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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Tanaman Cabai 

Tanaman cabai berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, serta wilayah 

Andes di Amerika Selatan (Zulkarnain, 2013). Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya tapak galian sejarah Peru dan sisaan biji yang telah berumur lebih 

dari 5000 tahun SM di dalam Tehuacan, Meksiko (Dermawan, 2010). Sejak itulah 

cabai tersebar di penjuru dunia seperti di Cina, korea, Jepang, Filipina, Malaka, 

dan Indonesia. 

Penyebaran tanaman cabai di Indonesia pertama kali dibawa oleh bangsa 

spanyol dan portugis pada abad ke -15 atau ke -16, hal ini ditandai dengan adanya 

perdagangan rempah - rempah (Zurkanain, 2013). Selain itu para pedagang yang 

berasal dari India juga ikut andil untuk melakukan penyebaran tanaman cabai ke 

tanah air yaitu melalui pulau Sumatera (Djarwaningsih, 2005). 

 

2.2. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Cabai 

Menurut Agromedia (2008) tata nama sistem tumbuhan tanaman cabai 

dapat di klasifikasikan kedalam taksonomi: Kerajaan: Plantae, divisi: 

Spermatophyta, subdivisi: Angiospermae, kelas: Dicotyledoneae, subkelas: 

Sympetalae, ordo: Tubiflorae, famili: Solanaceae, genus: Capsicum, spesies: 

Capsicum annuum L. 

Cabai merupakan tanaman semusim dengan perakaran akar tunggang, 

panjang akar berkisar 25 hingga 35 cm (Harpenas, 2010). Akar tanaman cabai 

tumbuh tegak lurus kedalam tanah yang berfungsi sebagai penegak pohon dengan 

memiliki kedalam lebih kurang 200 cm dan berwarna coklat. Pada akar tunggang 

tumbuh akar - akar cabang sedangkan pada akar cabang tumbuh horizontal di 

dalam tanah, dan akar cabang tumbuh akar serabut yang berbentuk kecil serta 

membentuk masa yang tepat ( Tjahjadi, 1991).  

Batang utama dari cabai menurut Hewindati (2006), tegak dan pangkalnya 

berkayu dengan panjang 20 cm hingga 2,5 cm. Batang percabangan berwarna 

hijau dengan dengan panjang mencapai 0,5 hingga 1 cm. Percabangan bersifat 

dikotomi (menggarpu). 
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Daun cabai berbentuk hati, lonjong, atau agak bulat telur dengan posisi 

berselang seling (Dermawan, 2010). Menurut Wijoyo (2009), daun berbentuk 

bulat telur memanjang atau elips bentuk lanset dengan pangkal dan ujung yang 

meruncing. Bagian daun permukaan atas berwarna hijau tua dan bagian daun 

permukaan bawah berwarna hijau muda atau hijau terang. 

Bunga cabai keluar dari ketiak daun dan berbentuk seperti terompet. 

Bunga cabai merupakan bunga lengkap yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota 

bunga, benang sari dan putik.  Bunga cabai juga berkelamin dua, karena benang 

sari dan putik terdapat dalam satu tangkai (Agromedia, 2008). Umumnya bunga 

cabai berwarna putih tetapi ada juga yang berwana ungu. Bunga tanaman cabai 

termasuk dalam bunga sempurna, karena terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, 

kelopak bunga, mahkota bunga, alat kelamin jantan dan betina (Hendiwati, 2006). 

Struktur buah cabai besar terdiri atas kulit, daging buah, dan dalamnya 

terdapat sebuah plasenta (tempat biji menempel secara tersusun). Buah cabai 

memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang besar lurus serta ada yang 

ukurannya sebesar ibu jari. Buah cabai banyak mengandung karotein, vitamin A 

dan vitamin C (Rukmana, 1996). 

 

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai 

Tanaman cabai dapat tumbuh di dataran rendah hingga pegunungan 

sampai ketinggian 1.300 m dpl. Ketinggian diatas 1.300 m dpl tanaman cabai 

dapat tumbuh sangat lambat dan pembentukan buah terhambat (Syukur dkk., 

2016). Curah hujan yang ideal untuk bertanam cabai adalah 1.000 mm/tahun 

(Agromedia, 2008). Sedangkan menurut Syukur dkk. (2016), Curah hujan awal 

pertumbuhan tanaman hingga akhir pertumbuhan yang baik berkisar 600-1.250 

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

membutuhkan air untuk penyiraman. Sedangkan curah hujan yang tinggi bisa 

merusak tanaman cabai serta membuat lahan penanaman becek dan kelembapan 

tinggi. 

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

terutama saat pembentukan bunga dan buah. Sedangkan suhu yang cocok untuk 

pertumbuhan tanaman cabai adalah 21
0
C-28

0
C (Nurfalach, 2010). Untuk 
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perkecambahan benih suhu yang ideal berkisar 25-30
0
C. Suhu yang rendah dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai terutama pada 

perkembangan bunga dan buah (Wijoyo, 2009). 

Tanaman cabai memerlukan penyinaran matahari penuh. Menurut Wijoyo 

(2009) tanaman cabai membutuhkan intensitas cahaya matahari minimal selama 

10-12 jam untuk fotosintesis, pembentukan bunga dan buah, serta pemasakan 

buah. Jika intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan kurang, maka umur panen 

cabai akan lebih lama, batang lemas, tanaman meninggi, dan gampang terkena 

penyakit, terutama yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Tanaman cabai 

dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah, mulai dari 

tanah berpasir hingga tanah liat dan untuk pH tanah tanaman cabai dapat tumbuh 

optimal dengan pH 6-7 (Harpenas, 2010). 

 

2.4. Teknik Budidaya Tanaman Cabai 

Secara umum tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimal jika media 

tumbuhnya mengandung unsur hara yang cukup, tanah yang gembur, serta 

memiliki aerase dan drainase yang baik. Persiapan lahan dapat dilakukan dengan 

pencangkulan dan pemupukan dasar. Pencangkulan biasanya digunakan untuk 

pembersihan lahan dari sisa - sisa tanaman atau perakaran tanaman (Hamid dan 

Haryanto, 2012). Sedangkan pemupukan dasar digunakan untuk menambah unsur 

hara pada saat tanaman membentuk buah dalam menunjang pembesaran buah. 

Umumnya pupuk dasar yang dIgunakan untuk tanaman cabai adalah pupuk 

kandang. Pupuk yang sudah matang ditandai dengan bentuknya yang remah, 

kering, dan tidak berbau (Agromedia, 2008). 

Pembibitan cabai dapat dilakukan dengan cara penyemaian benih. Menurut 

Sumarni dan Muharam (2005), sebelum di semai benih cabai merah di rendam 

dalam air hangat (50
0
C) selama 1 jam. Perendaman benih bertujuan untuk 

menghilangkan hama atau penyakit yang menempel pada biji serta untuk 

mempercepat perkecambahan. Benih yang bermutuh tinggi untuk cabai merah 

harus memiliki sifat-sifat: berdaya kecambah tinggi (di atas 80%) mempunyai 

vigor yang baik (benih tumbuh serentak, cepat dan sehat), murni (tidak tercampur 

oleh varietas lain), bersih (tidak tercampur kotoran, biji-biji rumput/tanaman lain), 
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dan sehat (bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan). Untuk media persemaian 

terdiri atas campuran tanah halus dan pupuk kandang (1:1). Penyemaian benih 

dapat dilakukan dengan cara disebar. Temperatur yang baik untuk perkecambahan 

benih ± 7-8 hari sejak semai.  

Menurut Suryana (2013), syarat penanaman bibit cabai adalah dengan 

memilih bibit seragam, sehat, kuat, dan tumbuh mulus. Waktu tanam yang paling 

baik adalah pagi atau sore hari, dan bibit cabai telah berumur 17-23 hari (berdaun 

2-4 helai). Jarak tanam untuk cabai merah hibrida adalah 60 x 70 cm atau 70 x 70 

cm. Penanaman cabai dapat dilakukan dengan cara membuka polibeg dan 

memasukkan  semaian cabai beserta media tanam ke dalam polibag besar dengan 

kedalaman bibit sebatas leher akar. 

Pemeliharaan tanaman cabai dapat dilakukan dengan cara penyiraman dan 

penyulaman. Menurut Nurfalach (2010), penyiraman tanaman cabai dapat 

dilakukan pada pagi dan sore hari sedangkan untuk penyulaman tanaman dapat 

dilakukan pada waktu pagi hari pada saat tanaman cabai berumur satu minggu 

setelah bibit di tanaman dilahan.  

Menurut Harpenas (2010), hama yang paling sering menyerang tanaman 

cabai adalah hama kutu daun (Myzus persicae Sulz) dan lalat buah (Bactrocera 

dorsalis). Serangan hama ini menyebabkan daun melengkung, keriting, belang- 

belang kekuningan (klorosis), dan akhirnya rontok. Sedangkan Nurfalach (2010) 

mengatakan bahwa penyakit yang menyerang tanaman cabai adalah busuk 

Phytoptora (Phytoptora capsici Leonian) dan layu fusarium (Fusarium 

oxysporium F. sp. Capsici schlecht). Serangan penyakit ini menyebabkan busuk 

batang dengan warna cokelat hitam serta pemucatan atau layu tulang daun sebelah 

atas, dan daun menjadi menunduk.  

Panen cabai merah dapat di panen umur sekitar 80 hari setelah tanam. 

Pemetikan dapat dilakukan 1-2 kali seminggu disesuaikan dengan kebutuhan, 

pemetikan dilakukan dengan hati-hati agar percabangan/ tangakai tanaman tidak 

patah (Suryana, 2013) sedangkan untuk pasca panen dapat dilakukan dengan cara 

seleksi dan sortasi buah cabai ditempat penampungan, buah cabai di pilih 

berdasarkan warna serta di pisahkan antara buah sehat  dengan buah sakit/rusak 

(busuk). 
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2.5. Respon Tanaman Terhadap Cekaman Kekeringan 

Air merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi tanaman. 

Sebagian besar sel dan jaringan tanaman penyusun utamanya adalah air. Kadar air 

relatif tanaman tidak tercekam kekeringan berkisar antara 80-90%, sedangkan 

tanaman tercekam air ≤30% (Babu dan Rao, 1983). Air berfungsi sebagai 

penyusun utama jaringan yang aktif mengadakan kegiatan fisiologi serta berperan 

penting dalam memelihara turgiditas yang diperlukan untuk pembesaran dan 

pertumbuhan sel (Lestari, 2005). Kekurangan air pada tanaman akan mengganggu 

aktifitas fisiologi maupun morfologis, sehingga mengakibatkan terhentinya 

pertumbuhan (Krame, 1963) 

Cekaman kekeringan adalah suatu kondisi dimana kadar air tanah berada 

pada kondisi yang minimum untuk pertumbuhan dan produksi tanaman (Purwanto 

dan Agustono, 2010). Cekaman kekeringan akan mengakibatkan menurunnya laju 

penyerapan air oleh akar tanaman. Penurunan ini akan mengakibatkan gangguan 

pada pertumbuhan tanaman, terutama pada jaringan yang sedang tumbuh 

(Prihastanti, 2010).  

Respon tanaman yang mengalami cekaman kekeringan berawal dari 

respon secara fisiologis yang merupakan serangkaian proses dalam tanaman, yang 

diikuti oleh perubahan morfologis baik sebagai mekanisme ketahanan tanaman 

maupun dampak dari proses akibat cekaman kekeringan. Perubahan morfologis 

juga berdampak terhadap perubahan proses fisiologis lanjutan, sehingga terjadi 

saling pengaruh antar keduanya. Perubahan-perubahan tersebut diekspresikan 

tanaman dalam bentuk pola pertumbuhan yang pada berpengaruh terhadap laju 

fotosintesis, bobot biomassa, perubahan ekspresi gen, hasil dan komponen hasil 

tanaman (Yugi, 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Yusniwati 

dkk., 2008; Efendi dan Azrai, 2010; Kurniawati dkk., 2014 dan Annisa dkk., 

2015) tanaman yang mengalami cekaman kekeringan akan menunjukkan respon 

yang berbeda-beda, seperti pada tanaman cabai, tanaman jagung dan tanaman 

tomat.  

Pada hasil penelitian tanaman cabai cekaman kekeringan pada fase 

vegetatif dan generatif beberapa varietas cabai dapat menurunkan hasil cabai (Tit 

Super 25.33%, Jatilaba 47.72%, Hot Chili 25.74%, Laris 52.63%). Penurunan 
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terjadi pada tinggi tanaman, panjang akar, dan bobot kering tanaman (Yusniwati 

dkk., 2008). Pada tanaman jagung menurut Efendi dan Azrai (2010), cekaman 

kekeringan menyebabkan penurunan kandungan klorofil daun 45%, dan 

mengakibatkan peningkatan kelayuan tanaman (penggulungan daun), namun 

pengaruh langsung yang besar terhadap hasil tanaman jagung pada kondisi 

cekaman kekeringan adalah pada bobot kering akar dengan nilai koefisien lintas 

0.63 dan pada hasil penelitian tanaman tomat, cekaman kekeringan 

mempengaruhi  rerata jumlah buah, rerata bobot buah, dan rerata diameter buah 

(Annisa dkk., 2015).  

 

2.6. Mekanisme Adaptasi Tanaman terhadap Cekaman Kering 

Tanaman memiliki mekanisme beradaptasi dalam menghadapi cekaman 

biotik dan abiotik. Hal ini termasuk mekanisme fotosintesis. Fotosintesis 

merupakan proses metabolisme mendasar tanaman untuk dapat beradaptasi pada 

kondisi tercekam (Sujinah dan Jamil, 2016). Kekurangan air mengakibatkan 

proses fisiologis maupun morfologis tidak normal, yang menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat atau terhenti. 

Menurut Fukai dan Cooper (1995), berdasarkan kemampuan genetik 

tanaman, terdapat empat mekanisme adaptasi tanaman pada kondisi cekaman 

kekeringan, yaitu: 

1. Melepaskan diri dari cekaman kekeringan (drought escape), yaitu tanaman 

menyelesaikan siklus hidupnya sebelum mengalami stres berat, dengan 

berbunga lebih awal atau daun menggulung, namun mekanisme adaptasi 

tersebut memiliki kelemahan yaitu genotipe genjah dengan umur pendek 

umumnya berdaya hasil rendah dibandingkan dengan yang berumur panjang. 

2. Toleransi dengan potensial air jaringan yang tinggi (dehydration avoidance), 

yaitu kemampuan tanaman tetap menjaga potensial jaringan dengan 

meningkatkan penyerapan air atau menekan kehilangan air melalui 

meningkatkan sistem perakaran, menurunkan hantaran epidermis untuk 

regulasi stomata, pengurangan absorbsi radiasi dengan pembentukan lapisan 

lilin, bulu yang tebal, dan penurunan permukaan evapotranspirasi melalui 

penyempitan luas daun serta pengguguran daun tua. 
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3. Toleransi dengan potensial air jaringan yang rendah (dehydration tolerance), 

yaitu kemampuan tanaman untuk menjaga tekanan turgor sel dengan 

menurunkan potensial airnya melalui akumulasi solut seperti gula, asam amino 

dan prolin. 

4. Mekanisme penyembuhan (drought recovery), dimana proses metabolisme 

berjalan normal kembali setelah mengalami cekaman kekeringan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Mekanisme Ketahanan Tanaman terhadap Kekeringan (Fukai dan 

Cooper, 1995). 
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