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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Latar Belakang 

2.1.1. Cabai Jamu (Piper retrofactum Vahl) 

Tanaman obat di Indonesia telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai bahan baku pembuatan jamu dan obat tradisional (Rostiana et al.1994). 

Pengembangan budidaya tanaman obat memiliki dampak positif bagi masyarakat 

yaitu meningkatkan produksi, pendapatan petani dan pelestarian sumber daya 

hayati (biodiversitas) dari tanaman obat itu sendri (Djauhariya et al., 2009) 

Salah satu tanaman obat yang saat ini sedang dikembangkan adalah cabai 

jamu (Piper retrofactum Vahl), Tanaman cabe jamu adalah tanaman yang sesuai 

untuk dibudidayakan di wilayah agroekosistem lahan kering, iklim kering, dataran 

rendah sampai menengah (Sudiarto, 1992). Di Indonesia cabe jawa banyak 

ditemukan terutama di Jawa, Sumatera, Bali, Nusatenggara dan 

Kalimantan.Daerah sentraproduksi utamanya adalah di Madura (Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan, Sumenep), Lamongan dan Lampung (Djauhariya et 

al.2006) 

Cabe jamu merupakan salah satu tanaman obat yang sudah dimanfaatkan 

sejak zaman dahulu.Tanaman ini merupakan tumbuhan asli Indonesia, termasuk 

dalam famili Piperaceae, yang mempunyai sekitar 10 genera dan lebih dari 1.000 

species. Nama latin cabe jamu yaitu Piper Retrofractum Vahl. dan nama sinonim 

P. officinarum DC. Tanaman tersebut termasuk salah satu dari 5 jenis di dalam

genus Piper yang mempunyai nilai ekonomi bersama 4 species lainnya yaitu P. 
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nigrum (lada), P. betle (sirih), 3) P. cubeba L. (kemukus), P. longum (Indian long 

pepper) dan P. methysticum (Heyne, 1987) 

Dalam bahasa Inggris cabe jamu dikenal dengan nama Java long pepper, 

sedangkan di Indonesia dikenal hampir di semua tempat dengan nama daerah 

yang berbeda, seperti lada panjang, cabe panjang (Sumatera), cabe jawa (Sunda), 

cabean, cabe alas, cabe sula, cabe jamu (Jawa), cabe jhamo, cabe ongghu, cabe 

solah (Madura), cabia, cabian (Sulawesi). 

Gambar 1buah cabai jamu 

 (Wasito, 2011) menyatakan tentang Klasifikasi Tanaman Cabe Jawa  

 Kerajaan: Plantae 

 Divisi: Magnoliophyta 

 Kelas: Magnoliopsida 

 Ordo: Piperales 

 Famili: Piperaceae 

 Genus: Piper 

 Spesies: P. retrofractum 

 Nama binomial: Piper retrofractum Vahl 

Tumbuhan asli Indonesia ini populer sebagai tanaman obat pekarangan 

dan tumbuh pula di hutan-hutan sekunder dataran rendah (hingga 600m di atas 

permukaan laut) 
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Dahulu tanaman cabe jamu tidak dibudidayakan tapi banyak tumbuh liar 

di hutan-hutan terutama di pulau Jawa, Kebutuhan akan buah cabe jamu baik 

untuk domestik maupun untuk ekspor masih cukup dipanen dari tanaman liar, 

Pada waktu itu cabe jamu sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia seperti 

Singapura, Malaysia, India dan Cina dan sebagian kecil diekspor ke negara-negara 

Eropa (Purseglove et al., 1981) 

Cabe jamu (Piper retrofractum Vahl) merupakan tanaman penghasil 

rempah dan fitofarmaka yang penting baik ditinjau dari pemenuhan kebutuhan 

bumbu dan obat tradisional bagi masyarakat maupun bagi industri makanan, 

minuman, jamu dan obat. Produksinya dimanfaatkan secara domestik maupun 

diekspor antara lain ke Singapura, Hongkong, Malaysia, dan India (Soleh, 2003) 

Cabe jawa tumbuh di seluruh wilayah Indonesia pada daerah dengan 

ketinggian 1-600 mdpl dari permukaan air laut dengan suhu udara 20-30oC 

(Djauhariya dan Rosman, 2008) dan (Hutapea et al., 1992) melaporkan bahwa 

tanaman cabe jawa dapat tumbuh dan berbuah di dataran tinggi pada elevasi 1200 

mdpl dari permukaan air laut. Tanaman ini menghendaki tanah lempung berpasir 

dengan struktur tanah gembur dan berdrainase baik Toleransi terhadap pH tanah 

cukup tinggi yaitu 4-8, Curah hujan yang dikehendaki berkisar 1250-2500 mm per 

tahun (Evizal, 2013) 

Sentra produksi cabe jawa adalah di Propinsi Jawa Timur dan 

Lampung.Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (2013), mencatat pada tahun 

2010 luas areal cabe jawa seluas 4.211 ha dengan produksi 1.329 ton buah kering 

dan produktivitas 481 kg ha-1.Areal perkebunan tersebar di semua kabupaten 

terutama di Pulau Madura yaitu di Kabupaten Sumenep (1.709 ha), Sampang 
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(1.017 ha), Pamekasan (715 ha) dan Bangkalan (356 ha). Di Kabupaten 

Lamongan terdapat areal seluas 276 ha.Areal cabe jawa di Propinsi Lampung 

seluas 630 ha (Disbun Propinsi Lampung, 2001) terutama terdapat di Kabupaten 

Lampung Timur. Luas pertanaman cabe jawa di Lampung Timur semakin 

menyusut, yaitu pada tahun 2008 tercatat seluas 489 ha dan pada tahun 2011 

menjadi 366 ha dengan produksi 266 ton per tahun (BPS Kabupaten Lampung 

Timur, 2012). 

Buah cabe jawa mengandung alkaloid piperin, kavisin, piperidin, 

isobutildeka trans, dienamida, saponin, polifenol, minyak atsiri, asam palmitat, 

asam tetrahidropiperat, undesilenil-3, metilendioksibenzena, dan sesamin (Badan 

POM RI, 2010) 

Saat ini disinyalir tercatat sebanyak ± 77 kemasan jamu tradisional yang 

diproduksi oleh pabrik-pabrik jamu terkemuka seperti Jamu Jago, Air Mancur, 

Sidomuncul dan pabrik-pabrik lainnya menggunakan bahan baku buah cabe jamu. 

Pada awalnya pemanfaatan buah cabe jamu hanya terbatas pada obat kuat dan 

penyegar terutama bagi laki-laki, Namun saat ini pemanfaatannya semakin meluas 

untuk kebugaran dan kecantikan atau kosmetik bagi wanita serta untuk mengobati 

penyakit lainnya seperti obat sehabis melahirkan, obat anemia, kegemukan dan 

keputihan (Anon, 2008) 

2.1.2. Penaganan Pascapanen Cabai jamu (Piper retrofactum Vahl) 

Penaganan pasca panen yang tepat untuk hasil pertanian khususnya buah 

cabai jamu sangat diperlukan agar diperoleh hasil yang maksimal Salah satu 

pengelolaan pascapanen yang sangat penting yaitu proses pengeringan. Proses 

pengeringan yang maksimal sangat diperlukan jika cabai jamu tersebut masih 
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akan disimpan atau akan diproses dalam jangka waktu yang lama. Hal ini juga 

berhubungan dengan pertambahan harga Jika sewaktu panen harga hasil pertanian 

biasanya sangat murah sehingga perlu disimpan terlebih dahulu sebelum pada 

saatnya nanti dijual jika harga sudah cukup memadai Oleh karena itu jika proses 

pengeringan tidak dilaksanakan dengan baik, maka cabai jamu tersebut akan 

mengalami kerusakan seperti busuk, timbulnya kecambah dan kerusakan lainnya 

sehingga cabai jamu tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan lagi, Selain itu cabai 

jamu lebih mudah ditangani dalam keadaan kering. Dalam teknik pengeringan 

secara tradisional kebanyakan masih mengandalkan bantuan tenaga matahari  

Kualitas produksi cabe jamu sangat ditentukan oleh perlakuan waktu 

panen dan penanganan pascapanen Kegiatan panen perlu memperhatikan stadium 

kematangan buah yang tepat, sedangkan penanganan pasca panen harus dilakukan 

dengan cepat Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan panen dan pasca panen 

masih sangat kurang sekali, Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan 

adalah Tanaman cabe jamu mulai berbuah setelah berumur satu tahun dan 

pembuahan berlangsung terus menerus sepanjang tahun, sehingga panen dapat 

dilakukan secara berkala dan kontinyu. Panen buah dilakukan dengan cara petik 

pilih pada buah yang mencapai stadium tua, yaitu buah yang telah berwarna hijau 

kekuning-kuningan sampai agak kemerah-merahan Cara memanen cabe jamu 

dilakukan dengan memetik tangkai buahnya satu persatu secara hati-hati. Dalam 

satu tahun cabe jamu dapat dipanen antara 3-5 kali tergantung pada pertumbuhan 

tanamannya, Produksi tahun pertama rata-rata 0,2 kg buah cabe kering/pohon atau 

setara 0,6 kg buah segar. Sedangkan untuk tanaman dewasa dapat mencapai 1,2 

kg cabe kering atau setara 3,6 kg buah segar. Apabila buah dipanen pada stadium 
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matang (berwarna merah tua dan lunak) buah akan mudah rusak baik dalam 

bentuk buah maupun kering sehingga kualitasnya tidak baik. 

Kegiatan penanganan pasca panen cabe jamu (Piper Retrofactum Vahl) 

meliputi aktivitas sebagai berikut : 

 Pengumpulan hasil-hasil panen dikumpulkan di suatu tempat yang 

strategis. 

 Pembersihan : hasil panen yang telah dikumpulkan (penampungan hasil) 

segera dibersihkan dari daun dan ranting yang tidak berguna.  

 Sortasi dan seleksi: buah cabe jamu yang busuk, memar atau abnormal 

dipisahkan dari buah yang bagus dan mulus.  

 Pengeringan : buah yang sudah di sortasi/seleksi kemudian dikeringkan 

dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dengan alastikar anyaman 

bambu atau tampah. Hindari buah bertumpuk secara berlebihan karena 

akan memudahkan buah berjamur sehingga kualitas menurun. Lama 

penjemuran tergantung cuaca bila sinar matahari cukup maka diperlukan 

5-7 hari. Buah diangggap kering bila kadar airnya di bawah 10% atau 

warna buah menjadi coklat kehitaman dan keras.  

 Pengemasan : buah yang telah kering dikemas dengan karung goni atau 

karung plastik. 

 Penyimpanan : kemasan yang sudah terkumpul disimpan di gudang yang 

kering dan ventilasinya bagus.  

 Gunakan alas dari balok atau bambu agar kemasan tidak kontak langsung 

dengan ubin/lantai gudang penyimpanan. 
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2.1.3. Air Panas (Hot Water Treatment) 

 Beberapa tahun terakhir perlakuan panas (heat treatment) menjadi salah 

satu teknologi pengendalian hama dan penyakit yang banyak dilakukan pada hasil 

panen hortikultura. Perlakuan (Hot Weater Treatment) merupakan perlakuan 

dengan metode air panas pada buah-buahan sayuran tanaman obat dan biji-bjian 

tetapi pada penelitian ini baru pertama kali dilakukan yaitu pada buah cabai jamu, 

Menurut (Clearetal, 2002) perlakuan panas, meliputi perlakuan air panas, panas 

matahari, uap air panas dan radiasi, merupakan cara yang efektif untuk menekan 

pertumbuhan pathogen. Perlakuan dengan air panas pada mata tunas merupakan 

salah satu langkah menghambat perkembangan RSD, sehingga tidak merugikan 

benih di lapang (Anonim, 2011; Semangun, 2000). 

Upaya pengendalian penyakit antraknosa telah dilakukan dengan cara 

merendam biji dalam air panas (Seed Treatment) pada suhu 55°C selama 30 

menit, perlakuan dengan fungisida sistemik yaitu golongan triazol dan pyrimidin 

(0,05 – 0,1 %) sebelum ditanam, serta memusnahkan bagian tanaman yang 

terinfeksi, dan pergiliran tanaman yang tidak sefamili (Fajar, 2002) 

Menurut (Hasbullah., 2002) metode pencelupan dengan air panas lebih 

efisien sebagai wadah pemindah panas dari pada udara panas atau semprotan air 

panas sebab dapat menghantarkan panas dari air yang bersuhu tinggi ke seluruh 

bahan secara total bukan hanya pada permukaan saja dengan waktu pencelupan 

dapat dilakukan 1 jam atau lebih dengan suhu dibawah 50oC. Air panas 

merupakan medium penghantar panas yang paling baik karena mudah diperoleh 

dan tidak adanya residu pada buah Khusus untuk pencegahan kebusukan akibat 

jamur dapat dilakukan dalam hitungan menit dan suhu diatas 50oC. Menurut 
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(Padieu.,2002) HWT menunjukkan beberapa dampak positif sanitasi terhadap 

beberapa jenis penyakit hama dan serangga (termasuk telurnya) yang biasanya 

muncul pada bahan berkayu tanpa adanya perubahan pada susunan vegetatif 

tumbuhan. Teknologi ini digunakan dalam pengendalian hama penyakit produk-

produk pertanian khususnya buah-buahan segar (mangga, pepaya, kesemak, jeruk, 

pisang) dan sayuran segar (lada, terong, tomat, dan timun) yang merupakan 

komoditi mudah rusak (perishable). Teknologi perlakuan panas terdiri dari 3 

perlakuan, yaitu (hot water treatment), (high temperature forced air), dan (vapor 

heat treatment). Perlakuan panas untuk disinfestasi pada buah sudah dilakukan 

sejak 1929 ketika Baker dan pekerjanya mengembangkan pencegahan lalat buah 

(Williamson M, 2002). Pengembangan perlakuan panas ini semakin berkurang 

daripada penggunaan bahan-bahan kimia yang lebih mudah dan murah dalam 

aplikasinya. Obat-obatan kimia yang biasa digunakan adalah methyl bromide. 

Karena beberapa komoditi sangat sensitive dengan bahan-bahan kimia 

penggunaan methyl bromide memerlukan suhu dan dosis khusus. 

 Beberapa negara seperti Jepang dan USA mensyaratkan penggunaan 

teknologi karantina ini untuk produk hortikultura yang akan diimpornya. Lembaga 

pengawas kesehatan hewan dan tanaman Amerika (USDA-APHIS dalam 

JFTA,1996) menyatakan bahwa perlakuan pencelupan buah ke dalam air panas 

(hot water immersion) selama waktu dengan suhu tertentu sesuai jenis buah, 

terbukti efektif untuk disinfestasi hama dan penyakit pada buah. Pemanasan 

dilakukan hingga inti buah mencapai suhu 43ºC– 46,7ºC dan dipertahankan 

selama 30-90 menit (Williamson M, 2002). 
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 Hot water treatment adalah dengan mencelupkan komoditas ke dalam air 

panas pada suhu dan waktu tertentu, tergantung kepada varietas, jenis dan stadia 

serangga yang akan dibasmi (APHIS, 1993). Untuk buah-buahan yang bersifat 

perishable, pemanasan dapat dilakukan hingga suhu pusat buah mencapai 43oC- 

46.7oC selama 35 -90 menit. Variasi tergantung kepada jenis dan stadium hama 

yang ditargetkan dan varietas buah. Air panas merupakan media yang efektif 

untuk menghantarkan panas secara seragam keseluruh bagian buah dalam waktu 

yang tidak terlalu lama. Metode hot water treatment ini juga dapat mengontrol 

penyakit pascapanen seperti antraknose dan stem end rot (Couey, 1989 dan 

McGuire, 1991). 
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Tabel 1. Standat teknis perlakuan air panas Hot water treatment (Badan Karatina 

kementrian pertania 2013) 

Komonditas OPT/OPTK Suhu dan lama 

Rendaman 

Reverensi 

Buah Leci Ceratitis 

Capitata, 

Bactroceta drsali 

Suhu tidak kurang dari 

49oC selama 20 menit 

APHIIS-USDA 

2007 

Bauh Mangga Bactrocera tryoni Suhu komonditas 46oC 

selama 10 menit 

South Australia, 

2012 

Buah Mangga Lalat Buah 

Tephritidae 

Suhu komonditas 

46,1oC-47,8oC dengan 

waktu perlakuan 

tergatung varietas dan 

ukuran buah 

Ministry of 

Agriculture of 

india, 2005 

Buah Mangga Colletotrichum 

gloeosporioides, 

Diplodia 

natalesis 

Suhu Air 52oC Selama 

10 menit 

Wasker and 

Gaikwad 2005 

Buah Jeruk 

limau 

Mealybugs 

(Pseuducoccidae

) dan OPT 

permukaan 

lainnya 

Suhu Air tidak kurang 

120oF (49oC) Selama 20 

menit 

APHIS-USDA 

2003 
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Tabel 2. Standat teknis perlakuan air panas Hot water treatment (Badan Karatina 

kementrian pertania 2013) 

Buah Lengkeng Ceratitis Capitata 

Anastrepha spp., 

Anastrepha ludens 

Suhu komonditas 

tidak kurang dari 

120,2oF (49oC) 

Selama 20 menit 

APHIS-

USDA 2003 

Buah Mangga Ceratitis capitata, 

Anastrepha spp., 

ludens 

Suhu Komonditas 

46,1oC-47,2oC 

dengan waktu 

tergantung perlakuan 

jenis dan ukuran 

buah 

APHIS-

USDA 2003 

Benih Tabu Ratoon stunting 

disease (RSD) 

Suhu 55oC selama 

120 Menit 

EMPPO 2012 

Tanaman 

Strabery 

Aphelenchoides 

basseyi, 

Aphelenchoudes 

fragariae 

Suhu Air 46,1oC 

selama 10-15 menit 

EMPPO 2012 

Buah Anggur Xiphineme 

Americanum 

Suhu 51,7oC selama 

5 menit 

EMPPO 2012 
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2.1.4. Penyakit Pada Buah Cabai Jamu 

Tabel 3. penyakit pada Cabai jamu (Piper retrofractum Vahl.) 

No Jenis atau nama 

hama 

Bagian yang 

diserang 

Cara pengendalian 

1 Penyakit Busuk 

Daun 

(Phytophotra 

Palmivora) 

Daun  Tanaman dipupuk sesuai 

rekomindasi 

 Bagian tanaman yang tidak 

produktif dipangkas 

 Memotong dan membakar daun 

yang diserang 

 Aplikasi fungisida bernahan 

aktif tembaga oksida 

2 Penyakit Cacar 

Buah 

(Colletotrichum 

Capscii) 

Buah  Penggunaan bibit dari tanaman 

sehat 

 Dipupuk sesuai rekomindasi 

 Memotong dan membakar 

bagian yang sakit 

 Aplikasi fungisida berbahan 

aktif tentrazol 

3 Penyakit busuk 

pangkal Batang 

Batang dan 

akar 

 Perbaikan drainase tanah 

 Sanitasi kebun 

 Tanah ditutup mulsa 

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabe jamu belum banyak, 

tetapi ada beberapa hama dan penyakit yang perlu diwaspadai yaitu: Tanaman 
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penggerek batang panjatanHama ini dikendalikan dengan kultur teknis lewat 

pemberian pupuk berimbang, pengaturan jarak tanam dan menjaga kebersihan 

kebun. Penyakit kuning Pengendalian dilakukan secara kultur teknis dengan 

menggunakan bibit dari tanaman yang sehat, mengatur jarak tanam serta mengatur 

pengairan kebun pada satu musim hujan, Secara kimiawi dilakukan dengan 

menggunakan fungisida, atracolzonip, difolatan 4F (https://www.Budidaya-Cabe-

Jamu) 

Dari literatur diatas maka dapat diuraikan bagaiman cara agar cabai jamu 

dapat ditangani dengan tepat pada saat pascapanen dan tidak terserang penyakit 

pada saat penyimpanan maka peneliti mempunyai solusi yaitu dengan cara 

perlakuan air panas suhu 55oC dan Lama perendaman cabai jamu dengan 

perendaman 0 menit, perendaman 10 menit, perendaman 15 menit, perendaman 

20 menit diduga perlakuan ini berpengaruh untuk meminimalisir serangan hama 

dan penyakit pada saat penyimpanan 
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