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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Penyebaran  Tanaman Cabai

Alur persebaran cabai yang diawali dari manusia primitif di Amerika,

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 persebaran cabai rawit

(capsicum frutescens L.) yang begitu luas, maka tidak bisa digambarkan pusat

asalnya di Amerika tropik. Jenis ini pertama kali dibawa pada zaman Columbia

akhir ke Pasifik dan daerah-daerah tropik lainnya dan 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. Hingga kini, cabai menjadi salah satu bumbu

pemberi rasa pedas yang sering digunakan sebagai penggugah selera masakan,

sama halnya dengan lada dan jahe (Agromedia, 2007).

2.2. Taksonomi

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

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

yang tumbuh sebagai perdu atau semak. Dalam sistematika tumbuh-tumbuhan,
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tanaman cabai diklasifikasikan sebagai berikut: Kerajaan: Plantae, Divisi:

Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, Subkelas:

Sympetalae, Ordo: Tubiflorae (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, biasanya 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. Botani Tanaman Cabai

A. Akar

Tanaman cabai mempunyai akar tunggang yang terdiri atas akar utama dan

akar lateral. Akar lateral mengeluarkan serabut dan mampu menembus kedalaman

tanah sampai 50 cm dan melebar sampai 45 cm (Agromedia, 2007).

B. Batang

Batang cabai berkayu, kuat, bercabang lebar dengan jumlah cabang yang

banyak. Tingginya bisa mencapai 1,5 m. bagian batang yang muda berambut

halus (Wijoyo, 2009).
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C. Daun

Daun cabai merupakan daun tunggal dengan helai daun yang bervariasi

bentuknya antara lain  deltoid, ovate atau  lanceolate (IPGRI, 1995). Cabai rawit

mempunyai tangkai daun pendek, helai daun tungal berbentul ovate, pundak lebar,

berwarna hijau atau agak cokelat-keunguan dan mengkilat (Rachmawati, 2008).

D. 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 ke

atas. 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).

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.
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2.4. Syarat Tumbuh Cabai

A. Ketinggian Tempat

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

dataran 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 1400 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 dan

kaya 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. Kelembaban 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



8

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

(Santika, 1996).

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 kelembaban 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

disebabkan oleh bakteri dan cendawan (Wijoyo, 2009).

E. Angin

Angin akan membawa uap air dan melindungi tanaman dari terik matahari

sehingga 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 terserbuki sehingga
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banyak yang rontok. Untuk itulah, diperlukan antisipasi pengaturan mikroklimat

dengan pemberian penopang tanaman berupa ajir (Prajnanta, 2007).

2.5. Deskripsi Beberapa Varietas Cabai Rawit

A. Varietas Taruna

Taruna bisa ditanam mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi.

Bentuk kanopinya tegak dengan tinggi tanaman 80 – 150 cm. umur berbunga

cabai rawit Taruna yaitu 60 hari setelah tanam dan umur panen 100 hari setelah

tanam. Buah muda berwarna putih-gading sedangkan buah tua berwarna merah

orange. Ukuran panjang buah 3,5 cm dengan diameter 1,2 cm. berat buah per

tanaman yaitu 0,3 – 0-5 kg (Keputusan Menteri Pertanian, 2002).

B. Varietas Sret

Tinggi tanaman cabai rawit varietas Sret yaitu 112 – 120 cm. umur

berbunga 22 – 27 hari setelah tanam dan umur panen 82 – 87 hari setelah tanam.

Buah muda berwarna putih kekuningan sedangkan buah tua berwarna merah.

Ukuran panjang buah 3,9 – 4,1 cm dengan diameter 1,0 – 1,2 cm. berat buah per

tanaman yaitu 0,6 – 0-7 kg (Keputusan Menteri Pertanian, 2002).

C. Varietas Sonar

Beradaptasi luas di dataran rendah sampai tinggi dan mudah

perawatannya. Tanaman tegak dengan ruas pendek. Buah berwarna hijau gelap

saat muda dan berubah menjadi merah mengkilat setelah masak. Buah berukuran

panjang ± 5.5 cm, diameter ± 0.6 cm, dan rasanya sangat pedas. Umur panen ± 73
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hari setelah pindah tanam dengan potensi hasil ± 20 ton/hektar (Keputusan

Menteri Pertanian, 2009).

D. Varietas Cakra Hijau

Buah muda berwarna hijau muda dan buah tua berwarna merah. Umur

berbunga cabai rawit varietas Cakra Hijau yaitu 55 hari setelah tanam dan umur

94 hari setelah tanam.  Buah berukuran panjang 4,1 cm, diameter 0.78 cm. berat

perbuah 2,0 – 2,5 gram dengan potensi hasil ± 12 ton/ha (Keputusan Menteri

Pertanian, 2012).

2.6. Karakter Vegetatif dan Generatif Tanaman Cabai

Untuk mengetahui ciri-ciri hortikultura dari tanaman cabai perlu dilakukan

evaluasi dan pendeskripsian terhadap sifat vegetatif, sifat generatif, potensi

produksinya, dan ketahanan tanaman tersebut terhadap hama dan penyakit serta

kondisi lingkungan di Indonesia (Darsina, 2000).

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mempelajari karakteristik tanaman baik

yang berupa sifat vegetatif, sifat generatif, dan potensi produksinya. Pengamatan

sifat vegetatif meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, tipe percabangan, warna,

serta bentuk daun. Pengamatan sifat generatif meliputi jumlah bunga, jumlah

buah, bobot buah, bentuk buah, warna buah, dan warna organ bunga (Tay 1989

cit. Emilda, 1999).

Hasil penelitian Utami (2012), menunjukkan bahwa genotipe-genotipe

cabai rawit yang diuji pada lahan gambut di Riau memiliki kemampuan adaptasi

yang baik dengan produksi 238,45 gram per tanaman pada genotipe C145 dan

294,76 gram pada genotipe C160. Penelitian Norhasanah (2012), mengenai respon
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pertumbuhan dan hasil tanaman cabe rawit (Capsicum frutescens Linn.) varietas

Cakra Hijau terhadap pemberian abu sekam padi pada tanah rawa lebak

menunjukkan respon pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif yang

baik.

Penelitian Ulifa (2006), tentang evaluasi 10 hibrida cabai (Capsicum

annum L.) menggunakan cabai rawit IPB CH-31, penelitian Kumala (1999),

menggunakan tanaman cabai rawit galur PBC 146, penelitian Nikamasari (2009),

tentang evaluasi karakter vegetatif dan generatif serta daya hasil 11 genotipe cabai

(Capsicum annuum L.) di kebun percobaan IPB Tajur dan penelitian Faizah

(2010), tentang karakterisasi beberapa genotipe cabai (Capsicum Spp.) dan

mekanisme ketahanannya terhadap begomovirus penyebab penyakit daun keriting

kuning pada tanaman cabai rawit genotipe IPB C10 di kebun Percobaan

Leuwikopo menunjukkan bahwa genotipe cabai rawit yang diuji memiliki

karakter vegetatif dan generatif yang baik.

2.7. Tanah Gambut

Keterbatasan lahan produktif menyebabkan ekstensifikasi pertanian

mengarah pada lahan-lahan marjinal. Indonesia memiliki lahan gambut terluas

diantara negara tropis, yaitu sekitar 21 juta ha, yang tersebar terutama di

Sumatera, Kalimantan dan Papua. Namun karena variabilitas lahan ini sangat

tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan maupun kesuburannya, tidak

semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal pertanian, dari 18,3 juta ha lahan

gambut di pulau-pulau utama Indonesia, hanya sekitar 6 juta ha yang layak untuk

pertanian ( Agus & Subiksa, 2008).
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Gambut adalah salah satu sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Riau

yang sampai saat ini belum digarap atau dimanfaatkan secara optimal. Area

gambut memiliki potensi dalam pengembangan produksi cabai di Riau, sehingga

ketergantungan pada provinsi tetangga dapat dikurangi. Kendala yang sering

dijumpai adalah belum banyaknya penemuan varietas cabai spesifik yang toleran

di lahan gambut (Deviona et al., 2011).

Untuk komoditas pertanian tanaman pangan seperti palawija, sayuran, dan

buah-buahan semusim, serta tanaman tahunan/perkebunan/hortikultura, gambut

yang paling cocok adalah gambut dangkal dengan ketebalan <60 cm dan

kematangan gambut saprik atau kedalaman <140 cm jika ada sisipan/pengkayaan

bahan mineral. Tanaman yang umum diusahakan dan kesesuaian lahannya cocok

dikembangkan adalah padi sawah, padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sayuran

(kangkung, bayam, kemangi, pakcoy, caisin, terung, cabai merah, kacang panjang,

dan lainnya), buah-buahan seperti lidah buaya, pepaya, semangka, melon, dan

nanas. Sedangkan tanaman tahunan/perkebunan yang sesuai di lahan gambut

adalah kelapa sawit dan karet (Mulyani & Noor, 2011).

Lahan gambut bersifat sangat masam karena kadar asam-asam organik

sangat tinggi dari hasil pelapukan bahan organik. Sebagian dari asam-asam

organik tersebut, khususnya golongan asam fenolat, bersifat racun dan

menghambat perkembangan akar tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman sangat

terganggu. Ameliorasi diperlukan untuk mengatasi kendala reaksi tanah masam

dan keberadaan asam organik beracun, sehingga media perakaran tanaman

menjadi lebih baik. Kapur, tanah mineral, pupuk kandang dan abu sisa

pembakaran dapat diberikan sebagai bahan amelioran untuk meningkatkan pH
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dan basa-basa tanah, pH tanah gambut cukup ditingkatkan sampai pH 5,0 karena

gambut tidak memiliki potensi Al yang beracun. Peningkatan pH terlalu tinggi

justru berdampak buruk karena laju dekomposisi gambut menjadi terlalu cepat

(Subiksa & Wahyunto, 2011).

2.8. Heritabilitas dan Variabilitas

Heritabilitas adalah perbandingan antara besaran ragam genotipe dengan

besaran total ragam fenotipe dari suatu karakter. Hubungan ini mengambarkan

seberapa jauh fenotipe yang tampak merupakan refleksi dari genotipe.

Heritabilitas dibedakan menjadi heritabilitas dalam arti luas (broad sense

heritability) (h2
(BS)) dan heritabilitas dalam arti sempit (narrow sense heritability)

(h2
(NS)). Heritabilitas dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam

genetik total dan ragam fenotipe, heritabilitas dalam arti sempit merupakan

perbandingan antara ragam adiftif dan ragam fenotipe (Syukur et al., 2012).

Menurut Mangoendidjojo (2003), penampakan luar (phenotype) banyak

dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya maka dikatakan bahwa peranan faktor

genetik kecil. Besar kecilnya peranan faktor genetik terhadap fenotipe dinyatakan

dengan heritabilitas (heritability) atau sering disebut dengan daya waris.

Heritabilitas menyatakan perbandingan atau proporsi varian genetik terhadap

varian total (varian fenotipe) yang biasanya dinyatakan dengan persen (%). Sesuai

dengan komponen varian genetiknya, kemudian dibedakan adanya heritabilitas

dalam arti luas (broad sense heritability) dan heritabilitas dalam arti sempit

(narrow sense heritability).
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Heritabilitas suatu karakter penting diketahui untuk menduga besarnya

pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta

pemilihan lingkungan yang sesuai untuk proses seleksi. Heritabilitas merupakan

parameter genetik untuk memilih sistem seleksi yang efektif (Syukur et al., 2011).

Jika nilai duga heritabilitas tinggi maka seleksi dilakukan pada generasi

awal karena karakter dari suatu genotip mudah diwariskan ke keturunannya, tetapi

sebaliknya jika nilai duga heritabilitas rendah maka seleksi dilakukan pada

generasi lanjut karena sulit diwariskan pada generasi selanjutnya (Widyawati et

al., 2014). Nilai heritabilitas yang tinggi dari karakter-karakter yang diamati

mengindikasikan bahwa seleksi dapat diterapkan secara efisien pada karakter

tersebut. Pada sifat yang memiliki heritabilitas tinggi, seleksi akan berlangsung

efektif karena pengaruh lingkungan sangat kecil sehingga faktor genetik lebih

besar dalam penampilan fenotipenya (Budiyanti, 2007).

Variabilitas genetik yang tinggi mempengaruhi keragaman fenotipik suatu

populasi, sehingga pemulia mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan

seleksi. Variabilitas genetik yang rendah tidak memberi peluang yang besar dalam

memilih fenotip yang diinginkan. Keragaman yang sempit menunjukkan bahwa

suatu individu dalam populasi tersebut memiliki karakter yang hampir sama

sehingga proses seleksi tidak efektif (Budiyanti, 2007). Variabilitas genetik suatu

populasi tergantung pada apakah populasi tersebut merupakan generasi

bersegregasi dari suatu persilangan, pada generasi ke berapa, dan bagaimana latar

belakang genetiknya (Widyawati et al., 2014).


