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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Tanaman Cabai Rawit (Capsicum frustescens L.)  

Tanaman cabai rawit tergolong tanaman musiman yang termasuk dalam famili 

terung-terungan (Solanaceae). Tanaman Cabai rawit merupakan salah satu 

komoditas hortikultura yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat hampir setiap 

harinya. Cabai rawit diklasifikasikan dalam kingdom Plantae, divisi 

Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus 

Capsicum, spesies Capsicum frutescens L. (Cahyono, 2003).  

  

Gambar 1. Tanaman cabai rawit. Keterangan (A) Buah cabai rawit, (B) Biji cabai 

rawit (Alif, dkk., 2017)   

 

Tanaman cabai rawit memiliki ciri khas dengan warna daun cabai rawit 

berwarna hijau muda. Panjang daunnya sekitar 3 - 11 cm dan lebar daun berkisar 

1-5 cm. Tanaman cabai rawit memiliki tinggi maksimal sepanjang 80 cm. Panjang 

batang 20 cm dengan bentuk percabangan yang acak. Warna pada batang  hijau tua 

ketika masih dalam keadaan produktif dan akan berubah menjadi coklat ketika 

sudah tua. Sistem perakaran tanaman ini termasuk ke dalam kategori akar serabut.  

Diameter bunganya berkisar antara 5 - 20 mm yang tergolong dalam bunga 

sempurna. Cabai rawit ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan panjang 
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buah 1 - 2 cm dan memiliki warna hijau saat masih muda serta berubah menjadi merah 

saat sudah tua dan siap untuk dipanen (Warisno dan Kres, 2010). 

2.2.Syarat Tumbuh Cabai Rawit 

Tanaman cabai rawit memiliki syarat tumbuh yang tepat untuk mendapatkan 

pertumbuhan dan hasil produksi yang optimum. Syarat tumbuh cabai rawit meliputi: 

1. Tipe tanah 

Tanah yang baik untuk budidaya tanaman cabai rawit adalah tanah yang memiliki 

sifat gembur dan remah. Menurut Tjandra (2011), tanaman cabai rawit tidak tumbuh 

dengan baik dalam tanah yang memiliki struktur padat dan tidak memiliki rongga. 

Alasannya, tanah seperti ini tidak mudah ditembus dengan air sehingga saat 

penyiraman berlangsung, air tersebut akan menggenang dan menimbulkan banyak 

dampak negatif. Selain itu, tanah tersebut tidak memberikan kesempatan kepada akar 

untuk bergerak secara luas. Jenis tanah tersebut termasuk tanah liat, tanah berkaolin 

dan tanah berbatu. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai rawit yaitu 

tanah yang memiliki tekstur agak berat seperti lempung berliat (Wahyudi, 2011).  

2. Ketinggian tempat 

Tanaman cabai dapat ditanam pada dataran rendah maupun dataran tinggi. 

Tanaman cabai rawit dapat tumbuh pada ketinggian 0 - 2.000 mdpl. Namun, tanaman 

cabai rawit yang ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi pasti mengalami 

perbedaan seperti diumur panen dan masa panen ataupun pada pertumbuhan lainnya. 

Tanaman cabai rawit yang dibudidayakan pada dataran tinggi memiliki umur panen 

yang lebih lama dibandingkan dengan cabai rawit yang ditanam pada dataran rendah. 
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Ketinggian yang optimum untuk budidaya tanaman cabai rawit ini yaitu pada 0 – 1000 

mdpl (Cahyono, 2003).  

3. Suhu dan kelembaban 

Cabai rawit dapat beradaptasi dengan baik pada suhu 24º C -27o C  dengan 

kelembaban yang  tidak terlalu tinggi. Curah hujan yang optimum untuk pertumbuhan 

tanaman cabai rawit yang baik yakni antara 1000 – 3000 mm setiap tahunnya (Jamil, 

2012).  

4. pH tanah optimum 

Cabai rawit merupakan tanaman yang menghendaki tingkat keasaman tanah yang 

optimal. pH tanah yang baik untuk budidaya tanaman cabai rawit yakni 5,5 – 6,5. 

Apabila tanah yang akan digunakan dalam budidaya memiliki tingkat keasaman 

dibawah 5,5 maka tanah tersebut perlu diberi tambahan dolomit atau kapur untuk 

menetralkan tingkat keasamannya. pH tanah yang rendah akan mengakibatkan sulitnya 

unsur hara dalam tanah untuk diserap oleh tanaman. Sebab, unsur hara yang sebagian 

dibutuhkan oleh tanaman seperti fosfor (P) dan kalsium (Ca) tidak tersedia dalam 

kondisi pH tanah yang rendah. Tingkat keasaman yang rendah akan mengakibatkan 

pertumbuhan penyakit pada tanaman seperti adanya cendawan jamur seperti Fusarium 

sp (Prajnanta, 2011). 

5. Intensitas cahaya dan sumber air 

Cabai rawit membutuhkan intensitas cahaya yang normal seperti tanaman 

hortikultura lainnya. Pencahayaan tanaman cabai rawit dibutuhkan dari pagi hari 

hingga sore hari. Ketersediaan air yang cukup tentu menunjang pertumbuhan tanaman 
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cabai rawit yang baik. Dengan adanya drainase yang baik dan lancar, tanaman cabai 

rawit akan tumbuh optimal dengan hasil produksi yang rimbun (Jamil, 2012). 

2.3.Penyakit Layu Fusarium pada Cabai Rawit 

 Cendawan F. oxysporum tergolong ke dalam kingdom Mycetae, divisi Mycota, 

subdivisi Deuteromycotina, klas Hypomycetes, ordo Hyphales, family Tuberculriceae, 

genus Fusarium dan spesies F. oxysporum. Misellium cendawan ini bersekat terutama 

yang berada didalam sel, khususnya didalam pembuluh kayu. Cendawan ini juga 

membentuk misellium yang terdapat diantara sel-sel yaitu dalam kulit dan jaringan 

parenkim ditempat terjadinya infeksi (Semangun,  2001). Cendawan F. oxysporum ini 

dapat melakukan reproduksi secara seksual dan secara aseksual. Secara aseksual, 

cendawan ini membentuk dua jenis struktur reproduksi yaitu mikrokonidium dan 

makrokonidium. Mikrokonidium ini memiliki ciri - ciri bersel tunggal, tidak bersekat, 

tidak berwarana, berdinding tipis, bentuknya bulat telur sampai lurus dengan ukuran 2 

- 5 x 2,3 - 3,5 µm. Sedangkan struktur makrokonidium memiliki ciri-ciri dengan 

bentuknya yang lancip, ujungnya melengkung seperti bulan sabit, bersekat 3 - 5, 

ukurannya 20 - 46 x 3,2 - 8 µm. Pada keadaan tertentu menghasilkan klamidospora 

berwarna coklat muda, dindingnya tebal, 

ukuran 6 - 10 µm, dibentuk diujung terminal 

atau ditengah hifa. Pada media Potato 

Dextrose Agar (PDA) mula-mula misellium 

berwarna putih, semakin tua warna menjadi 

krem atau kuning pucat, dalam keadaan Gambar 2. Koloni Jamur F. oxysporum 

(Juniawan, 2015) 
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tertentu berwarna merah muda hingga ungu. Misellium bersekat dan membentuk 

percabangan. Beberapa isolat Fusarium akan membentuk pigmen biru atau merah di 

dalam medium (Juniawan, 2015). 

F. oxysporum merupakan penyebab layu fusarium pada tanaman. Serangan F. 

oxysporum menyebabkan busuk akar, busuk jaringan vascular, dan rebah kecambah 

pada tanaman budidaya. Jamur F. oxysporum dapat berada pada lahan dalam waktu 

yang lama melalui benih yang terkontaminasi atau tanaman yang terinfeksi.  Gejala 

yang tampak pada penyakit ini adalah tepi daun bawah berwarna kuning tua, dimulai 

dari tepi daun bagian pangkal. Secara internal, tanaman dengan infeksi yang berlanjut 

memperlihatkan perubahan warna pada rizoma dan nekrosis pada xylem (Soesanto, 

2012). 

Penyebaran cendawan Fusarium sangat cepat dan dapat menyebar ke tanaman 

lain dengan cara menginfeksi akar tanaman dengan menggunakan tabung kecambah 

atau miselium. Akar tanaman dapat terinfeksi langsung melalui jaringan akar, atau 

melalui akar lateral dan melalui luka - luka, yang kemudian menetap dan berkembang 

di berkas pembuluh. Setelah memasuki akar tanaman, miselium akan berkembang 

hingga mencapai jaringan korteks akar. Pada saat miselium cendawan mencapai xylem, 

maka miselium ini akan berkembang hingga menginfeksi pembuluh xylem. Miselium 

yang telah menginfeksi pembuluh xylem, akan terbawa ke bagian lain tanaman 

sehingga mengganggu peredaran nutrisi dan air pada tanaman yang menyebabkan 

tanaman menjadi layu. Jamur F. oxysporum tumbuh dengan baik pada pH 4,5 sampai 

6 (Semangun, 2001). 
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2.4.Fungisida Nabati 

Fungisida nabati adalah fungisida yang bahan aktifnya bersumber dari tumbuh-

tumbuhan, seperti akar, daun, batang atau buahnya. Bahan kimia yang terkandung di 

dalam tumbuhan memiliki bioaktivitas terhadap serangga dan mikroba. Pestisida 

digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang biasa menyerang pada 

tumbuhan. Bahan dari tumbuhan biasanya diolah menjadi berbagai bentuk seperti 

menjadi serbuk, tepung ataupun serbuk. Proses pengolahan fungisida nabati dilakukan 

dengan cara mengambil cairan metabolit sekunder dari bagian tumbuhan atau bisa juga 

dengan cara dibakar untuk diambil abunya (Trisnadi, 2014). Berbagai jenis tumbuhan 

telah diketahui berpotensi sebagai fungisida nabati karena mengandung senyawa 

bioaktif. Senyawa tersebut seperti adanya kandungan saponin, tanin, alkaloid, alkenyl 

fenol, flavonoid, dan terpenoid (Sa’diyah, 2012). 

Fungisida nabati digunakan sebagai alternatif untuk mengendalikan penyakit 

pada tanaman yang disebabkan oleh jamur sehingga tidak menimbulkan pencemaran 

lingkungan seperti penggunaan fungisida kimia. Pengendalian penyakit ini dilakukan 

untuk menghindarkan tanaman dari penurunan produksi yang cukup signifikan 

sehingga terdapat kerugian yang berarti dialami oleh petani. Penggunaan fungisida 

merupakan salah satu alternatif yang dilakukan selain penggunaan pengendalian 

dengan metode mekanik dan pengendalian musuh alami. Indonesia memiliki potensi 

sebagai agen hayati yang melimpah luar biasa terutama tanaman yang banyak 

ditemukan disekitar kita yang bisa digunakan sebagai fungisida nabati dengan cara 

serbuksi (Tohir, Ali M., 2010). 
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2.4.1. Daun Cengkeh 

Tanaman cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tumbuh di 

Indonesia. Tanaman ini tergolong dalam tanaman tahunan. Menurut Sulaksana (2015), 

tanaman cengkeh tergolong dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas 

Dicotyledonae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzigium dan Spesies Syzigium 

aromaticum. Tanaman cengkeh dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki 

tekstur gembur dan subur. Tanaman cengkeh menghendaki curah hujan sebesar 2000 - 

3500 mm pertahun sehingga tetap berada dalam keadaan yang tidak kekeringan. 

Apabila tanaman ini mengalami kondisi yang kekeringan, maka tanaman ini akan 

meranggas, terbakar hingga mengalami kematian. Bagian tanaman cengkeh ini yang 

dimanfaatan yakni bunga, buah dan daunnya. Buahnya dimanfaatkan untuk rempah-

rempah sedangkan bunganya dimanfaatkan oleh industri rokok dan daun tanaman ini 

lebih sering dimanfaatkan sebagai minyak cengkeh. Minyak cengkeh memiliki 

kandungan eugenol yang tinggi (Sunarto, dkk., 1999). Senyawa eugenol mempunyai 

aktivitas seperti antifungal dan antimikroba yang dimanfaatkan untuk fungisida nabati 

yang dapat mengendalikan penyakit pada tanaman budidaya (Towaha, 2012). 

2.4.2. Daun Sirih 

Tanaman sirih memiliki ciri tumbuh yang menjalar dengan ketinggian hingga 15 

m tergantung tempat tumbuhnya. Tanaman sirih dapat tumbuh pada dataran rendah 

hingga dataran tinggi yakni antara 300 – 1500 mdpl dengan iklim tropis. Tanaman ini 

akan tumbuh dengan subur ketika memiliki air yang cukup dan tanah yang kaya akan 

unsur haranya. Tanaman ini membutuhkan kelembaban yang tinggi untuk 
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mendapatkan kandungan minyak atsiri yang baik. Apabila tanaman ini tumbuh pada 

daerah yang kering, maka daun tanaman ini akan berwarna hijau tua dan renyah. Secara 

morfologi, tanaman ini mmiliki ciri-ciri dengan daun tanaman yang berbentuk seperti 

jantung dan ujung yang runcing. Warna daun tanaman ini beragam dari hijau hingga 

merah. Panjang daunnya berkisar antara 6 - 17,5 cm.  Sirih merupakan tanaman yang 

banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Tanaman sirih termasuk dalam kingdom 

Plantae, divisi Magnoliphyta, ordo Piperales, famili Papiraceae, genus Piper dan 

spesies Piper betle L. (Noventi, 2016). 

Daun sirih memiliki kandungan berupa senyawa aktif yang dapat dimanfaatkan 

sebagai antisariawan, antibatuk, astrigent dan antiseptik. Selain itu, kandungan kimia 

yang dimiliki oleh daun ini dapat dimanfaatkan sebagai antimikroba dengan 

mekanisme kerja mendenaturasi protein dan membran sel mikroba. Senyawa yang 

dapat dimanfaatkan sebagai antimikroba diantaranya adalah senyawa saponin, 

flavonoid, polifenol dan minyak atsiri. Kandungan minyak atsiri yang ada pada daun 

sirih dapat dimanfaatkan sebagai fungisida nabati (Wardhana, dkk., 2010). 

2.5.Abu Sekam 

Sekam padi merupakan salah satu limbah pertanian yang memiliki jumlah paling 

besar di Indonesia. Meskipun limbah pertanian ini dapat dimanfaatkan dalam bidang 

agroindustri karena mudah didapatkan dan harganya yang relatif murah, banyak yang 

belum mengetahui manfaat serta memaksimalkan limbah pertanian ini. Secara umum, 

sekam padi memiliki ciri-ciri warna kekuningan atau keemasan. Panjang rata-rata 

sekam padi antara 5 – 10 mm dengan lebar 2,5 – 5 mm. Senyawa selulosa yang 
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terkandung dalam sekam padi 

merupakan komposisi kimia yang 

dapat dikonversi menjadi arang 

bahkan abu (Siahaan, dkk., 2013).  

Sekam padi merupakan bagian 

terluar dari butiran padi yang 

merupakan hasil sampingan saat melakukan proses penggilingan. Sebanyak 20% bobot 

padi adalah sekam padi. Sekam padi yang dilakukan proses pembakaran hingga 

menjadi abu sekam, memiliki kandungan kimia yang bersifat sebagai pozolan atau 

berupa silika. Silika yang berasal dari abu sekam memiliki persentase sebesar 94 – 96% 

dari bobot abu sekam (Ummah, dkk., 

2010).  Selain memiliki sifat sebagai silika, limbah pertanian ini dapat digunakan 

sebagai pupuk organik. Abu sekam merupakan sumber K alternatif yang murah dan 

mudah didapatkan. Abu sekam dengan dosis 2 ton/ha memiliki pengaruh yang sama 

dengan KCl dengan dosis 150 kg/ ha (Sudaryono, 2002). 

Kandungan K dan silika (Si) yang terdapat dalam abu sekam mampu meningkatkan 

ketahanan struktur tanaman yakni dengan pengerasan jaringan yang ada pada tanaman 

tersebut. Oleh karena itu, abu sekam mampu menekan intensitas penyakit pada 

tanaman (Dhalimi, 2003). Abu sekam merupakan salah satu ameliorant yang dapat 

digunakan sebagai pengganti kapur atau dolomit. Kapur atau dolomit ini digunakan 

untuk mendapatkan pH tanah yang netral sehingga baik bagi tanaman budidaya. Abu 

sekam memiliki kandungan Ca dan Mg yang dapat meningkatkan pH tanah. Selain itu, 

Gambar 3. Sekam padi (DPP Banten, 

2016) 
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dengan adanya unsur hara Ca dan Mg maka kebutuhan unsur hara mikro tanaman 

budidaya dapat terpenuhi (Nurvitha, 2016). 




