
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Morfologi Cabai 

 

Buah cabai selain dijadikan sayuran atau bumbu masak juga mempunyai kapasitas 

menaikkan pendapatan petani, sebagai bahan baku industri, memiliki peluang 

eksport, membuka kesempatan kerja serta sebagai sumber vitamin C. Luas 

tanaman dan produksi cabe di Irian Jaya pada tahun 1998 adalah 4.104 ha dengan 

produksi 8.565 ton/ ha. 

 

Menurut Rubatzky dan Yamaguchi (1999) dalam Wardani (2009), cabai (C. 

annuum) mempunyai keragaman yang luas. Pada umumnya cabai tumbuh sebagai 

herba tahunan atau semak dengan tinggi 0.5-1.5 meter yang tumbuh tegak dengan 

banyak cabang. 

 

Perakaran tanaman cabai termasuk akar tunggang yang tersusun dari akar 

primer, akar lateral, dan akar tersier yang merupakan percabangan dari akar lateral 

(Poulos, 1994) dalam Wardani (2009). Akar tunggang cabai kuat dan dalam. Akar 

ini umumnya berkembang dengan sempurna (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999 

dalam Wardani, 2009). 

 

Susunan daun cabai memiliki pola alternate, sederhana, dan bentuknya 

sangat bervariasi, panjang petiol mencapai 10 cm, ujung daun runcing, dan 



��

�

berwarna hijau terang sampai gelap (Poulos, 1994 dalam Wardani, 2009). Daun 

cabai relatif halus dengan bulu jarang, daunnya tunggal dan tipis dengan ukuran 

yang bervariasi, dengan helaian daun lanset dan bulat telur lebar. 

 

Bunga tanaman cabai adalah bunga sempurna, menurut bunga cabai umumnya 

bersifat tunggal dan tumbuh pada bagian terminal. Warna mahkota bervariasi dari 

putih hingga putih kehijauan, dan putih keunguan hingga ungu. Warna kepala sari 

adalah biru, ungu, dan kuning. Kelopak yang berbentuk bel biasanya membesar 

bersama dengan buah, dan menutup sebagian atau sebagian besar dasar buah. 

Seluruh kultivar yang didomestikasi adalah menyerbuk sendiri, walaupun 

penyerbukan terbuka dapat juga terjadi. 

 

Buah cabai tumbuh menggantung atau tegak, merupakan buah buni berbiji 

banyak. Pada C. annuum buah seringkali tumbuh tunggal pada setiap buku. Ketika 

buah berkembang, kulit buah tumbuh lebih cepat dibanding jaringan plasenta, 

yang menyebabkan buah berongga. 

 

2.2 Ekologi Tanaman Cabai 

 

1. Adapun sifat-sifat tanah yang dikehendaki oleh tanaman cabai adalah: 

a.  Tanah berstruktur remah/ gembur dan kaya akan bahan organik. 

b. Derajat keasaman (PH) tanah antara 5,5 - 7,0 

c. Tanah tidak becek/ ada genangan air 

d. Lahan pertanaman terbuka atau tidak ada naungan. 
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2. Adapun iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai adalah : 

a. Curah hujan 1500-2500 mm pertahun dengan distribusi merata. 

b. Suhu udara 16° - 32 ° C 

c. Saat pembungaan sampai dengan saat pemasakan buah, keadaan sinar 

    matahari cukup (10 - 12 jam). 

 

2.2 Kalium Nitrat 

 

Kalium Nitrat merupakan sumber alami mineral nitrogen. Senyawa ini tergolong 

senyawa nitrat dengan rumus kimia KNO3.  KNO� (Kalium Nitrat) adalah pupuk 

majemuk yang tersusun oleh unsur N (13%) dan K (K2O sebanyak 44%.  

 

Kalium nitrat (KNO3) sebenarnya mengandung boron tetapi ia hanya mampu 

menanggulangi jika defisiensi tidak terlalu berat. Pupuk KNO3 mengandung unsur 

kalium dan nitrogen. Dalam jumlah lebih sedikit, KNO3 berisi pula kalsium, 

boron, dan magnesium. Bentuk sepintas mirip NPK biasa, berupa butiran merah 

muda atau putih. 

 

KNO3 dipakai untuk fase vegetatif (pertumbuhan). Kelebihan KNO3 adalah 

penyerapannya oleh tanaman dalam bentuk nitrat dan amonium. Bentuk N pada 

KNO3 yang sudah berupa nitrat mempercepat penyerapan N ke tanaman. Dengan 

demikian KNO3 dapat diaplikasikan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman 

cabai (Redaksi Trubus 2011).  

 

Tanaman yang kekurangan kalium akan mengakumulasi karbohidrat lebih rendah 

karena fotosintesis berjalan lambat. Kekurangan kalium juga menyebabkan daun 
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menjadi kuning, batang menjadi lemah, dan rentan terhadap hama dan penyakit 

(Salisbury dan Ross, 1995). 

 

2.3 Deskripsi Varietas Cabai TM- 999 

 

Cabai merah keriting varietas TM 999 merupaka cabai jenis hibrida. Potensi hasil 

mencapai 14 ton/ha dan dapat dipanen pertama umur 80 – 85 hari setelah tanam 

(hst). Tinggi tanaman + 65 cm, diameter buah + 1,3cm dan panjang buah + 12 cm. 

Bentuk buah bulat panjang ramping, kulit buah tidak rata, kadang kadang 

melengkung. Ditanam di datran rendah maupun tinggi, rata-rata per batang 

menghasilkan 800 – 1,2 kg/tanaman. Secara normal panen dapat dilakukan 12 – 

20 kali (Sherly Piay dkk., 2010). 

 

Cabai varietas TM 999 sangat adaptif, baik ditanam di daerah dataran rendah 

maupun sedang, produktivitasnya tinggi, tanamannya kompak, ukuran buah relatif 

seragam, berbiji banyak, rasa pedas, mempunyai daya simpan yang relatif lama. 

 

Tanaman cabai varietas TM 999 mulai berbunga pada umur sekitar 40 hari dan 

mulai panen pada umur sekitar 105 hari sejak tanam. Cabai TM 999 mempunyai 

kanopi yang rapat. Batang tanaman berwarna hijau, bentuk daun menjorong 

dengan tepi daun rata dan ujung daun meruncing. Daun berwarna hijau dengan 

panjang sekitar 9 cm dan lebar 4 cm. Warna keloopak bunga putih dengan tangkai 

hijau, sedangkan kotak sari berwarna ungu dan berjumlah 5 – 6 buah (Redaksi 

Agromedia, 2008). 


