada titik sampling TGK b2 

diperoleh rasio hara N/P 12,16 (terletak di luar lingkaran 

terluar) yang menunjukkan ketidak-seimbangan antara N 

dengan P, dimana N berada dalam status kahat berat. 

Hasil pengujian pada titik sampling TGK b1 

menunjukkan rasio hara N/K 0,49 (terletak di luar 

lingkaran terluar) yang menunjukkan ketidakseimbangan 

antara N dengan K, dimana N berada dalam status kahat 

ringan, sedangkan pada titik sampling TGK b2 diperoleh 

rasio hara N/K 0,40 (terletak di luar lingkaran terluar) 

yang menunjukkan ketidakseimbangan antara N dengan 

K, dimana N juga berada dalam status kahat berat. Hasil 

pengujian pada titik sampling TGK b1 menunjukkan rasio 

hara K/P 33,39 (terletak di luar lingkaran terluar) yang 

menunjukkan ketidakseimbangan antara K dengan P, 

dimana P berada dalam status kahat ringan, sedangkan 

pada titik sampling TGK b2 diperoleh rasio hara K/P 

30,16 (terletak pada lingkaran dalam), atau terjadi 

keseimbangan hara K dan P pada tanaman cabai. 

Hasil diagnosis dengan diagram DRIS pada titik 

sampling TGK b1 dan TGK b2 menunjukkan bahwa 

rendahnya produktivitas tanaman cabai besar umumnya 

disebabkan oleh kekahatan unsur N dan P, yang dapat 

dikatakan sebagai faktor pembatas. Kekahatan unsur N 

dan P yang terjadi dapat diketahui dengan diagnosis DRIS 

dan dapat ditentukan secara urutan prioritas hara mana 

yang lebih diutamakan untuk memperbaiki keseimbangan 

hara, yaitu dengan menghitung indeks hara [6]. 

Hasil perhitungan menunjukkan nilai indeks hara 

N pada titik sampling TGK b1 dan TGK b2 bernilai 

negatif yaitu -9,94 dan -25,68. Nilai negatif menunjukkan 

bahwa lahan kahat hara N, sehingga pemupukan N sangat 

diperlukan untuk menjaga keseimbangan hara. Nilai 

indeks hara P masing-masing adalah -3,72 dan 9,09. Nilai 

positif menunjukkan kadar hara P berada di atas 

keseimbangan atau dalam keadaan berlebih, sehingga 

takaran pupuk P dapat dikurangi supaya tidak 

mengganggu keseimbangan hara pada tanaman cabai, 

sedangkan pada lahan yang mempunyai nilai indeks 

negatif masih diperlukan pemupukan P. Nilai indeks hara 

K masing-masing titik adalah bernilai positif yaitu 13,66 

dan 16,59. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka 

waktu tertentu lahan tidak memerlukan pemupukan 

dengan unsur K. 

Pada lahan yang mengalami kelebihan hara (nilai 

indeks DRIS positif), pemupukan dapat dikurangi atau 

tidak diperlukan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan 

pada lahan kekurangan hara (nilai indeks DRIS negatif) 

diperlukan pemupukan agar terjadi keseimbangan hara 

dalam tanaman untuk mencapai produksi optimum. 

Berdasarkan indeks tersebut dapat diketahui bahwa 

urutan kebutuhan hara tanaman cabai besar adalah 

sebagai berikut: unsur hara N merupakan prioritas utama 

yang harus diberikan untuk memperbaiki tingkat 

keseimbangan hara yang berproduksi rendah, kemudian 

prioritas selanjutnya yaitu hara P dan K (Tabel 5). 

Dengan mengetahui nilai indeks DRIS, kekahatan 

hara atau ketidakseimbangan hara yang terjadi dapat 

diketahui dan dapat ditentukan secara urutan prioritas 

hara mana yang lebih diutamakan untuk memperbaiki 

keseimbangan hara. Selain itu, dengan indeks DRIS dapat 

memperoleh informasi tentang keadaan tanaman sehingga 

dapat ditetapkan langkah-langkah pemupukan untuk 

musim berikutnya. Disisi lain DRIS mempunyai 

kelemahan dalam hal membuat rekomendasi pemupukan, 

yaitu tidak dapat menentukan kebutuhan pupuk pada 

lahan yang mengalami kekahatan hara tersebut. 

 

IV. KESIMPULAN  

1. Nilai rata-rata rasio hara (norms)N/P, N/K dan K/P 

daun cabai besar di lahan petani cabai Kecamatan 

Cempaka berturut-turut adalah 18,34; 0,64 dan 28,78. 

2. Kisaran seimbang rasio hara N/P, N/K dan K/P daun 

cabai besar di lahan petani cabai Kecamatan 

Cempakaberturut-turut adalah 15,50 – 21,18; 0,55 – 

0,72 dan 26,30 – 31,26. 

3. Pada lahan yang memiliki produksi rendah di 

Kecamatan Cempaka, kekahatan hara terutama terjadi 

pada unsur N, sehingga rekomendasi pemupukan 

Nlebih diutamakan. 
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