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PENDAHULUAN 
 

Paprika (Capsicum annuum var. grossum) 
merupakan tanaman sayuran yang relatif baru 
dikenal di Indonesia, yaitu sejak tahun 1990-an. 
Pada umumnya paprika digunakan sebagai 
penyedap bahan masakan, terutama yang 
berasal dari Eropa dan Amerika. Paprika 
mengandung zat gizi yang cukup tinggi terdiri 
dari protein , lemak, karbohidrat, vitamin A, B, C, 
serta mineral seperti Ca, Fe, P, dan K. Rasa dan 
warna buah paprika bermacam-macam 
tergantung varietas yang ditanam. Zat kapsaisin 
(C9H12O2) yang biasanya terdapat pada buah 
cabai tidak terkandung dalam paprika sehingga 
rasa paprika tidak pedas, bahkan cenderung 
manis. Oleh karena itu paprika disebut juga cabai 
manis.  

 

Dengan semakin banyaknya turis asing dan 
ekspatriat yang tinggal di Indonesia dan semakin 
populernya makanan Barat di Indonesia, 
permintaan akan paprika semakin meningkat. 
Tersedianya dataran tinggi dan lahan yang 
sesuai untuk pertumbuhan tanaman paprika, 
serta adanya permintaan pasar yang terus 
meningkat, menyebabkan budidaya paprika 
berkembang di dataran tinggi di Sumatera Utara, 
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Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. 

 

Pada awalnya, pengembangan paprika dilakukan 
di lahan terbuka, namun kini telah dikembangkan 
secara hidroponik di rumah kasa plastik. 
Beberapa kabupaten di Propinsi Jawa Barat 
seperti Kabupaten Bandung, Garut, Cianjur dan 
Bogor merupakan daerah sentra produksi paprika 
yang cukup luas. 

 

Pengembangan paprika, selain ditujukan untuk 
memenuhi pasar dalam negeri (hotel, pasar 
swalayan, rumah makan internasional, dll), juga 
untuk memenuhi pasar terutama ke Negara Asia. 
Dalam pengembangan agribisnis paprika, faktor 
kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan, 
menjadi suatu persyaratan keberhasilan usaha 
tersebut. Oleh karena itu, untuk pengembangan 
agribisnis paprika di Indonesia, ketiga 
persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi.  

 

Agar syarat hidup yang dituntut paprika dapat 
terpenuhi secara optimal budidaya sebaiknya 
dilakukan di dalam greenhouse. Dengan 
melakukan budidaya di dalam greenhouse, 
persyaratan hidup paprika akan dapat dipenuhi 



 3

sehingga dapat memenuhi standar sesuai 
dengan permintaan pasar. Selain itu dengan 
melakukan budidaya dalam greenhouse 
penanaman dapat dilakukan secara teratur 
sepanjang tahun tanpa tergantung musim. 

 

Paprika merupakan komoditas yang memiliki 
potensi ekspor yang cukup besar. Oleh karena 
itu untuk dapat bersaing di pasar internasional 
mutu buah  yang dihasilkan harus memenuhi 
standar intrnasional. Untuk mengantisipasi hal 
tersebut, diperlukan Standar Prosedur 
Operasional (SPO) sebagai acuan dalam 
pelaksanaan kegiatan produksi paprika. Standar 
Prosedur Operasional (SPO) memuat alur proses 
budidaya sejak on-farm sampai penanganan 
pasca-panen (off-farm). 
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TARGET 
 

 

Target yang ingin dicapai dengan penerapan SPO ini 
adalah  tercapainya produksi yang optimal, mutu 
produksi sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, 
dan meningkatnya ekspor paprika.  
a. Target produksi yang akan dicapai untuk paprika 

2,5 -  3 kg/tanaman 
b. Target mutu buah yang akan dicapai dengan   

penerapan SPO ini antara lain : 
• Hasil panen seragam  
• Buah mulus, tidak ada bekas Trips dan tidak 

pecah 
• Berat/buah yang dihasilkan dibedakan menjadi 

empat kategori yaitu : 
 Kecil, diameter 6,5 – 8 cm, bobot buah 

120 – 160 g 
 Sedang, diameter buah 7,5 – 9,5 cm, 

bobot buah 160 – 200 g 
 Besar, diameter buah 9 – 11, bobot buah 

200 – 250 g 
 Sangat besar, diameter buah > 11 cm, 

bobot buah > 250 g. 
• Buah  aman untuk dikonsumsi 

 
 
 
 
 



 5

KEGIATAN 
 
 
Untuk peningkatan produksi dan mutu produksi buah 
paprika, diperlukan perlakuan/penanganan khusus 
yang meliputi perbaikan manajemen dan aplikasi 
budidaya pra-panen dan  pasca panen di lapangan. 
Pada budidaya tanaman paprika, sub kegiatan yang 
dinilai berkaitan erat dengan tujuan dan target yang 
ditetapkan dimulai dari tahap persemaian, 
penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca 
panen. Secara umum agroklimat yang sesuai bagi 
pertanaman  paprika adalah suhu   optimum 16°C – 
25 °C dan kelembaban udara sekitar 80 – 90%. 
 
Varietas paprika yang umumnya digunakan petani 
adalah varietas yang berwarna hijau, merah (Edison 
dan Spartakus), kuning (Manjalika, Capino, Suny dan 
Gold Flame) yang merupakan benih hibrida dan 
umumnya asal impor.  
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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

 

Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Persemaian" 

 
Nomor: 

SPO 
PAPRIKA I 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 6-15 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

I. Persemaian 
A. Definisi : 

Menyediakan bibit bermutu untuk ditanam di 
greenhouse.    
 

B. Tujuan  :  
Menyiapkan bibit yang sehat dan seragam. 
 

C. Validasi 
 1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 

dengan sistem irigasi tetes,  ( Moekasan, 
2002) 

 2. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 2006)    

  
D. Alat dan Bahan  

• Benih paprika 
• Media semai (arang sekam atau rockwool) steril 
• Kertas tissu dan fungisida Previcur N 
• Pinset 
• Lemari persemaian 
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• Baki persemaian yang bersih dan steril 
• Thermometer, higrometer 
•  penyemprot tangan (hand sprayer) 

 
E. Prosedur Pelaksanaan : 

a. Sterilisasi tempat dan peralatan persemaian 
Tempat persemaian 
• Tujuh (7) hari sebelum semai, tempat dan 

lemari persemaian disemprot dengan 
formalin 3% 

• Pada 3 hari sebelum semai, tempat dan 
lemari persemaian disemprot dengan 
fungisida Previcur N (1ml/l) 

 
Peralatan persemaian 
Dua (2) hari sebelum semai, baki persemaian, 
pinset, baki plastik dan penyemprotan tangan 
direndam dalam air suam-suam kuku selama 1 
jam. 
 

b. Media persemaian 
• Jika menggunakan arang sekam, sehari 

sebelum semai, media persemaian (arang 
sekam) dijenuhkan dengan larutan 
fungisida Previcur N (1 ml/l) 

• Jika menggunakan rockwool, pada saat 
penyemaian media dibasahi dengan larutan 
fungisida Previcur N ( 1 ml/l). 
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c. Pelaksanaan penyemaian benih 
• Benih paprika direndam di dalam air suam-

suam kuku selama 30 menit, lalu ditiriskan 
diatas baki plastik 

 
• Media penyemaian dimasukkan ke dalam 

baki persemaian, lalu dibasahi dengan air 
bersih 

 
• Pada media semai dibuat lubang untuk 

perkembangan benih dengan 
menggunakan pinset 

 
• Benih paprika yang sudah direndam 

dengan air hangat, ditempatkan satu per 
satu pada setiap lubang semai sedalam 0,5 
cm menggunakan pinset, dengan bakal 
tunas (lembaga) harus menghadap ke 
bawah. 

 
• Benih di dalam baki persemaian ditutup 

dengan menggunakan kertas tissu. Kertas 
tissu disemprot dengan air bersih 
menggunakan penyemprot tangan. 
Selanjutnya benih disimpan didalam lemari 
persemaian pada suhu 20°C – 25°C dengan 
kelembaban udara 70 – 90%. Jika suhu 
pada lemari persemaian terlalu tinggi 
dengan kelembaban udara yang rendah, 
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maka lemari persemaian disemprot dengan 
air bersih. 

 
• Kelembaban kertas tissu dan media semai 

diperiksa setiap hari, jika kelembaban 
kurang  media disemprot dengan air bersih. 

 
• Pada umur 5 -7 hari setelah semai, pada 

umumnya benih telah berkecambah, yang 
ditandai dengan tumbuhnya tunas pada 
lembaga. Kertas tissu dibuka dan lampu 
pada lemari persemaian mulai dinyalakan. 

 
• Pada umur 10 – 12 hari setelah semai, 

setelah bibit tumbuh rata (mempunyai dua 
helai daun), baki persemaian dikeluarkan 
dari lemari dan diletakkan di tempat 
terbuka. Bibit kemudian dibiarkan 
beradaptasi dengan lingkungan selama 2 – 
3 hari. Penyiraman bibit dengan air bersih 
dilakukan dengan menggunakan  
penyemprot tangan. 

 
• Media tanam, yaitu arang sekam 

dimasukkan ke dalam kantong plastik 
(Polybag) yang berukuran 10 cm x 15 cm 
lalu dijenuhkan dengan air bersih. Media 
tanam disemprot dengan larutan fungisida 
Previcur N ( 1 ml/l). 
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• Pada saat tanaman berumur 12 – 15 hari 
setelah semai, tanaman muda dapat  
dipindahkan dari baki persemaian ke dalam 
kantong plastik yang telah berisi arang 
sekam. Dalam satu kantong plastik ditanam 
dua bibit. 

  
d. Pemeliharaan bibit 

• Pada hari ke – 1 sampai ke- 3 setelah 
pindah ke polybag pembibitan, bibit disiram 
dengan air bersih sebanyak 3 – 4 kali per 
hari, mulai pukul 08.00 – 16.00 

 
• Pada hari ke- 4, bibit disiram dengan 

larutan hara AB Mix paprika dengan Ec 1,5 
mS/cm. Pemberian hara dilakukan 
sebanyak 3 – 4 kali, mulai pukul 08.00 – 
16.00 

 
• Untuk mencegah serangan lalat pengorok 

daun (Liriomyza sp.) dan Thrips sp., 
dilakukan penyemprotan insektisida dengan 
bahan aktif Spinosad (0,5 ml) dan 
Abamektin (0,5 ml) secara bergantian 
dengan selisih waktu 3-4 hari. Interval 
penyemprotan untuk setiap insektisida 
tersebut adalah 1 minggu.   
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F. Sasaran 
Didapatnya benih yang seragam dan sehat 
sehingga diharapkan pertanaman di greenhouse 
akan seragam. 

 
 
 

 

 
Gambar.1 Benih direndam dalam air hangat atau Previcur N 

(0,1%) (Foto : T.K. Moekasan) 
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Gambar. 2 Media semai dimasukkan ke baki persemaian (Foto : 

T.K. Moekasan) 

 
Gambar. 3 Media semai disiram dibasahi dengan larutan 

Bactocine L (0,05%)  (Foto : T.K. Moekasan) 
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Gambar. 4  Memasukkan benih ke media tanam (Foto : T.K. 

Moekasan) 

 
Gambar. 5 Memindahkan tanaman dari baki persemaian ke 

dalam kantung plastik (Foto : T.K. Moekasan) 
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Gambar. 7 Tanaman semaian paprika yang baru dipindahkan ke 

polybag (Foto : T.K. Moekasan) 

 

 

 

 

Gambar. 6  Masing-masing polybag ditanam 2 tanaman (Foto 
: T.K. Moekasan 
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Tabel. 1 

Tabel Form Catatan Kegiatan persemaian 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Juml 

benih 

Kondisi 

benih 

Perlakuan 

thd benih 

Nama 

Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Persiapan 

tanam" 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
II 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 16-19 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

II. Persiapan Tanam 
 

A.    Definisi : 
Kegiatan penyiapan lahan dan media  

  
B.   Tujuan : 

Mempersiapkan media tanam yang baik agar 
pertumbuhan tanaman optimal  

 
C.  Validasi 

 1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 
dengan sistem irigasi tetes,  ( Moekasan, 
2002) 

2. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 
2006)    

 
D.   Bahan dan Alat 

• Mulsa plastik 
• Media tanam (arang sekam) 
• Kantong plastik polybag/slab 
• Larutan Formalin 3% 
• Air bersih 
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• Insektisida Fipronil 
• Nematisida Karbofuran 

 
E.    Prosedur Pelaksanaan   :  

1. Di dalam greenhouse dibuat bedengan 
pertanaman dengan jarak antar bedengan 
100 – 120 cm. Lebar bedengan adalah 50 cm 
dan panjangnya disesuaikan dengan keadaan 
lahan. 

2. Mulsa plastik perak dipasang  pada seluruh 
permukaan lantai greenhouse. 

3. Pada 7 hari sebelum tanam dilakukan 
sterilisasi greenhouse dengan cara 
menyemprotkan larutan Formalin 3% pada 
dinding rumah kasa, tanah dan mulsa plastik  

 
4. Pada 3 hari sebelum tanam : 

• Media tanam (arang sekam) dimasukkan 
ke dalam kantung plastik (slab) yang 
berukuran 100 cm x 25 cm atau polybag 
35 cm x 40 cm.  

 
• Pengisian arang sekam pada polybag 

tersebut cukup ¾ bagiannya dan ¼ 
bagian atas dilipat kebagian luar. 

 

• Polybag yang telah berisi media tanam 
diletakkan diatas bedengan pertanaman 
dengan jarak antar polybag 40 - 50 cm. 
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• Jika menggunakan slab yang berukuran 
100 cm x 25 cm dibuat lubang tanam 
pada bagian atas slab dengan ukuran 
diameter 15 cm. Jarak antar lubang 
tanam 50 cm dan jarak dari masing-
masing ujung slab 25 cm. 

 
• Media tanam dijenuhkan dengan larutan 

hara (EC 1,5) 
• Media tanam, dinding greenhouse, mulsa 

plastik disemprot dengan insektisida 
Fipronil  (1,5 ml/l) 

• Jika menggunakan polybag yang 
berukuran 35 cm x 40 cm, media tanam 
diberi bahan aktif karbofuran sebanyak 1 
– 2 g/polybag. 

 
5. Sehari sebelum tanam, media tanam 

dijenuhkan kembali dengan larutan hara (EC 
1,5). 

 
 
F.    Sasaran 

Diperoleh media tanam yang optimal untuk 
pertumbuhan tanaman paprika 
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Tabel. 2 

Tabel Form Catatan Kegiatan Persiapan Tanam 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Alat dan 

bahan 

digunakan 

Tahapan 

persiapan 

tanam 

Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Penanaman" 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
III 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 20-22 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

III. Penanaman 
 

A.   Definisi : 
Merupakan rangkaian kegiatan memindahkan 
bibit dari persemaian ke polybag/slab di 
greenhouse. 

 

 

 B.  Tujuan : 
Menjamin bibit yang ditanam tumbuh optimal 

 
 

 C.   Validasi 
1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 

dengan sistem irigasi tetes,  ( Moekasan, 
2002) 

2. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 
2006)  

  
 D.   Bahan dan Alat 

1.  Bibit paprika 
2.  AB Mix 
3.  Peralatan irigasi 
4. Bahan aktif karbofuran 
5. Gunting 
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E.   Prosedur Pelaksanaan   :  
1. Sebelum dipindahkan ke polybag bibit 

dipersemaian disiram terlebih dahulu dengan 
larutan hara AB mix dengan EC 1,5 

2. Kelembaban pada media tanam diperiksa. Jika 
media tanam kering, maka media perlu 
disiram dengan larutan hara. 

3. Bagian bawah polybag yang berisi bibit 
paprika digunting secara hati-hati, supaya 
perakaran bibit tidak terpotong. 

4. Seperempat bagian kantong plastik bibit 
dimasukkan ke dalam lubang tanam pada slab 
atau polybag penanaman. Arah bibit diatur 
sejajar dengan bedengan. 

5. Jika menggunakan irigasi tetes, outlet atau 
dripper stick ditancapkan diantara dua 
tanaman 

6. Jika menggunakan slab, pada 1 hari setelah 
tanam : 
• Lubangi bagian samping bawah slab, agar 

air atau hara yang berlebihan dapat keluar. 
• Berikan bahan aktif karbofuran disekitar 

tanaman sebanyak 1-2 g per 2 tanaman. 
 
 
F. Sasaran 

Tanaman paprika yang tumbuh dengan baik, 
sehingga memberikan hasil yang optimal. 
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Tabel. 3 

Tabel Form Catatan Kegiatan Penanaman 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Alat dan 

bahan 

digunakan 

Tahapan 

penanaman 

Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Pemasangan 

Tali” 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
IV 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 23-25 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

IV. Pemasangan Tali Pada Tanaman 
 

A.    Definisi : 
Memberikan penyangga bagi tanaman 
 

 

 B.    Tujuan : 
Untuk menyangga tanaman agar tetap 
berdiri tegak dan sinar matahari dapat 
masuk secara merata keseluruh permukaan 
daun. 

 
 

C.   Validasi 
 1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 

dengan sistem irigasi tetes,  (Moekasan, 
2002) 

2. Budidaya tanaman paprika di rumah 
plastik ( Gunadi, 2006) 

3. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 
2006)    

 

 

D.   Bahan dan Alat 
1. Tali  
2. Kawat 
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E.  Prosedur Pelaksanaan    
• Pengajiran dilakukan saat tanaman 

berumur 1 – 2 minggu dengan 
menggunakan tali rami yang ujungnya 
diikatkan ke kawat horizontal di langit-
langit rumah plastik 

 

• Pengikatan tali ke batang tanaman harus 
diusahakan jangan sampai melukai 
batang. 

 
 

F. Sasaran 
Agar tanaman dapat tumbuh tegak 
 

 

 
Gambar 8. Pemasangan Tali (Foto : Asep Tisna)
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Tabel. 4 

Tabel Form Catatan Kegiatan Pemasangan Tali 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Penyiraman & 
Pemupukan" 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
V 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 26-31 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

V. Penyiraman dan Pemupukan 
 

A.  Definisi : 
Proses kegiatan pemberian air dan hara secara 
bersamaan (fertigasi).   

  
B.   Tujuan : 

Untuk memenuhi kebutuhan air dan hara agar 
tanaman tumbuh optimal. 

 
C.   Validasi 

 1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 
dengan sistem irigasi tetes,  ( Moekasan, 
2002) 

 2. Budidaya tanaman paprika di rumah plastik 
(Gunadi, 2006) 

 3. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 2006)    

 
D.   Bahan dan Alat 

1. Air 
2. Unsur hara/AB Mix 
3. Termometer 
4. Higrometer 
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5. pH meter 
6. EC meter  

 
E.   Prosedur Pelaksanaan    

• Penyiraman dan pemberian hara pada sistem 
tanam hidroponik dilakukan bersama-sama, 
yang dikenal dengan istilah fertigasi. 

• Pemberian hara pada tanaman paprika 
dengan sistem penyiraman secara manual 
adalah sebagai berikut: 

 

 Tabel 5 : Pemberian larutan hara pada tanaman paprika dengan 

sistem penyiraman secara manual berdasarkan umur 

tanaman 

Umur tanaman Waktu pemberian (WIB) Volume 

(ml/tan) 

EC (mS/cm) 

(MST) Suhu < 30

Kelembaba

n > 50% 

Suhu > 30oC

Kelembaban < 

50% 

Masuk Keluar 

Fase vegetatif 

I  (1-< 6 MST) 

• 07.00 

• 09.00 

• 11.00 

• 13.00 

• 15.00 

• 07.00 

• 09.00 

• 10.30 

• 12.00 

• 13.30 

• 15.00 

100

100 

100 

100 

100 

100 

1,6-1,7 

1,6-1,7 

1,6-1,7 

1,6-1,7 

1,6-1,7 

1,6-1,7 

± 1,3-1,8

± 1,3-1,8 

± 1,3-1,8 

± 1,3-1,8 

± 1,3-1,8 

± 1,3-1,8 

Fase vegetatif 

II  (>6-8 MST) 

• 07.00 

• 09.00 

• 07.00 

• 09.00 

150

150 

1,8-1,9 

1,8-1,9 

± 2,0-2,1

± 2,0-2,1 
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berbunga dan 

mulai berbuah 

• 11.00 

• 13.00 

• 15.00 

• 10.30 

• 12.00 

• 13.30 

• 15.00 

150

150 

150 

150 

1,8-1,9 

1,8-1,9 

1,8-1,9 

1,8-1,9 

± 2,0-2,1

± 2,0-2,1 

± 2,0-2,1 

± 2,0-2,1 

Fase generatif  

(> 8 MST) 

Pematangan 

buah 

• 07.00 

• 09.00 

• 11.00 

• 13.00 

• 15.00 

• 07.00 

• 09.00 

• 10.30 

• 12.00 

• 13.30 

• 15.00 

250

250 

250 

250 

250 

250 

2,0-2,1 

2,0-2,1 

2,0-2,1 

2,0-2,1 

2,0-2,1 

2,0-2,1 

± 2,1-2,2

± 2,1-2,2 

± 2,1-2,2 

± 2,1-2,2 

± 2,1-2,2 

± 2,1-2,2 

Sumber :T.K Moekasan, 2002 
Keterangan : MST = Minggu setelah tanam 

       EC   = Electro Conductivity 

 

• Pemberian hara pada tanaman paprika 
dengan sistem irigasi tetes dilakukan 
sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Pemberian larutan hara pada tanaman paprika dengan 

sistem irigasi tetesl berdasarkan umur tanaman 

 

Umur tanaman 
Volume 

(ml/ tanaman/ hari) 

EC

Masuk Keluar 

Fase vegetatif I (1 - < 6 MST) 600 1,6 – 1,7 + 1,3 – 1,8 

Fase vegetatif II (> 6 – 8 MST), 
berbunga dan mulai berbuah 

900 1,8 – 1,9 + 2 – 2,1 

Fase generatif (> 8 MST), 
pematangan buah 

1.500 2 – 2,1 + 2,1 – 2.2 

 
Sumber : Gunadi et al. (2006) 
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• Jika suhu greenhouse lebih dari 30 °C 
dengan kelembaban udara kurang dari 
50%, harus dilakukan pengkabutan dengan 
cara penyemprotan air bersih di dalam 
greenhouse.  

• Jika EC keluar kurang dari kisaran yang 
telah ditetapkan maka EC masuk harus 
ditingkatkan. 

• Jika EC keluar lebih besar dari kisaran yang 
telah ditetapkan maka EC keluar harus 
diturunkan. 

 
 

F. Sasaran 
Tanaman memperoleh cukup air dan hara untuk 
pertumbuhan tanamannya. 
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Gambar. 9 Alat untuk mengatur distribusi larutan nutrisi 

dalam sistem fertigasi di Balitsa, Lembang 
(Foto : N. Gunadi) 

 

 
Gambar 10. Pemberian  air dan nutrisi pada tanaman paprika 

dengan sisten irigasi tetes (Foto : T.K. 

Moekasan) 
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Tabel. 7 

Tabel Form Catatan Kegiatan Penyiraman dan 

Pemupukan 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Penyiraman Pemupukan Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Pemangkasan”

 
Nomor: 

SPO 
PAPRIKA VI 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 32-34 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

VI. Pemangkasan/Pewiwilan 
  

A.   Definisi : 
Pemangkasan/pewiwilan adalah  mengatur 
dan mengurangi  cabang dan tunas air 
diketiak daun 
 
 
 

B. Tujuan : 
Untuk mendapatkan hasil yang optimal 
 
 
 

C.   Validasi 
 1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 

dengan sistem irigasi tetes,  ( Moekasan, 
2002) 

2. Budidaya tanaman paprika di rumah 
plastik ( Gunadi, 2006) 

3. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 
2006)    

 
D.   Bahan dan Alat 

Larutan susu skim   
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E.   Prosedur Pelaksanaan 
• Larutan susu skim digunakan untuk 

mencuci tangan dan peralatan yang 
digunakan untuk mencegah penularan 
penyakit virus 

    
• Pemangkasan cabang dan tunas. 

Cabang dan tunas diketiak daun diatur 
sehingga hanya ada 2 cabang utama 
tanpa atau dengan 1 cabang sekunder. 
Pemangkasan dilakukan sampai bunga 
yang dipelihara tumbuh dan mekar. 

 

• Pemangkasan daun.  
Batang utama sampai percabangan 
pertama dibiarkan tanpa daun, daun tua 
dan sakit yang terlalu rimbun dibuang 

 

• Pembuangan bunga.  
Bunga yang terbentuk dicabang utama 
harus dibuang.   

 
• Dari satu ketiak sebaiknya hanya 

dipelihara 1 bunga agar buah yang 
dihasilkan besar dan berkualitas. 

 
F. Sasaran 

Cabang dan tunas daun yang dipangkas 
adalah yang tidak berfungsi 
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Tabel. 8 

Tabel Form Catatan Kegiatan Pemangkasan 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Bagian yang 

dipangkas 

Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Seleksi Buah” 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
VII 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 35-37 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

VII. Seleksi Buah 
 

A.   Definisi : 
Seleksi buah adalah membuang buah yang 
pertumbuhannya kurang baik dan yang baik 
dipelihara.   
 
 

 B. Tujuan : 
Untuk mendapatkan hasil dan mutu yang 
optimal 
 
 

C.   Validasi 
 1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 

dengan sistem irigasi tetes,  (Moekasan, 
2002) 

2. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 
2006)    

 
D.   Bahan dan Alat 

Keranjang 
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E.   Prosedur Pelaksanaan    
• Penyeleksian buah pertama dilakukan 

pada umur 6 -7 MST. Buah yang tumbuh 
berdempetan salah satunya harus 
dibuang 

• Pada umur 8 -10 MST dilakukan 
penyeleksian buah kedua dengan 
menyisakan sebanyak 3 – 4 buah per 
pohon. 

 
F. Sasaran 

Buah yang tumbuh berdekatan dibuang 
dengan harapan buah yang dipelihara 
tumbuh dengan optimal. 
 
 

 
Gambar. 11  Seleksi buah (Foto : T.K. Moekasan) 
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Tabel. 9 

Tabel Form Catatan Kegiatan Seleksi Buah 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Pengendalian 

OPT” 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
VIII 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 38-65 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

VIII. Pengendalian organisme pengganggu 
tanaman 

 
A.  Definisi : 

Mengendalikan organisme pengganggu 
tanaman (OPT) yang dapat mengganggu 
pertumbuhan tanaman 

 
 

B.  Tujuan 
Agar tanaman tumbuh sehat dan 
mengurangi resiko kerugian yang dapat 
ditimbulkan akibat serangan organisme 
pengganggu tanaman 

 
 

C. Validasi 
• Budidaya Tanaman Paprika (Capsicum 

annum var. Grossum L.) di dalam Rumah 
Plastik, (Gunadi et al. 2006) 

• Pengendalian OPT pada tanaman paprika 
berdasarkan konsepsi pengendalian hama 
terpadu, ( Prabaningrum, 2006) 

• Mengenal OPT pada tanaman paprika,        
( Moekasan, 2006) 
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D. Bahan dan Alat 

• Pestisida (insektisida, fungisida) yang 
terdaftar dan diizinkan sesuai dengan 
Daftar Pestisida untuk pertanian 

• Perangkap hama warna kuning atau biru 
• Air 
• Musuh alami 

                    
                 

E. Prosedur pelaksanaan 
Pengamatan OPT secara terjadwal 
• Pengamatan OPT dilakukan secara 

terjadwal yaitu seminggu sekali, mulai 1 
hari setelah tanam. Tujuan pengamatan 
adalah untuk mengevaluasi efikasi 
pestisida atau tindakan pengendalian 
yang perlu dilakukan. Jika pestisida atau 
tindakan pengendalian yang dilakukan 
terbukti tidak efektif, maka harus 
dilakukan penggantian penggunaan 
pestisida atau cara pengendaliannya. 

 
• Jenis-jenis OPT yang harus diamati pada 

tanaman paprika adalah : 
1. Populasi Trips (Thrips parvispinus)  
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Nimfa dan serangga dewasa menyerang 
daun-daun muda dengan cara 
menggaruk dan menghisap cairan daun. 
Gejala serangan ditandai dengan 
bagian bawah daun yang terserang 
berwarna keperakan, selanjutnya 
berubah menjadi kecoklatan. Daun 
tampak keriput, mengeriting dan 
melengkung ke atas. Disamping 
menyerang daun, hama trips dapat pula 
menyerang buah paprika sehingga dapat 
menurunkan kualitas buah. 
 
Warna tubuh nimfa kuning pucat, 
sedangkan yang dewasa berwarna coklat 
sampai coklat kehitaman. Panjang 
tubuhnya sekitar 0,9 – 1,35 mm. Daur 
hidupnya (di dataran tinggi) sekitar 21 
hari. Selain cabe, tanaman inangnya 
adalah tembakau, kopi, ubi jalar, 
semangka, kentang, tomat, dll. 
 
Pengendalian trips pada tanaman 
paprika dapat dilakukan melalui : 
a. Penggunaan mulsa plastik hitam 

perak 
Mulsa plastik hitam perak dipasang 
pada lantai rumah 
plastik/greenhouse , pemasangan 
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mulsa  ini dapat menghalau trips 
sehingga diharapkan tidak 
menyerang tanaman paprika, selain 
itu mulsa palstik akan menghalangi 
trips mencapai tanah pada saat akan 
menjadi pupa. 
 

b. Pemasangan perangkap lekat warna  
biru, putih atau kuning 
Sejak penanaman, diatas kanopi 
tanaman dipasang perangkap lekat 
warna biru, putih atau kuning 
sebanyak 1 buah per 2 m2. 
 

c. Pembuangan mahkota bunga dan 
penjarangan buah 
Mahkota bunga dan buah yang 
berdempetan merupakan tempat 
persembunyai trips. Oleh karena itu, 
mahkota bunga pada buah yang 
telah terbentuk harus segera 
dibuang. 
 

d. Penyemprotan insektisida 
Penyemprotan insektisida 
merupakan upaya terakhir untuk 
pengendalian trips pada tanaman 
paprika. Penggunaan insektisida 
dilakukan jika populasi hama 
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tersebut telah mencapai ambang 
pengendalian trips. Menurut 
Moekasan et al. Nilai ambang 
pengendalian trips pada tanaman 
paprika adalah : 

 Fase vegetatif (0 – 5 MST) = 2,7 
ekor trips/daun atas 

 Fase berbunga (6 – 11 MST) = 
0,3 ekor trips/daun pucuk dan 
0,8 ekor trips/bunga 

 Fase berbuah (> 11 MST) = 0,3 
ekor trips/daun atas 

 
 

 

 Gambar12.  Imago T. parvispinus ( Foto : L. 
Prabaningrum)
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2. Populasi ulat grayak (Spodoptera litura) 
Hama ulat grayak (S. Litura) menyerang 
semua jenis tanaman karena bersifat 
polifag. Warna ulat sangat bervariasi, 
dengan ciri utama adanya garis 
menyerupai sabuk berwarna hitam yang 
melingkar pada ruas ketiga. Tanaman 
inangnya antara lain adalah kubis, cabe, 
paprika, tomat, terong.  
 
Gejala serangannya, ditandai dengan 
ulat muda memakan daun dengan 
meninggalkan epidermis, sehingga daun 
menjadi transparan. Ulat tua memakan 
seluruh bagian daun dan yang 
ditinggalkan hanya tulang daunnya saja. 
 

 

 
                  Gambar. 13. Ulat grayak (Foto : T.K. Moekasan) 
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Gambar. 14 Daun paprika yang terserang ulat grayak (Foto : 

T.K. Moekasan) 

 

 

Gambar. 15 Buah paprika yang trserang ulat grayak (Foto: T.K. 

Moekasan) 

 
 

      
Pengendalian ulat grayak pada tanaman 
paprika yang dilakukan dengan sistem PHT 
adalah : 
a. Pengumpulan kelompok telur dan larva 

yang terdapat pada tanaman paprika 
kemudian dimusnahkan. 
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b. Pemasangan feromonoid seks atau 
perangkap lampu. Tujuannya untuk 
menagkap imago atau ngengat S. Litura. 

c. Penggunaan insektisida 
Penggunaan insektisida baru boleh 
digunakan jika serangan ulat grayak 
sudah mencapai ambang pengendalian 
5% kerusakan daun. 

 
3. Tungau  (Polyphagotarsonemus latus) 

Di rumah plastik, hama tungau 
umumnya menyerang tanaman paprika 
dan tomat. Hama tungau teh kuning 
sering disebut pula tengu (bahasa Jawa), 
tongo (bahasa Sunda) atau Mites 
(bahasa Inggris). Tungau teh kuning 
berkaki delapan, sedangkan larva 
berkaki enam. Warna tubuh kuning 
transparan, dengan ukuran tubuh ± 0,25 
mm. 
 
 

Gejala serangan, ditandai dengan 
timbulnya warna seperti tembaga pada 
permukaan bawah daun, tepi daun 
mengeriting, daun menjadi kaku dan 
melengkung ke bawah (seperti sendok 
terbalik). Pada serangan berat, tunas 
dan bunga gugur. Tanaman inang 
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tungau teh kuning lebih dari 57 jenis 
antara lain cabe, tomat, teh, karet. 
 
Pengendalian tungau dengan sistem 
PHT dapat dilakukan dengan 
penggunaan akarisida selektif seperti 
Propargit (Omite 570 EC) dan Dikofol 
(Kelthane 200 EC). 
 

 

Tanaman paprika terserang tungauTanaman paprika terserang tungau
 

           Gambar 16.  Tanaman Paprika Yang Terserang 
Tungau (Foto : T.K. Moekasan) 

 

 

 

4. Kutudaun persik (Myzus persicae) 
Kutudaun persik sering pula disebut 
sebagai kutu daun tembakau. Nimfa dan 
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serangga dewasa menyerang daun-daun 
muda, dengan cara menusuk dan 
mengisap cairan daun. 
 
 

Gejala serangan, ditandai dengan 
perubahan tekstur daun menjadi keriput, 
terpuntir, berwarna kekuningan, 
pertumbuhan tanaman kerdil, daun 
menjadi layu dan akhirnya mati.  
 

Disamping itu, kutu daun merupakan 
vektor penyakit virus PLRV dan PVY. 
Tubuhnya berwarna kuning kehijauan, 
dengan panjang tubuh berkisar antara 
0,8 – 1,2 mm. Tanaman inang kutu daun 
persik lebih dari 400 jenis, antara lain 
cabe, kentang, tembakau, mentimun, 
semangka, tomat, petsai. 
 
Pengendalian kutudaun persik dengan 
sistem PHT adalah penggunaan 
insektisida jika populasi telah mencapai 
ambang pengendalian yaitu 7 ekor/10 
daun, maka dapat disemprot dengan 
insektisida Fipronil atau Alfametrin. 
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           Gambar 17.  Imago Kutu Daun Persik ( Foto : T.K. 
Moekasan) 

 
 
 

5. Lalat pengorok daun (Liriomyza sp.) 
Daerah sebaran lalat penggorok daun 
hampir di seluruh dunia. Di indonesia, 
spesies yang menyerang adalah L. 
Huidobrensis, yang tersebar mulai 
daerah dataran tinggi sampai daerah 
dataran rendah. Hama ini menyerang 
mulai dari persemaian sampai tanaman 
dewasa. Lalat pengorok daun bersifat 
polifag. Tercatat sekitar 120 spesies 
tanaman dari 21 famili merupakan inang 
utamanya.  
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Di Indonesia tanaman inang utamanya 
antara lain adalah kentang, tomat, 
seledri, wortel, terung, mentimun, 
semangka dan kacang-kacangan.  
 

Serangan serangga dewasa pada daun 
ditandai oleh bercak-bercak putih bekas 
tusukan ovipositor. Serangan berat akan 
mengakibatkan daun mengering seperti 
terbakar.  
 
Gejala serangan oleh larva berupa 
alur-alur putih pada permukaan daun 
paprika. 
 
Penendalian dengan sistem PHT dapat 
dilakukan dengan pemasangan 
perangkap lekat warna kuning diatas 
kanopi tanaman sebanyak 1 buah per 2 
m2 dan penggunaan insektisida yang 
selektif dan efektif seperti Kartap 
hidroklorida atau Siromazin. 
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6. Penyakit tepung 
Penyakit tepung disebabkan oleh 
cendawan Oidiopsis capsici. Gejala 
serangan ditandai dengan adanya 
bercak-bercak klorosis atau kekuningan 
diantara tulang daun, kemudian bercak 
berubah putih seperti tepung diatas 
permukaan daun.    
  

Inang lainnya selain paprika adalah 
tomat, cabe, mentimun, semangka, 
melon, dll. 

Gambar 18. Lalat penggorok daun (foto : 
Setiawati ) 
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Pengendalian dapat dilakukan dengan 
pemasangan dan pengasapan dengan 
pembakaran serbuk belerang, 
penyemprotan fungisisda dilakukan jika 
serangan penyakit tepung telah 
mencapai 5% luas daun, fungisida yang 
dapat digunakan adalah Fenarimol atau 
Heksakonazol. 

 

          Gambar 19.  Daun yang terserang penyakit Tepung (Foto 
: T.K. Moekasan) 
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7. Penyakit layu fusarium 
Penyakit layu fusarium disebabkan oleh 
cendawan Fusarium oxysporum. Gejala 
pada bagian tanaman tanaman di atas 
tanah adalah terjadinya kelayuan daun 
bagian bawah yang selanjutnya menjalar 
ke atas, ke ranting muda dan akhirnya 
tanaman mati. Fusarium menyerang akar 
tanaman pada bagian pembuluh kayu, 
karena cendawan ini berada dalam tanah 
maka dikenal sebagai cendawan tular 
tanah. 
 

Di dalam pembuluh kayu, cendawan ini 
mengeluarkan racun sehingga 
menyebabkan tanaman layu dan mati. 
Pembuluh kayu yang diserangnya 
berwarna coklat (terjadi pengotoran 
pada pembuluh kayu). Berkembangnya 
layu Fusarium sangat didukung oleh 
temperatur yang hangat. 
 
Pengendalian layu fusariaum dapat 
dilakukan dengan eradikasi selektif dan 
penggunaan fungisida yang selektif dan 
efektif  serta dianjurkan seperti Benomil 
atau Klorotalonil. 
 
 
 



 53

 

 

 

 Gambar 20. Tanaman Paprika yang terserang layu 
fusarium (Foto : T.K. Moekasan)
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8. Penyakit layu bakteri 
Penyakit ini disebabkan oleh serangan 
bakteri Ralstonia (Pseudomonas) 
solanacearum. Tanaman yang terserang 
penyakit ini menyebabkan layunya daun-
daun tanaman yang dimulai dari pucuk 
daun. Tanaman tampak seolah-olah 
seperti kekurangan air, hal ini karena 
bakteri menyerang pembuluh kayu 
(xilem), sehingga air dan unsur hara 
tidak dapat masuk ke dalam tanaman 
karena tersumbat olah massa (kelompok 
bakteri) dan sel-sel pembuluh kayu yang 
hancur. 
 
 

Bakteri masuk ke dalam tanaman 
bersama-sama unsur hara dan air secara 
difusi dan tinggal dalam pembuluh kayu 
dalam ruang antar sel. 
 
Selanjutnya bakteri berkembang biak 
dan merusak sel-sel tanaman yang 
ditempatinya, sehingga menyebabkan 
sel-sel tersebut menjadi hancur terpisah 
satu dengan yang lainnya. 
 
Hancurnya sel-sel tanaman tersebut 
karena bakteri mengeluarkan enzim 



 55

penghancur dinding sel tanaman yang 
mengandung selulosa dan pectin yang 
dikenal dengan nama enzim selulase dan 
pectinase. Layunya daun-daun pada 
bagian pucuk disebabkan karena tidak 
mendapat suplai air dan hara dari dalam 
tanah, karena hancurnya pembuluh kayu 
tersebut sebagai alat transportasi.  
 
 

Bakteri ini termasuk mikroorganisme 
patogen tular tanah atau dikenal dengan 
nama soil borne disease  dapat hidup 
bertahan dalam tanah yang relatif 
sangat lama ( 3-5 tahun). 
 
 

Pengendalian dapat dilakukan antara lain  
 perlakuan air penyiraman, dengan 

cara air penyiraman ditambahkan 
kaporit sebanyak 1 ppm. 

 Eradikasi selektif, yaitu dengan cara 
mencabut dan memusnahkannya. 

 Penggunaan bakterisida yang efektif 
seperti Bactocine L. Dengan 
konsentrasi formulasi 1 ml/l. 
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9. Penyakit bercak serkospora (Cercospora 
capsici) 
Penyakit ini disebabkan oleh cendawan 
Cercospora capsici. Daun, petiolus, 
bunga, batang, pedicel dapat diserang. 
Serangan yang terjadi pada pedicel 
dapat menimbulkan malformasi buah, 

Gambar 21. Tanaman paprika yang terserang layu 
bakteri ( Foto : T.K. Moekasan)
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dimana buah tidak dapat berkembang, 
melainkan kerdil. Bercak daun 
serkospora dapat menimbulkan defoliasi, 
apabila serangan terjadi pada daun, dan 
gugur bunga jika serangan terjadi pada 
bunga.  
 
Bercak berbentuk oblong (bulat) sirkuler 
dimana bagian tengah berwarna abu-
abu tua dan coklat tua di bagian luarnya, 
bercak berukuran 0,25 cm.  
 
Pada kelembaban tinggi, cendawan 
tumbuh seperti bintik-bintik, kemudian 
melebar berwarna abu-abu. Penyakit ini 
dikenal sebagai penyakit bintik mata 
kodok , karena bintik tersebut berbentuk 
mata kodok. Pada saat sudah berukuran 
lebih besar, bercak mengering dan retak, 
yang akhirnya bagian ini akan jatuh ke 
tanah. Daun yang terinfeksi dapat 
berubah menjadi berwarna kuning dan 
gugur ke tanah. 
 

Cendawan dapat bertahan lama dari 
musim ke musim pada sisa-sisa tanaman 
yang terinfeksi inang atau terbawa biji.  
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Bercak daun serkospora merupakan 
penyakit tular udara dan penyakit tular 
biji yang dapat mengakibatkan biji gagal 
berkecambah Gejala pertama mulai 
terjadi di persemaian dan dilanjutkan 
pada tanaman di lapangan. 
 
Serangan berat umumnya terjadi 
bersamaan dengan periode 
pembungaan. Spora cendawan 
disebarkan dari satu tanaman ke 
tanaman yang lain oleh tiupan angin, 
percikan air hujan atau lewat air siraman 
maupun dengan perantaraan alat-alat 
pertanian atau pekerja. Inisiasi infeksi 
terjadi pada daun, dimana spora 
berkecambah, membentuk haustoria 
yang mampu menembus mulut daun. 
  
Dalam kurun waktu 7 – 10 hari sejak 
infeksi, daun akan mati oleh serangan 
penyakit tersebut dan cendawan sudah 
dapat memproduksi kembali spora. 
Kelembaban udara di atas 90% dan 
suhu udara 28 – 32 °C dapat memacu 
perkembangan patogen.  
 

Penyakit bercak daun serkospora lebih 
penting pada paprika yang ditanam di 
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dataran tinggi dibandingkan dengan 
yang ditanam di dataran rendah. 
 
Pengendalian penyakit bercak 
serkospora dapat dilakukan sbb: 

 Perlakuan benih, yaitu dengan cara 
perendaman benih paprika sebelum 
disemai pada larutan Propamocarb 
(Previcur N) dengan konsentrasi 1 
ml/l selama 24 jam. 

 Penggunaan mulsa plastik 
 Penggunaan fungisida, jika serangan 

telah mencapai 5% luas daun. 
Fungisida yang dianjurkan  untuk 
cendawan golongan Oomycetes 
yaitu fungisida kontak Klorotalonil 
dengan interval 4-7 hari dan 
fungisida sistemik Metalaxyl atau 
difenakonazol dengan interval 7-10 
hari. Penggunaan fungisida kontak 
dan sistemik dilakukan secara 
bergiliran untuk menghindari 
timbulnya resisitensi cendawan 
terhadap fungisida. Pola 
pergilirannya 3-4 : 1 ( 3-4 kali 
aplikasi fungisida kontak dan 1 kali 
fungisida sistemik). 

 
 
 

10. Penyakit mosaik (virus kompleks) 



 60

Penyakit mosaik pada tanaman paprika 
dapat disebabkan oleh salah satu atau 
gabungan berbagai jenis virus seperti 
virus tomat mosaik (tomato mosaic virus 
= ToMV), virus mosaik tembakau 
(tobacco mosaic virus = TMV), virus 
mosaik mentimun (cucumber mosaic 
virus = CMV), virus kentang Y (potato 
virus Y = PVY) dan virus X kentang 
(potato virus X = PVX). 
 
 

Pertumbuhan tanaman yang terserang 
virus relatif lebih kerdil. Daun tomat 
menjadi belang atau mosaik yang 
bervariasi antara hijau tua dan hijau 
muda atau hijau dan kekuningan.  
 
 

Gejala sering diikuti dengan perubahan 
bentuk daun menjadi lebih panjang, 
pendek atau menggembung seperti 
blister, atau seperti tali sepatu karena 
lembaran daun menghilang yang tinggal 
hanya tulang dan urat daun saja. Virus 
mosaik mentimun sering menyebabkan 
gejala bisul atau kutil pada buah.  
 
Daur hidup virus adalah sebagai 
berikut : virus masuk ke dalam jaringan 
melalui luka lalu memperbanyak diri dan 
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menyebar ke seluruh jaringan tanaman 
secara sistemik. Jenis virus di atas  
dapat menular melalui persinggungan 
secara mekanik seperti TMV, ToMV dan 
PVX; melalui biji seperti ToMV dan TMV 
atau disebarkan oleh kutu daun seperti 
CMV dan PVY. 
 

 Pengendalian penyakit mosaik dapat 
dilakukan sbb: 

 Infeksi virus mosaik lewat vektornya 
(kutudaun) yang datang dari luar 
dapat dicegah dengan melakukan 
penyemaian benih paprika pada 
rumah palstik/greenhouse yang 
dindingnya terbuat dari kasa. 

 
 Menjaga kebersihan tangan pekerja 

dan peralatan yang digunakan untuk 
pemeliharaan tanaman menggunakan 
larutan alkohol 70% untuk mencegah 
penyebaran penyakit ini. 

 
 Pada saat pewiwilan, tangan pekerja 

disterilkan dengan susu skim atau 
alkohol 70%. 

 
 Melakukan eradikasi selektif yaitu 

mencabut dan memusnahkan 
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tanaman jika tanaman tersebut 
menunjukkan gejala terserang 
mosaik. 

 
 
 

 
Penggunaan pestisida berdasarkan 
konsepsi PHT pada tanaman paprika harus 
berdasarkan lima tepat yaitu : 
1. Tepat sasaran 

Tepat sasaran artinya bahwa pemilihan 
pestisida yang akan digunakan harus 
berdasarkan pada jenis hama atau penyakit 
yang menyerang pertanaman tersebut, 
misalnya : 
• Insektisida digunakan untuk 

mengendalikan serangan hama 
• Akarisida digunakan untuk mengendalikan 

tungau 
• Fungisida digunakan untuk 

mengendalikan penyakit yang disebabkan 
oleh jamur 

 
 
2. Tepat jenis 

Tepat jenis pestisida yang digunakan dapat 
diartikan bahwa jenis pestisida yang 
digunakan harus diketahui efektif terhadap 
hama dan penyakit sasaran, tetapi tidak 
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mengganggu perkembangan peranan 
serangga berguna. Informasi ini dapat 
diperoleh dari buku panduan penggunaan 
pestisida yang dikeluarkan oleh Komisi 
Pestisida atau berdasarkan hasil-hasil 
penelitian terbaru.  
 
 

3. Tepat waktu 
• Penggunaan pestisida berdasarkan 

konsepsi PHT harus dilakukan 
berdasarkan hasil pemantauan atau 
pengamatan rutin, yaitu jika populasi 
hama atau kerusakan yang 
ditimbulkannya telah mencapai ambang 
pengendalian.  

 
• Pada pagi hari suhu udara rendah tetapi 

kelembaban tinggi, sehingga konsentrasi 
pestisida yang disemprotkan akan 
menurun, akibatnya efikasinya akan 
menurun.  

 
• Pada siang hari suhu udara tinggi, 

sehingga terjadi pergerakan udara ke 
atas (turbulensi), dengan demikian 
pestisida yang disemprotkan tidak akan 
kena sasaran. Oleh karena itu aplikasi 
pestisida sebaiknya dilakukan pada sore 
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hari ketika suhu udara sudah menurun 
dan kelembaban rendah. 

 
 
 

4. Tepat dosis atau konsentrasi, dan 
Daya bunuh pestisida terhadap jasad 
sasaran ditentukan oleh dosis atau 
konsentrasi formulasi pestisida yang 
digunakan. 
 
Jika dosis atau konsentrasi formulasi 
pestisida yang digunakan lebih rendah atau 
lebih tinggi dari yang dianjurkan akan 
memacu timbulnya hama atau penyakit yang 
resisten tehadap pestisida yang digunakan. 
Dengan demikian penggunaan pestisida 
harus berdasarkan pada dosis atau 
rekomendasi yang telah dianjurkan. 
 

5. Tepat cara 
• Cara aplikasi sesuai dengan rekomendasi 

dalam kemasan, seperti disemprotkan, 
ditaburkan atau dibenamkan 

• Sebaiknya tidak melakukan 
pencampuran pestisida, kecuali 
berdasarkan hasil penelitian 

• Pengenceran pestisida tidak boleh 
dilakukan di dalam tangki penyemprot. 
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    Gambar 22.  Contoh penyemprotan tanaman paprika (Foto : 
T.K. Moekasan ) 
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Tabel. 10 

Tabel Form Catatan Kegiatan Pengendalian OPT 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Jenis 

pengendalian

Bahan 

yang 

digunakan 

Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Panen” 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
IX 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 66-68 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

IX.  Panen 
A. Definisi : 

Panen merupakan kegiatan memetik buah 
sesuai kriteria yang diinginkan.   
 
 

B. Tujuan 
Untuk mendapatkan buah dengan tingkat 
kematangan sesuai dengan permintaan pasar 
dengan mutu buah yang baik sesuai standar 
pasar yang dituju. 

 
 

C. Validasi 
1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 

dengan sistem irigasi tetes,  ( Moekasan, 
2002) 

2. Budidaya tanaman paprika di rumah plastik   
( Gunadi, 2006) 

3. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 2006)    

 
D. Bahan dan Alat 

• Keranjang plastik 
• Gunting/pisau 
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E. Prosedur pelaksanaan 
• Panen tanaman paprika tergantung pada 

kondisi pertanaman.  
• Paprika hijau dapat dipanen mulai umur 

2,5 bulan.  
• Paprika berwarna dipanen dengan tingkat 

kematangan buah 80 - 90%, umumnya 
mulai pada umur 3,5 bulan. 

• Panen dilakukan pada pagi hari, dengan 
tujuan bekas tangkai buah yang dipanen 
menjadi kering dan tidak terjadi 
pembusukan batang 

• Buah paprika dipetik dengan tangkai 
buahnya menggunakan gunting/pisau 
tajam. Tangkai buah jangan tertinggal 
dicabang tanaman, tangkai buah dan 
buah tidak boleh cacat dan terjatuh, 
untuk mencegah membusuknya tangkai 
dan buah paprika pada saat disimpan di 
ruang pendingin. 

• Setelah dipanen, buah diletakkan di 
tempat yang teduh supaya tidak layu atau 
lembek. 

 
F. Sasaran 

Buah paprika yang sudah mempunyai 
kematangan optimal untuk dipasarkan 
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Tabel. 11 

Tabel Form Catatan Kegiatan Panen 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tanggal Jumlah yang 

dipanen 

Petugas 
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Standar 
Prosedur 

Operasional 
"Pasca Panen” 

 
Nomor: 

SPO PAPRIKA 
X 

Tanggal 
Dibuat 

…………….. 

Halaman 69-73 Revisi….. 
Tanggal………

Disahkan    
..……… 

 

X. Pasca Panen 
A. Definisi : 

Kegiatan penanganan buah setelah dipanen 
hingga siap didistribusikan ke konsumen 
 

B. Tujuan 
• Menjamin keseragaman ukuran buah 
• Menjamin keseragaman mutu  buah 
• Menjamin  mutu buah yang dihasilkan sesuai 

dengan permintaan pasar domestik dan 
ekspor 

 
C. Validasi 

1. SOP Budidaya paprika secara hidroponik 
dengan sistem irigasi tetes,  ( Moekasan, 
2002) 

2. Pengalaman petani dalam berbudidaya 
paprika di rumah plastik (Asep Tisna, 2006)    

 

D. Bahan dan Alat 
• Air bersih 
• Lap kering 
• Kotak plastik/karton 
• Kertas koran 
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E.  Prosedur pelaksanaan 
• Dilakukan sortasi dan pengkelasan sesuai 

dengan kriteria yang dikehendaki pasar. 
 
• Sebelum pengepakan, buah paprika hasil 

panen dicuci dengan air bersih, lalu 
dikeringkan dengan menggunakan lap kering 

 
• Buah dimasukkan ke dalam kotak karton 

berventilasi yang telah dilapisi dengan lilin, 
selanjutnya disimpan di dalam ruangan yang 
teduh. 

 
• Untuk tujuan pasar luar negeri, paprika 

dikemas kedalam kotak karton berkapasitas 
5 kg. 

 
• Untuk tujuan pasar lokal, paprika dikemas 

dalam kotak karton berkapasitas 20 kg. 
 
 

F. Sasaran 
Buah yang sudah dipanen, diseleksi dan 
dipisahkan, kemudian dikemas dan siap untuk 
dipasarkan. 
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Gambar. 23   Proses pascapanen (Foto : Subdit Tanaman 

Sayuran Buah) 

 

 

Gambar. 24 Proses sortasi paprika (Foto : Agrindo) 
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Gambar. 25  Proses pengepakan paprika (Foto : Agrindo) 
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Tabel. 12 

Tabel Form Catatan Kegiatan Pasca Panen 

 

Nama Pemilik   : 

Alamat  : 

 

Tgl 

Lokasi 
Pengemasan 

( rumah/gudang 
dll) 

Cara 
Pengemasan

Bahan 
Kemasan

Jumlah 
Perkemasan 

( Kg ) 
Petugas 
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KATA PENGANTAR 
 
 

Dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas, 
usaha budidaya dituntut untuk dilaksanakan sesuai 
prosedur agar dapat menghasilkan produk yang 
bermutu, aman konsumsi dan ramah lingkungan. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui 
penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) 
budidaya yang berdasar atas norma budidaya yang 
baik dan benar (Good Agriculture Practices/GAP).  

 
Buku Standar Prosedur Operasional (SPO) Paprika ini 
disusun sebagai pedoman bagi 
petugas/penyuluh/kelompok tani/petani dalam 
berbudidaya secara benar. Komoditas paprika memiliki 
potensi yang besar untuk dikembangkan di negara 
kita baik untuk memenuhi pasar dalam negeri 
maupun ekspor. Oleh karena itu budidayanya harus 
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional budidaya 
paprika yang dianjurkan. 
 
Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam proses produksi paprika, terutama 
untuk mendapatkan suatu produk yang aman 
dikonsumsi dan ramah lingkungan. Buku ini tentu 
belum sempurna, oleh karena itu saran kritik dan 
saran untuk perbaikannya sangat diharapkan dari 
para pembaca. 
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Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua, khususnya bagi pelaku yang terkait dalam 
pengembangan agribisnis paprika. 
 
 
 
 

Jakarta,     Oktober 2006 
 Direktur 

 
 
 
Dr. Ir. Muchjidin Rachmat, MS 
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