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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Cabai 

Cabai merupakan tanaman perdu dari family terung-terungan (Solanaceae). 

Tanaman cabai diperkirakan mempunyai 20 spesies yang sebagian besar tumbuh 

di Amerika, tempat asalnya. Tanaman Cabai diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisi: Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledoneae, 

Subkelas: Metachlamidae, Ordo: Tubiflorae, Famili: Solanaceae, Genus: 

Capsicum, dan Spesies: Capsicum annum L.(Tosin, 2010). 

Menurut Hamid dan Haryanto (2012), cabai adalah tanaman semusim yang 

berbentuk perdu dengan perakaran akar tunggang. Sistem perakaran tanaman 

cabai agak menyebar, panjangnya berkisar 25-35 cm. Akar ini berfungsi antara 

lain menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya 

batang tanaman. Akar tanaman cabai tumbuh tegak lurus ke dalam tanah, 

berfungsi sebagai penegak pohon yang  memiliki kedalaman ± 200 cm serta 

berwarna coklat. Dari akar tunggang tumbuh akar-akar cabang, akar cabang 

tumbuh  horisontal  didalam tanah, dari akar cabang  tumbuh  akar serabut yang 

berbentuk kecil-kecil dan membentuk masa yang rapat. 

Menurut Tosin (2010), batang utama cabai tegak dan pangkalnya  berkayu 

dengan panjang 20-28 cm dengan diameter 1,5-2,5 cm. Batang percabangan 

berwarna hijau dengan panjang mencapai 5-7 cm, diameter batang percabangan  

mencapai 0,5-1cm. Percabangan bersifat dikotomi  atau  menggarpu, tumbuhnya  

cabang  beraturan  secara berkesinambungan. Batang cabai memiliki batang 

berkayu, berbuku-buku, percabangan lebar, penampang bersegi, batang  muda  

berambut  halus berwarna  hijau. Menurut Hamid dan Haryanto (2012), tanaman 

cabai  berbatang  tegak yang  bentuknya bulat. Tanaman cabai dapat tumbuh  

setinggi  50-150 cm, merupakan tanaman perdu yang warna  batangnya hijau dan  

beruas-ruas yang dibatasi dengan buku-buku yang panjang tiap ruas 5-10 cm 

dengan diameter data 2-5 cm. 

Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun 

yang berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lanset. Warna permukaan daun 

bagian atas biasanya hijau muda, hijau, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. 

Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, 

hijau pucat atau hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus adapula yang 
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berkerut-kerut. Ukuran panjang daun cabai antara 3 – 11 cm, dengan lebar antara 

1-5 cm (Sunaryono, 2003). 

Menurut Tosin (2010),  bunga  tanaman  cabai  berbentuk terompet kecil, 

umumnya bunga cabai berwarna putih, tetapi ada juga yang berwarna ungu. Cabai 

berbunga sempurna dengan benang sari yang lepas tidak berlekatan. Bunga  cabai  

disebut  juga  berkelamin dua atau hermaphrodite  karena  alat  kelamin  jantan  

dan  betina dalam  satu  bunga atau sering disebut juga bunga  cabai  merupakan 

bunga tunggal,  berbentuk  bintang,  berwarna  putih,  keluar  dari  ketiak  daun. 

Posisi bunga cabai menggantung. Warna mahkota putih, memiliki kuping 

sebanyak 5-6 helai, panjangnya 1-1,5 cm, lebar 0,5 cm, warna kepala putik 

kuning. 

Menurut Djarwaningsih (2005), buah tanaman cabai berbentuk kerucut 

memanjang, lurus atau bengkok, meruncing pada bagian ujungnya, menggantung, 

permukaan licin mengkilap, diameter 1-2 cm, panjang 4-17 cm, bertangkai 

pendek, rasanya pedas. Buah muda berwarna hijau tua, setelah masak menjadi 

merah cerah. Sedangkan untuk bijinya biji yang masih muda berwarna kuning, 

setelah tua menjadi cokelat, berbentuk pipih, berdiameter sekitar 4 mm. 

Cabai mengandung zat-zat gizi yang sangat diperlukan untuk kesehatan 

manusia. Cabai mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium (Ca), fosfor (P), 

vitamin-vitamin, dan mengandung senyawa-senyawa alkaloid, seperti capsaicin, 

flavenoid, dan minyak esensial (Sastradiharja, 2011). 

Tabel 2.1.  Komposisi Zat Kimia Cabai Merah Keriting Segar dengan Biji dan 

Tanpa Biji setiap 100 g 

 

Uraian Kandungan Zat Dalam Cabai Merah Keriting Segar 

Dengan Biji Tanpa Biji 

Kalori (kal) 103 49 

Protein (g) 4.7 1.6 

Lemak (g) 2.4 0.7 

Karbohidrat (g) 19.9 11.1 

Kalsium (mg) 45 22 

Fosfor (mg) 65 85 

Besi (mg) 2.5 1.5 

Vitamin A (IU) 11.050 12 

Vitamin B (mg) 0.24 0.07 

Vitamin C (mg) 70 127 

Air (%) 71.2 85.9 
Sumber : Sastradiharja, 2011 
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Cabai mengandung capsaicin yang berfungsi untuk menstimulir detektor 

panas dalam kelenjar hypthalmus sehinga mengakibatkan perasaan tetap sejuk 

walaupun berada di udara yang panas. Capsaicin dapat menghalangi bahaya pada 

sel trachea, bronchial, dan bronchonstriction yang disebabkan asap rokok dan 

lainnya. Hal ini, cabai sangat baik bagi penderita asma dan hipersensitif udara. 

Capsaicin juga digunakan dalam pembuatan krim obat gosok antirematik maupun 

dalam bentuk koyo cabai. Selain capsaicin cabai juga mengandung zat 

mucokinetik. Zat ini dikenal sebagai zat yang mampu mengatur, menurangi, atau 

mengeluarkan lendir dari paru-paru. Oleh karena itu, cabai sangat membantu bagi 

penderita bronkhitis, masuk angin, influenza, sinusitis dan asma dalam proses 

pengeluaran lendir (Sastradiharja, 2011).  

 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai 

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

rendah sampai menengah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 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). 

Wijoyo (2009) mengatakan bahwa untuk perkecambahan benih pada 

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

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

tanaman akan terhambat. Pertumbuhan serta perkembangan bunga dan buahpun 

kurang sempurna. 

Curah hujan untuk bertanam cabai adalah 1.000 mm/tahun. Apabila curah 

hujan tersebut rendah, tanaman akan lebih mudah mengalami kekeringan. 

Sementara itu, curah hujan yang tinggi akan membuat lahan becek sehingga akan 

beresiko membuat tanaman cabai rusak. Kelembapan yang cocok untuk bertanam 

cabai adalah antara 70%-80%. Jika kelembapan kurang dari 70% berarti 

mengalami kekurangan air sehingga membuat pertumbuhan generatif cabai 

terganggu. Sebaliknya, jika kelembapan lebih dari 80% dapat dikatakan terbilang 

tinggi yang artinya memacu pertumbuhan cendawan yang berpotensi menyerang 

dan merusak tanaman (Tosin, 2010). 

Cahaya matahari penting bagi tanaman untuk fotosintesis, pembentukan 

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

(Wijoyo, 2009). 

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. Intensitas cahaya berpengaruh pada pertumbuhan bibit karena bibit 

akan mengalami etiolasi pada penyinaran cahaya yang kurang (Wijoyo, 2009).  

Tanaman cabai merah dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada 

berbagai jenis tanah, mulai dari berpasir hingga tanah liat. Untuk lahan bergambut 

perlu dilakukan perlakuan khusus sebelum dilakukan penanaman. Umumnya 

tanah yang baik untuk pertanaman cabai merah adalah  tanah lempung berpasir 

atau tanah ringan yang banyak mengandung bahan organik dan unsur hara.cabai 

merah dapat juga diusahakan di lahan pasang surut atau lahan bergambut (Setiadi, 

2006). 

Tanaman cabai merah dapat tumbuh pada berbagai jenis  tanah, dengan 

syarat drainase dan aerase tanah yang cukup baik dengan pH tanah 5,5-7,0. Jika 

menginginkan panen dengan waktu yang cepat, cabai merah sebaiknya di tanam 

pada tanah lempung berpasir dan jika diharapkan panen yang lebih lambat maka  

cabai merah lebih cocok ditanam pada tanah yang berat atau tanah liat (Intara, 

dkk., 2011). 

 

2.3. Mulsa Plastik  

Mulsa plastik adalah mulsa yang dihamparkan untuk menutup sebagian atau 

seluruh permukaan tanah dan mempengaruhi lingkunga mikro tanah yang 

ditutupi. Bahan plastik yang saat ini sering digunakan sebagai bahan mulsa adalah 

plastik transparan, Fungsi dari warna mulsa plastik yaitu warna perak yang merata 

dan terang memberikan pantulan sinar dan energi panas untuk mengusir hama 

yang menggangu tanaman. Warna hitam pekat menjamin kelembaban tanah, 
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karena mengurangi penguapan air, terutama pada musim kemarau, menjaga 

stabilitas suhu tanah dan menekan pertumbuhan gulma atau tanaman pesaing 

lainnya, dan perbaiki pertumbuhan akar tanaman. Meskipun pengunaan mulsa 

plastik ini memerlukan biaya tambahan, tetapi nilai ekonomis dari hasil tanaman 

mampu menutupi biaya awal yang dikeluarkan. Dewasa ini mulsa plastik dapat 

memantulkan cahaya matahari sehingga energi matahari yang diterima tanaman 

akan mempengaruhi aktivitas fotosintesisnya (Abdurahman, 2004). 

Menurut Lamont (1993), peningkatan nitrogen di bawah mulsa plastik 

terjadi karena mulsa plastik mencegah terjadinya infiltrasi air hujan berlebihan 

dan perlokasi air tanah serta mengurangi penguapan nitrogen dari dalam tanah. 

Menurut Fahrurrozi (2006), penggunaan mulsa plastik hitam perak meningkatkan 

suhu rizosfir yang ditutupi mulsa dibanding tanpa mulsa. Peningkatan suhu tanah 

di bawah mulsa plastik hitam perak lebih rendah dibanding dengan suhu tanah di 

bawah mulsa plastik hitam. Meskipun di daerah tropis, peningkatan suhu tanah 

relatif tidak diinginkan, tetapi peningkatan suhu tanah akan meningkatkan 

aktivitas mikroorganisme tanah dalam menguraikan bahan organik yag tersedia, 

sehingga terjadi penambahan hara tanah dan pelepasan karbon dioksida melalui 

lubang tanam. 

Penambahan hara tanah tidak hanya terjadi sebagai akibat meningkatnya 

aktivitas mikroorganisme tanah dalam melakukan respirasi dalam proses 

dekomposisi bahan organik, tetapi juga terjadi melalui penekanan pencucian hara 

tanah sebagai akibat tertutupnya permukaan tanah. Menurut Lamont (1993), 

peningkatan nitrogen di bawah mulsa plastik terjadi karena mulsa plastik 

mencegah terjadinya infiltrasi air hujan berlebihan dan perlokasi air tanah serta 

mengurangi penguapan nitrogen dari dalam tanah. 

Hasil penelitian Lamont (1993) menunjukkan bahwa air tanah dan 

kelembaban tanah lebih tinggi pada tanah yang ditutupi mulsa plastik dibanding 

dengan tanah yang tidak ditutupi mulsa. Hal ini terjadi karena penguapan air tanah 

yang terjadi dihambat oleh permukaan plastik yang menutupinya dan kembali ke 

rizosfir. Pengunaan mulsa plastik juga mencegah terjadi perlokasi dan gerakan air 

tanah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air. 
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Mulsa plastik yang berwarna gelap sangat efektif dalam mengendalikan 

gulma. Hal ini terjadi karena benih-benih gulma di bawah mulsa plastik hitam 

tidak memiliki akses terhadap cahaya matahari untuk berfotosintesis sehingga 

gulma yang tumbuh akan mengalami etiolasi dan tumbuh lemah (Fahrurrozi dan 

Stewart, 1994). Menurut Priyambada (2005), pemberian mulsa pada tanaman 

selain ditujukan untuk mempertahankan kelengasan tanah, menekan pertumbuhan 

gulma, memantapkan agregat tanah, menekan terjadinya erosi juga untuk 

menambahkan unsur hara ke dalam tanah untuk dimanfaatkan oleh tanaman. 

Penelitian Multazam, dkk. (2014)   penggunaan MPHP mampu menjaga 

kelembaban tanah dan suhu tanah serta mampu meningkatkan penerimaan cahaya 

matahari 27% lebih tinggi dari pada tanpa mulsa dan 34% lebih tinggi dari pada 

perlakuan mulsa jerami padi pada tanaman Brokoli. Menurut penilitian Widyawati 

(2014), perlakuan mulsa plastik hitam perak berbeda sangat nyata terhadap semua 

variable yang diamati dan memberikan hasil produksi cabai besar tertinggi yaitu 

23 mg/Ha. Penelitian Gunadi dan Sulastrini (2013) menunjukkan bahwa 

penggunaan mulsa plastik hitam perak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman cabai merah.  

 

2.4. Mulsa Organik 

Sistem budidaya tanaman, mulsa berperan ganda yaitu meminimalkan 

kerugian seperti akibat radiasi matahari dengan pengelolaan iklim mikro, 

pengelolaan air dan pengendalian erosi. Melalui mekanisme ini mulsa akan 

mampu menurunkan suhu tanah, mengurangi evaporasi (penguapan air tanah) dan 

akibatnya ketersediaan air tanah tetap memadai, sehingga dapat mengoptimalkan 

produksi tanaman. Mulsa yang berasal dari bahan tanaman juga dapat mencegah 

erosi, karena humus yang berasal dari mulsa merupakan bahan organik yang 

memiliki retensi air yang cukup tinggi sehingga air terserap ke dalam tanah dan 

tidak menghanyutkan permukaan tanah, sehingga menjamin kondisi tanah yang 

mendukung pertumbuhan tanaman, dengan demikian akan meningkatkan 

produktifitas lahan (Tabrani, dkk., 2005). 

Mulsa organik adalah mulsa yang berasal dari sisa panen tanaman, pupuk 

hijau atau limbah hasil pertanian yang dapat menutupi tanah. Mulsa organik 

misalnya, jerami padi, kertas koran dan ampas tebu yang dapat melestarikan 
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produktivitas lahan untuk jangka waktu yang lama (Lakitan, 1995). Pemberian 

mulsa khususnya mulsa organik seperti jerami padi juga termasuk salah satu 

teknik pengawetan tanah. Pemberian mulsa ini dapat mengurangi erosi dan 

evaporasi, memperbesar porositas tanah sehingga daya infiltrasi air menjadi lebih 

besar (Syarief, 2000). 

Mulsa jerami padi dapat dimanfaatkan untuk setiap jenis tanah dan tanaman. 

Sifatnya yang mudah lapuk, mulsa jerami padi lebih banyak diaplikasikan pada 

tanah-tanah yang telah dieksploitasi berat. Hal ini dimaksudkan agar tingkat 

kesuburan tanah pada jangka waktu tertentu dapat dikembalikan melalui 

pelapukan mulsa jerami padi. Mulsa jerami padi sesuai untuk digunakan  pada 

tanaman semusim atau non semusim yang tidak terlalu tinggi dan memiliki 

struktur tajuk lebat dengan perakaran dangkal. Mulsa Jerami kaya akan unsur hara 

yang dibutuhkan tanaman yaitu K, Al, dan Mg. Begitu juga dengan pelapukan 

bahan organik akan membebaskan sejumlah senyawa penyusunnya, terutama 

mengandung C, N, S dan P. Proses dekomposisi akan mudah terurai dengan 

terjadinya pelapukan mulsa jerami yang  membebaskan 20-30 g karbon dalam 

bentuk CO2 sisanya digunakan untuk jasad renik (Marbun, 2004). 

 

 

 

 

 


