
4

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Cabai Merah

Cabai termasuk famili terung - terungan (Solanaceae). Tanaman ini termasuk

tanaman semusim atau tanaman berumur pendek. Tanaman cabai merah berasal

dari daerah tropik Amerika dan telah tumbuh di Amerika Utara dan Amerika

Selatan sejak 2000 tahun yang lalu. Pada tahun 1493, Crhistopher Colombus

membawa biji cabai merah ke Spanyol dan selanjutnya menyebar ke Eropa.

Tanaman ini terus diperdagangkan oleh bangsa Portugis lalu menyebar ke seluruh

dunia termasuk Indonesia (Prajnanta, 2008).

Cabai merah merupakan komoditi hortikultura yang termasuk tanaman terna

semusim. Tanaman ini tumbuh tegak dengan batang berkayu, bercabang banyak,

ukuran tinggi mencapai 120 cm dan lebar tajuk tanaman sehingga 90 cm. Cabai

memiliki akar tunggang yang terdiri atas akar utama dan akar lateral yang

mengeluarkan serabut dan mampu menembus ke dalam tanah sehingga 50 cm

(Nurlenawati et al., 2010).

Menurut Nawangsih et al. (2005), klasifikasi botani tanaman cabai merah

adalah sebagai berikut: Kingdom: Plantae; Divisi: Spermatophyta; Kelas:

Dicotyledoneae; Famili: Solanaceae; Genus: Capsicum; Spesies: Capsicum

annuum L.

Di Indonesia tanaman cabai merah banyak dibudidayakan di dataran tinggi,

dataran rendah, hingga daerah pesisir pantai. Beberapa daerah penghasil cabai

merah di Indonesia antara lain Banten, Cianjur, Tasikmalaya, Brebes, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Lombok, Riau, serta beberapa daerah lainnya (Fisriza,

2012)

Tanaman cabai tumbuh baik pada daerah dengan ketinggian 1200 dpl.

Tanaman cabai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang mempunyai drainase

dan aerasi yang cukup baik. Cabai akan tumbuh optimal pada tanah lempung

berpasir yang mempunyai tekstur remah atau gembur. Apabila cabai ditanam di

tanah dengan tekstur yang lebih berat seperti liat, umur panen akan lebih lambat.
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Tanaman cabai akan tumbuh baik pada pH tanah 6,0-6,5 dengan kandungan

bahan organik minimal 1,5% (Sumarni et al., 2005).

Cabai termasuk tanaman menyerbuk sendiri (self-pollinated), akan tetapi

penyerbukan silang juga bisa terjadi. hal tersebut disebabkan adanya aktivitas

serangga dan angin. Mulyono (2008) menambahkan apabila posisi putik lebih

tinggi dari kotak sari akan terjadi penyerbukan silang dan sebaliknya, apabila

putik lebih rendah dari kotak sari maka penyerbukan akan dilakukan sendiri.

Tanaman cabai mulai berbuah ketika berumur 45-50 HST namun buah cabai akan

mulai masak pada 45 hari setelah terjadi penyerbukan. Warna buah cabai

bervariasi, mulai dari hijau, kuning, jingga, ataupun campuran dari warna tersebut

sesuai dengan kematangan buah. Bentuk buah cabai juga beragam, berkisar dari

linear, kerucut, dan bulat. Panjang buah 1 cm hingga lebih dari 10 cm dengan

ketebalan daging juga bervariasi (Fatmawati, 2008).

2.2. Varietas Cabai Merah

Varietas adalah suatu peringkat taksonomi sekunder dibawah sepesies.

Pradipta et al. (2009) menyatakan dalam peningkatan produktivitas cabai merah

salah satunya adalah menggunakan benih varietas hibrida. Varietas  hibrida

merupakan generasi pertama atau F1. Varietas hibrida memiliki produktivitas

lebih tinggi dibandingkan dengan varietas yang lain, diantaranya seperti : TM-

999, Lado F1, Hot Beauty dan IPB CH3. Varietas unggul yang memiliki

produktivitas tinggi dan mempunyai sifat ketahanan terhadap cekaman biotik dan

abiotik, serta karakteristik yang sesuai dengan permintaan pasar merupakan modal

utama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani (Atman,

2006). Di Indonesia berbagai varietas hibrida saat ini telah digunakan oleh banyak

petani, akan tetapi sebagian varietas tersebut merupakan benih impor. Menurut

Direktorat Jendral Hortikultura (2008) kebutuhan benih 2007 sebanyak 30 ton,

dan rata-rata jumlah impor benih mencapai 30% dari ketersediaan benih. Untuk

itu maka perakitan varietas hibrida dalam negeri perlu dilakukan agar mampu

menghasilkan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia.
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2.3. Pupuk Organik

Sutedjo (2004), menyatakan bahwa pemupukan adalah salah satu cara

pemberian unsur hara kepada tanaman yang tidak cukup terkandung di dalam

tanah. Tinggi rendah kenaikan hasil dari pemupukan dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain jenis tanaman yang ditanam, keadaan tanah, keadaan iklim dan

teknik dalam melakukan pemupukan. Selanjutnya pemupukan secara efektif dan

efisien tergantung pada jenis pupuk, dosis pupuk, metode dan waktu pemberian

pupuk. Hakim et al. (1986) mengemukakan bahwa pupuk organik penting dalam

menciptakan kesuburan tanah secara fisika, kimia, maupun biologis tanah yaitu

sebagai sumber hara bagi tanaman, sumber energi dari sebagian mikroorganisme

tanah, serta dapat menaikan kapasitas air pada tanah masam.

Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah

terurai oleh mikroba selama difermentasi, seperti dedaunan, kotoran hewan dan

sampah-sampah dapur seperti bekas sayuran. Pupuk organik dapat berbentuk

padat atau cair. Pemberian pupuk organik dalam berusahatani dapat menjaga

kesehatan agroekosistem, terutama mencegah terjadinya degradasi lahan.

Penambahan pupuk organik ke lahan pertanian dapat memperbaiki kesuburan

tanah karena pupuk organik merupakan bagian integral dari tanah yang

mempengaruhi sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Yulia et al., 2011). Seperti

paradigma baru kesuburan tanah yang bersifat berkelanjutan, bahwa tanah

bukanlah benda statis melainkan dinamis karena tanah merupakan medium

kehidupan organisme mikro ataupun makro dan termasuk akar tanaman. Dengan

demikian yang menjadi fokus perhatian bukan hanya pengolahan tanah, sifat fisik

dan  sifat kimia saja, melainkan juga kehidupan organisme tanah (sifat biologis)

sehingga bahan orgaik merupakan hal yang sangat penting.

2.4. Pupuk Bokashi

Bokashi adalah jenis bahan organik yang telah difermentasikan dengan

EM-4. Bokashi dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Secara

biologis dapat mengaktifkan mikro organisme tanah yang berperan dalam

transformasi unsur hara, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan hara tanaman

(Zahra, 2011). Gabesius et al. (2012) mengemukakan bahwa salah satu faktor

penentu dalam penyediaan unsur hara pada bokashi adalah waktu kematangan.
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Lama pengomposan pada limbah padat berpengaruh terhadap peningkatan

ketersediaan unsur hara salah satunya adalah kandungan P-tersedia. Semakin lama

pengomposan yang dilakukan semakin meningkatkan kualitas kompos yang

ditunjukkan dengan meningkatnya ketersediaan hara dan menurunnya nisbah

C/N. Hasil penelitian Annisava (2013) pemberian bokashi 5 ton/ha + ekstrak daun

sirsak terfermentasi memberikan hasil terbaik untuk semua parameter

pertumbuhan tanaman kailan yang diamati, diantaranya tinggi tanaman,  jumlah

daun per tanaman dan bobot basah tanaman.

Hasil penelitian oleh Soverda et al. (2008) pemberian pupuk bokashi 20

ton/ha atau 500 g dalam setiap polibeg per tanaman berpengaruh terhadap hasil

buah tomat per tanaman dengan metode pemberian dosis yang sama pada

tanaman menggunakan pupuk bokashi yang berbeda diantaranya pupuk bokashi

enceng gondok, serbuk gergaji dan kotoran sapi. Pupuk bokashi kotoran sapilah

yang terbaik, ditunjukkan dengan adanya dominasi pengaruh bokashi kotoran sapi

terhadap semua parameter yang diamati pada pertumbuhan dan hasil tanaman

tomat seperti jumlah buah per tanaman, bobot buah per tanaman dan bobot

brangkasan kering per tanaman. Pada penelitian yang dilakukan oleh Soplanit et

al.(2012) bahwa pemberian bokashi ela sagu pada tiap waktu kematangan mampu

meningkatkan serapan P, dan pemberian bokashi ela sagu pada waktu kematangan

4 minggu dapat meningkatkan serapan P pada tanaman jagung. Wahyudi (2010)

menambahkan pemberian bokashi kulit buah Kakao sampai dengan dosis 30 ton

ha-1 dapat meningkatkan pH tanah, C-organik tanah, P-total tanah, P-tersedia

tanah, dan menurunkan kadar Aldd tanah.

Endriani et al. (2002) pemberian bokashi kotoran sapi setelah musim

tanam kedua meningkatkan hasil kedelai. Keuntungan-keuntungan dalam

menggunakan bokashi antara lain dapat meningkatkan hasil buah dan

pertumbuhan pada tanaman. Bokashi juga dapat mempertinggi kandungan

vitamin C pada tanaman sayuran. Keuntungan dalam menggunakan bokashi

adalah dapat dibuat dari beberapa bahan organik dan dalam waktu yang relatif

singkat berkisar 1-2 minggu, sehingga pupuk dapat langsung dipergunakan.


