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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cabai (Capsicum sp) merupakan salah satu komoditas andalan hortikultura 

di Indonesia. Tanaman tersebut ditanam di seluruh provinsi Indonesia karena 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga mendapat prioritas untuk 

dikembangkan. Cabai rawit mengandung zat gizi yang sangat berguna untuk 

kesehatan. Zat gizi yang terkandung di dalam cabai rawit meliputi lemak, protein, 

karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, B2, C dan senyawa alkaloid 

seperti capsaicin, oleoresin, flavanoid dan minyak esensial (Ikpeme et al, 2014).  

Produksi cabai rawit di Indonesia terus mengalami peningkatan, yaitu pada 

tahun 2013 sampai 2014 dengan produksi 713,502 ton dan 800,473 ton hal ini di 

karenakan luas panen yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,76 hektar. Di 

Provinsi Riau produksi cabai rawit cenderung berfluktuatif, pada tahun 2014 

produksi cabai rawit sebesar 6.253 ton dengan luas panen sebesar 1.344 hektar, 

dan rata-rata produksi 4,65 ton per hektar. Dibandingkan tahun 2013, terjadi 

penurunan produksi sebesar 167 ton (2,61 persen) dengan produktivitas sebesar 

0,45 ton per hektarnya (8,82 persen), sedangkan luas panen 2014 mengalami 

kenaikan sebesar 87 hektar (6,92 persen) dibandingkan luas panen tahun 2013 

(Badan Pusat Statistik, 2015). 

Salah satu faktor penyebab rendahnya produksi cabai di Riau adalah lahan 

sub optimal dan belum adanya varietas unggul berdaya hasil tinggi yang sesuai 

dengan agroklimat di Riau. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan membentuk kultivar baru, pembentukan kultivar baru dapat 

dilakukan melalui induksi mutasi. Induksi mutasi dapat dilakukan dengan 

mutagen fisik dan kimia. Mutagen fisik yang banyak digunakan adalah radiasi 

sinar gamma, sedangkan mutagen kimia yang dapat digunakan pada umumnya 

berasal dari senyawa alkyl seperti Ethyl Methane Sulphonate (EMS), Diethyl 

Sulphate (DES), Methyl Methane Sulphonate (MMS) (Wahyudi, 2014). Diantara 

beberapa mutagen tersebut Ethyl Methane Sulphonate (EMS) adalah mutagen 

yang paling banyak digunakan. EMS memiliki rumus kimia C3H8SO3 (Russell, 

1992). Keunggulan dari mutagen kimia EMS ini adalah relatif lebih mudah, 
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efektif dalam menghasilkan mutan yang bermanfaat dan tidak bersifat mutagenik 

setelah terhidrolisis. Beberapa penelitian yang menggunakan EMS untuk memicu 

terjadinya mutasi telah banyak dilakukan, diantaranya pada tanaman paprika yang 

memiliki polen dan buah yang tahan penyakit busuk buah (Ashok et al., 1995), 

tanaman pisang yang tahan atau toleran terhadap penyakit banana bunchy top 

nanovirus (Imelda et al., 2000), tanaman kentang dengan fenotipe yang beragam 

dan tanaman tomat yang tahan penyakit busuk buah (Yudhvir, 1995). Penggunaan 

EMS sebagai mutagen pada tanaman cabai juga telah dilaporkan, misalnya pada 

sweet pepper dengan EMS 1% selama 3-9 jam merangsang ketahanan terhadap 

penyakit powdery mildew (Torodova dan Daskalov, 1979). 

Penggunaan EMS 1% dengan lama perendaman 6, 9 dan 12 jam mampu 

menginduksi keragaman morfologi pada tanaman cabai rawit yang berpengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, panjang dan lebar daun. Rata-rata 

tinggi tanaman cabai rawit pada perlakuan kontrol adalah ±7.92 cm, perendaman 

selama 6 jam menghasilkan  ±6,46 cm, perendaman selama 9 jam menghasilkan  

±5,53 cm, perendaman selama 12 jam menghasilkan  ±4,86 cm. Adapun rata-rata 

jumlah daun pada perlakuan kontrol ±5,83 cm, perendaman selama 6 jam 

menghasilkan  ±4,61 cm, perendaman selama 9 jam menghasilkan  ±4,16 cm, dan  

perendaman selama 12 jam menghasilkan  ±3,66 cm. Pada karakter panjang dan 

lebar daun perendaman selama 6 jam tidak berbeda nyata dengan kontrol, 

sedangkan perendaman selama 9 dan 12 jam berbeda nyata dengan kontrol 

(Rustini dan Pharmawati, 2014). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengaplikasikan EMS dengan 

lama perendaman yang berbeda maka penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul “Induksi Keragaman Cabai Rawit (Capsicum annuum  L.) 

Menggunakan EMS (Ethyl Methane Sulfonate) dengan Lama Perendaman 

yang Berbeda”. 

 

1.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui keragaman tanaman cabai rawit yang diinduksi 

menggunakan EMS dengan lama perendaman yang berbeda. 
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b. Untuk mengetahui lama perendaman yang menyebabkan 50% kematian 

tanaman cabai rawit hasil induksi mutasi EMS. 

1.3. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini  adalah dapat meningkatkan keragaman 

morfologi tanaman cabai rawit yang di induksi menggunakan EMS dengan lama 

perendaman yang berbeda.  

1.4. Hipotesis 

 Penggunaan mutagen EMS dengan lama perendaman yang berbeda 

berpengaruh terhadap  keragaman morfologi tanaman cabai rawit.  

 


