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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Asal Tanaman Cabai 

Cabai merupakan salah satu pelengkap bumbu masakan yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Cabai diduga mulai dikonsumsi oleh orang-

orang Indian pada awal 7000 sebelum Masehi. Menurut Smith (1968) C. annuum 

telah teridentifikasi tumbuh secara liar pada awal 5000 sebelum Masehi, terbukti 

secara arkeologi berupa potongan, serpihan serta biji-biji cabai liar yang 

ditemukan di lantai gua Ocampo, Tamaulipas dan Tehuaca. Pada rentan waktu 

5200 sampai 3400 sebelum Masehi, orang-orang Indian baru mulai menanam 

tumbuhan cabai yang ditanam diantara tanaman budidaya tertua di Amerika. 

Dilaporkan pada 2500 sebelum Masehi di Amerika Selatan bahwa tumbuhan liar 

cabai berasal dari Ancon dan Huaca Prieta di Peru, sehingga ada dugaan bahwa 

cabai berasal dari Meksiko (Heiser, 1969a). 

Alur persebaran cabai yang diawali dari manusia primitif di Amerika, dapat 

diketahui dari data-data sejarah. Bagi orang-orang Indian, cabai merupakan jenis 

tumbuhan yang sangat dihargai dan menempati urutan kedua setelah jagung dan 

ubi kayu. Selain itu cabai juga mempunyai peranan penting dalam upacara 

keagamaan dan kultur budaya orang-orang Indian. Proses domestikasinya sendiri 

diwujudkan dalam bentuk adanya perubahan-perubahan terutama pada tipe buah 

misalnya bentuk liarnya berukuran kecil, posisinya tegak, bila sudah berwarna 

merah mudah luruh, berubah menjadi buah yang berukuran besar, seringkali 

posisinya menggantung, tidak mudah luruh serta mempunyai variasi warna merah
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pada buahnya. Bentuk-bentuk domestikasinya digambarkan ada di Meksiko 

dengan ciri-ciri  antara  lain  rasa  buah  tidak   begitu   pedas,  garis  tengah  lebih 

 dari  13 mm posisi buah menggantung dan tidak mudah luruh (Heiser, 1986). 

Tipe-tipe budidaya dari C. baccatum yang ditemukan pada 2000 sebelum Masehi 

disimpan di museum arkeologi Peru. C. frutescens ditemukan di akhir tahun 

tersebut. Bersamaan dengan itu, telah teridentifikasi C. baccatum var. pendulum 

bentuk budidaya dengan sifat-sifat domestikasi seperti: warna mahkota bunga 

putih dengan bercak-bercak kuning pada tabung mahkotanya, bercuping 6, kepala 

sari berwarna kuning, buah ketika masih muda berwarna merah, jingga, kuning, 

hijau atau coklat dan sesudah masak pun bervariasi pula dari jingga, kuning atau 

merah, posisi buah menggantung dan tidak mudah luruh ketika sudah masak, yang 

kesemua ciri tersebut tidak ditemukan pada bentuk liarnya. Dengan demikian 

pembudidayaan cabai diduga kuat berasal dari orang-orang Amerika kuno. 

Pembudidayaan ini dimulai secara bebas pada beberapa daerah yang berbeda. Hal 

ini dimungkinkan karena sesudah awal dimulainya pembudidayaan 1 jenis, maka 

ada suatu rangsangan ingin mencoba budidaya jenis liar lainnya di tempat-tempat 

yang berbeda (Pickersgill, 1969). 

Berdasarkan dukungan data-data sejarah, Capsicum diduga asli dari Amerika 

Tengah dan Selatan serta Meksiko, dan telah dibudidayakan lebih dari 5000 tahun 

yang lalu. Pedagang Portugis diduga mengintroduksikan tumbuhan ini ke India 

pada tahun 1542, yang akhirnya mencapai Asia Tenggara termasuk Indonesia 

(Purseglove et al., 1979). 
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2.2.Tanaman Cabai Rawit  

Tanaman cabai tergolong dalam genus Capsicum. Klasifikasi menurut Heiser 

dan Smith (1953), Smith dan Heiser (1957), Heiser (1969a dan b) dan Heiser dan 

Pickersgill (1969) ada 5 jenis Capsicum yaitu: C.annuum, C. frutescens (yang 

juga meluas secara alami), C.baccatum (ditemukan terutama di Amerika Selatan), 

C.sinense dan C.pubescens yang ditemukan di Amerika Selatan maupun di 

Indonesia. 

Dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), tanaman cabai rawit 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida  

Subclass : Asteridae 

Order  : Solanales  

Family  : Solanaceae  

Genus  : Capsicum L. 

(USDA, 2108) 

Species : Capsicum frutescens L. 

  : Capsicum annuum var. frutescens 

    Capsicum annuum Linnaeus, var. frutescens (Linnaeus) Kuntze 

(Wunderlin et al., 2018) :  
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Tanaman cabai memiliki sistem perakaran yang dangkal, diawali dengan akar 

tunggang (akar primer) kemudian tumbuh akar rambut ke samping (akar 

lateral/akar sekunder). Panjang akar primer berkisar 35-50 cm dan akar lateral 

sekitar 35-45 cm (Rubatzky dan Yamaguchi 1999). Akar lateral cepat berkembang 

di dalam tanah dan menyebar pada kedalaman 10-15 cm (Messiaen 1992).  

Batang utama tegak, berkayu dan bercabang banyak dengan tinggi sekitar 45-

150 cm. Pembentukan kayu pada batang utama mulai terjadi pada umur 30 hari 

setelah tanam (HST). Pada setiap ketiak daun akan tumbuh tunas baru yang 

dimulai pada umur 10 HST. Tipe percabangan tegak atau menyebar tergantung 

spesiesnya (Rubatzky dan Yamaguchi 1997). Daun-daun tumbuh pada tunas 

samping secara berurutan, sedangkan pada batang utama tersebut tersusun secara 

spiral. Cabai mempunyai tangkai daun panjang dan daun tunggal dengan helai 

daun berbentuk ovate atau lanceolate, agak kaku, berwarna hijau muda sampai 

hijau gelap dengan tepi rata (Kusandriani, 1996).  

 

Gambar 1. Buah Cabai Rawit 
 

Bunga cabai umumnya tumbuh secara tunggal tetapi beberapa spesies 

memiliki bunga lebih dari satu atau majemuk. Bunga cabai termasuk jenis bunga 



9 

 

 

 

hermafrodit (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). Tipikal bunga Capsicum adalah 

pentamerous, hermafrodit dan hypogenous. Petal bunga Capsicum terdiri atas 5-7 

helai dengan warna petal umumnya mengarah ke putih (C. annuum), berwarna 

ungu (C. eximum, C. pubescens, C. cardenasii dan sebagian C. annuum) atau 

kehijauan (C. frutescens). Jumlah stamen terdiri atas 5-7 buah dengan warna putih 

sampai keunguan, tergantung spesies. Kedudukan putik dapat lebih pendek, 

sejajar atau lebih tinggi dari anther. Bunga pertama terbentuk pada umur 23-31 

hari setelah tanam (HST) dan buah pertama mulai terbentuk pada umur 29-40 

HST. Buah matang dalam waktu sekitar 45 hari setelah pembuahan. Struktur buah 

terdiri atas kulit, daging buah dan sebuah plasenta tempat melekatnya biji. Daging 

buah umumnya renyah atau kadang-kadang lunak pada kultivar tertentu. Biji cabai 

berwarna kuning jerami (Greenleaf, 1986). 

Capsicum frutescens tumbuhan berupa terna atau setengah perdu, tinggi 50-

150 cm, hidupnya dapat mencapai 2 atau 3 tahunan. Bunganya muncul 

berpasangan atau bahkan lebih di bagian ujung ranting, posisinya tegak; mahkota 

bunga berwarna kuning kehijauan, berbentuk seperti bintang, buah muncul 

berpasangan atau bahkan lebih pada setiap ruas, biasanya rasanya sangat pedas; 

kadang-kadang mempunyai bentuk buah bulat memanjang atau berbentuk 

setengah kerucut; warna buah setelah masak biasanya merah; posisi buah tegak. 

Biji berwarna kuning pucat. Jenis ini kadang-kadang disebut cabai burung. 

Menurut Smith dan Heiser (1957) karena persebarannya yang begitu luas, maka 

tidak bisa digambarkan pusat asalnya di Amerika tropik. Jenis ini pertama kali 

dibawa pada zaman Columbia akhir ke Pasifik dan daerah-daerah tropik lainnya 



10 

 

 

 

dan mengalami naturalisasi di beberapa tempat, termasuk Afrika tropik dan Asia 

Tenggara. Di Indonesia tersebar di seluruh kepulauan, mungkin karena 

pemanfaatannya yang luas seperti halnya C. annuum ataupun juga karena daur 

hidupnya yang tahunan, sehingga penduduk setiap saat dapat memperoleh 

hasilnya dan membudidayakannya (Djarwaningsih, 1986). 

Tabel 1. Klasifikasi cabai yang telah dibudidayakan dan tipe liarnya serta      

  daerah penyebaran (Greenleaf, 1986) 

Spesies Status Daerah Sebaran 

A. Kelompok berbunga putih 

1. C. annum L. 

 

 

2. C. chinense Jacq. 

 

3. C. frutescens L. 

4. C. baccatum L. 

 

5. C. praetermisum Heiser & 

Smith 

6. C. chacoense A.T. Hunz 

 

7. C. galapagoense A.T. Hunz 

Dibudidayakan 

 

 

Dibudidayakan 

 

Dibudidayakan 

Dibudidayakan 

 

Liar 

 

Liar 

 

Liar 

Amerika Selatan hingga 

Colombia tropik, subtropik 

dan daerah beriklim 

sedang  

Dataran rendah Amerika 

Selatan bagian timur  

Amerika tropik  

Peru, Bolivia, Paraguay, 

Brazil, Argentina  

Brazil Selatan  

 

Argentina Utara, Bolivia, 

Paraguay  

Pulau Galapagos  

B. Kelompok berbunga ungu   

1. C. pubescens R & P 

 

 

 

2. C. cardenasii Heiser & 

Smith 

3. C. eximium A.T. Hunz 

4. C. tovarii Eshbaugh, Smith, 

Nickrent 

Dibudidayakan 

 

 

 

Liar 

 

Liar 

Liar 

Daerah Andes, dataran 

tinggi Amerika Tengah 

bagian utara hingga 

Meksiko 

Bolivia 

 

Bolivia, Argentina Utara 

Andes, Peru Tengah 

 

2.3. Budidaya Tanaman Cabai (Capsicum spp.) 

Tanaman cabai dapat tumbuh di wilayah Indonesia dari dataran rendah 

sampai dataran tinggi. Peluang pasar besar dan luas dengan rata-rata konsumsi 



11 

 

 

 

cabai tahun 2013 adalah 5 kg/ kapita/ tahun dan 90 persen cabai dikonsumsi 

dalam bentuk segar. Untuk itu diperlukan budidaya cabai sesuai dengan Good 

Agriculture Practices (GAP) yang mengedepankan keamanan pangan dengan 

mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia untuk beralih ke pupuk 

kandang/ kompos dan pertisida nabati (organik) serta dapat menurunkan biaya 

produksi. 

Cara penanaman cabai bervariasi menurut jenis tanah dan ketinggian tempat. 

Pada tanah bertekstur liat, sistem penanaman dalam bedengan dengan 2-4 baris 

tanaman tiap bedengan lebih efisien, sedangkan tanah bertekstur sedang sampai 

ringan lebih cocok menggunakan sistem penanaman dengan barisan tunggal. 

Pemilihan waktu tanam cabai merah sangat penting, terutama dalam hubungannya 

dengan ketersediaan air, curah hujan dan gangguan hama dan penyakit. 

Kekurangan air pada masa pertumbuhan vegetatif menyebabkan tanaman cabai 

merah tumbuh kerdil, sedangkan pada masa generatif dapat menurunkan hasil 

buah bahkan dapat menggagalkan panen (Sumarni, 1996). 

Waktu panen tanaman cabai umumnya ditentukan oleh ukuran buah dan 

warna buah cabai (Rubatzky dan Yamaguchi, 1997). Menurut Bosland dan 

Votava (2000), buah cabai yang siap panen memiliki permukaan yang mengkilap, 

bersinar, dan lebih berlilin dibandingkan buah cabai yang masih muda. 

Cabai dapat ditanam dengan jarak tanam dalam bentuk persegi panjang 35-45 

cm x 60-80 cm, bujur sangkar 50-60 cm x 50-60 cm, dan baris ganda dengan jarak 

antar tanaman dalam barisan 25-30 cm, jarak antar barisan 30 cm, dan jarak antar 

pagar ganda 1-1.5 m (Tindall 1983). 
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2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai (Capsicum spp.) 

Cabai rawit dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi, namun 

tanaman ini lebih cocok ditanam di ketinggian kurang dari 500 m dpl. Produksi 

pada ketinggian lebih dari 500 m dpl tidak jauh berbeda dengan tanaman cabai 

yang ditanam pada ketinggian kurang dari 500 m dpl, akan tetapi waktu panen 

pada ketinggian lebih dari 500 m dpl akan lebih panjang. Tanaman cabai 

menghendaki tanah gembur, kaya akan bahan organik dan pH netral (6 sampai 7) 

(PUSLITBANGHORTI, 2014). Cabai tumbuh lambat dan pembentukan buah 

terhambat pada ketinggian 1300 m dpl karena suhu harian yang rendah (kurang 

dari 20
o
C). Curah hujan yang baik berkisar antara 600 sampai 1 250 mm/tahun. 

Pertumbuhan optimum cabai memerlukan iklim tropik yang hangat dan lembab 

dengan suhu berkisar antara 18
o
C sampai 32

o
C (Bosland dan Votava, 2000). 

Media penanaman juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah cabang, 

waktu bunga pertama muncul, waktu buah pertama muncul, jumlah buah per 

cabang, jumlah bunga total dan jumlah buah total (Cayanti, 2006). 

2.5. Pemuliaan Tanaman Cabai 

 Pemuliaan tanaman merupakan teknik yang dilakukan untuk memodifikasi 

genetik tanaman sedemikian rupa hingga meningkatkan nilai guna tanaman 

tersebut (Sleper & Poelman, 1995). Identifikasi karakter merupakan salah satu 

tahapan dalam pemuliaan tanaman yang berguna untuk mengetahui karakter dari 

tanaman yang akan dimanfaatkan dalam program pemuliaan tanaman. 

Serangkaian metode dan teknik pemuliaan dapat digunakan untuk memodifikasi 

genetik tanaman cabai sehingga mampu mengatasi berbagai cekaman. Langkah 
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dalam pemuliaan tanaman adalah: meningkatkan keragaman genetik, evaluasi, 

seleksi, pengujian, perbanyakan, pelepasan dan distribusi varietas baru. Tujuan 

utama pemuliaan cabai tentunya adalah memodifikasi genetik tanaman cabai 

untuk menghasilkan varietas tanaman cabai dengan daya hasil dan kualitas buah 

yang lebih baik, serta lebih tahan terhadap cekaman abiotik dan biotik (Greenleaf, 

1986; Poulos, 1994). 

 Pengetahuan tentang perkembangbiakan tanaman cabai sangat penting bagi 

pemulia tanaman karena akan mempengaruhi metode seleksi yang digunakan. 

Cabai merupakan tanaman yang berkembangbiak secara seksual (dengan biji) dan 

termasuk kedalam tanaman menyerbuk sendiri (self polinated crop). Penyerbukan 

sendiri (self polinated) adalah penyatuan gamet jantan dan gamet betina yang 

berasal dari tanaman yang sama. Tanaman cabai menyerbuk sendiri akibat sifat 

genetik tanaman (kompatibilitas serbuk sari dengan putik) serta morfologi bunga 

cabai yang mampu menghalangi masuknya serbuk sari asing dari luar (Sudarka, 

et. al., 2009). Pengetahuan tentang struktur bunga dan sifat-sifat bunga cabai 

menjadi penting bagi pemulia tanaman guna dapat melakukan penyerbukan silang 

buatan secara baik. Berdasarkan strukturnya, bunga cabai termasuk kedalam 

bunga lengkap (complete) dan bunga sempurna. Bunga cabai digolongkan 

kedalam bunga lengkap karena memiliki kelopak (calyx), mahkota (corolla), 

benang sari (stamen), dan putik (pistil) (Supriyanti, 2013).  

 Bunga cabai termasuk kedalam bunga sempurna karena mempunyai putik dan 

benang sari dalam satu bunga, hal ini disebut juga bunga berkelamin ganda 

(hermaprodit). Selain itu, penyerbukkan bunga cabai terjadi setelah bunga mekar 
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(kasmogami). Posisi kepala putik bunga cabai yang lebih tinggi dari kepala sari, 

membuat penyerbukan silang masih dapat terjadi meskipun persentasinya kecil 

yaitu 6-36% (Supriyanti, 2013). 

 Seleksi merupakan dasar dari seluruh perbaikan tanaman untuk mendapatkan 

varietas unggul baru. Dalam perakitan varietas unggul, keragaman genetik 

memegang peranan yang sangat penting karena semakin tinggi keragaman genetik 

semakin tinggi pula peluang untuk mendapatkan sumber gen bagi karakter yang 

akan diperbaiki. Pengembangan varietas baru adalah perilaku pewarisan berbagai 

karakter agronomis tanaman hasil fusi protoplas tersebut. Informasi ini sangat 

diperlukan untuk menetapkan apakah karakter-karakter yang diamati tersebut 

dapat dijadikan sebagai kriteria seleksi dalam memilih genotipe-genotipe baru 

yang diinginkan. Beberapa parameter genetik yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan agar seleksi efektif dan efisien adalah keragaman genetik, 

heritabilitas, korelasi dan pengaruh dari karakter-karakter yang erat hubungannya 

dengan hasil (Borojevic, 1990). Adanya keragaman genetik, yang berarti terdapat 

perbedaan nilai antar individu genotipe dalam populasi merupakan syarat 

keberhasilan seleksi terhadap karakter yang diinginkan. Fehr (1987) menyebutkan 

bahwa heritabilitas adalah salah satu alat ukur dalam sistem seleksi yang efisien 

yang dapat menggambarkan efektivitas seleksi genotipe berdasarkan penampilan 

fenotipenya. Sedangkan korelasi antar karakter fenotipe diperlukan dalam seleksi 

tanaman, untuk mengetahui karakter yang dapat dijadikan petunjuk seleksi 

terhadap produktivitas yang tinggi (Suharsono et al., 2006; Wirnas et al., 2006). 

 


