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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu sayuran 

penting yang bernilai ekonomis tinggi dan digemari masyarakat. Selain berguna 

untuk penyedap makanan, cabai merah juga mengandung zat gizi yang sangat 

berguna untuk kesehatan seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium (Ca), fosfor 

(P), besi (Fe), vitamin A dan C, dan mengandung senyawa-senyawa alkaloid 

seperti capsicum, flavonoid, dan minyak esensial. Banyak manfaat tanaman cabai, 

sehingga produksi cabai yang tinggi dibutuhkan untuk menjaga suplainya (Taufik 

dkk., 2013). 

Pertumbuhan tanaman cabai sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

seperti suhu, kelembapan, curah hujan dan lain sebagainya. Suhu permukaan bumi 

diprediksi akan terus mengalami peningkatan sebesar 0,2
0
C per dekade, bahkan 

pada tahun 2100 di prediksi suhu dipermukaan bumi akan meningkat 2,1-3,9
0
C 

lebih tinggi (IPPC, 2007). Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai 

beragam. Suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan pertumbuhan tanaman 

terhambat. Sebaliknya, suhu tinggi akan menyebabkan transpirasi tinggi sehingga 

dapat merusak pollen, proses fotosintesis, terbentuknya buah, terbentuknya bunga 

(Hatta, 2006). 

Peningkatan suhu merupakan salah satu masalah penting yang dapat 

mempengaruhi perkecambahan, pertumbuhan dan hasil tanaman. Suhu tinggi 

menyebabkan terhambatnya penyerapan air, selain itu 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 (Prakash et al., 2004; Yin et al., 2009). 

Suhu udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai merah adalah 25-

27
0
C pada siang hari dan 18-20

0
C pada malam hari (Wien, 1997). Suhu malam di 

bawah 16
0
C dan suhu siang hari di atas 32

0
C dapat menggagalkan pembuahan 

(Knott dan Deanon, 1970). Suhu tinggi dan kelembaban udara yang rendah 

menyebabkan transpirasi berlebihan sehingga tanaman kekurangan air, akibatnya 
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bunga dan buah muda gugur. Pembungaan tanaman cabai merah tidak banyak 

dipengaruhi oleh panjang hari (Sumami dan Muharam, 2005).  

Penelitian Handayani dkk. (2013) pada tanaman kentang yang tercekam 

suhu tinggi 20
0
C dan 27

0
C dari 13 varietas, yang diuji, ada 11 varietas kentang 

yang mengalami penurunan kandungan klorofil akibat perbedaan suhu dalam 

pertumbuhan, dan 7 varietas kentang mengalami kerusakan membran sel akibat 

suhu tinggi. Namun pada varietas kentang yang kadungan klorofilnya meningkat, 

dengan penurunan total klorofil yang relatife lebih rendah pada suhu tinggi 

dinyatakan varietas tersebut toleran terhadap suhu tinggi. 

Prasad et al. (2006) melaporkan pada tanaman padi (Oriza sativa) 

peningkatan suhu 5
0
C dari suhu ambien menurunkan jumlah spikelet yang fertil, 

produksi polen dan viabilitas polen menurun, sehingga berdampak pada berat 

gabah permalai menjadi rendah karena vertilisasi tidak terjadi karena jumlah 

gabah hampa meningkat dan pada akhirnya indeks panen menurun. Ketika diberi 

suhu 33
0
C selama 10 hari pada tahap heading stage menurunnya jumlah polen dan 

spikelet yang fertil, dan ketika diberi suhu 32
0
C suhu malam hari pada tahap 

reproduksi menunjukan terjadinya penurunan hasil, meninggkatkan sterilitas pada 

spikelet, menurunkan ukuran gabah menjadi lebih kecil. 

Melihat kondisi suhu di muka bumi yang terus menerus meningkat 0,2
0
C 

setiap tahunnya dan untuk mempertahankan produksi tanaman cabe pada kondisi 

stres suhu tinggi. Maka perlu dilakukan penelitian terhadap tanaman cabe merah 

agar mendapatkan genotip yang toleran terhadap suhu tinggi, sehingga 

produktifitas dari tanaman cabe tidak terpengaruh oleh suhu tinggi. Melihat suhu 

maksimal Provinsi Riau telah mencapai 34,6
0
C (BPS 2016), maka penulis akan 

mencoba melakukan penelitian dengan suhu (+) 4 - 8
0
C dari suhu harian. Dari 

uraian di atas maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Suhu Tinggi Terhadap Morfologi dan Fisiologi Beberapa Genotip Cabai Merah 

(Capsicum annuum L.)”. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui genotipe cabai merah yang 

tahan terhadap suhu tinggi. 

 

1.3. Manfaat 

1. Supaya dapat mengetahui genotipe tanaman cabai merah yang tahan 

terhadap suhu tinggi sebagai antisipasi terhadan pemanasan global. 

2. Memperoleh informasi dampak cekaman suhu tinggi terhadap morfologi 

dan fisiologi tanaman cabe merah kriting. 

3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

  

1.4. Hipotesis 

Perlakuan suhu tinggi (+) 4-8
0
C dari suhu harian didapatkan genotipe 

tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) yang toleran. 


