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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar Belakang 

Gambut merupakan lahan yang sangat potensial bagi perkembangan 

industri pertanian dan perkebunan bila dikelola dengan bijak dan sesuai kondisi 

lapangan. Sebagian besar lahan gambut Indonesia terletak di Pulau Sumatra, 

khususnya Riau, Kalimantan, Papua, dan persentase kecil ada di wilayah 

Sulawesi. Lahan gambut memiliki beberapa nilai penting, baik bersifat ekstraktif 

maupun nonekstraktif. Sebagai bahan ekstraktif, gambut dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan energi (misalnya arang briket), media semai, dan media untuk 

reklamasi lahan kering. Sedangkan sebagai bahan non ekstraktif, lahan gambut 

dapat berfungsi sebagai habitat pendukung keaneka ragaman hayati serta sebagai 

lahan kehutanan, perkebunan, dan pertanian (Harsono, 2012). 

Lahan gambut di Riau pada umumnya telah diusahakan oleh masyarakat 

sebagai lahan pertanian, bahkan akhir-akhir ini pembukaan lahan gambut semakin 

meningkat akibat kebutuhan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura 

dan perkebunan (Wati, 2011). Tanah gambut umumnya memiliki kadar pH yang 

rendah, memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi, kejenuhan basa rendah, 

memiliki kandungan unsur K, Ca, Mg, P yang rendah dan juga memiliki 

kandungan unsur mikro (seperti Cu, Zn, Mn serta B) yang rendah pula (Sasli, 

2011). 

Provinsi Riau adalah Provinsi yang berkembang dan mempunyai jumlah 

penduduk yang sangat banyak. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Riau (2013), jumlah penduduk  Provinsi Riau tahun 

2008 : berjumlah 5.182.337 jiwa, 2009: 5.365.358 jiwa, 2010: 5.538.367 jiwa, 

2011: 5.738.543 jiwa dan pada tahun 2012 berjumlah 5.929.172 jiwa. 

Bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Riau, diikuti dengan meningkatnya 

permintaan masyarakat akan bahan pangan salah satunya dari sayur-sayuran yaitu 

cabai. 

Cabai (Capsicum annuum L) merupakan komoditi tanaman yang sangat 

terkenal di Indonesia. Cabai digunakan untuk bahan penyedap berbagai macam 

masakan, dan juga sebagai obat tradisional. Cabai  mengandung banyak gizi 
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berupa protein dan vitamin yang berguna bagi tubuh. Tiap 100 gam cabai merah 

segar mengandung gizi: kalori 31,0 kal, protein 1,0 g, lemak 0,3 g, karbohidrat 7,3 

g, kalsium 9,0 mg, fosfor 24,0 mg besi 0,5 mg, vitamin (A, C, B1, B2), niasin 

0,20 mg, kapsaikin 0,1-1,5%, pectin 2,33%, pentosan 8,57% dan pati 0,8-1,4% 

(Wijoyo, 2009). 

Kebutuhan akan cabai khususnya di Riau terus meningkat, seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Namun produksi cabai di Riau masih tergolong 

rendah. Beberapa faktor penyebab rendahnya produksi cabai di Riau adalah lahan 

pertanian yang ada adalah lahan sub marginal yang kurang menguntungkan dan 

belum adanya penemuan varietas unggul cabai di lahan gambut. Data yang 

diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  Provinsi Riau (2014) 

pasokan cabai merah di kota Pekanbaru tidak sepenuhnya tertutupi dari hasil 

pertanian lokal, untuk menutupi kekurangan pasokan cabai di kota Pekanbaru di 

datangkan dari Bukit Tinggi, Jawa dan Medan. 

Produksi cabai rawit di Provinsi Riau tahun 2014 sebesar 9.355 ton dengan 

luas panen cabai besar tahun 2014 sebesar 1.878 hektar, dan rata - rata 

produktivitas 4,98 ton perhektar. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan 

produksi sebesar 266 ton (2,93 persen). Kenaikan produktivitas sebesar 0,06 ton 

perhektar (1,28 persen) dibandingkan tahun 2013. 

Produksi cabai rawit segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 6.253 ton 

dengan luas panen cabai rawit tahun 2014 sebesar 1.344 hektar, dan rata – rata 

produktivitas 4,65 ton per hektar. Dibandingkan tahun 2013, terjadi penurunan 

produksi sebesar 167 ton (2,61)  Data ini berdasarkan dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Riau (2013) persentase produksi cabai rawit tahun 2013 sebesar 

30,86 persen di Kota Pekanbaru dan 19,1 persen di Kabupaten Kampar dari total 

produksi cabe rawit di Provinsi Riau. Angka ini masih rendah dari potensi cabai 

yang semestinya, yaitu 17-21 ton/ha (Daryanto, 2010). 

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas cabai adalah 

penggunaan varietas unggul yang dapat dihasilkan melalui progam pemuliaan. 

Progam pemuliaan ini diantaranya untuk menghasilkan varietas galur dan varietas 

hibrida yang memiliki karakter yang sesuai dengan keinginan konsumen (Syukur, 

2011). Masih minimnya areal pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman 
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cabai menyebabkan alih fungsi lahan sehingga perlu adanya usaha untuk mencari 

alternatif lahan yang bisa digunakan untuk peningkatan produksi pertanian cabai. 

Riau memiliki lahan gambut cukup luas, dengan total luaslahan mencapai 

1.225.512 ha atau seperdua dari luas lahan pertanian yang ada (Dinas Pertanian 

Tingkat 1 Riau, 2009). Selain arealnya yang luas, gambut merupakan lahan 

potensial untuk dikembangkan khususnya untuk tanamansayuran (Kristijono, 

2003). 

Utami (2012), melaporkan terdapat beberapa genotipe yang memiliki 

kemampuan adaptif di lahan gambut Riau, sehingga pengembangan cabai di lahan 

gambut sangat memungkinkan. Genotipe yang diuji adalah C111 merupakan 

genotip cabe semi keriting yang memiliki nilai tertinggi dengan panjang buah 

21,04 cm dan genotip C5 genotipe cabai besar yang memiliki nilai tertinggi 2,12 

cm.  Hasil penelitian Yanti (2014) yang dilakukan terhadap tanaman cabai pada 

lahan gambut dangkal di Riau menunjukkan bahwa tanaman cabai dapat 

memproduksi sekitar 184,55 g pertanaman. 

Pada penelitian sebelumnya di laboratorium Pemuliaan dan Genetika 

Universitas  Islam Sultan Syarif Kasim Riau telah dilakukan persilangan antara 

cabai merah keriting x cabai rawit dan menghasilkan keturunan (F1), namun 

belum dilakukan pengujian karakter baik kualitatif maupun kuantitatif dari 

persilangan tersebut. Pada penelitian ini penulis telah menguji keragaman genetik 

turunan  (F1) hasil persilangan cabai dengan judul “Keragaman  Genotipe F1 

Hasil Persilangan Cabai Merah Keriting x Cabai Rawit  di Lahan Gambut”. 

 

1.2.Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi sifat kualiatif dan 

kuantitatif  terhadap genotipe F1 hasil persilangan cabai merah keriting dengan 

cabai rawit di lahan gambut. 

 

1.3. Manfaat  

1. Memberikan informasi tentang jenis genotipe F1 cabai merah keriting x 

cabai rawit yang adaptif pada tanah gambut. 
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2. Sebagai panduan dan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat yang ingin 

bercocok tanam cabai pada  media gambut. 

 

1.4. Hipotesis 

 Terdapat genotipe tanaman  cabai yang adaptif dan memiliki produksi 

yang tinggi, di lahan gambut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


