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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sejarah Penyebaran Tanaman Cabai 

Sejak 2.500 tahun Sebelum Masehi, tanaman cabai sudah tumbuh di daratan 

Amerika Selatan dan Amerika Tengah, termasuk Meksiko (Wijoyo, 2009). 

Christophorus Colombus kemudian menyebarkan dan mempopulerkan cabai dari 

Benua Amerika ke Spanyol pada tahun 1.492. Pada tahun 1.500 bangsa Portugis 

mulai memperdagangkan cabai ke Makao dan Goa, kemudian masuk ke India, 

Cina, dan Thailand. Sekitar tahun 1.513 kerajaan Turki Usmani menduduki 

wilayah Portugis di Hurmoz, teluk Persia. Orang Turki mengenal cabai. Saat 

Turki menduduki Hongaria, cabaipun memasyarakat di Hongaria (Prajnanta, 

2007). 

Alur penyebaran cabai diawali dari manusia primitif di Amerika dan dapat 

diketahui dari data-data sejarah. Bagi orang-orang Indian, cabai merupakan jenis 

tumbuhan yang sangat dihargai dan menempati urutan kedua setelah jagung dan 

ubi kayu. Selain itu, cabai juga mempunyai peranan penting dalam upacara 

keagamaan dan kultur budaya orang-orang Indian. Akibat penyebaran cabai 

terutama cabai rawit (Capsicum frutescens L.) sangat luas, maka tidak dapat 

diketahui pusat asalnya di Amerika tropik. Sementara, jenis ini pertama kali 

dibawa pada zaman Columbia dan Pasifik dan daerah-daerah tropik lainnya 

sehingga mengalami naturalisasi di beberapa tempat, termasuk Afrika tropik dan 

Asia Tenggara (Djarwiningsih, 2005). 

Cabai masuk ke Indonesia pada awal abad XV, dibawa oleh seorang pelaut 

Portugis bernama Ferdinan Magellan. Setelah itu, penyebarannya secara tidak 

langsung dilakukan oleh para pedagang dan pelaut Eropa yang mencari rempah 

rempah ke pelosok Nusantara. Saat ini, cabai menjadi salah satu bumbu pemberi 

rasa pedas dan sering digunakan sebagai penggugah selera masakan, sama halnya 

dengan lada dan jahe (Agromedia, 2007). 
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2.2. Taksonomi Tanaman Cabai Rawit 

Menurut Wijoyo (2009) tanaman cabai rawit tergolong dalam famili terung-

terungan (Solanaceae) dan termasuk tanaman semusim atau berumur pendek yang 

tumbuh sebagai perdu atau semak. Dalam sistematika tumbuh-tumbuhan, tanaman 

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

Kelas: Dicotyledonae, Ordo: Solanales, Famili: Solanaceae, Genus: Capsicum, 

Spesies: Capsicum frutescens L. 

Capsicum frutescens L. merupakan tumbuhan berupa terna atau setengah 

perdu, tinggi 50-150 cm, hidupnya dapat mencapai 2 atau 3 tahunan. Bunganya 

muncul berpasangan atau bahkan lebih di bagian ujung ranting, posisinya tegak, 

mahkota bunga berwarna kuning kehijauan, berbentuk seperti bintang. Buah 

muncul berpasangan atau bahkan lebih pada setiap ruas, dan rasanya sangat pedas, 

kadang-kadang mempunyai bentuk buah bulat memanjang atau berbentuk 

setengah kerucut. Warna buah setelah masak biasanya merah, posisi buah tegak 

dan biji berwarna kuning pucat (Djarwiningsih, 2005). 

 

2.3. Morfologi Tanaman Cabai Rawit 

1. Bunga 

Menurut Rachmawati (2008) bunga cabai rawit tumbuh tunggal atau 

kadang-kadang bersifat fasciculate. Tangkai bunga tegak saat anthesis, tetapi 

dengan kuntum bunga yang merunduk. Mahkota bunga berwarna putih kehijau 

hijauan tanpa bintik kuning pada dasar cuping. Calyx tidak bergelombang dan 

cuping bunga hampir rata. Daging buah umumnya lunak. Posisi buah tegak 

keatas. Biji berwarna kuning padi. 

Bunga cabai merupakan bunga tunggal dan muncul di bagian ujung ranting, 

mahkota bunga berwarna putih, berbentuk seperti bintang dengan kelopak seperti 

lonceng. Buah bervariasi dalam ukuran, bentuk, warna dan tingkat kepedasan, 

bentuk buah seperti garis, menyerupai kerucut, seperti tabung memanjang, seperti 

lonceng atau berbentuk bulat. warna buah setelah masak bervariasi dari merah, 

jingga, kuning atau keunguan, dan biji berwarna kuning pucat (Djarwiningsih, 

2005). 
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Menurut Kusandriani (1996) bunga tanaman cabai cenderung bersifat 

protogyny, yaitu kepala putik (stigma) telah masak (receptive) sebelum tepung 

sari atau sebelum antesis, dan tepung sari keluar pada saat bunga mekar. 

 

2. Buah dan biji 

Buah cabai buahnya buah buni 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. Rasa buahnya yang pedas dapat 

mengeluarkan air mata orang yang menciumnya, tetapi orang tetap 

membutuhkannya untuk menambah nafsu makan (Wijoyo, 2009). 

 

3. Akar 

Menurut Harpenas (2010) 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. Sedangkan menurut Tjahjadi (1991) akar tanaman cabai tumbuh tegak 

lurus ke dalam tanah, berfungsi sebagai penegak pohon yang memiliki kedalaman 

± 200 cm serta berwarna cokelat. Dari akar tunggang tumbuh akar- akar cabang, 

akar cabang tumbuh horizontal didalam tanah, dari akar cabang tumbuh akar 

serabut yang berbentuk kecil- kecil dan membentuk masa yang rapat. 

 

4. Batang 

Menurut Hewindati (2006) 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 0,5-1 cm. Percabangan bersifat dikotomi atau menggarpu, 

tumbuhnya cabang beraturan secara berkesinambungan. Batang cabai memiliki 

batang berkayu, berbuku-buku, percabangan lebar, penampang bersegi, batang 
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muda berambut halus berwarna hijau. Menurut Tjahjadi (1991) 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 5-2 cm. 

 

2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai Rawit 

Syarat tumbuh tanaman cabai rawit meliputi: ketinggian tempat, jenis tanah dan 

pH tanah, kelembapan dan curah hujan, cahaya matahari, dan angin. 

A. Ketinggian Tempat 

Secara umum cabai dapat ditanam di areal sawah maupun tegalan, didataran 

rendah maupun tinggi, dan saat musim kemarau maupun musim penghujan 

(Setiadi, 2006). Menurut Susilawati et al. (2012) tanaman cabai dapat ditanam di 

dataran rendah maupun dataran tinggi sampai ketinggian 1.400 m di atas 

permukaan laut. 

B. Jenis Tanah dan pH Tanah 

Menurut Wijoyo (2009) untuk pertumbuhan dan produksi terbaik,sebaiknya 

penanaman dilakukan pada tanah berstruktur remah atau gembur dankaya bahan 

organik, dengan derajat keasaman (pH) yang dikehendaki antara 6,0-7,0. Jika 

kurang dari angka itu (asam) pengapuran harus dilakukan untuk menetralkannya. 

Mengapur tanah asam paling baik menggunakan kapur dolomit (CaCO3MgCO3) 

karena selain dapat menetralkan pH tanah juga mengandung kalsium (Ca). 

C. Kelembapan dan Curah Hujan 

Air diperlukan sejak awal pertumbuhan sampai masa pembentukan bunga 

dan buah cabai. Jika terjadi kekeringan pada masa pertumbuhan vegetatif, 

tanaman akan mengalami kelambatan pertumbuhan. Jika kekeringan terjadi pada 

saat pertumbuhan bunga dan buah, produksi akan menurun, bahkan tidak dapat 

panen. Sebaliknya, tanah yang terlalu lembek juga dapat menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat. Kelembapan tanah yang ideal untuk 

pertumbuhan dan produksi cabai berkisar antara 60-80% kapasitas lapang 

(Santika, 2002). 
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Curah hujan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan produksi buah cabai. 

Curah hujan 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 dengan kelembapan tinggi (Arif, 2010). 

D. Cahaya Matahari 

Agar pertumbuhan bisa optimal, 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 atau tanaman ternaungi, umur panen cabai akan lebih lama, 

batang lemas, tanaman meninggi, dan gampang terkena penyakit, terutama yang 

di sebabkan oleh bakteri dan cendawan (Wijoyo, 2009). 

E. Angin 

Angin akan membawa uap air dan melindungi tanaman dari terik 

mataharisehingga penguapan yang berlebihan akan berkurang. Pada saat mendung 

dan diselingi hujan, biasanya lebah penyerbuk jarang muncul di pertanaman. 

Dalam keadaan ini, angin berperan penting sebagai perantara penyerbukan, 

meskipun peranannya tidak besar bila dibandingkan lebah. Namun, angin yang 

kencang justru akan merugikan karena merusak pertanaman. Cabang atau dahan 

akan mudah patah. Bunga yang saatnya diserbuki menjadi tidak diserbuki 

sehingga banyak yang rontok. Untuk itulah, diperlukan antisipasi pengaturan 

mikroklimat dengan pemberian penopang tanaman berupa kayu (Prajnanta, 2007). 

 

2.5. Deskriptif Cabai Rawit Secara Umum 

Cabai adalah rempah yang paling populer dan digunakan secara luas di 

seluruh dunia. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar, kering atau olahan 

sebagai sayuran dan bumbu. Menurut Rubatzky dan Yamaguchi (1999) cabai 

mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium (Ca), fosfor (P), besi (Fe), 

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

flavenoid, dan minyak esensial yang berguna bagi kesehatan manusia (Setiadi, 

1993).  
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Varietas  cabai rawit yang di masyarakat memang cukup banyak. Bahkan, 

masing-masing daerah penanaman member nama sendiri sesuai dengan bahasa 

lokal. Keberadaan cabai rawit di setiap daerah di Indonesia sangat berpengaruhi 

oleh perbedaan faktor iklim dan keadaan tanah. Perbedaan inilah yang 

menyebabkan cabai rawit memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu, 

jumlah dan varietas cabai rawit di Indonesia belum dapat diketahui secara pasti 

(Syaiful, 2010). 

 Cabai rawit sering di konsumsi ternyata mengandung berbagai zat yang 

dibutuhkan tubuh. Kandungan terbanyak dalam cabai rawit segar (dengan biji) 

adalah vitamin A sebesar 11.500 IU per 100 gram bahan. Cabai rawit merupakan 

bahan pangan yang bermanfaat untuk berbagai campuran. Pada umunya cabai 

rawit dimanfaatkan sebagai sayur, sambal, aneka bumbu dapur, lalapan dan 

banyak lagi (Syaiful, 2010). 

 Rasa pedas pada cabai disebabkan oleh capsaicin, yang hanya di jumpai 

pada septae di dalam jaringan plasenta buah, namun tidak terdapat pada dinding 

buah. Bijinya juga mengandung capsaicin tetapi dalam kadar rendah. Buah cabai 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama sekali untuk sayur. Selain 

dimanfaatkan sebagai sayur, cabai yang memiliki ‘heat unit’ yang tinggi 

merupakan bahan baku pembuatan koyo dalam industry obat-obatan (Zulkarnain, 

2013). 

 

2.6. Pemuliaan Tanaman Cabai 

Tanaman cabai dapat ditanam di dataran rendah sampai tinggi dan 

diberbagai jenis tanah. Namun kiranya sulit untuk suatu varietas unggul dalam 

segala lingkungan. Karena itu, perlu diusahakan bermacam-macam varietas 

unggul untuk suatu lingkungan tertentu (Santika, 2002). 

Pemuliaan tanaman (plant breeding) adalah perpaduan antara seni dan ilmu 

dalam merakit keragaman genetik suatu populasi tanaman tertentu menjadi lebih 

baik atau unggul dari sebelumnya (Syukur et al. 2012). Kegiatan pemuliaan 

tanaman merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan, diawali dengan 

koleksi plasma nutfah, evaluasi plasma nutfah, penerapan metode pemuliaan dan 
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seleksi terhadap populasi yang terbentuk diikuti evaluasi terhadap hasil 

pemuliaan. 

Menurut Syukur et al. (2012) sistem penyerbukan tanaman dibedakan ke 

dalam dua jenis penyerbukan, yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman 

menyerbuk silang. Tanaman cabai termasuk ke dalam tanaman menyerbuk 

sendiri. Namun, peluang tanaman cabai untuk menyerbuk silang mencapai 35%. 

Pemilihan metode pemuliaan dalam tanaman cabai tergantung pada tujuan 

pemuliaan dan bahan tanaman yang akan digunakan sebagai tetua. Menurut 

Kusandriani (1996) terdapat beberapa tujuan pemuliaan cabai antara lain: (1) 

memperbaiki daya hasil dan kualitas hasil, (2) perbaikan daya resistensi terhadap 

hama dan penyakit tertentu, (3) perbaikan sifat-sifat hortikultura, (4) perbaikan 

terhadap kemampuan mengatasi cekaman lingkungan. 

Strategi yang diterapkan oleh pemulia tanaman cabai biasanya dengan 

merakit kultivar yang memiliki potensi genetik unggul. Kultivar cabai telah 

dikembangkan dengan seleksi dalam hibridisasi dan hibridisasi yang diikuti 

dengan seleksi (Bosland, 1996). Hibridisasi adalah persilangan antara dua atau 

lebih tetua yang berbeda genotipe untuk menggabungkan sifat yang berbeda agar 

di dapatkan kombinasi genetik yang diharapkan dan lebih unggul dari varietas 

yang sudah ada (Posepodarsona, 1988) 

Identifikasi suatu karakter meliputi karakteristik gen yang mengendalikan 

dan pola pewarisan karakter tersebut. Informasi ini akan dijadikan sebagai dasar 

pembentukan metode pemuliaan tanaman (Kasno, 1999). Salah satu cara untuk 

menduga parameter genetik adalah analisis silang dialel dengan menyilangkan 

beberapa galur/genotipe yang memiliki sifat tertentu. Persilangan antara 

galur/genotipe ini akan menginformasikan karakteristik dari gen-gen pengendali 

karakter serta daya gabung dari masing-masing galur/genotipe sehingga pada 

tahap akhir dari kegiatan pemuliaan tanaman akan menghasilkan varietas baru 

yang memiliki keunggulan untuk sifat-sifat yang diwariskan (Syukur, 2006). 
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2.7.  Persilangan Full Diallel 

Persilangan banyak dilakukan pada pemuliaam tanaman menyerbuk sendiri. 

Dengan persilangan dapat menggabungkan sifat sepasang atau lebih tetua 

sehingga diaharapkan dapat memperoleh tanaman yang mempunyai kombinasi 

sifat yang lebih unggul dari varietas yang ada. Pada tanaman cabai menyerbuk 

sendiri tetuanya homozigot, sehinga peningkatan genetik dapat terjadi dari hasil 

perilangan tetua (Makmur, 1992). 

Persilangan diallel merupakan persilangan yang dilaksanakan diantara 

semua pasangan tetua sehingga dapat diketahui potensi hasil suatu kombinasi 

hibrida nilai heterosis, daya gabung, dan dugaan besarnya ragam genetik suatu 

karakter  (Singh dan Chaudhary 1979 cit Undang 2014). Persilangan dialel adalah 

hasil dari sejumlah tetua yang disilangkan dalam semua kombinasi. Persilangan 

genotipe-genotipe (tetua) dalam persilangan dialel memungkinkan munculnya 

progeni-progeni yang berpotensial untuk dijadikan Varietas-varietas unggul 

hibrida maupun sintesis (Rahmi, 2007). Menurut Griffing (1956) dalam Undang 

(2014) metode  (full diallel) terdiri atas tetua, F1, dan resiprokal dengan jumlah 

tetua (n), jumlah silangan F1 dan resiprokal masing-masing [n(n-1)/2]. 

Rancangan persilangan dialel ialah seluruh kombinasi persilangan yang 

mungkin dapat dilakukan dari sekelompok genotip, termasuk tetua itu sendiri 

beserta F1 turunannya. Rancangan silang dialel ini harus memenuhi beberapa 

asumsi berikut (1) segregasi diploid; (2) tidak ada perbedaan antara F1 dengan 

resiproknya atau tidak ada efek maternal; (3) tidak ada interaksi antara gen-gen 

yang tidak satu alel/epistasis; (4) tidak ada multialelisme; (5) tetua homozigot; dan 

(6) gen-gen menyebar secara bebas di antara tetua (Sujiprihati et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 


