
4 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Cabai 

Sekitar sejak 2.500 tahun sebelum Masehi, tanaman cabai sudah tumbuh di 

daratan Amerika Selatan dan Amerika Tengah, termasuk Meksiko. Buah cabai 

dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap masakan. Disebutkan pada salah satu 

prasasti yang ditemukan, pemimpin terakhir Aztek di Meksiko, Montezuma, 

selalu memberi bubuk cabai pada minuman cokelat kekaisaran untuk sarapan 

pagi. Pada tahun 1492, Christoper Colombus mendarat di Pantai San Salvador, 

Kepulauan Bahama. Di “Benua Baru” itu, ditemukan penduduk asli yang sudah 

banyak menggunakan cabai sebagai bumbu masakan mereka. Untuk yang ketiga 

kalinya dalam perjalanan ke “Benua Baru” tersebut, tanaman cabai telah 

dibudidayakan hampir di seluruh tempat yang didaratinya. Ketika kembali, 

Colombus membawa segenggam bij-bijian cabai itu, yang kemudian oleh para 

petani Spanyol biji-bijian itu ditanam dan tumbuh dengan subur, dari Spanyol 

tanaman ini berkembang ke seluruh Eropa. Bangsa eropa menyebarkannya ke 

seluruh dunia. Sampai di Indonesia tanaman itu dibawa oleh bangsa Portugis yang 

diikuti oleh bangsa Belanda (Wijoyo, 2009).  

 

2.2. Klasifikasi Cabai Merah Keriting 

Menurut Wijoyo (2009), dalam sistematika tumbuh-tumbuhan, tanaman 

cabai diklasifikasikan sebagai berikut, Kingdom : Plantae, Divisi : Spermatophyta, 

Kelas : Dicotyledoneae, Ordo : Tubiflorae (Solanales), Famili : Solanaceae, 

Genus : Capsicum, Spesies : Capsicum annum L. 

 

2.3.  Morfologi Tanaman Cabai Merah Keriting (Capsicum annuum L.)  

Cabai merah merupakan salah satu anggota famili Solanaceae. Tumbuhan 

berkayu ini memiliki ciri-ciri tinggi tanaman ± 1 m dan bercabang. Daun tunggal 

berbentuk bulat telur sampai elip. Bunga tunggal bentuk bintang terdapat di ketiak 

daun, berwarna putih. Cabai merah memiliki buah menggantung, berbentuk 

seperti kerucut memanjang, dengan permukaan buah mengkilat berwarna hijau 
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sampai merah setelah tua. Biji cabai merah berukuran kecil, pipih, berwarna putih 

kekuningan dan setelah tua menjadi coklat (Djarwaningsih, 2005).  

Selain rasa yang pedas karena kandungan capsaicin, cabai merah juga 

memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin seperti protein, lemak, karbohidrat, 

kalsium, vitamin A, B1, dan C. Capsaicin pada cabai merah juga telah banyak 

diteliti untuk keperluan pengobatan, dimana kandungan lasparaginase dan 

capsaicin dapat berperan sebagai zat anti kanker (Kilham, 2006).  

 

2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai 

2.4.1. Ketinggian Tempat 

Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) dapat hidup pada daerah dataran 

rendah sampai menengah yang memiliki ketinggian antara 0 s.d 1.200 m dpl. 

Dewasa ini, para produsen benih sudah mampu menghasilkan benih cabai yang 

bisa tumbuh di dataran tinggi hingga sekitar 2.500 m dpl (Wijoyo, 2009). 

Menurut Setiadi (2006), ketinggian suatu daerah menentukan jenis cabai 

yang akan ditanam. Jenis cabai merah akan lebih sesuai bila ditanam didaerah 

kering dan berhawa panas walaupun daerah tersebut merupakan daerah 

pegunungan. 

 

2.4.2. Curah Hujan dan Kelembapan 

Curah hujan yang ideal yang ideal untuk bertanam cabai adalah 1.000 

mm/tahun. Curah hujan yang rendah menyebabkan tanaman kekeringan dan 

membutuhkan air untuk penyiraman. Sebaliknya, curah hujan yang tinggi bisa 

merusak tanaman cabai serta membuat lahan penanaman becek dan 

kelembapannya tinggi. Pemilihan musim tanam yang tepat bisa menghindarkan 

kerusakan tanaman karena curah hujan yang tinggi (Agromedia, 2008). 

Tanaman cabai cocok hidup di daerah dengan kelembapan 70-80%, 

terutama saat pembentukan  bunga dan buah. Kelembapan yang tinggi atau lebih 

dari 80% memacu pertumbuhan cendawan yang berpotensi menyerang dan 

merusak tanaman. Sebaliknya kelembapan yang kurang dari 70% membuat cabai 

kering dan mengganggu pertumbuhan generatifnya, terutama saat pembentukan 

bunga, penyerbukan dan pembentukan buah (Agromedia, 2008). 
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2.4.3. Cahaya 

Cahaya matahari penting bagi tanaman untuk fotosintesis, pembentukan 

bunga, serta pembentukan dan pemasakan buah cabai. Yang penting pada cahaya 

matahari adalah intensitas cahaya. Lama penyinaran yang dibutuhkan tanaman 

cabai antara 10-12 jam penyinaran sehari. Di Indonesia hal ini akan terpenuhi 

karena lama penyinaran di daerah ekuator sekitar 11 jam 53 menit sampai 12 jam 

7 menit, sedangkan pada lintang 10
0
, lama penyinaran antara 11 jam 17 menit 

sampai 11 jam 33 menit. Cabai ini termasuk tanaman berhari netral, artinya dapat 

berbunga sepanjang tahun baik pada hari-hari pendek maupun hari-hari panjang 

(Prajnanta, 2007).  

Jika intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan kurang atau tanaman 

ternaungi, umur panen cabai akan lebih lama, batang lemas, tanaman meninggi, 

dan gampang terkena penyakit, terutama yang disebabkan oleh bakteri dan 

cendawan (Wijoyo, 2009). Intensitas cahaya berpengaruh pada pertumbuhan bibit 

karena bibit akan mengalami etiolasi pada penyinaran cahaya yang kurang 

(Samadi, 1997). 

 

2.4.4. Suhu dan Kelembaban 

Wijoyo (2009) mengatakan bahwa untuk perkecambahan benih pada 

tanaman cabai, suhu yang paling ideal adalah 25-30
0
C. Adapun untuk 

pertumbuhannya adalah 24-28
0
C. Jika suhunya terlalu rendah, pertumbuhan 

tanaman akan terhambat. Pertumbuhan serta perkembangan bunga dan buahpun 

kurang sempurna. 

Tanaman cabai cocok hidup di daerah dengan kelembapan 70 - 80%, 

terutama saat pembentukan  bunga dan buah. Kelembapan yang tinggi atau lebih 

dari 80% memacu pertumbuhan cendawan yang berpotensi menyerang dan 

merusak tanaman. Sebaliknya kelembapan yang kurang dari 70% membuat cabai 

kering dan mengganggu pertumbuhan generatifnya, terutama saat pembentukan 

bunga, penyerbukan dan pembentukan buah (Agromedia, 2008). 
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2.4.5. Tanah 

Tanah merupakan tempat tumbuh tanaman. Oleh karena itu, tanah harus 

subur dan kaya akan bahan organik. Derajat keasaman tanahnya (pH tanah)  

antara 6.0-7.0 tetapi lebih baik kalau pH tanahnya 6.5. Tanah harus berstruktur 

remah atau gembur. Walupun demikian, cabai masih dapat ditanam di tanah 

lempung (berat), tanah agak liat, tanah merah, maupun tanah hitam. Tanah yang 

demikian memang harus diolah terlebih dulu sebelum ditanami (Setiadi, 2006).  

 

2.5. Teknik Budidaya Cabai 

Tahap-tahap teknologi budidaya tanaman cabai yang efektif dan efisien 

antara lain : 

2.5.1. Penyemaian 

Benih cabai yang akan disemai direndam dalam air hangat kuku (suhu 43 

0
C) selama ± 24 dengan menggunakan alat inkubasi waterbath. Hal tersebut 

bertujuan untuk mempercepat pengecambahan benih, selain itu untuk 

memisahkan benih yang terendam dan benih yang terapung. Benih yang terendam 

diambil sedangkan yang terapung dibuang karna benih yang terapung tidak bagus. 

Benih cabai ditanam dalam polibeg ukuran 15 x 10 cm. Media tanam berupa 

campuran topsoil yang telah diayak bersama pupuk kompos dengan perbandingan 

volume 3:1. Benih dimasukkan ke dalam polibeg sebanyak 1 benih per lubang 

tanam dengan cara melubangi tanah sedalam lebih kurang 0.5 cm lalu ditutup 

kembali dengan tanah halus. Penyemaian dilakukan hingga bibit berumur 6 

Minggu Setelah Semai (MSS). Setiap pagi dan sore hari bibit disiram dengan air 

hingga media tanam berada dalam keadaan lembab. 

Pada waktu bibit berumur 2 MSS dilakukan pemupukan yaitu pupuk NPK 

mutiara (7.5 g/l) dan Gandasil D (2 g/l). Larutan NPK diberikan dengan cara 

menyiramkan pada daerah perakaran tanaman sementara larutan gandasil D 

diberikan dengan cara disempotkan pada tanaman. Usaha pencegahan terhadap 

serangan hama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan pestisida. Adapun 

pestisida yang diberikan adalah dikofol (1cc) dan profenofos (1cc). Kedua 

pestisida tersebut diberikan secara bersamaan yaitu dengan cara 
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mencampurkannya ke dalam 1 liter air lalu disemprotkan pada bibit. Pestisida ini 

diberikan 1 kali seminggu setelah bibit berumur 2 MSS. 

 

2.5.2. Persiapan media tanam 

Media tanam berupa tanah yang dipergunakan terlebih dahulu digemburkan 

dan dikering anginkan selama dua hari. Tanah yang telah dikering anginkan itu 

kemudian diayak dengan menggunakan ayakan ukuran 2 mm. Setelah itu tanah 

dan kompos dicampur atau diaduk hingga rata dengan perbandingan 3:1, 

kemudian dimasukan kedalam polibeg ukuran 40 cm x 50 cm dengan total media 

sebanyak 10 kg/polibeg. Persemaian dan penanaman menggunakan media tanam 

yang sama. 

 

2.5.3. Pemupukan 

Pupuk dasar yang digunakan yaitu Urea, TSP dan KCl. Pemberian pupuk 

Urea, TSP, dan KCl dengan dosis berturut-turut 200, 150, dan 150 kg/ha. Pupuk 

Urea diberikan sebanyak 2 g/polibeg, TSP sebanyak 1.5 g/polibeg dan KCl 

sebanyak 1.5 g/polibeg. Pemberian pupuk susulan diberikan 2 minggu setelah 

tanam berupa NPK mutiara (16-16-16) dan dilakukan setiap minggu sebanyak 10 

g/liter dan disiram di daerah perakaran sebanyak 250 ml per tanaman 

Pada pemupukan juga dicampurkan fungisida berbahan aktif Dithane M-45 

2 g/liter untuk mengatasi jamur, lalu disiram pada daerah perakaran. Untuk 

merangsang pembungaan dan pembuahan digunakan pupuk gandasil B dengan 

dosis 2 g/liter air. Aplikasi pemberian gandasil B dilakukan secara bersamaan 

dengan pestisida dengan berbahan aktif Dicofan dengan dosis 1 ml/liter. Gandasil 

B dan pestisida diberikan dengan cara disemprot pada daun dan cabang tanaman 

(Maharijaya & Syukur, 2014).  

 

2.5.4. Penanaman 

Pemindahan bibit dari persemaian ke media (polibeg besar) dilakukan pada 

bibit berumur 5 minggu Setelah Semai (MSS). Penanaman dilakukan dengan 

sistem tanam langsung. Setiap polibeg terdiri dari 1 bibit per polibeg. Penanaman 
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dilakukan pada sore hari, hal ini bertujuan untuk mengurangi stress pada bibit 

akibat terkena panas sinar matahari. 

 

2.5.5. Pemeliharaan  

a. Penyulaman 

Tanaman  ditanam dilebihkan dari ulangannya sebagai cadangan pengganti 

tanaman yang mati akibat terserang hama penyakit atau tidak tumbuh, agar umur 

tanaman yang digunakan sama sebagai bahan untuk penyulaman. Penyulaman 

dilakukan dengan menanam kembali tanaman yang mati di lapangan. Penyulaman 

dilakukan pada pagi atau sore hari, saat cuaca tidak terlalu panas.  

b. Perampelan atau pengwiwilan 

Perempelan dilakukan terhadap tunas air yang muncul pada batang utama 

untuk memperkuat batang utama agar mampu menopang pertumbuhan tajuk 

tanaman dan tidak menghambat distribusi fotosintat. Perampelan ini dilakukan 

selagi tunas air masih muncul pada batang utama. Cara melakukan perampelan 

dengan menanggalkan tunas air yang tumbuh pada batang utama menggunakan 

tangan.  

c.  Penyiraman 

Penyiraman dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pagi dan sore hari 

dengan mengunakan ember, penyiraman dilakukan sampai tanah meresap air atau 

terlihat lembab, jika hujan turun penyiraman tidak dilakukan. 

d. Pemasangan Ajir 

Selanjutnya pada hari ketujuh minggu kelima dilakukan pemasangan ajir. 

Ajir terbuat dari bilah bambu setinggi 125 cm. Ajir dipasang tegak di setiap 

tanaman cabai. Tujuan pemasangan ajir sebelum penanaman adalah untuk 

mengurangi resiko kerusakan akar.  

e. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan dengan membersihkan rumput-rumput liar atau 

gulma yang dan tidak menghambat yang ada di sekitar pertanaman yang 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 
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f.  Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit terhadap tanaman cabai dilakukan secara 

kondisional, dilihat dari gejala serangannya, sehingga dapat mencegah 

berkembangnya hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan 

dengan memberikan pestisida lengkap dengan dosis 2  ml/liter dan dithane dengan 

dosis 2 g/liter. Pencegahan dilakukan dengan menyemprot tanaman 1 kali 

seminggu setelah bibit  berumur 2 MSS. 

 

2.5.6. Panen  

Menurut Wardani (2009), Pemanenan dilakukan terhadap buah cabai yang 

sudah matang yaitu 75% bagian buah telah berwarna merah. Buah dipanen dengan 

cara dipetik atau dipotong tangkai buahnya untuk mengurangi patah cabang. 

Pemetikan buah dengan tetap bertangkai adalah penting karena lubang lekatan 

dari tangkai buah yang terlepas cenderung akan mengering dan buah mudah 

terserang patogen. Pemanenan dilakukan sampai 8 kali panen, yang dilakukan 

seminggu dua kali.   

 

2.6. Induksi Mutasi dengan Ethyl Methane Sulfonate (EMS) 

Induksi mutasi pada tanaman dapat diterapkan untuk memperoleh variasi 

baru yang bertujuan untuk perbaikan sifat genetik tanaman. Perbaikan sifat 

genetik suatu tanaman dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun buatan. 

Mutasi secara buatan biasanya memakai suatu mutagen. Terdapat dua jenis 

mutagen yang digunakan, yaitu mutagen secara kimia dan fisika. Pada tumbuhan, 

mutagen kimia yang biasa digunakan adalah Ethyl Methane Sulfonate (EMS), 

Diethyl Sulfate (DES), Methyl Methane Sulfonate (MMS), hydroxylamine, sodium 

azida dan sebagainya sedangkan mutagen fisika yang biasa digunakan adalah 

sinar gamma (Soedjono, 2003). 

Ethyl methane sulfonate merupakan senyawa kimia yang dapat 

menyebabkan mutasi pada tingkat DNA dengan mengubah basa-basa DNA. EMS 

memiliki rumus kimia C3H8SO3 (Russell, 1992). Mutagen kimia EMS merupakan 

salah satu zat kimia yang termasuk dalam golongan agen alkilasi yang dapat 

menyebabkan mutasi titik. Mutasi titik terjadi pada sebuah basa yang dapat berupa 
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insersi, delesi, transversi, atau transisi basa. Insersi dan delesi pada satu atau lebih 

basa dapat menyebabkan perubahan urutan pembacaan sehingga mengubah 

susunan asam amino. Transisi dan transversi menyebabkan perubahan ekspresi 

asam amino. EMS akan mengikatkan gugus etilnya pada DNA guanin (G) pada 

posisi 7-N dan 6-O yang akan membentuk gugus O6-etilguanin. Terjadinya etilasi 

ini menyebabkan kesalahan pemasangan basa ketika replikasi, sehingga 

menyebabkan mutasi acak pada rantai DNA (Sambrook dan Russell, 2001). 

Mutagen kimia EMS telah terbukti lebih efektif dan efisien dari pada 

mutagen fisika pada tanaman kacang tunggak (Vigna unguiculata L. Walp) yang 

menghasilkan lebih banyak mutan yang viabel dari pada penggunaan sinar gamma 

(Girija dan Dhanavel, 2009). Maka dari itu dibandingkan dengan mutagen lain, 

EMS merupakan senyawa kimia yang paling banyak digunakan sebagai mutagen 

kimia dan terbukti efektif dapat menyebabkan mutasi titik pada berbagai tanaman 

sehingga terjadinya keragaman genetik, selain murah dan mudah diperoleh jika 

dibandingkan dengan senyawa kimia lainnya (Van Harten, 1998). 

Penggunaan EMS sebagai mutagen pada tanaman cabai juga telah banyak 

dilakukan, misalnya pada sweet pepper dengan EMS 1% selama 3-9 jam 

merangsang ketahanan terhadap penyakit powdery mildew. Setelah dilakukan 

skrining pada populasi besar generasi M2 ditemukan tiga tanaman resisten. 

Progeni tanaman ini terdiri dari tanaman yang mengekspresikan derajat resistensi 

yang berbeda. Pemilihan berikutnya dilakukan hingga generasi M8 pada tanaman 

resisten yang terus dikembangkan (Torodova dan Daskalov, 1979).  

Penelitian lain menggunakan EMS telah banyak juga dilakukan umumnya 

memiliki perbedaan pada rentang waktu dan konsentrasi EMS yang digunakan. 

Purwati et al. (2008) merendam kalus embriogen abaka dalam EMS konsentrasi 

0%, 0.3%, 0.4%, 0.5% dan 0.6% yang digoyang selama 2 jam dengan kecepatan 

60 rpm yang menghasilkan daun variegata dan berbagai kelainan morfologi daun. 

Penelitian lain pada biji Sonchus arvensis L. menggunakan konsentrasi 0.3%, 

0.6%, 0.9%, 1.2%, 1.5% dan 1.8% EMS selama 4 jam melaporkan dosis EMS 

0.9%-1.2% dapat menimbulkan mutasi tanpa mengurangi jumlah tanaman yang 

mampu berbunga 50%, serta menghasilkan mutasi warna daun kimera (Poerba, 

2000).  
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Beberapa kultivar tanaman hasil mutasi dengan EMS telah dirilis di 

beberapa negara diantaranya Allium sativum (bawang putih) yang telah dirilis 

sebagai varietas di Cina. Mutan dihasilkan dengan perlakuan 0.03-0.06% EMS, 

mutan ini dilaporkan meningkatkan produksi dan jumlah umbi (Novax dkk., 

1984). Mutan lain yang telah dirilis sebagai varietas adalah Solanum melongena 

L. (terung), yang telah dirilis satu di India dan tiga di Italia, mutan didapatkan dari 

perlakuan EMS terhadap biji, dihasilakan meningkatkan produksi, dan tanaman 

agak kerdil (Zeerak, 1991).  

Induksi mutasi cabai merah dengan menggunakan EMS diharapkan dapat 

meningkatkan keragaman cabai merah yang selanjutnya dapat diseleksi untuk 

menghasilkan tipe yang lebih baik. Penelitian induksi variasi cabai menggunakan 

EMS telah dibuktikan oleh Alcantara dkk., (1996) pada cabai cv Keystone 

Resistant Giant no.3 dengan parameter penelitian meliputi konsentrasi, lama 

waktu perlakuan dan temperatur. Konsentrasi EMS yang digunakan adalah 0.5%, 

1% dan 1.5% dengan lama perendaman 3, 6 dan 9 jam serta suhu yang diatur pada 

5
o
C, 1

o
C, 15

o
C dan 20

o
C. Pada generasi M1 ditemukan sedikit tanaman yang 

mengalami mutasi seperti bentuk daun yang tidak beraturan dan menjari, selain itu 

umumnya tanaman menjadi kerdil dengan daun yang klorosis, serta persentase 

perkecambahan terendah pada konsentrasi EMS 1.5% selama 9 jam.  

Penelitian lain menggunakan cabai merah cv Longhi (Jabeen dan Mirza, 

2002) dengan konsentrasi EMS yang digunakan 0.01, 0.1 dan 0,5% selama 3 dan 

6 jam. Karakteristik yang dapat diamati pada tanaman yang termutasi meliputi 

bentuk daun, berat tanaman, jumlah percabangan, jumlah daun, hari saat berbunga 

dan berbuah, jumlah buah, susunan daun, struktur cabang, jumlah petal dan 

jumlah sepal. Perlakuan dengan konsentrasi EMS 0.5% selama 6 jam ditemukan 

dapat meningkatkan variasi genetik. Pada penelitian ini teramati 4 mutan dari 

seluruh tanaman, dimana 2 mutan steril dan 2 mutan fertil. Mutan steril dilaporkan 

memiliki jumlah daun yang lebih banyak, selain itu hasil uji klorofil tanaman 

mutan menunjukkan kandungan klorofil yang lebih sedikit. Secara fisiologi, 

kandungan klorofil dalam tanaman cabai juga dinilai sebagai salah satu variabel 

(Lichtenthaler dan Wellburn, 1983).  
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Pada cabai merah “Smart” penggunaan EMS 1% dengan lama perendaman 

biji selama 6 jam menghasilkan perkecambahan sebesar 96%. Penggunaan 

konsentrasi EMS yang lebih rendah yaitu 0.5%, 0.3% dan 0.1% menghasilkan 

perkecambahan sebesar 98%, 98.5% dan 100% berturut-turut (Pharmawati dkk., 

2012). Manzila dkk., (2010) juga melaporkan hasil penelitian pada lima genotipe 

cabai yang diuji yaitu Jatilaba, ICPN12 no.4, PBC495, Helem dan Gelora dapat 

menimbulkan keragaman morfologi pada konsentrasi EMS 0.5% dengan 

perendaman selama 60 menit. 

Perubahan yang terjadi pada morfologi tanaman akibat perlakuan EMS 

seperti hasil penelitian pada tanaman kenaf yang menghasilkan jumlah cabang 

yang banyak pada perlakuan EMS 0.7% pada perendaman 4 jam (Arumingtyas 

dan Indriani, 2005), daun variegata pada Arabidopsis pada perlakuan 0.1 pada 

perendaman 6 jam (Chen dkk., 2000) dan hasil penelitian Jabeen dan Mirza (2002) 

yang melakukan induksi mutasi pada cabai besar dengan EMS 0.5% selama 6 

jam, menghasilkan mutan kerdil.  

Perlakuan EMS mengakibatkan beberapa perubahan yang terjadi pada 

fisiologi tanaman antara lain, hasil penelitian Srivastava dan Jitendra (2012), 

perlakuan EMS 0.5% dengan perendaman selama 3 jam, 5 jam dan 7 jam 

menghasilkan kandungan klorofil tanaman safflower lebih rendah dibandingkan 

kontrol. Kandungan terendah pada perlakuan perendaman selama 7 jam.  

 

 

 

 

 


