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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain 

suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai 

sektor kehidupan manusia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009). Suhu 

permukaan bumi diprediksi akan terus mengalami peningkatan sebesar 0,2°C per 

dekade, bahkan pada tahun 2100 di prediksi suhu dipermukaan bumi akan 

meningkat 1.8-4.0°C lebih tinggi (IPPC, 2007). Perubahan iklim diperkirakan 

akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi pertanian di 

Indonesia, salah satunya yaitu pada tanaman cabai.  

Cabai merupakan salah satu tanaman hortikultura yang banyak 

dikembangkan di Indonesia karena cabai merupakan hasil pertanian hortikultura 

yang sudah menjadi bagian dari budaya makanan masyarakat Indonesia. 

Kekhasan masakan Indonesia dengan cita rasa pedas merupakan salah satu faktor 

yang membuat cabai banyak dikonsumsi di Indonesia. Selain itu cabai juga 

memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena kandungan di dalamnya. Pada 

tangkai putih di dalam buah cabai mengandung capsaicin, vitamin C, betakaroten, 

kalsium dan fosfor. Kandungan dalam cabai tersebut dapat menyembuhkan 

beberapa penyakit seperti meredakan pilek dan hidung tersumbat. Hal tersebut 

dikarenakan kandungan capsaicin dalam cabai dapat mengencerkan lendir di 

dalam hidung (Utami, 2011). 

Kebutuhan cabai yang tinggi, mengharuskan para petani cabai menghasilkan 

cabai dalam jumlah yang tinggi agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan cabai 

masyarakat. Konsumsi cabai rata-rata penduduk Indonesia adalah 5,21 

Kg/kapita/tahun. Konsumsi cabai dalam negeri mencapai 1.378.727 ton dengan 

luas panen 233.904 ha dan produktivitas rata-rata sebesar 5,89 ton/ha, hal ini tidak 

seimbang dengan jumlah produksi yang semakin menurun (BPS, 2012). Produksi 

dan produktivitas tanaman menurun salah satunya akibat dari faktor lingkungan. 

Faktor lingkungan salah satunya adalah faktor abiotik. Faktor abiotik seperti 

cahaya, suhu dan kelembaban merupakan faktor yang akan mempengaruhi 

perkecambahan. Salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman adalah suhu tinggi, sedangkan pertumbuhan tanaman 
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secara vegetatif diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan biji 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tanaman di lapangan. 

Tanaman mengalami cekaman suhu tinggi apabila kondisi suhu yang diterima 

melebihi suhu optimum yang dibutuhkan tanaman tersebut (Kotak et al. 2007).  

Menurut Sutopo (2004), proses perkecambahan benih merupakan suatu 

rangkaian kompleks dari perubahan morfologis, fisiologis dan biokimia. Gardner 

(1991) proses fisiologis meliputi proses imbibisi, dehidrasi jaringan, absorpsi O2, 

pengaktifan enzim dan pencernaan, transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu 

embrio, peningkatan respirasi dan asimilasi, kemudian diikuti peristiwa 

morfologis yaitu inisiasi pembelahan dan pembesaran sel, serta munculnya 

embrio. 

Setiawan dkk. (2015) dalam penelitiannya melaporkan bahwa meningkatnya 

suhu hingga 35
o
C menyebabkan terhambatnya proses perkecambahan benih pada 

beberapa varietas gandum, hal ini diduga bahwa suhu tinggi mempengaruhi 

proses imbibisi dan laju penyerapan air ke dalam benih, dan meningkatnya suhu 

menyebabkan inaktifasi enzim yang berperan dalam metabolisme perkecambahan, 

terutama enzim pada respirasi dan perombakan cadangan makanan. Selain itu 

menurut Prakash et al. (2004) dan Yin et al. (2009) menyatakan suhu tinggi dapat 

merusak membran tilakoid yang berperan dalam proses fotosintesis, menurunkan 

laju fotosintesis daun, meningkatkan aborsi embrio, menurunkan jumlah biji, 

menurunkan durasi dan laju pengisian biji, terjadi kerusakan protein, 

penghambatan sintesis protein, inaktifasi enzim yang terdapat pada klorofil dan 

mitokondria. Serhat dan Mut (2007) menyebutkan bahwa pengaruh suhu 

perkecambahan terhadap daya berkecambah penting untuk dipelajari, karena 

variasi kebutuhan suhu perkecambahan optimal tergantung pada spesies tanaman. 

Pemilihan metode untuk memilih tanaman cabai yang tahan terhadap suhu 

tinggi telah banyak dilakukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam 

pengujiannya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan cekaman suhu tinggi pada fase perkecambahan.  
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1.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh suhu tinggi pada fase perkecambahan 

terhadap pertumbuhan bibit cabai. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lama cekaman suhu pada fase perkecambahan 

terhadap pertumbuhan bibit cabai. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara suhu dan lama cekaman pada fase 

perkecambahan terhadap pertumbuhan bibit cabai 

 

3.3 Manfaat 

1. Sebagai informasi bagi masyarakat ataupun petani mengenai pengaruh 

suhu tinggi terhadap pertumbuhan tanaman bibit cabai. 

2. Bagi peneliti yang lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama 

 

2.3 Hipotesis 

1. Suhu tinggi pada fase perkecambahan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bibit cabai. 

2. Lama cekaman pada fase perkecambahan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bibit cabai. 

3. Interaksi suhu dan lama cekaman pada fase perkecambahan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan bibit cabai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


