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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Klasifikasi dan Deskripsi Tanaman Cabai Rawit (Capsicum frutescensL.) 
 

 

Menurut Cronquist (1981), klasifikasi tanaman cabai rawit adalah sebagai  

berikut : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Anak Kelas : Asteridae 

Bangsa  : Solanales 

Suku  : Solanaceae 

Marga  : Capsicum 

Jenis  : Capsicum frutescent L. 

 

 

Tinggi tanaman cabai 50-150cm, batang pokok yang tua berkayu.  Cabai 

rawit termasuk berumur panjang (perennial) dapat hidup 2-3 tahun, asal 

dipelihara dengan baik dan unsur hara tercukupi.  Daunnya bulat telur, 

dasarnya lebih lebar, ujung menyempit dan meruncing, warna daun hijau 

muda, permukaan bawah berbulu, lebar 0,5-5 cm, panjang 1-10 cm, panjang 

tangkai 0,5-3,5 cm (Pracaya, 1994). 
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Bunganya kecil, terletak pada ujung ranting, jumlahnya satu atau dua kadang-

kadang lebih.  Tangkai bunga tegak, panjangnya 1,5-2,5 cm, warnanya hijau 

muda.  Kelopak bunga kecil, berbentuk bintang sudut 5, warnanya hijau 

kekuningan.  Mahkota bunga warna kuning-kehijauan atau kekuningan, garis 

tengah 0,5-1 cm, bentuk bintang bersudut 5-6.  Benangsari 5 buah, tegak, 

warna kepala sari ungu (Pracaya, 1994). 

 

 

Buah cabai rawit kecil, berbentuk kerucut, ujung runcing, tegak, dan 

tangkainya panjang; panjang buah 1-3 cm, garis tengah 0,3-1 cm, bila masak 

warnanya merah cerah, oranye atau putih kekuningan, mengkilat (Pracaya, 

1994). 

 

 

Cabai rawit dapat ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi, 

tergantung dari kultivarnya.  Tanah yang cocok untuk tanaman cabai adalah 

tanah yang gembur dan subur.  Apabila ditanam di tempat yang kurang 

cocok, cabai mudah sekali terserang hama dan penyakit.  Penyakit yang 

merugikan misalnya penyakit akar, penyakit bercak daun, penyakit 

antraknosa, dan lain-lain (Pracaya, 1994). 

 

 

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.  Menurut Tjahjadi (1991), cabai 

rawit terdiri dari cabai rawit putih, cabai rawit jengki, dan cabai rawit 
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jemprit(Gambar 1, 2, dan 3).Buah tanaman cabai rawit putih, cabai rawit 

jengki, dan cabai rawit jemprit dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 
Gambar 1.  Cabai Rawit Putih 

 

 

 
Gambar 2.  Cabai Rawit Jengki 

 

 

 
Gambar 3.  Cabai Rawit Jemprit 
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Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman  cabai.  Faktor- faktor tersebut antara lain: iklim, 

tanah, air, dan faktor biotik seperti gangguan hama dan patogen, serta 

tumbuhan pengganggu.   

 

1.  Iklim 

 

Faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai meliputi 

sinar matahari, curah hujan, kelembaban, suhu udara, angin, dan 

penguapan.  Tanaman cabai sangat memerlukan sinar matahari, apabila 

kurang mendapat sinar matahari di persemaian atau pada awal 

pertumbuhannnya, tanaman cabai akan mengalami etiolasi, jumlah cabang 

sedikit dan akibatnya buah cabai yang dihasilkan akan berkurang, karena 

bunga cabai akan muncul dari setiap cabang (Tjahjadi, 1991).  Cahaya 

matahari penting bagi tanaman untuk fotosintesis, pembentukan bunga, 

serta pembentukan dan pemasakan buah cabai (Prajnanta, 2001). 

 

Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan kegagalan panen.  Buah-

buah muda yang tertimpa hujan terus-menerus juga akan rontok.  Tanaman 

cabai dapat tumbuh dengan baik di daerah yang mempunyai kelembaban 

udara yang tinggi sampai sedang.  Suhu rata-rata yang baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai antara 18-30
o
C.  Angin 

yang bertiup cukup keras akanmerusak tanaman cabai, karena akan 

mematahkan ranting, menggugurkan bunga dan buah, bahkan dapat 

merobohkan tanaman.  Penguapan yang tinggi dapat menyebabkan 

produksi cabai menurun (Tjahjadi, 1991).   
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2.  Tanah 

 

Tanaman cabai tidak memerlukan struktur tanah yang khusus, tapi banyak 

mengandung bahan organik, baik dari jenis tanah liat atau tanah pasir, 

sangat baik untuk pertumbuhan tanaman.  Penambahan bahan organik, 

seperti pupuk kandang atau kompos, sangat baik untuk tanaman cabai 

(Tjahjadi, 1991).   

 

3.  Air 

 

Peranan air sangat penting dalam proses fotosintesis dan proses respirasi.  

Air berfungsi mengisi cairan tubuh tanaman, dan sebagai pelarut unsur 

hara yang terdapat di dalam tanah (Prajnanta, 2001). 

 

4.  Faktor Biotik 

 

Selain faktor-faktor abiotik di atas, yang perlu diperhatikan juga adalah 

faktor biotik.  Hama, patogen, dan gulma adalah faktor biotik yang sering 

menggagalkan panen cabai (Tjahjadi, 1991).   

 

 

 

B.  Penyakit Antraknosa 

 

 

Di Indonesia berbagai jenis hama, penyakit, dan gulma juga tak kalah 

pentingnya, yang senantiasa mengganggu produksi pertanian.  Masalah hama, 

penyakit, dan gulma tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga 

menyebabkan produksi tidak mantap.  Kehilangan hasil yang disebabkan oleh 

hama dan penyakit tidak saja mempengaruhi petani secara perorangan, baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk dijual, tetapi juga 
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mempengaruhi persediaan makanan, ekonomi nasional, dan ekonomi dunia 

(Djafarudin, 2000). 

 

 

Penyebab penyakit antraknosa pada tanaman cabai adalah jamur C. capsici 

(Syd.) Butler &Bisby, C. Gloeosporioides (Penz.) Sacc.danGloeosporium 

piperatumEll. et. Ev. (Semangun, 2000).  Penyakit ini tersebar di seluruh 

dunia di mana ada tanaman cabai.  Penyakit ini biasa timbul di lapangan 

ataupun pada buah cabai yang sudah dipanen (Pracaya, 1994). 

 

 

Penyakit antraknosa yang menyerang buah muda atau masak, akan 

menimbulkan bercak-bercak pada buah, dan bercak ini kian lama akan kian 

melebar.  Pada akhirnya, seluruh buah akan dipenuhi bercak tersebut dan 

lama-lama buah akan mengerut, mengering, warna buah berubah menjadi 

kehitaman, dan membusuk.  Jika menyerang bagian tanaman yang lain, 

biasanya dimulai dari bagian ujung atau pucuk tanaman.  Sebagaimana pada 

buah, serangan awal hanya timbul bercak kecil, lama-lama akan melebar ke 

bawah dan akhirnya meliputi seluruh bagian tanaman yang lain.  Mula-mula 

bagian cabang yang diserang lebih awal akan mati dulu, kemudian disusul 

oleh bagian yang lain.  Akhirnya seluruh bagian tanaman akan mati (Setiadi, 

1992). 

 

 

Jamur C. capsici (Syd.) Butler &Bisby mula-mula pada buah cabai yang 

sudah masak kelihatan bercak kecil cekung yang berkembang sangat cepat, 

garis tengah bisa mencapai 3-4 cm pada buah yang besar.  Bercak cekung ini 
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berwarna merah-tua sampai coklat-muda.  Buah berubah menjadi busuk-

lunak, mula-mula berwarna merah kemudian menjadi coklat-muda seperti 

jerami (Pracaya, 1994). 

 

 

Klasifikasi jamur C.capsici (Syd.) Butler &Bisby menurut Alexopoulus and 

Mims (1979) adalah sebagai berikut : 

Kerajaan  :  Myceteae 

Divisi  :  Amastigomycota 

Anak Divisi :  Mycotina 

Kelas  :  Deuteromycotina 

Anak Kelas :  Coelomycetidae 

Bangsa  :  Melanconiales 

Suku  :  Melanconiaceae 

Marga  :  Colletotrichum 

Jenis  :  Colletotrichumcapsici (Syd.) Butler &Bisby 

 

 

Siklus hidup dari jamur C.capsici (Syd.) Butler &Bisbyyang terdapat pada 

tanaman cabai yaitu berawal dari buah masuk menginfeksi biji.  Jamur ini 

umumnya menginfeksi semai yang tumbuh dari biji buah yang sakit.  Jamur 

ini juga menyerang daun dan batang, hingga buah tanaman dan dapat 

mempertahankan dirinya dalam sisa-sisa tanaman sakit.  Kemudian konidium 

dari jamur ini akan disebarkan oleh angin (Anonim, 2009). 

 

Gejala adalah perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu 

sendiri, sebagai akibat dari adanya penyebab penyakit (Semangun, 
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1996).Gejala serangan yang ditimbulkan oleh jamur C. capsici (Syd.) Butler 

&Bisby yang terdapat pada tanaman cabai yaitu mula-mula berbentuk bintik-

bintik kecil berwarna kehitaman dan berlekuk, pada buah yang masih hijau 

atau yang sudah masak.  Bintik-bintik ini tepinya berwarna kuning, membesar 

dan memanjang. Bagian tengahnya menjadi semakin gelap. 

 

 

Jika cuaca kering, serangan jamur C.capsici (Syd.) Butler &Bisby hanya 

membentuk bercak kecil yang tidak meluas.  Bila kondisi kelembaban udara 

tinggi, serangan jamur C.capsici (Syd.) Butler &Bisbyakan berkembang 

cepat.  Apabila serangan telah masuk ke dalam stadium yang dapat dikatakan 

berat, maka seluruh buah akan mengering dan mengkerut, dan buah yang 

seharusnya berwarna merah menjadi berwarna seperti jerami (Semangun, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Buah Cabai yang terserang penyakit antraknosa akibat infeksi  
jamur C. capsici (Syd.) Butler & Bisby(Sumber : Anonim b, 2011). 
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C.  Pengendalian Penyakit Antraknosa 

 

 

Penyakit terpenting yang menyerang tanaman di Indonesia adalah penyakit 

Antraknosa karena dapat menyebabkan kerusakan sejak dari persemaian 

sampai tanaman berbuah, dan merupakan masalah utama pada buah masak 

(Syamsudin, 2002). 

 

 

Cara yang paling mudah untuk mengendalikan penyakit di lapangan adalah 

dengan penggunaan atau penanaman kultivar-kultivar yang resisten (tahan), 

sebab dengan cara ini petani cabai tidak banyak menyediakan penambahan 

(ekstra) biaya, serta tenaga kerja untuk mengendalikan penyakit pada cabai.  

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.  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 hasil, kalau sekiranya terjadi kesalahan-

kesalahan, sehingga pemakaian jenis yang tahan adalah cara yang paling baik 

(Djafarudin, 2000). 

 


