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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Sejarah Tanaman Cabai  

Tanaman cabai (Capsicum annum.L) berasal dari daerah tropika dan 

subtropika Benua Amerika, khususnya Colombia, Amerika Selatan, dan terus 

menyebar ke Amerika Latin. Bukti budidaya cabai pertama kali ditemukan dalam 

tapak galian sejarah Peru dan sisaan biji yang telah berumur lebih dari 5000 tahun 

SM didalam gua di Tehuacan, Meksiko. Penyebaran cabai ke seluruh dunia termasuk 

negara-negara di Asia, seperti Indonesia dilakukan oleh pedagang Spanyol dan 

Portugis (Dermawan, 2010). 

Cabai merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan yang memiliki 

nama ilmiah Capsicum sp. Cabai berasal dari benua Amerika tepatnya daerah Peru 

dan menyebar ke negara-negara benua Amerika, Eropa dan Asia termasuk Negara 

Indonesia. Cabai mengandung kapsaisin, dihidrokapsaisin, vitamin (A, C), damar, zat 

warna kapsantin, karoten, kapsarubin, zeasantin, kriptosantin, clan lutein. Selain itu, 

juga mengandung mineral, seperti zat besi, kalium, kalsium, fosfor, dan niasin. Zat 

aktif kapsaisin berkhasiat sebagai stimulan. Jika seseorang mengonsumsi kapsaisin 

terlalu banyak akan mengakibatkan rasa terbakar di mulut dan keluarnya air mata. 

Selain kapsaisin, cabai juga mengandung kapsisidin. Khasiatnya untuk memperlancar 

sekresi asam lambung dan mencegah infeksi sistem pencernaan. Unsur lain di dalam 

cabai adalah kapsikol yang dimanfaatkan untuk mengurangi pegal-pegal, sakit gigi, 

sesak nafas, dan gatal-gatal. 
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2.2. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Cabai 

Klasifikasi tanaman cabai adalah: 

 Divisi   : Spermatophyta 

 Sub divisi   : Angiospermae 

 Kelas   : Dicotyledoneae 

 Ordo   : Solanales 

 Famili   : Solanaceae 

 Genus   : Capsicum 

 Spesies   : Capsicum annum,L 

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 

minyak atsiri capsaicin, yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan 

panas bila digunakan untuk rempahrempah (bumbu dapur). Cabai dapat ditanam 

dengan mudah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus 

membelinya di pasar ( Harpenas d Dermawanan 2010). 

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai 

Syarat tumbuh tanaman cabai dalam budi daya tanaman cabai adalah sebagai 

berikut : 
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2.3.1.  Iklim 

Suhu berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, demikian juga terhadap 

tanaman cabai. Suhu yang ideal untuk budidaya cabai adalah 24-28 °C. Pada suhu 

tertentu seperti 15 °C dan lebih dari 32 °C akan menghasilkan buah cabai yang 

kurang baik. Pertumbuhan akan terhambat jika suhu harian di areal budidaya terlalu 

dingin (Tjahjadi, 1991) mengatakan bahwa tanaman cabai dapat tumbuh pada musim 

kemarau apabila dengan pengairan yang cukup dan teratur. Iklim yang dikehendaki 

untuk pertumbuhannya antara lain: 

2.3.1.1. Sinar Matahari 

  Penyinaran yang dibutuhkan adalah penyinaran secara penuh, bila 

penyinaran tidak penuh pertumbuhan tanaman tidak akan normal. 

2.3.1.2.  Curah Hujan 

Walaupun tanaman cabai tumbuh baik di musim kemarau tetapi juga 

memerlukan pengairan yang cukup. Adapun curah hujan yang dikehendaki yaitu 

800-2000 mm/tahun. 

2.3.1.3. Suhu dan Kelembaban 

Tinggi rendahnya suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Adapun suhu yang cocok untuk pertumbuhannya adalah siang hari 21 °C-28 °C, 

malam hari 13 °C-16 °C, untuk kelembaban tanaman 80%. 
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2.3.1.4. Angin 

Angin yang cocok untuk tanaman cabai adalah angin sepoi-sepoi, 

 angin   berfungsi menyediakan gas CO₂  yang dibutuhkannya. 

2.3.2. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat untuk penanaman cabai adalah adalah dibawah 1400 m 

dpl. Berarti cabai dapat ditanam pada dataran rendah sampai dataran tinggi (1400 m 

dpl). Di daerah dataran tinggi tanaman cabai dapat tumbuh, tetapi tidak mampu 

berproduksi secara maksimal 

2.3.3. Tanah 

Cabai sangat sesuai ditanam pada tanah yang datar. Dapat juga ditanam pada 

lereng-lereng gunung atau bukit. Tetapi kelerengan lahan tanah untuk cabai adalah 

antara 0-100. Tanaman cabai juga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada 

berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir hingga tanah liat (Harpenas, 2010). 

Pertumbuhan tanaman cabai akan optimum jika ditanam pada tanah dengan pH 6-7. 

Tanah yang gembur, subur, dan banyak mengandung humus (bahan organik) sangat 

disukai (Sunaryono dan Rismunandar, 1984). Sedangkan menurut (Tjahjadi, 1991) 

tanaman cabai dapat tum buh disegala macam tanah, akan tetapi tanah yang cocok 

adalah tanah yang mengandung unsur-unsur pokok yaitu unsur N dan K, tanaman 

cabai tidak suka dengan air yang menggenang. 
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2.4 Karakteristik 3 Varietas Cabe Besar 

2.4.1  Varietas Santa32  

Dalam bidang penyediaan benih cabai merah saat ini ada benih cabai merah 

varietas Santa 32 yang diproduksi oleh pabrikan benih Koreana Seed. Walaupun 

cabai varietas santa 32 ini belum sepopuler cabai sejenis seperti cabai merah besar 

Horison, tetapi dengan potensi yang dimiliki oleh cabai merah varietas santa 32 

bukan tidak mungkin jika varietas ini akan sangat dilirik dalam beberapa saat lagi. 

Berikut ini adalah beberapa kelebihan cabai merah varietas Santa 32 yang 

diperkirakan membantu mewujudkan misi Indonesia sebagai negara yang 

berkedaulatan pangan: 

1. Mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit yang tinggi sehingga potensi 

untuk berhasil tinggi dalam menanam tanaman cabai. 

2. Cocok dibudidayakan pada musim penghujan maupun kemarau. 

3. Mempunyai panjang 17 cm dengan diameter 1,5 cm sehingga varietas Santa 32 

termasuk jenis cabai besar dengan tipe ramping. 

4. Kulit yang mengkilat saat merah dengan tekstur yang halus sehingga sangat di 

sukai pasar. 

5. Dapat dipenen perdana 75 hari setelah tanam, dengan potensi hasil 1.2 kg/ 

tanaman. 

6. Tahan untuk pengangkutan jarak jauh dengan susut berat kecil. 
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2.4.2 Varietas P-Sada 700 

P-Sada 700 merupakan cabai besar hibrida yang mempunyai ukuran panjang 

buah 15-17 cm. Diameter 1.8-2.0 cm warna buah merah menyala, umur panen 90 hari 

setelah tanam. Cocok untuk ditanam di dataran menengah sampai tinggi. Toleran 

terhadap antraknos dan layu. Buah besar dan padat sehingga tahan untuk transportasi 

jarak jauh. 

Cabai Besar merupakan cabai dengan tingkat kepedasan rendah. Permukaan 

buah rata dan halus dengan diameter sedang sampai besar dan kulit daging tebal. Bisa 

dipanen saat muda yaitu saat masih berwarna hijau (biasa disebut cabe hijau) dapat 

pula dipanen saat sudah tua (biasa disebut cabe merah). 

P-Sada 700. Cocok untuk ditanam di dataran menengah sampai tinggi. 

Toleran terhadap antraknos dan layu. Buah besar dan padat sehingga tahan untuk 

transportasi jarak jauh. Warna buah  merah menyala. Panjang buah: 15-17cm. 

Diameter buah: 1.8-2.0 cm. Panen: 90 HST.  

2.4.3 Varietas Golden Chili 

Golongan varietas : hibrida  silang tunggal umur mulai berbunga : 45 hari 

setelah tanam, Umur mulai panen : 110 hari setelah tanam, Tinggi tanaman : 120 cm, 

Bentuk kanopi : bulat, Warna batang : hijau, Bentuk daun : menjorong, Ukuran  

daun : panjang 9,0 cm, lebar 3,5 cm Warna daun : hijau, Tepi daun : rata, Ujung 

daun : runcing, Permukaan daun : halus, Warna tangkai bunga : hijau, Warna kelopak 

bunga : hijau, Warna mahkota bunga : putih, Jumlah helai mahkota bunga : 5-6 helai, 
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Warna kotaksari : ungu Jumlah kotaksari : 5 6 buah, Warna kepala putik : putih, 

Bentuk buah: silindris, Ukuran buah : panjang 15,0 cm, diameter 1,7 cm, Warna 

buah muda : hijau Warna buah tua : merah, Permukaan kulit buah : halus, Tebal kulit 

buah : 2,2 mm Berat perbuah : 18g, Berat buah per tanaman : 1,7 kg: 30 t/ha 

Keterangan : beradaptasi dengan baik didataran medium sampai tinggi. 

2.5 Kompos 

Kompos ibarat multivitamin untuk tanaman pertanian. Kompos akan 

meningkatakan kesuburan dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos 

memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah 

dan akan meningkatkan kemanpuan tanah akan mempertahankan kandung air tanah. 

Aktivitas mikroba tahan yang bermanfaat bagi tanaman yang akan meningkat dengan 

penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu  tanaman untuk menyerap 

unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang 

pertumbuhan tnaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu 

tanaman serangan penyakit.  

Kompos yang mempunyai rasio C/N rendah maka proses perombakan akan 

lebih cepat karena mengalami pelapukan karena adanya interaksi antara 

mikroorganisme (bakteri pembusuk) yang bekerja didalamnya. Bentuk ion NH4+ 

yang dibebaskan dapat secara langsung diserap oleh tanaman (Ashari, 2006). 

Kompos memiliki kandungan asam humat yang sangat bermanfaat bagi 

tanaman. Kompos juga berperang sebagai nutrisi bagi mikroba, sehingga aktivitas 

mikroba tanah yng berada disekitar perakaran semakin meningkat. Sinergi dari 



12 
 

 
 

aktivitas biofertilizer dan kompos ini akan meningkatkan efesiensi pemupukan, 

meningkatkan kualitas hasil panen dan sekaligus umumnya sama padatan yang 

berasal dari kota dan desa mengadung lebih dari 75 % bahan yang dapat di 

dekomposisi. Secara umum komponen yang paling banyak terdapat pada sampah 

dibeberapa kota di indonesia adalah sisa-sisa tumbuhan yang mencapai 80-90 % 

bahkan kadang-kadang lebih. Besarnya komponen sampah yang dapat didekomposisi 

merupakan suatu sumber daya yang cukup potensial sebagai sumber humus, unsur 

hara makro dan mikro, dan sebagai soil conditioner (Setiyo, 2007).  

Di dalam timbunan bahan-bahan organik pada pembuatan kompos, terjadi 

perubahan hayati yang dilakukan jasad-jasad renik. Perubahan yang terjadi antara lain 

penguraian hidrat arang, sellulosa dan zat lemak menjadi CO₂ dan air, terjadi 

pengikatan unsur hara didalam tubuh jasad renik, terutama N, P, dan K, unsur 

tersebut akan lepas kembali bila jasad renik tersebut mati, serta pembebasn unsur hara 

dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang berguna bagi tanaman 

(Hadiwiyono, 1983). 

Kompos yang sudah matang kandungan haranya kurang lebih : 1.69 % N, 

0.34 % P2O5, dan 2.81 % K. Dengan kata lain seratus kilogram kompos setara 

dengan 1.69 kg Urea, 0.34 kg SP36, dan 2.18 kg KCl, maka kompos yang dibutuhkan 

kurang lebih sebanyak 22 ton kompos/ha. Pengolahan kompos untuk meningkatkan 

kualitas kompos antara lain dapat dilakukan dengan cara: pengeringan, penghalusan, 



13 
 

 
 

penambahan dengan bahan kaya hara, penambahan dengan mikroba bermanfaat, 

pembuatan granul dan pengemasan. (http;//bandungkab.go.id, 2009) 

Adapun Komposisi/kandungan produksi kompos berdasarkan hasil uji 

laboratorium Universitas Airlangga Surabaya adalah sebagai berikut : Kadar Air : 

30,48%, pH : 9,17, N : 0,84 %, P : 0,56 %, C : 15,64 % dan C/N Ratio : 18,62. 

(http://Uripsantoso.wordpress.com, 2009). 

Tanah yang kaya akan bahan organik memiliki daya serap air yang lebih lama 

serta tanah akan lebih bersifat porous. Penggunaan kompos dapat memberikan 

beberapa manfaat yaitu menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman, 

menggemburkan tanah, memperbaiki tekstur dan struktur tanah, meningkatkan 

porositas, aerase dan komposisi mikroorganisme tanah,  memudahkan pertumbuhan 

akar tanaman, daya serap air yang lebih lama pada tanah (Murbandono, 2000). 

2.6. Manfaat kompos bagi tanah dan tanaman 

Manfaat kompos yang utama pada tanah yaitu untuk memperbaiki kondisi 

fisik tanah dibandingkan untuk menyediakan unsur hara, walaupun dalam kompos 

unsur hara sudah ada tetapi jumlahnya sedikit. Pupuk kompos berperan dalam 

menjaga fungsi tanah agar unsur hara dalam tanah mudah dimanfaatkan oleh 

tanaman. Cara terbaik memanfaatkan kompos adalah mengembalikan kompos 

tersebut pada tanaman yang bersangkutan. Sebagai contoh, daun-daunan dan ranting 

pohon mangga yang gugut di tanah dikembalikan lagi ke pohon mangga dengan cara 

ditimbun dalam tanah dekat pohon mangga agar menjadi kompos dan dapat 
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dimanfaatkan. Dengan cara ini saja tidaklah cukup untuk menyediakan unsur hara 

bagi pohon mangga. Untuk itu perlu masukkan lain yang lebih banyak dengan cara 

memanfaatkan kotoran hewan, sampah dapur atau pun bahan-bahan organik lainnya 

dari luar yang diproses menjadi kompos. 

Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik yang 

telah melapuk. Bahan organik tersebut seperti sisa tanaman, kotoran ternak atau yang 

berasal dari limbah pertanian (Indriani, 2003). Keuntungan dari pemberian pupuk 

organik ke dalam tanah di antaranya adalah: 1) mengubah struktur tanah menjadi 

lebih baik sehingga pertumbuhan akar tanaman lebih baik pula, 2) meningkatkan 

daya serap dan daya pegang tanah terhadap air sehingga tersedia bagi tanaman, 3) 

memperbaiki kehidupan organisme tanah, dan 4) menyediakan unsur hara makro dan 

mikro bagi tanaman (Marsono dan Sigit, 2001). 

Pupuk organik atau pupuk alam merupakan hasil-hasil akhir dari perubahan 

atau penguraian bagian-bagian atau sisa-sisa (seresah) tanaman dan binatang, 

misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos bungkil, guano, dan vermi kompos 

(Sutedjo, 2010). Di sisi lain Sutedjo (2002) menyatakan bahwa penggunaan pupuk 

buatan yang berlebihan dan secaraterus-menerus dapat mengakibatkan kesuburan 

tanah menjadi berkurang dan tanah menjadi keras, menimbulkan polusi lingkungan 

serta penurunan kualitas lahan. Penambahan bahan organic ke dalam tanah 

merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kesuburan dan produktivitas tanah. 

Kompos sampah kota yang digunakan dalam penelitian mempunyai kadar C-Organik 
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sebesar 7,750 % atau bahan organik sebesar 13,36 %, sisanya sebesar 86,63 % 

merupakan bahan mineral.  

Hadijah (2000) melaporkan bahwa pemberian kompos dengan takaran 10 

ton/ha memberikan hasil terbaik bagi pertumbuhan vegetative kacang buncis dan 

jagung dalam pola tanam tumpang sari. Pemberian kompos dengan dosis terlalu 

tinggi atau berlebihan akan mengakibatkan ketidakseimbangan penyerapan unsur 

hara pada proses metabolisme tanaman karena jaringan tanaman membutuhkan 

kosentrasi unsur hara tertentu, jika kosentrasi ini melebihi kebutuhan tanaman maka 

akan menurunkan atau menekan pertumbuhan tanaman (Neliyati, 2005). 

 

 


