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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Cabai rawit (Capsicum annuum L.) adalah salah satu tanaman sayuran 

yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan komoditas sayuran yang 

keberadaannya tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari. Di Indonesia tanaman ini mempunyai arti ekonomi penting 

dan menduduki tempat kedua setelah kacang-kacangan (Ginting dkk, 2013). 

Cabai rawit banyak digunakan sebagai bahan bumbu dapur, bahan utama industri 

saus, industri bubuk cabai, industri mie instan, sampai industri farmasi.   

 Konsumsi cabai rawit di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun yaitu 

sebesar 814,06 ton/hari (Statistik Produksi Sayuran Indonesia, 2008), sedangkan 

produktivitas cabai rawit hanya sebesar 134,882 ton/hektar. Dalam periode 2012-

2014, produksi cabai rawit tertinggi di Riau terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 

6.420 ton, untuk produktivitas tertinggi selama tiga tahun terakhir, juga terjadi di 

tahun 2013 yaitu sebesar 5,10 ton/hektar. Produksi cabai rawit segar dengan 

tangkai tahun 2014 sebesar 6.253 ton dengan luas panen cabai rawit pada 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 

persen). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produktivitas sebesar 0,45 ton 

per hektar (8,82 persen), sedangkan luas panen 2014 mengalami kenaikan sebesar 

87 hektar (6,92 persen) dibandingkan luas panen tahun 2013 (Badan Pusat 

Statistik, 2015). Permasalahan lain yang sering muncul selain tidak stabilnya 

produktivitas cabai rawit antara lain keterbatasan lahan, cuaca buruk, serta 

serangan hama dan penyakit (Prajnanta, 2002).  

 Rendahnya produksi cabai selain disebabkan oleh faktor iklim dan 

agronomis seperti penggunaan pupuk secara tidak seimbang (Purnomo, 2003) 

juga karena banyaknya kendala dalam budidaya cabai rawit yang dihadapi petani 

seperti harga pemasaran yang tidak stabil (Maflahah, 2010), modal usaha yang 

cukup besar (Anwarudin dkk., 2015) dan pemakaian benih berkualitas rendah 

(Raka dkk., 2012). Untuk mengatasi hal itu, perlu dikembangkan kultivar baru 

cabai rawit yang memiliki sifat unggul termasuk sifat ketahanan terhadap 

penyakit. Kultivar baru dapat diperoleh melalui induksi mutasi (Hasibuan, 2011). 
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 Induksi mutasi merupakan salah satu metode yang efektif untuk 

meningkatkan keragaman tanaman. lnduksi mutasi dapat dilakukan secara 

alamiah atau melalui teknik kimia atau fisik ataupun kombinasi keduanya 

(Hemon, 2009). Mutasi induksi dapat di lakukan dengan perlakuan bahan 

mutagen tertentu (Soeranto, 2003). Mutagen yang paling sering digunakan yaitu 

salah satunya adalah mutagen fisik radiasi sinar gamma. Sinar gamma adalah 

salah satu mutagen fisik yang sering digunakan dalam teknik mutagenesis 

tanaman (Faradilla, 2008). Induksi tanaman dengan radiasi sinar gamma 

merupakan salah satu cara dalam meningkatkan keragaman genetik tanaman 

(Hanafiah, 2011). Iradiasi sinar gamma sering digunakan dalam usaha pemuliaan 

tanaman karena dapat meningkatkan variabilitas yaitu persentase tumbuh tanaman 

harus setinggi-tingginya dengan kerusakan yang serendah-rendahnya (Dwiantmini 

dkk., 2009), sehingga dapat menghasilkan mutan yang mempunyai sifat atau 

karakter positif dan terwariskan ke generasi berikutnya sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh pemulia (USU, 2009).  

 Di Indonesia, pemuliaan mutasi telah dilaporkan pada berberapa tanaman, 

seperti cabai dengan radiasi sinar gamma pada bunga cabai (Alwi dkk., 2009) dan 

benih cabai (Gaswanto dkk., 2014). Pada bawang putih (Sutarto, 2004), kunyit 

(Anshori, 2014), sorgum manis (Surya, 2006), kedelai (Purnamaningsih dkk., 

2014), kacang hijau (Daeli, 2013). Pada krisan cv. Pink Fiji (Dwimahyani, 2006), 

kecombrang (Dwiatmini dkk., 2009), anyelir (Aisyah dkk., 2009), jambu biji 

(Akrom dkk., 2014), nilam (Kadir dkk, 2007), kapas (Harsanti, 2013), jahe (Devy 

dan Dodo, 2006), anthurium (Astuti, 2007) dan anggrek (Wardhani dkk, 2007). 

 Namun, sampai pada tahun 2016 ini masih sangat sedikit sekali penelitian 

tentang radiasi sinar gamma pada benih cabai yang menghasilkan kultivar cabai 

yang unggul. Gaswanto dkk., (2016) menjelaskan bahwa dosis iradiasi sinar 

gamma yang tepat untuk tanaman cabai adalah 200 Gy-500 Gy. Penelitian ini 

menghasilkan benih cabai unggul yang tahan terhadap penyakit begomovirus dan 

mempunyai presentase perkecambahan yang tinggi. Selanjutnya penelitian 

Aruldoss dan Mullainatahan (2015) menghasilkan dosis benih yang optimal. 

Benih yang diiradiasi sebaiknya tidak dengan dosis 500 Gy-700 Gy karena 

menunjukkan adanya kerusakan pada setiap benih yang diradiasi. Sedangkan 
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menurut Oemar dkk.(2008) pada radiasi 300 Gy-400 Gy adalah radiasi yang ideal 

karena menghasilkan perubahan yang tidak terlalu signifikan dan tidak 

menyebabkan kematian pada benih cabai itu sendiri. Rao dan Laksmi (1979) 

mengatakan bahwa pada tanaman yang diiradiasi 400 Gy menghasilkan 60-90% 

benih yang steril. Dari berbagai penelitian tersebut perlu dicari dosis optimum 

yang dapat menghasilkan keragaman  mutan (mutant variability) terbanyak, yang 

pada umumnya terjadi pada atau sedikit dibawah nilai LD50 (Lethal Dose 50). 

LD50 adalah dosis yang menyebabkan 50% kematian dari populasi yang diradiasi 

(Aisyah dkk., 2009).  

 Pada penelitian ini diseleksi dosis optimum yang dapat menghasilkan 

mutan yang di inginkan dengan jumlah terbanyak, dan dicari nilai LD50 untuk 

setiap genotipe klon cabai rawit yang digunakan. Sementara penelitian yang 

dilakukan, penulis mencoba meradiasikan tanaman cabai rawit dengan berbagai 

dosis radiasi sinar gamma pada tanaman cabai rawit yang telah diteliti oleh 

peneliti terdahulu dan mencari nilai LD50 (Lethal Dose 50) tanaman cabai rawit 

tersebut. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian 

dengan judul “Induksi Keragaman Melalui Mutasi Radiasi Sinar Gamma 

Tanaman Cabai Rawit (Capsicum annuum L.)”. 

1.2.Tujuan 

a. Untuk melihat keragaman tanaman cabai rawit hasil radiasi sinar gamma. 

b. Untuk mengetahui nilai LD50 (Lethal dose 50) genotipe tanaman cabai 

rawit (Capsicum annuum L.). 

 

1.3. Manfaat 

 Meningkatkan keragaman genetik pada tanaman cabai rawit melalui 

aplikasi beberapa dosis radiasi sinar gamma. 
 

1.4.Hipotesis 

 Terdapat keragaman tanaman cabai rawit akibat perbedaan pemberian 

dosis radiasi sinar gamma. 

 


