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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Cabai  merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak 

dibudidayakan oleh petani di Indonesia, karena memiliki harga jual yang 

tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan.  Salah satunya berfungsi 

dalam mengendalikan kanker karena mengandung lasparaginase dan 

capcaicin. Selain itu kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada cabai 

dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang, namun harus dikonsumsi 

secukupnya untuk menghindari nyeri lambung (Prajnanta, 2001).  Selain 

sebagai bumbu masak, buah cabai juga digunakan sebagai bahan campuran 

industri makanandan untuk peternakan (Setiadi, 2000). 

 

 

Cabai atau lombok termasuk dalam suku terong-terongan (Solanaceae) dan 

merupakan tanaman yang mudah ditanam di dataran rendah ataupun di 

dataran tinggi. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C 

serta mengandung kapsidiol, yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan 

kehangatan bila digunakan untuk rempah-rempah (bumbu dapur). Cabai dapat 

ditanam dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari 

(Prajnanta, 2001). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
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Hingga kini telah dikenal lebih dari 12 jenis cabai. Namun demikian, yang 

paling banyak dibududayakan oleh petani hanya beberapa saja, yakni : cabai 

rawit, cabai merah, paprika, dan cabai hias.  Cabai rawit terdiri dari cabai 

rawit putih, cabai rawit jengki, dan cabai rawit jemprit (Tjahjadi, 1991). 

 

 

Usaha bercocok tanam cabai masih sangat menguntungkan bagi masyarakat 

Indonesia.  Kebutuhan masyarakat Indonesia akan cabai tercatat pada kisaran 

3kg/kapita/tahun.  Apabila jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta, 

berarti per tahunnya dibutuhkan sebanyak 750.000 ton (Warisno dan Dahana, 

2010).  Pada tahun 2009 produksi cabai di Indonesia mencapai 7,04 ton/ha, 

sedangkan pada tahun 2010 produksi cabai di Indonesia mencapai 3,83 ton/ha 

(BPS, 2011).  Salah satu kendala menurunnya produksi cabai adalah adanya 

gangguan penyakit yang dapat menyerang sejak tanaman disemaikan sampai 

tanaman dipanen.  Gangguan penyakit pada tanaman cabai sangat kompleks, 

baik pada musim hujan maupun musim kemarau.  Bahkan dapat 

menyebabkan kerugian yang cukup besar (Duriat, dkk. 2009). 

 

 

Hal yang dapat menyebabkan kerugian langsung pada petani, antara 

lainadanya penyakit yang dapat mengurangi kuantitas dan kualitas hasil, 

peningkatan biaya produksi, dan mengurangi kemampuan usaha tani 

(Semangun, 1996). 
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Penyakit antraknosa adalah penyakit yang sering menyerang tanaman cabai.  

Salah satu penyebab penyakit antraknosa adalah jamur Colletotrichum 

capsici(Syd.) Butler &Bisby. Biasanya antraknosa menyerang daun tanaman 

cabai, namun dapat pula menyerang buah tanaman cabai (Warisno dan 

Dahana, 2010).Gejala pada daun berupa klorosis, dan berupa bercak kecil 

berwarna putih dan lama-lama tumbuh membesar.  Adapun  gejala pada buah 

berupa bercak kecil yang selanjutnya dapat tumbuh lebih besar.  Bercak yang 

terbentuk umumnya melekuk atau agak cekung, dan dimulai dari 

terbentuknya aservulus jamur yang berwarna hitam pada bagian tengah yang 

biasanya membentuk lingkaran yang berlapis (Martoredjo, 2009). 

 

 

Serangan antraknosa dapat terjadi kapan saja.  Namun serangan terhebat 

terjadi ketika curah hujan mulai meninggi, sedangkan saat musim kering, 

penyakit antraknosa jarang ditemukan.  Antraknosa dapat dikendalikan 

dengan menanam kultivar tanaman cabai rawit yang tahan terhadap penyakit 

antraknosa.   

 

 

Bagipetani cara yang paling mudah untuk mengendalikan penyakit 

antraknosa adalah dengan penggunaan atau penanaman kultivar-kultivar yang 

resisten (tahan), sebab dengan cara ini petani tidak banyak menyediakan 

penambahan (ekstra) biaya, serta tenaga kerja untuk mengendalikan 

penyakitantraknosa (Djafarudin, 2000). 
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Banyak macam penyakit yang tidak dapat dikendalikan dengan cara-cara lain, 

dan hanya dapat dikendalikan dengan hasil yang memuaskan setelah 

didapatkannya jenis-jenis tanaman yang tahan terhadap penyakit.  Ketahanan 

suatu kultivar dapat diperoleh dengan seleksi massa, berikut dengan inokulasi 

serta seleksi alam yang berat ataupun inokulasi buatan (Djafarudin, 2000). 

 

 

Dipandang dari sudut ekonomi, cara dengan menanam kultivar yang tahan 

adalah penghematan tenaga dan biaya untuk pengendalian serta pengurangan 

kerugian atau resiko berkurangnya produksi, sehingga pemakaian jenis yang 

tahan terhadap penyakit adalah cara yang paling baik (Djafarudin, 2000). 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

ketahanan tanaman dalam upaya memperoleh kultivar cabai rawit yang tahan 

terhadap jamur C. capsici (Syd.) Butler & Bisby penyebab penyakit 

antraknosa, sehingga membantu para petani untuk meningkatkan hasil 

produksi cabai rawit. 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuikultivar cabai rawit yang tahan 

terhadap jamur C. capsici (Syd.) Butler & Bisby penyebab penyakit 

antraknosa. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bisamendapatkan kultivar tanaman cabai rawit 

yang tahan terhadap jamur C. capsici (Syd.) Butler &Bisby penyebab 

penyakit antraknosa, sehingga membantu para petani mendapatkan kualitas 

cabai rawit yang baik guna meningkatkan produksi cabai rawit. 

 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

Cabai merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi.  Tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, biasanya risiko 

kegagalan dari tanaman tersebut juga tinggi.  Demikian juga halnya dengan 

tanaman cabai, beberapa hama atau patogen dapat menggagalkan hasil panen.  

Kadang-kadang gangguan alam (hujan) juga dapat menggagalkan panen. 

 

 

Masalah yang sering dihadapi dalam budidaya tanaman cabai , diantaranya 

adalah menurunnya mutu cabai, yang disebabkan oleh penyakit 

tanaman.Antraknosa adalah penyakit yang umum dijumpai pada tanaman 

cabai, penyakit ini merupakan penyakit yang penting pada pertanaman 

cabai.Tingkat serangan yang berat menyebabkan kegagalan panen buah cabai.  

Salah satu penyebab penyakit ini adalah C. capsici (Syd.) Butler &Bisby.  

Gejala antraknosapada daun berupa klorosis dan bercak-bercak putih yang 

kemudian meluas, sedangkan gejala buah mula-mula berupa bercak cokelat 

kehitaman, meluas dan kemudian menyebabkan buah busuk dan lunak.  

Terlihat titik-titik hitam yang terdiri dari seta dan konidia pada pusat bercak.  



6 

 

 

Serangan berat menyebabkan buah cabai menjadi kering, mengkerut, dan 

berwarna coklat.  

 

 

Untuk mengendalikan penyakit antraknosa tersebut diperlukan kultivar 

tanaman cabai rawit yang tahan terhadap penyakit antraknosa, dengan cara 

menanam kultivar yang tahan terhadap penyakit antraknosa. Penanaman 

kultivar yang tahan terhadap serangan antraknosa dapat menghemat tenaga 

dan biaya untuk pengendalian serta pengurangan kerugian atau resiko 

berkurangnya hasilsehingga pemakaian jenis yang tahan adalah cara yang 

paling baik 

 

 

Kultivar cabai rawit yang digunakan pada penelitian ini adalah cabai rawit 

putih, cabai rawit jengki, dan cabai rawit jemprit.  Masing-masing dari 

kultivar tersebut memiliki keistimewaan.  Kultivar cabai rawit putih memiliki 

pertumbuhan yang cepat, sedangkan kultivar cabai rawit jengki memiliki 

kapsidiol yang terakumulasi dengan baik, dan kultivar cabai rawit jemprit 

dapat menahan serangan jamur C. capsici (Syd.) Butler &Bisby tetapi tidak 

dapat menekan pertumbuhan jamur tersebut karena kapsidiol tidak 

terakumulasi dengan baik. 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Maryono (2011), sudah dilakukan uji 

ketahanan kultivar cabai dengan menggunakan mulsa plastik, namun belum 

banyak penelitian yang ada di Lampung dengan menggunakan beberapa 

kultivar cabai rawit yang tahan terhadap serangan antraknosa.  Untuk itu 
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perlu dilakukan penelitian ini agar dapat membantu para petani meningkatkan 

produksi tanaman cabai. 

 

 

E.  Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat kultivar cabai 

rawit yang tahan terhadap jamur C. capsici (Syd.) Butler &Bisbypenyebab 

penyakit antraknosa. 

 


