
5 

 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1   Cabai 

 

Klasifikasi ilmiah cabai adalah 

Kingdom :  Plantae 

Divisi  :  Magnolyophyta 

Kelas  :  Magnolyopsida 

Ordo  :  Solanales 

Famili  :  Solanaceae 

Genus  :  Capsicum 

Spesies :  Capsicum annum L. 

 

 

Jenis cabai yang dibudidaya akan adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit 

dan paprika.  Cabai memiliki kandungan gizi dan vitamin diantaranya kalori, 

protein, lemak, kabohidarat, kalsium, vitamin A, B1, C dan beta karoten.  Selain 

digunakan untuk keperluan rumah tangga, cabai juga dapat digunakan untuk 

keperluan industri diantaranya industri bumbu masakan, industri makanan dan 

industri obat‐obatan atau jamur.  Penentuan umur panen cabai biasanya 70‐90 hari 

tergantung varietasnya, yang ditandai dengan 60% cabai sudah berwarna merah. 

Cabai yang dijadikan benih adalah cabai yang dipanen jika sudah berwarna merah 

(Sari, 2009). 

 

Produksi cabai di Indonesia pada tahun 2008 mencapai1,311 juta ton (meningkat 

26,14% dibandingkan dengan tahun 2007), terdiri dari jenis cabai merah besar 

798,32 ribu ton (60,90%) dan cabai rawit 512,67 ribu ton (39,10%).  Daerah 
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sentra produksi utama cabai merah antara lain Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, 

Ciamis, Sukabumi, Cianjur dan Bandung), Jawa Tengah (Brebes, Magelang dan 

Temanggung)  dan Jawa Timur (Malang dan Banyuwangi).  Sentra utama cabai 

keriting adalah Bandung, Brebes, Rembang, Tuban, Rejanglebong,Solok, Tanah 

Datar, Karo, Simalungun, Banyuasin dan Pagar Alam (BPTP Jawa Tengah ,2010). 

 

2.2   Varietas-varietas Cabai 

 

Varietas terdiri dari sejumlah genotipe yang berbeda, masing-masing genotype 

mempunyai  kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan.  Setiap varietas 

memiliki perbedaan genetik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil 

serta kemampuan adaptasi suatu varietas berbeda-beda.  Varietas bermutu 

(varietas unggul) mempunyai salah satu sifat keunggulan dari varietas lokal.  

Keunggulan tersebut dapat tercermin pada sifat pembawaannya yang dapat 

menghasilkan buah yang berproduksi tinggi, respons terhadap pemupukan dan 

resisten terhadap hama dan penyakit (Hayati dkk., 2012).   

 

Menurut BPBS (2013), varietas Laris adalah varietas tanaman tegak tinggi 

tanaman sekitar 110-140 cm.  Buah keriting dan berwarna merah segar dan rasa 

pedas, ditanaman untuk daerah dataran rendah.  Varietas Ferosa adalah varietas 

tanaman tegak tinggi tanaman sekitar 90-105 cm.  Buah keriting dan berwarna 

merah dan segar.  Varietas Ferosa dan Laris mempunyai hasil produksi yang 

tinggi.  Varietas yang berdaya hasil tinggi didukung dengan kondisi lingkungan 

yang sesuai, didukung dengan teknologi kultur teknis yang memadai maka akan 

menghasilkan banyak buah. 
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Penelitian tanaman sayuran telah berhasil merakit dan melepas varietas unggul 

cabai merah baru seperti Branang,Gantari dan Lembang-1, tetapi varietas tersebut 

beradaptasi baik di dataran tinggi dengan ketinggian 850 – 1.300 m dpl.  Upaya 

untuk meningkatkan produktivitas cabai salah satunya dengan menambah luas 

areal pertanaman.  Selama ini cabai banyak diusahakan di dataran rendah dan 

dataran tinggi, padahal cabai memiliki peluang diusahakan secara produktif di 

dataran menengah.  Di daerah Pulau Jawa pada tahun 1987, luas pertanaman cabai 

merah 56%  dijumpai di dataran rendah, 18% dataran menengah, dan 26% di 

dataran tinggi  (Setiawan dkk., 2012). 

 

Menurut Muhria (2003) dalam Melpin (2008), suatu varietas disebut tahan 

apabila: 

1. Memiliki sifat-sifat yang memungkinkan tanaman itu menghidar, atau pulih 

kembali dari serangan hama atau penyebab penyakit pada keadaan yang akan 

mengakibatkan kerusakan pada varietas lain yang tidak tahan, 

2. Memiliki sifat-sifat genetik yang disebabkan oleh serangga hama, 

3. Memiliki sekumpulan sifat yang dapat diwariskan, yang dapat menguangi 

kemungikinan hama untuk menggunakan tanaman tersebut sebagai inang, atau 

4. Mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan 

dengan varietas lain pada tingkat populasi hama atau penyebab penyakit yang 

sama 
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2.3    Penyakit Antraknosa (C. capsici) 

 

Klasifikasi ilmiah C. capsici 

Kingdom    : Fungi 

Divisi         : Ascomycota 

Kelas         : Deuteromycetes 

Ordo          : Melanconiales 

Famlli        : Melanconiaceae 

Genus       : Colletotrichum 

Spesies      : Colletotrichum capsici 

 

 

Penyakit  antraknosa atau patek pada tanaman cabai disebabkan oleh jamur 

C.capsici.  Tanaman yang tahan terhadap penyakit adalah tanaman yang mampu 

menghambat perkembangan patogen sehingga patogen tersebut tidak dapat 

berkembang dan menyebar. 

 

                                           

                                       Gambar 1. Buah cabai yang terinfeksi C. capsici 

                                                         (Sumber : Nasa, 2013) 

 

Cabai memiliki sifat rentan yang sangat tinggi terhadap berbagai jenis bakteri, 

jamur dan virus.  Gejala yang timbul akibat serangan antraknosa pada buah 

terdapat bercak coklat kehitaman pada permukaan buah lalu buah menjadi busuk 

lunak.  Pada bagian tengah bercak terdapat kumpulan titik-titik hitam yang terdiri 
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dari sekelompok konidium jamur.  Infeksi yang berat dapat menyebabkan buah 

mengering dan keriput sehingga buah yang seharusnya berwarna merah menjadi 

seperti jerami (Semangun, 2000). 

 

2.4   Trichoderma spp. 

 

Klasifikasi ilmiah Trichoderma spp. 

Kingdom  : Fungi 

Divisi   : Ascomycota 

Kelas   : Ascomycetes 

Ordo   : Hypocreales 

Famili   : Hypcreaceae 

Genus    : Trichoderma 

Spesies  : T. harzianum, T. viride dan T. koningii 

 

 

Jamur Trichodema spp. dapat digunakan sebagai agensia hayati yang efektif 

mengendalikan berbagai penyakit tanaman.  Salah satu spesies Trichoderma 

adalah T.harzianum  yang dapat ditemukan hampir di semua jenis tanah dan di 

berbagai habitat.  Trichoderma tumbuh sangat baik dan berlimpah di dalam tanah 

di sekitar perakaran yang sehat.  T. harzianum menghasilkan antibiotik yang 

bersifat mengambat perkecambahan spora jamur (Murkalina dkk., 2010). 

 

T.viride  merupakan isolat jamur endofit dan jamur ini bersifat antagonis.  Jamur 

saprofit antagonis dapat menekan jamur patogen tular tanah melalui tiga 

mekanisme yaitu mampu hidup sebagai mikoparasit yang dapat melakukan 

penetrasi kemiselium dan klamidospora jamur patogen sehingga terjadi lisis dan 

pengkristalan.  Trichoderma, menghasilkan antibiotik (gliotoksin dan viridin) 

yang dapat menghambat pertumbuhan jamur patogen dan mekanisme yang ketiga 

persaingan tempat hidup jamur (Sudantha, 2010). 
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Koloni T. koningii berkembang pesat, dengan miselium udara sedikit, pada 

awalnya berwarna krem, secara bertahap dengan berubah menjadi kehijauan, 

pertama di sebagian koloni, kemudianseluruh koloni.  Secara mikroskopis, hifa 

hialin memiliki lebar sampai dengan 10 μm, konidiofor bercabang menyerupai 

piramida,bercabang di sudut kanan sebelum ujung cabang (Jamila, 2011). 

 

                                                

Gambar 3 . Trichoderma secara mikroskopis 

Sumber: Hook, Mycobank 2000 dalam jamila 2011 

 

Menurut Lologau (2010), aplikasi T. harzianum dengan konsentrasi biakan padat 

40 g/l air mampu mengurangi jumlah tanaman yang terserang penyakit busuk 

buah kakao.  T. harzianum konsentrasi  20, 30 dan 40 g/l air efektif mengurangi 

jumlah buah yang terserang penyakit dan menekan intensitas serangan 

Phytopthora.palmivora semua perlakuan mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap jumlah buah yang terbentuk. 

 

2.5   Ketahanan Terimbas 

 

Pengendalian dengan pengimbasan ketahanan, merupakan bagian dari 

pengendalian hayati karena memanfaatkan organisme avirulen atau nonpatogenik 

(Trichoderma)  sebagai pengimbas.  Ketahanan terimbas adalah aktifitas tanaman 
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yang berhubungan dengan mekanisme pertahanan terhadap patogen.  Ketahanan 

terimbas akan mengurangi gejala penyakit tanaman dan menyebabkan tanaman 

menjadi tahan terhadap penyakit.  Perubahan struktural inang terkait dengan 

perubahan reaksi biokimia dalam tanaman sehingga senyawa kimia tertentu 

membentuk struktur ketahanan.  Trichoderma  yang diaplikasikan ke tanaman 

mengeluarkan senyawa kimia yaitu senyawa fenol, senyawa fenol dapat bersifat 

racun langsung terhadap patogen sehingga berfungsi sebagai fitoaleksin, 

lignifikasi atau suberisasi dinding sel.  Peningkatan enzim kitinase akan 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap Colletotrichum lagenarium  

(Sumardiyono, 2000). 

 

Kemampuan mengimbas ketahanan, di samping kompetensi rizosfer, pada 

Trichoderma juga memungkinkan proteksi tanaman dalam jangka waktu yang 

lama.  Kemampuan Trichoderma spp. untuk menimbulkan ketahanan terimbas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substrat tempat penanaman, aras 

ketahanan tanaman terhadap penyakit, dan kemampuan Trichoderma untuk 

berkembang di lapangan (Maryono dan Ginting, 2012). 

 

T. hamatum dapat  menekan keparahan penyakit tomat.  Keparahan penyakit yang 

disebabkan bakteri Xanthomonas vesicatoria menurun karena induksi resistensi 

yang ditimbulkan tanaman tomat.  Induksi resistensi tanaman tomat tahan dari 

penyakit sebab ada bantuan dari T. hamatum.  Gen-gen ketahanan didalam 

tanaman meningkat dan menghasilkan enzim yang dapat membuat dinding sel 

tanaman menebal (Alfano dkk., 2007). 

 


