
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Sejarah Tanaman Cabai 

 

Christophorus Columbus adalah seorang petualang dunia yang menemukan 

tanaman cabai (Capsicum sp), karena habitatnya di Amerika tropik banyak 

masyarakat luar daerah tidak banyak mengenalnya.  Kisah tanaman cabai 

tidak akan seperti ini, apabila tidak ada perhatian dari petualang terhadap 

tanaman yang rasa buahnya sangat pedas.  Petualang yang berkebangsaan 

Spanyol ini bermula pada tahun 1490.  Pada saat ekspedisi yang dipimpinnya 

mendarat disebuah daerah berhawa panas yang dikiranya sebagai salah satu 

dari benua Asia.  Namun, kenyataannya diketahui bahwa daerah yang 

didaratinya merupakan daerah Guanahani, dan sekarang merupakan wilayah 

San Salvador (Setiadi, 2006). 

 

2.2 Taksonomi Tanaman Cabai 

 

Tanaman cabai populer dengan sebutan pepper atau chili.  Cabai terdiri dari 

dua jenis, secara umum yaitu cabai besar dan cabai pedas.  Cabai besar 

biasanya memiliki rasa yang tidak terlalu pedas, berukuran besar, dan 

digunakan sebagai hiasan kuliner.  Yang termasuk dalam cabai ini adalah 

cabai besar dan cabai manis atau cabai paprika.  Cabai jenis ini biasa disebut 

cabai jenis papper.  Sedangkan cabai besar adalah cabai yang terkenal 



9 
 

rasanya yang pedas.  Biasanya ukurannya kecil sehingga cabai ini lebih 

dikenal dengan istilah chili.  Cabai jenis ini banyak di sukai di Indonesia, 

contohnya cabai rawit (Suriyana, 2012). 

 

Buah cabai digunakan untuk memperlezat masakan sejak pertama kali 

dibudidayakan oleh suku Inca, Maya, dan Aztek di Amerika.  Sampai saat ini, 

penggunaan terbesar cabai dalam kehidupan sehari-hari sebagai bumbu 

masakan.  Pada abad XIV melalui kepulauan Maluku, bangsa Portugis dan 

Belanda membawa cabai ke Indonesia , setelah itu masyarakat Indonesia 

mengenal cabai sebagai bumbu.  Masyarakat kita menggunakan rempah-

rempah seperti lada (Piper ningrum L), jahe (Zingiber officinalis Rosc), cabai 

jawa (Piper retrofractum Vahl) dan kapulaga (Amomum cardamomum Willd) 

untuk mendapatkan rasa pedas dalam masakan, sebelum tanaman cabai 

masuk ke Indonesia (Taringan & Wiryanto, 2003). 

 

Salah satu komoditas sayuran yang penting adalah cabai merah (Capsicum 

annum L.).  Dikenal sebagai bahan penyedap dan pelengkap berbagai menu 

masakan khas Indonesia adalah buahnya (Nawangsih et al., 1994). 

Hampir setiap hari produksi ini dibutuhkan.  Kebutuhan akan komoditas ini 

meningkat, karena dengan bervariasinya jenis, dan menu makanan, yang 

memanfaatkan produk ini.  Cabai merah besar termasuk tanaman yang dapat 

mengadakan penyerbukan sendiri, dan dalam tingkatan yang cukup besar juga 

dapat mengadakan pesilangan,mencapai 9/32%. 
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Cabai merah di Indonesia di bedakan dalam 2 kelompok yaitu cabai merah 

besar dan cabai merah keriting.  Perbedaan yang mencolok dari dua jenis 

cabai tersebut terletak pada bentuk buah dan cita rasa pedas yang dimiliki.  

Pada cabai merah keriting bentuknya lebih ramping dan cita rasanya sangat 

pedas, sedangkan padai cabai merah besar permukaan buahnya halus dan 

rasanya pedas.  Varietas cabai besar umumnya diberi nama berdasarkan 

tempat dan daerah dimana tanaman ini dibudidayakan, misalnya (Capsicum 

annum L.) dari Brastagi, Semarang, dan Indragir.  Buah cabai merah besar ini 

mempunyai ukuran panjang mencapai 6-10 cm, dan berdiameter 0,7-1,3 cm.  

Cabai merah besar ini dapat tumbuh baik didataran rendah dan tinggi 

(Nawangsih et al., 1994). 

 

Umur cabai sangat bervariasi tergantung jenis cabai.  Tanaman cabai besar 

dan keriting yang ditanam di dataran rendah sudah dapat dipanen pertama kali 

umur 70–75 hari setelah tanam.  Sedangkan waktu panen di dataran tinggi 

lebih lambat yaitu sekitar 4–5 bulan setelah tanam.  Panen dapat terus-

menerus dilakukan sampai tanaman berumur 6–7 bulan.  Pemanenan dapat 

dilakukan dalam 3–4 hari sekali atau paling lama satu minggu sekali 

(Nawangsih et al., 1994). 
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Klasifikasi tanaman cabai merah menurut Prajnanta (2001) adalah sebagai 

berikut: 

Regnum  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub-divisio  : Angiospermae 

Classis   : Dicotyledoneae 

Sub-classis  : Sympetalae 

Ordo   : Solanales 

Familia  : Solanaceae 

Genus   : Capsicum 

Species  : Capsicum annum L 

 

Secara morfologi tanaman cabai termasuk tanaman semusim (annual) 

berbentuk perdu, berdiri tegak dengan batang berkayu,dan memiliki banyak 

cabang.  Tinggi tanaman dewasa antara 65-120 cm.  Dalam dunia tumbuh-

tumbuhan, cabai hibrida tergolong dalam tumbuhan yang menghasilkan biji.  

Bijinya tertutup oleh bakal buah sehingga termasuk dalam golongan 

tumbuhan berbiji tertutup (Prajnanta, 2001). 
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Gambar 1.  Tanaman cabai merah (Capsicum annum L.)  

(Sumber. Prajnanta, 2007 ). 

 

2.3 Morfologi tanaman cabai 

 

2.3.1 Daun  

Bentuk daun cabai bervariasi tergantung pada jenis daun varietasnya.  Secara 

umum daun berbentuk oval atau lonjong, namun ada juga yang berbentuk 

lanset.  Daun cabai berukuran panjang antara 3-11 cm dengan lebar 1-5 cm.  

Pada umumnya permukaan cabai halus, namun pada beberapa spesies ditemui 

juga permukaan daun yang berkerut.  Umumnya warna daun cabai berbeda 

antara permukaan atas dan bawah daun.  Warna permukaan bagian atas daun 

cabai berkisar antara hijau muda, hijau sedang, dan hijau tua.  Sementara 

permukaan daun bagian bawah biasanya berwarna hijau muda hingga hijau 

terang (Suriyana, 2012). 
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2.3.2 Batang 

Batang dibedakan menjadi dua macam: batang utama dan percabangan.  

Batang utama berwarna coklat hijau, berkayu, panjang antara 20-28 cm, dan 

berdiameter 1,5-2,5 cm.  Percabangan berwarna hijau dengan panjang antara 

5-7 cm.  Diameter percabangan lebih kecil dari batang utama, berkisar antara 

0,5-1 cm.  Sifat percabangan adalah dikotom atau menggarpu.  Cabang setiap 

waktu membentuk cabang baru yang berpasangan (Nawangsih et al., 2001). 

 

2.3.3 Akar  

Perakaran cabai merupakan akar tunggang yang terdiri atas akar utama 

(primer) dan akar lateral (sekunder).  Dari akar lateral keluar serabut-serabut 

akar (akar tersier).  Panjang akar primer berkisar 35-50 cm.  Akar lateral 

menyebar sekitar 35-45 cm (Prajnanta, 2001). 

 

2.3.4 Bunga  

Tanaman cabai merupakan salah satu jenis tanaman yang masuk dalam sub-

class Asteridae (berbunga bintang) sehingga pada umumnya menemukan 

tanaman cabai yang memiliki bunga berbentuk bintang.  Warna mahkota 

bunga beragam, ada yang putih, kehijaun, bahkan ungu.  Bunga tanaman 

cabai keluar dari ketiak daun.  Ada yang tunggal dan ada juga yang tumbuh 

bergerombol dalam tandan.  Biasanya dalam satu tandan terdapat tidak lebih 

dari tiga kuntum bunga.  Bunga jantan dan bunga betina pada tanaman cabai 

terdapat dalam satu bunga sehingga bunga cabai dikenal sebagai tanaman 

berbunga sempurna.  Pada waktu pemasakan bunga jantan dan bunga betina 

hampir bersamaan sehingga pada umumnya bunga cabai melakukan 
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penyerbukan sendiri.  Tetapi tidak menutupi kemungkinan terjadinya 

penyerbukan silang.  Penyerbukan biasanya dibantu oleh angin dan serangga 

(Suriyana, 2012). 

 

2.4 Nilai ekonomi cabai 

 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu sayuran yang 

permintaannya cukup tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor ke 

mancanegara, seperti Malaysia dan Singapura (Sembiring, 2009).  Selama ini 

dikenal dua jenis cabai merah, yakni cabai merah besar dan cabai merah 

keriting.  Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi cabai dalam 

bentuk segar, kering atau olahan.  Adapun biaya yang dikeluarkan untuk 

penanaman adalah sebagai berikut (Tabel 1). 

Tabel 1.  Biaya produksi cabai merah per hektar pada lahan kering 
Uraian  Volume  Harga satuan (Rp) Nilai (Rp) 

Benih (g)                300                         1.500                   450.000                   

Pupuk                             5.435.000 

     Pupuk kandang (kg)           20.000                            200                4.000.000 

     Urea (kg)                250                         1.300                   325.000           

     SP-36 (kg)                200                         1.700                   340.000   

     KCI (kg)                200                         1.900                   380.000 

     Za (kg)                300                         1.300                   390.000 

Pestisida                      906.000 

     Karbofuran (kg)                  20                       25.000                   500.000 

     Profenos EC(l)                    2                       95.000                   190.000 

     Deltametrin (l)                    2                     100.000                   200.000 

      Karbaril (g)                200                       16.000                     16.000 

Tenaga kerja                  3.360.000 

     Pengolahan Lahan (HOK)                  16                       25.000                   400.000 

     Tanah (HOK)                  24                       25.000                   600.000 

     Pemupukan (HOK)                  16                       25.000                   400.000 

     Penyiangan (HOK)                  24                       25.000                   600.000 

     Pengendalian (HOK)                  16                       25.000                   400.000 

     Panen (HOK)                  24                       25.000                   600.000 

     Pascapanen (HOK)                  18                       20.000                   360.000 

Jumlah                   -                           -              10.151.000 

Sumber : Rajad dan Taufik (2008) 
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Biaya produksi pada prinsipnya merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan 

biaya variabel.  Biaya tetap meliputi sewa lahan, peralatan, dan bahan 

pembantu lainnya.  Biaya variabel meliputi benih, pupuk, pestisida, dan 

tenaga kerja.  Dilihat dari komponen biaya, pemupukan dan tenaga kerja 

memerlukan biaya tertinggi, yaitu masing-masing Rp5,44 juta dan Rp3,36 

juta/ha.  Biaya total usaha tani cabai merah pada lahan kering mencapai 

Rp10,15 juta/ha (Tabel 1) (Rajab dan Taufik, 2008). 

 

Tabel 2.  Produksi cabai merah di Dunia 

 
Sumber : FAO (2012) 

 

Karena tanaman cabai mempunyai keanekaragaman jenis yang besar, 

sehingga pemanfaatannyapun dapat beragam pula.  Meskipun cabai 

bukanlah merupakan tanaman ekonomi utama, tetapi sudah diakui beberapa 

negara termasuk Indonesia bahwa tanaman ini merupakan salah satu tanaman 

rempah-rempah.  Akibatnya pemanfaatan dan pembudidayaan secara 

lokalpun menjadi besar, sehingga tanaman ini mempunyai nilai ekonomi yang 

cukup berarti.  Kenyataan ini dapat dlihat dari hasil pendataan FAO (Faostat) 
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2012, yang memperlihatkan bahwa cabai telah dibudidayakan di seluruh 

Dunia dengan areal dan produksi yang cukup bervariasi (Tabel.2). 

 

2.5 Perbanyakan tanaman secara in vitro 

 

Perbanyakan tanaman dengan teknik in vitro secara vegetatif (menggunakan 

bagian organ pertumbuhan tanaman) merupakan alternatif dalam upaya untuk 

mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya.  

Sistem perbanyakan tanaman ini dikenal sebagai teknik kultur jaringan.  

Sistem kultur jaringan ini mempunyai keuntungan yaitu penghematan tenaga, 

waktu, tempat dan biaya.  Kultur jaringan menggunakan dasar teori sel.  Sel 

mempunyai kemampuan otonom (mampu tumbuh mandiri), bahkan 

mempunyai kemampuan totipotensi.  Totipotensi adalah kemampuan setiap 

sel, dari bagian mana pun sel tersebut diambil, apabila diletakkan dalam 

lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman yang sempurna 

(Nugroho & Sagito, 2005). 

 

2.5.1 Regenerasi tanaman secara in vitro 

 

Perbanyakan tanaman secara vegetatif dilakukan dengan menggunakan 

bagian dari tanaman tersebut.  Teknik perbanyakan secara vegetatif antara 

lain cangkok, stek dan okulasi, sedangkan perbanyakan vegetatif secara 

modern dilakukan dengan teknik kultur jaringan.  Kegunaan utama kultur 

jaringan adalah untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dan 

waktu yang relatif singkat, yang mempunyai sifat fisiologis dan morfologis 

yang sama dengan induknya (Yusnita, 2003 dalam Nurcahyani, 2013). 



17 
 

Eksplan adalah bagian dari tanaman yang digunakan dalam kultur jaringan 

tanaman.  Seluruh bagian tanaman (daun, batang, dan akar) dapat di 

pergunakan sebagai eksplan, namun yang biasanya dipergunakan adalah 

jaringan muda, mata tunas dan tunas pucuk (Yusnita, 2003 dalam 

Nurcahyani, 2013). 

 

Secara in vitro, eksplan dapat berkembang membentuk organ atau embrio.  

Pembentukan organ pada tanaman secara in vitro dengan secara langsung 

apabila eksplan diindukasi lansung membentuk organ tanpa pembentukan 

kalus terlebih dahulu.  Sel-sel yang sudah terinduksi menjadi embriogenik, 

sehingga dapat melanjutkan pertumbuhannya menjadi embrio dan selanjutnya 

tanaman utuh (Hendrayono & Wijayanto, 1994) 

 

2.5.2 Medium kultur jaringan 

 

Medium merupakan faktor utama dalam perbanyakan dengan kultur jaringan.  

Medium merupakan tempat bagi jaringan untuk tumbuh dan mengambil 

nutrisi yang mendukung kehidupan jaringan.  Medium tanam pada kultur 

jaringan terdiri dari dua jenis yaitu media cair dan padat.  Medium MS yang 

diformulasikan dan diperkenalkan oleh Murashinge dan Skoong pada tahun 

1962 untuk berbagai tanaman hortikultura (Zulkarnain, 2009) 

 

 

 

 



18 
 

2.6 Penyakit layu Fusarium 

 

Berberapa penyakit yang menyerang tanaman cabai merah (Capsicum annum 

L.) antara lain layu Ralstonia solanacearum , Cucumber 

Mosaic Virus (CMV), dan layu Fusarium (Goto, 1992). 

 

Penyakit layu Fusarium (Fusarium oxysporium f.sp. capsici Schlecht.) pada 

umumnya terjadi pada saat tanaman berumur 60-70 hari.  Namun, pada 

musim penghujan serangan penyakit ini datang lebih cepat yakni pada saat 

tanaman berumur 40 hari.  Jamur akan menyerang akar tanaman hingga layu 

dan batang berwarna coklat, diikuti layu pada daun sehingga mengakibatkan 

tanaman tidak berbuah.  Penurunan produksi cukup besar sampai dengan 50 

persen.  Jika tanaman cabai normal bisa berbuah sampai dengan enam kali 

bahkan tujuh kali, tanaman yang diserang Fusarium hanya berbuah dua kali, 

langsung mati.  Jenis tanaman cabai yang paling rentan terhadap penyakit 

Fusarium adalah cabai besar.  Dari 17,5 hektar tanaman cabai yang diserang, 

sebanyak 13,33 hektar diantaranya tanaman cabai besar (Prajnanta, 2001). 
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Gambar.2.  Tanaman Cabai yang Terserang Layu Fusarium oxysporum f.sp. 

capsici Schlecht (Duriat, 2007). 

 

Gejala yang paling menonjol adalah daun kekuningan dan layu yang dimulai 

dari daun bagian atas.  Kelayuan ini terjadi secara bertahap sampai terjadi 

kelayuan permanen beberapa waktu kemudian dan daun tetap menempel pada 

batang (Gambar 2).  Jaringan vaskular berwarna coklat terutama pada batang 

bagian bawah dekat akar.  Menjelang kematian tanaman tidak ada perubahan 

warna, secara eksternal pada batang maupun akar, jaringan kortikal masih 

tetap utuh.  Gejala yang sama akan nampak pada tanaman dalam masa 

generatif (Duriat et al., 2007). 

 

2.7 Ketahanan terimbas 

 

Ketahanan terimbas adalah aktifitas tanaman sehubungan dengan mekanisme 

pertahanan terhadap agensi yang berbahaya.  Akibat adanya ketahanan 

terimbas adalah pengurangan gejala penyakit, perubahan faktor-faktor 

biokimia dalam tanaman yang menyebabkan tanaman tahan terhadap 

penyakit.  Pengimbasan ketahanan dalam tanaman didasarkan atas 
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pengaktifan potensi genetik ketahanan (Kalix et al., 1996).  Fenomena 

ketahanan terimbas telah diketahui untuk sejumlah penyakit tanaman.  Dalam 

ketahanan terimbas terjadi pengurangan gejala karena terjadinya perubahan 

biokimia di dalam tanaman.  Ketahaan terimbas dapat bersifat lokal atau 

sismetik (Sumardiyono, 2000). 

 

Telah diketahui bahwa dalam pengimbasan ketahanan terdapat interaksi 

antara bahan pengimbas dan tanaman.  Tanaman yang rentan terimbas untuk 

menjadi tahan oleh bahan pengimbas.  Pengimbasan harus diberikan kepada 

tanaman sebelum terjadi penularan oleh patogen (Baker dan Paulizt, 1993). 

 

2.8 Asam salisilat 

 

Asam salisilat (AS)  memiliki rumus molekul C6H4COOHOH berbentuk 

kristal berwarna merah muda terang hingga kecokelatan yang memiliki berat 

molekul sebesar 138,123 g/mol dengan titik leleh sebesar 156
0
C dan densitas 

pada 25
0
C sebesar 1,443 g/mL.  Mudah larut dalam air dingin tetapi dapat 

melarutkan dalam keadaan panas.  Asam salisat dapat terdekomposisi dengan 

mudah menjadi karbon dioksida dan phenol bila dipanaskan secara cepat pada 

suhu sekitar 200
0
C (Anonymous, 2014).  

Asam salisilat memiliki struktur bangun seperti yang disajikan pada Gambar 

3 berikut. 
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Gambar 3.  Struktur Asam Salisilat (Anonymous, 2014). 

 

Bahan baku utama dalam pembuatan asam salisilat adalah phenol, NaOH, 

karbon dioksida dan asam sulfat.  Asam salisilat kebanyakan digunakan 

sebagai obat-obatan dan sebagai bahan intermediet pada pabrik obat dan 

pabrik farmasi seperti aspirin dan beberapa turunannya (Anonymous, 2014). 

 

Asam salisilat mempunyai peranan penting dalam penginduksiaan dari 

tanaman yang resisten terhadap patogen.  Menurut Yalpani et al., (1993) cit 

Leon et al., (1993) AS disintesis melalui dekarboksilasi dari asam sinamik 

membentuk asam benzoat (BA), yang dihidroksilasi menjadi AS.  

Penginduksian dari aktifitas BA2H dibatasi untuk pengekspresian jaringan 

sebuah respon hipersensitif pada 24 
0
C.  Tembakau Muzaik Virus (TMV) 

pada daun tembakau di induksi dari aktifitas BA2H dan akumulasi AS yang 

dihalangi ketika tanaman-tanaman tembakau diinokulasi yang diinkubasi  

32 
0
C (Leon et al., 1993). 

 

Mekanisme ketahanan tanaman terhadap penyakit dapat berupa ketahanan 

secara fisik maupun kimia.  Salah satu bentuk ketahanan secara kimia adalah 

asam salisilat.  Asam salisilat lebih dominan untuk mengatasi serangan 
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patogen biotrof (patogen yang aktif pada jaringan hidup) dan virus.  

Pembentukan senyawa asam salisilat ini merupakan bentuk pengaktifan gen 

ketahanan pada tanaman akibat adanya gen pada patogen.  Mekanisme 

ketahanan melalui jalur asam salisilat berhubungan dengan protein-protein 

yang terkait dengan patogenesis (pathogenesis-related proteins/PR proteins) 

seperti kitinase, peroksidase, β-glukanase dan PR-1 (Sujatmiko et al., 2012). 

Tabel. 3   Para peneliti yang menggunakan AS dan AF dengan berbagai 

konsentrasi adalah sebagai berikut. 

No Nama peneliti Konsentrasi AS dan AF 

1 Sujatmiko (2012) Konsentrasi AF 0 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 60 

ppm pada tanaman melon. 

2 Javaheri (2012) Konsentrasi AS 0, 10
-2

,10
-4

,10
-6

,10
-8

M pada  

tanaman tomat. 

3 Nurcahyani (2013) Konsentrasi AF 0 ppm, 90 ppm, 100 ppm, 

110 ppm, dan 120 ppm pada planlet vanili. 

4 Asmara (2014) Konsentrasi AS 0 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 45 

ppm, dan 60 ppm  pada planlet cabai merah 

 


