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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman hortikultura yang cukup 

penting di Indonesia karena kebutuhan yang tinggi terhadap komoditas tersebut, 

selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, cabai juga dapat digunakan 

untuk keperluan industri di antaranya, industri bumbu masakan, industri makanan, 

dan industri obat-obatan atau jamu. Menurut Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, dalam Rahalalu dkk. (2014) kandungan gizi dalam 100 g buah cabai 

adalah kadar air 83.0%, lemak 0.3%, protein 3%, karbohidrat 6.6%, serat 7%, 

kalori 32 kkal, kalsium 15 mg, fosfor 30 mg, zat besi 0.5 mg, vitamin A 15.000 

IU, thiamin (vitamin B1) 50 mg, riboflavin (B2) 40 mg, dan vitamin C 360 mg. 

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional (2015) bahwa rata-rata produksi 

cabai per hektar adalah 8,648 ton, sedangkan rata-rata produksi cabai di Provinsi 

Riau pada tahun 2015 hanya 4,16 ton per hektar, produksi ini jauh di bawah 

produksi nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terbatasnya lahan 

pertanian yang ada untuk kegiatan budidaya serta belum adanya varietas unggul 

lokal yang sesuai dengan agroklimat di Riau yang dapat meningkatkan hasil 

produksi cabai (Zuhry dkk. 2012). 

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional (2015) bahwa rata-rata konsumsi 

cabai per Kapita Seminggu adalah 0,057 kg. Untuk memenuhi permintaan yang 

semakin meningkat, berbagai usaha dalam meningkatkan produktivitas cabai 

sangat perlu dilakukan, diantaranya membuat varietas yang cocok dengan 

agroklimat di Riau. Perakitan varietas yang cocok dengan agroklimat Riau dapat 

dilakukan melalui kegiatan pemuliaan. Keragaman genetik merupakan modal 

dasar yang diperlukan dalam perakitan varietas tanaman, keragaman genetik yang 

luas akan memudahkan pemulia untuk melakukan seleksi, perluasan keragaman 

genetik dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan introduksi, persilangan, dan 

mutasi, mutasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan mutagen seperti EMS 

(Ethyl methane Sulfonate), Kolkisin, dan radiasi sinar gamma. 

Pada saat ini, Laboratorium Genetika dan Pemuliaan UIN SUSKA Riau 

telah mengembangkan cabai mutasi dengan EMS, Kolkisin, dan radiasi sinar 

gamma. Analisis keragaman secara morfologi telah dilakukan oleh (Damayanti, 
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2016; David, 2018; Merza, 2018) tetapi penanda ini dipengaruhi oleh lingkungan 

dan keragaman yang diperoleh terbatas serta tidak konsisten. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pendeteksian yang dapat langsung mengakses ke bagian material 

genetic (DNA) tanaman yang mengendalikan karakter atau ciri suatu individu 

tanaman. Pendektesian tersebut perlu dilakukan untuk membantu proses seleksi 

tanaman-tanaman hasil induksi mutasi (Zulfahmi, 2013). 

Dalam penelitian ini, penanda genetik yang akan digunakan adalah 

penanda Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Penanda ini dipilih 

karena memiliki keunggulan dari penanda molekuler DNA yang lainnya baik dari 

segi ekonomis maupun aplikasinya, yaitu membutuhkan kuantitas DNA yang 

sedikit untuk reaksi PCR (Polymerase Chain Reaction), dan memiliki kemampuan 

yang cepat dalam mendeteksi polimorfisme pada sejumlah lokus (Martida, 2016). 

Menurut Agisimanto dkk (2007) bahwa RAPD ini memiliki beberapa kelebihan 

antara lain mudah dilakukan, cepat, hanya memerlukan sedikit DNA sebagai 

cetakan, dan tidak memerlukan informasi awal genom target. Analisis keragaman 

secara genetik hasil mutasi menggunakan penanda RAPD telah banyak dilakukan 

oleh para peneliti dan berhasil mengetahui keragamannya. Di antaranya, analisis 

RAPD pemuliaan mutasi untuk perbaikan terhadap umur dan produktivitas pada 

kedelai (Asadi, 2013), analisis keragaman genetik pada Musa balbisiana Colla 

(Poerba dan Ahmad, 2013), analisis keragaman genetik Kentang Hitam (Yulita 

dkk. 2014), dan Analisis RAPD Kecipir Polong Panjang hasil mutasi sinar gamma 

(Maesaroh dkk. 2014). 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keragaman genetik 

tanaman Cabai (Capsicum annuum L.) hasil mutasi menggunakan penanda 

RAPD. 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah untuk membantu proses seleksi tanaman 

cabai (Capsicum annuum L.). 
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1.4. Hipotesis 

Terdapat keragaman genotipe tanaman cabai (Capsicum annuum L.) hasil 

induksi mutasi yang teridentifikasi menggunakan teknik RAPD. 

 


