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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cabai atau lombok (Capsicum annum L.) merupakan komoditas prospektif 

yang diandalkan dalam berbagai skala usaha tani. Cabai merupakan salah satu 

jenis sayuran yang dibudidayakan secara komersial dinegara – negara tropis dan 

memiliki nilai ekonomis. Cabai juga merupakan rempah bumbu pelengkap 

masakan sebagai penguat rasa masakan. Permintaan cabai ditingkat nasional 

masih dipenuhi pasokan cabai dari daerah sentra produksi (Rukmana dan Oesman, 

2002) 

Cabai banyak diperlukan oleh masyarakat sebagai pelengkap masakan dan 

untuk penambah selera makan bagi orang yang menyukai pedas. Tanaman cabai 

dapat menghasilkan cabai yang berkualitas apabila ditanam pada tanah yang 

cukup bahan organik, unsur hara, air, bebas gulma dan berbagai penyakit yang 

disebabkan oleh jamur ataupun bakteri (Rukmana, 2002). 

Cabai merupakan komoditas tanaman budidaya yang diunggulkan, namun 

produktifitasnya di Indonesia masih rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan 

kualitas dan produktifitasnya. Penanaman cabai sering mengalami kendala-

kendala yang dapat menyebabkan produktifitasnya rendah. Hal tersebut 

disebabkan karena lahan penanaman yang kurang mendukung, cara 

pembudidayaan tanaman yang belum maju, dan adanya serangan hama dan 

penyakit (Nurhayati, 2011). 
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Salah satu faktor yang menghambat kelancaran budidaya cabai adalah 

adanya serangan penyakit. Penyakit yang sering menyerang tanaman cabai antara 

lain adalah penyakit antraknosa. Penyakit ini disebabkan oleh jamur 

Colletotrichum sp. (Rohmawati, 2002). Penyakit antraknosa yang disebabkan oleh 

cendawan Colletotrichum capsici merupakan salah satu faktor pembatas produksi 

cabai. Penyakit antraknosa menyebabkan pembusukan pada buah, buah menjadi 

mengerut, kering dan jatuh sebelum panen (Rukmana dan oesman, 2002). 

Penyakit antraknosa juga dapat menyerang cabang dan ranting tanaman yang 

menyebabkan bagian tanaman tersebut berbintik – bintik kehitaman dan melekuk 

(Semangun, 1994). Akibat yang ditimbulkan oleh penyakit antraknosa 

menimbulkan kerugian yang cukup besar berupa kerugian ekonomis yaitu kualitas 

dan kuantitas tanaman cabai menjadi sangat rendah. 

Selama ini pengendalian penyakit antraknosa dilakukan dengan fungisida 

sintetik yang memiliki pengaruh samping yang sangat merugikan bagi konsumen 

ataupun lingkungan. Fungisida yang biasa digunakan oleh petani untuk 

memberantas jamur Colletotrichum capsici adalah fungisida Score 250 EC.  

Penggunaan fungisida sintetik tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yaitu 

jamur menjadi resisten terhadap fungisida tersebut. Hasil sisa penggunaan 

fungisida sintetik atau residu fungisida sintetik  juga berbahaya apabila residu 

tersebut ikut terkonsumsi oleh manusia. Untuk mengurangi pengaruh samping 

yang timbul oleh fungisida sintetik perlu dicari suatu alternatif  pemberian 

fungisida nabati yang alami. Fungisida nabati merupakan fungisida yang 
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digunakan sebagai pengendalian jamur dengan menggunakan ekstrak tumbuhan 

yang mengandung senyawa – senyawa metabolit sekunder. 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai fungisida alami adalah 

ekstrak daun sirih. Daun sirih mengandung senyawa Chavicol dan Betlephenol 

yang memiliki daya antiseptik yang kuat (Kusuma, 2004). Daun sirih (Piper betle 

L.) juga mengandung minyak atsiri dengan komponen fenol. Selain itu daun sirih 

juga mengandung tanin yang bersifat anti bakteri dan anti jamur. Berdasarkan 

penelitian Utami (2000), daun sirih dapat dimanfaatkan sebagai fungisida untuk 

jamur Fusarium oxysporum Schlecht dan jamur Rhizoctonia solani Khun. Jamur 

Fusarium oxysporum Schlecht adalah jamur penyebab penyakit layu fusarium 

pada tanaman tomat,kentang, cabai. Sedangkan jamur Rhizoctonia solani Khun 

penyebab penyakit rebah semai pada tanaman padi, kacang hijau,dan jeruk.  

Sejauh ini belum ada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ekstrak 

daun sirih terhadap jamur Colletotrichum capsici yang dapat digunakan sebagai 

pencegahan penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Maka perlu dilakukan 

penelitian tentang uji daya hambat ekstrak daun sirih terhadap pertumbuhan jamur 

Colletotrichum capsici secara in-vitro. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah  

1. Apakah ekstrak daun sirih mempunyai kemampuan menghambat 

pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici penyebab penyakit antraknosa 

pada tanaman cabai? 
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2. Berapa konsentrasi minimal ekstrak daun sirih (Piper betle L.) yang 

sebanding dengan fungisida sintetik (Fungisida Score 250 EC) yang dapat 

menghambat pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian adalah 

1. Untuk mengetahui kemampuan hambat ekstrak daun sirih terhadap 

pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici penyebab penyakit antraknosa 

pada tanaman cabai 

2. Untuk mengetahui konsentrasi minimal ekstrak daun sirih (Piper betle L.) 

yang sebanding dengan fungisida sintetik (Fungisida Score 250 EC) yang 

dapat menghambat pertumbuhan jamur Colletotrichum capsici. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat yaitu: 

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian akan  menambah wacana 

keilmuan  bahwa ekstrak daun sirih dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

fungisida nabati bagi pencegahan penyakit antraknosa yang disebabkan 

oleh jamur pada tanaman cabai 

2. Sebagai sumber pengetahuan tambahan bagi peneliti. 

3. Memberikan informasi tambahan tentang kandungan dan manfaat ekstrak 

daun sirih  

4. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang cara 

pengendalian penyakit akibat penyakit antraknosa tanaman cabai 

(Capsicum annum L). 
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