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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tanaman Cabai 

 

Cabai (Capsicum annum L.) berasal dari Mexico. Sebelum abad ke-15 lebih 

banyak dikenal di Amerika Tengah dan Selatan. Pada tahun 1943 diintroduksi ke 

dataran Eropa dan menyebar ke Asia dan Afrika (Kusandriani, 1996). Tanaman 

cabai  merah  memiliki batang tegak dengan ketinggian antara 50-90 cm. tangkai 

daunnya horizontal atau miring dengan panjang sekitar 1,5-4,5 cm. Panjang 

daunnya antara 4-10 cm dan lebar antara 1,5-4 cm. Posisi buahnya menggantung 

dengan warna mahkota putih. Mahkota bunga ini memiliki kelopak sebanyak 5-6 

helai dengan panjang 1-1,5 cm dan lebar sekitar 0,5 cm. Warna kepala putik 

kuning kehijauan, sedangkan tangkai sarinya putih walaupun yang dekat dengan 

kepala sari ada bercak kecoklatan. Panjang tangkai sari ini sekitar 0,5 cm. Kepala 

sari berwarna biru atau ungu. Buahnya berbentuk memanjang atau kebulatan 

dengan biji buahnya berwarna kuning kecoklatan (Setiadi, 2000).  

 

Secara umum cabai merah dapat ditanam di lahan basah (sawah) dan lahan kering 

(tegalan) dan dapat dibudidayakan pada saat musim hujan dan kering. Cabai 

merah dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang mempunyai ketinggian 

sampai 900 m dari permukaan laut, tanah kaya akan bahan organik dengan pH 6 - 

7, tekstur tanah remah. Di kawasan trasmigrasi lahan kering pada umumnya jenis 
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tanah banyak didominasi oleh tanah pozolik merah kuning. Jenis tanah ini dengan 

beberapa keterbatasannya dapat untuk budidaya tanaman cabai merah dengan 

beberapa perlakuan tertentu, misalnya pada lubang tanam perlu diberi pupuk 

kandang yang bebas dari bakteri dan sumber penyakit (Siswanto et al. 1995). 

 

2.2  Penyakit Antraknosa 

 

Busuk buah disebabkan oleh C. capsici (Syd) Butler dan Bisby. Miselium terdiri 

dari beberapa septa, intra dan interseluler hifa. Aservulus dan stroma pada batang 

berbentuk hemispirakel dan ukuran 70-120 μm, seta menyebar, berwarna coklat 

gelap sampai coklat muda, seta terdiri dari beberapa septa dan ukuran 150 μm.  

Konidiofor tidak bercabang, massa konidia nampak berwarna kemerah-merahan. 

Konidia berada pada ujung konidiofor. Konidia berbentuk hialin, uniseluler, 

ukuran 17-18 x 3-4 μm. Konidia dapat berkecambah di dalam air selama 4 jam. 

Namun konidia lebih cepat berkecambah pada permukaan buah yang hijau atau 

tua dari pada didalam air. Tabung kecambah akan segera membentuk apresoria 

(Singh, 1998 dalam Sibarani, 2008).  

 

Klasifikasi jamur Colletotrichum capsici menurut Singh (1998) dalam Sibarani 

(2008) adalah :  

Divisio  : Ascomycotina  

Subdivision  : Eumycota  

Kelas   : Pyrenomycetes  

Ordo   : Sphaeriales  

Famili   : Polystigmataceae 

Genus   : Colletotrichum  
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Spesies  : Colletotrichum capsici.  

 

Gejala jamur Coletotrichum sp dapat menginfeksi cabang, ranting, dan buah. 

Infeksi pada buah biasanya terjadi pada buah yang menjelang tua. Gejala diawali 

berupa bintik-bintik kecil yang berwarna kehitam-hitaman dan sedikit melekuk. 

Serangan lebih lanjut mengakibatkan buah mengerut, kering, membusuk dan jatuh 

(Rusli et al., 1997 dalam Sibarani, 2008).  

 

Tahap awal dari infeksi Colletotrichum umumnya terdiri dari konidia dan 

germinasi pada permukaan tanaman dan menghasilkan tabung kecambah. Setelah 

penetrasi maka akan terbentuk jaringan hifa. Hifa intra dan interseluler menyebar 

melalui jaringan tanaman. Spora Colletotrichum dapat disebarkan oleh air hujan 

dan pada inang yang cocok akan berkembang dengan cepat (Kronstad, 2000 

dalam Sibarani, 2008). Untuk lebih jelasnya, gejala antraknosa dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Gejala Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai. 
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Untuk pertumbuhan jamur C. capsici sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan. Salah satunya adalah pH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

pH 4 dan 8 menunjukkan pertumbuhan jamur C. capsici tidak maksimal. Derajat 

keasaman (pH) optimal untuk pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici yang 

baik adalah pH 5 (Yulianty, 2006 dalam Sibarani, 2008).  Periode inkubasi 

Colletotrichum sp antara 5-7 hari atau 4-6 hari setelah inokulasi.  Suhu optimum 

untuk pertumbuhan jamur antara 24-30oC dengan kelembaban relatif 80-92 % 

(Rompas, 2001 dalam Sibarani, 2008). 

 

2.3 Fungisida Nabati 

 

Fungisida adalah zat kimia yang dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan 

cendawan atau jamur, sedangkan nabati adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan, 

sehingga fungisida nabati adalah zat yang berasal atau terdapat pada tanaman atau 

tumbuhan yang dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan cendawan atau 

jamur (Anonim, 2013).  Bahwa daun sirih dan daun babadotan mungkin dapat 

digunakan sebagai fungisida nabati. 

 

2.3.1  Sirih (P. betle L.) 

 

Klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari tanaman sirih menurut Mursito dan Heru 

(2002) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Division  : Magnoliophyta  

Class   : Magnoliopsida  

Ordo   : Piperales  
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Family  : Piperaceae  

Genus   : Piper  

Species  : P. betle L. 

 

Daun sirih mengandung minyak atsiri yang terdiri dari betlephenol, kavikol, 

seskuiterpen, hidroksikavikol, cavibetol, estragol, eugenol, dan karvakrol. 

Komponen aktif dari daun sirih terdapat dalam minyak atsiri tersebut.  Selain itu, 

sirih juga mengandung fenil propana, tannin, diastase, gula dan pati. Kandungan 

eugenol dan hidroksikavikol dalam daun sirih memiliki aktivitas antimikroba, dan 

kandungan lain seperti kavikol, kavibetol, tannin, karvakrol, kariofilen dan asam 

askorbat juga mempunyai aktivitas antibakteri.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cairan perasan daun sirih berpengaruh 

terhadap pertumbuhan koloni dan pembentukan klamidiospora (Darsam et al., 

1994 dalam Sibarani, 2008), selain itu pada uji perkecambahan zoospora, cairan 

perasan tersebut secara nyata menurunkan panjang tabung kecambah. 

 

2.3.2  Babadotan (Ageratum conyzoides L.) 

 

Klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari tumbuhan babadotan adalah: 

Kingdom  : Plantae (tumbuhan) 

Superdivisio  : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub-kelas  : Asteridae 

Ordo   : As  terales 
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Familia  : Asteraceae 

Genus   : Ageratum 

Spesies  : Ageratum conyzoides L. 

 

Babadotan (Ageratum conyzoides L.) merupakan tumbuhan yang diduga berasal 

dari Mexico dan Amerika Tengah. Babadotan ini merupakan tumbuhan yang 

mudah tumbuh dan sering dianggap belukar, banyak ditemukan di ladang, kebun, 

pekarangan rumah, maupun pinggir jalan. Di Indonesia babadotan merupakan 

tumbuhan liar dan lebih dikenal sebagai tumbuhan pengganggu (gulma) di kebun 

dan di ladang (Sukamto, 2007). 

 

Babadotan tergolong ke dalam  tumbuhan terna semusim, tumbuh tegak atau 

bagian bawahnya berbaring, tingginya sekitar 30 - 90 cm dan bercabang. Batang 

bulat berambut panjang, jika menyentuh tanah akan mengaluarkan akar.  Daun 

bertangkai, letaknya saling berhadapan dan bersilang (composite), helaian daun 

bulat telur dengan pangkal membulat dan ujung runcing, tepi bergerigi, panjang 1 

- 10 cm, lebar 0,5 - 6 cm, kedua permukaan daun berambut panjang dengan 

kelenjar yang terletak di permukaan bawah daun, warnanya hijau. Bunga 

majemuk berkumpul 3 atau lebih, berbentuk malai rata yang keluar dari ujung 

tangkai, warnanya putih. Panjang bonggol bunga 6 - 8 mm, dengan tangkai yang 

berambut.  Buahnya berwarna hitam dan bentuk buah berukuran kecil. Tumbuhan 

babadotan bermanfaat sebagai fungisida, karena mengandung asam amino, 

organacid, pectic sub-stance, minyak atsiri kumarin, friedelin, b-siatosterol, 

stigmasterol, tanin sulfur dan potasium klorida (Plantus, 2012). 

 


