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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu diantara 

sayuran yang memiliki banyak manfaat serta disukai baik di Riau, seluruh 

Indonesia maupun di mancanegara. Cabai merah biasanya dipakai sebagai bumbu 

dapur dan pelengkap masakan, selain itu juga dimanfaatkan dalam bidang 

kesehatan sebagai campuran obat-obatan herbal bahkan sebagai anti kanker 

(Kilham, 2006).  

Cabai merah merupakan salah satu diantara komoditas yang bernilai 

ekonomi penting di Indonesia terutama di provinsi Riau. Dari tahun 2011 sampai 

tahun 2014 produktivitas cabai merah di provinsi Riau masih sangat rendah dan 

tidak stabil (Badan Pusat Statistik Riau, 2014). 

Tabel 1.1. Produksi Cabai Merah Kriting dari Beberapa Daerah di Propinsi Riau 

pada Tahun 2011, 2014. 

Kabupaten 
Produksi  (ton) 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 

Kuantan singing 319 250 59 158 

Indragiri hulu 546 627 692 1.546 

Indragiri hilir 216 139 197 171 

Pelalawan 484 466 358 173 

Siak 1.093 1.971 1.775 1.533 

Kampar 4.301 3.538 2.344 2.952 

Rokan hulu 474 495 386 577 

Bengkalis 250 462 282 331 

Rokan hilir 216 193 177 149 

Kep. Meranti 49 153 644 386 

Pekanbaru 2.076 1.617 2.033 1.183 

Dumai  481 344 144 196 

TOTAL 10.505 9.954 9.089 9.355 

Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, 2014 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah total produksi cabai merah mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun dan hanya mampu memenuhi sedikitnya kebutuhan 

dari masyarakat Riau sehingga untuk menutupi pasokan cabai merah yang kurang 

di provinsi Riau maka didatangkanlah cabai merah dari luar daerah seperti Bukit 

Tinggi, Jawa dan Medan. 
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Produksi cabai merah mengalami permasalahan yang cukup serius. 

Permasalahan yang dihadapi ialah produktivitas yang rendah dan produksi hanya 

di sentra tertentu saja. Penyebab terjadinya permasalahan ini, karena tanaman 

cabai dikenal dengan tanaman yang manja, memerlukan teknik budidaya yang 

bagus dan hanya mampu berproduksi dilahan yang subur.  

Pada saat sekarang ini mengingat terjadinya alih fungsi lahan subur ke lahan 

industri sehingga menyebabkan luas lahan subur berkurang maka diperlukan 

varietas cabai yang dapat di tanam pada lahan gambut dan lahan yang sub optimal 

(marginal), selain itu juga diperlukan varietas cabai yang tahan terhadap cuaca 

ekstrem atau cuaca panas yang tinggi mengingat iklim global Indonesia yang 

semakin panas. Cara mengatasi permasalahan cabai merah ialah dengan 

meningkatkan variasi genetik secara morfologi, fisiologi dan reproduksi melalui 

mutagenesis menggunakan senyawa kimia (Agus, 2014).  

Pemulian mutasi merupakan suatu metode yang saat ini banyak digunakan 

sebagai upaya untuk memperluas variasi genetik tanaman. Diantaranya mutagen 

kimia, Ethyl Methane Sulfonate (EMS) yang dilaporkan sebagai bahan yang 

efektif dalam menginduksi mutasi tanaman (Natarajan, 2005). EMS banyak 

digunakan dibandingkan mutagen kimia lainnya karena mudah diperoleh, murah, 

dan tidak bersifat mutagenik setelah terhidrolisis (Van Harten, 1998). 

Keberhasilan induksi mutasi dipengaruhi oleh faktor berbagai taraf konsentrasi 

mutagen yang diberikan serta lamanya proses induksi mutasi berlangsung 

(Susiyanti dkk., 2010). 

Mutagen EMS banyak digunakan pada tanaman cabai merah keriting 

dengan berbagai taraf konsentrasi dan lama waktu perendaman seperti yang 

dilaporkan oleh (Manzila dkk., 2010) penggunaan EMS dengan konsentrasi 0.5% 

dan waktu perendaman 60 menit menimbulkan keragaman morfologi pada 

tanaman cabai merah keriting. Konsentrasi 1% selama 6 jam menghasilkan bibit 

cabai rawit yang memiliki varian perkembangan daun dan berpengaruh terhadap 

tinggi tanaman (Pharmawati dkk., 2014). Pada sweet pepper dengan EMS 1% 

selama 3-9 jam merangsang ketahanan terhadap penyakit powdery mildew 

(Todorova dan Daskalov, 1979). Hasil lain yang dilaporkan oleh Rini (2010) 

dengan perlakuan 0.5% EMS selama 12 jam pada tanaman cabai merah keriting 
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yang menghasilkan diameter batang yang tergolong besar, tanaman lebih tinggi, 

umur berbunga lebih cepat dan jumlah cabang yang banyak sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan dari segi produksinya.  

Selain pada tanaman cabai, EMS juga dilaporkan banyak digunakan pada 

tanaman lain seperti yang dilaporkan oleh (Suryasari, 2009) konsentrasi 0.9% dan 

1.2% dengan lama waktu perendaman 4 jam pada tanaman tempuyung dapat 

meningkatkan jumah klorofil dan jumlah tunas samping. Perlakuan induksi 

mutagen EMS  dengan konsentrasi 0.025% dan 0.05% memberi pengaruh 

terhadap pertumbuhan meristem anggrek hibrida Phalaenopsis dalam 

pembentukan tunas (Yunitasari dkk., 2012). Semua studi tersebut menyatakan 

bahwa EMS adalah suatu mutagen yang efektif yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan keragaman pada tanaman cabai. Berdasarkan uraian tersebut maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Induksi Mutasi Tanaman Cabai 

Merah Keriting (Capsicum annuum L.) Menggunakan Ethyl Methane 

Sulfonate (EMS)”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui konsentrasi EMS yang optimal untuk meningkatkan keragaman 

cabai. 

2. Mengetahui pengaruh waktu perendaman EMS yang optimal untuk 

meningkatkan keragaman cabai.  

3. Mengetahui interaksi antara konsentrasi dan waktu perendaman yang 

optimal untuk meningkatkan keragaman cabai. 

 

1.3. Hipotesis Penelitian 

Perendaman biji cabai merah menggunakan EMS dengan berbagai taraf 

konsentrasi dan lama waktu perendaman dapat menyebabkan perbedaan karakter 

morfologi, fisiologi, dan reproduksi tanaman cabai merah. 

 


