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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting dan bernilai 

ekonomitinggi di Indonesia. Menurut Prajnanta (2011), cabai merupakan salah satu 

jenissayuran yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Hal ini 

mengakibatkankenaikan permintaan konsumen terhadap cabai.Namun menurut 

Suharsono et al.(2009), pada saat tertentu kebutuhan cabai sangat tinggi sehingga 

produksinasional tidak mampu memenuhi permintaan yang selalu bertambah dari 

tahun ketahun. 

Khusus daerah Riau, masyarakat Riau merupakan masyarakat yang 

sangatkonsumtif terhadap cabai.Kebutuhan cabai di Riau terus meningkat seiring 

dengan pertumbuhan penduduk yang juga terus bertambah, namun produktivitas 

cabai di daerah Riau sendiri masih tergolong rendah dan belum mampu memenuhi 

kebutuhan daerah sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik PekanbaruProvinsi 

Riau(2015)penurunan produktivitas cabai merah terjadi pada tahun 2013 sebesar9089 

tondibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2014 yaitu 9954 ton dan9355 

ton.Angka tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensiproduksi 

cabai yang optimum.Purwati dkk.(2000), yang menyatakan bahwaproduktivitas cabai 

nasional dapat mencapai 12 ton per hektar. 

Seperti halnya tanaman hortikultura yang lain, produksi cabai sendiri 

dihadapkan padaberbagai jenis tantangan. Produksi cabai di Indonesia relative 

terkendala dengan berbagaicekaman yang secara garis besar dapat digolongkan 

menjadi dua jenis yaitu cekaman abiotik(abiotic stress)dan cekaman biotik (biotic 

stress). Berbagai cekamanabiotik seperti cekaman suhu tinggi, genangan,kekeringan, 

kemasaman tanah, intensitas cahaya rendah dan lain-lain juga berpotensimenghambat 

produksi cabai. 

Salah satu faktor abiotik yangmempengaruhi adalah kenaikan suhu yang 

semakin tinggi setiap tahun. Menurut IPCC (2007) menyatakan suhu permukaan 

bumi akan meningkat sebesar 0,2°C per dekade, bahkan prediksi kenaikan suhu pada 
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tahun 2100 akan mencapai 1,8° C – 4,0 °C. Oleh karena itu, suhu tinggi dianggap 

salah satu cekaman lingkungan abiotik yang mengakibatkan penurunan produksi dan 

produktivitas maupun luas panen. Kotak et al. (2007)menyebutkan bahwatanaman 

dikatakan mengalami cekaman suhu tinggi apabilakondisi suhu yangditerima 

melebihi suhu optimum yang dibutuhkan tanaman tersebut.Berdasarkanhal tersebut 

maka dinyatakan perlu ada tanaman yangmemiliki toleransi terhadapcekaman suhu 

tinggi. Pada penelitian oleh Enrickson (2001)juga menyebutkanbeberapa pengaruh 

suhu tinggi terhadap fase generatif yaitu pada suhu > 34oC/≥21°C (siang/malam) 

dengan paparan 6 jam cabai akanmengalami aborsi pada kuncup bunga, jumlah buah 

yang terbentuk menurun. 

Berdasarkan hal tersebut, menemukan varietas yang memiliki ketahanan dan 

toleransi suhu tinggi menjadi hal utama dalam kegiatan pemuliaan.Di bidang, 

pemuliaan tanaman, seleksi merupakan salah satu tahapan yang penting.Salah satu 

kegiatan seleksi adalah melakukan seleksi genetik dengan mengutamakan beberapa 

penanda molekuler.Dengan demikian dalam penelitian ini dilakukan identifikasi 

penanda RAPD untuk membantu seleksi ketahanan terhadap cekaman suhu tinggi 

pada cabai. 

Analisis molekuler DNA untuk keragaman genetik dan kegiatan seleksi 

memerlukan penanda molekuler DNA yang tepat.Penanda yang telah banvak 

digunakan salah satunya adalah Random Amplified PolymorphicDNA(RAPD). 

Penanda ini digunakan untuk mengidentifikasi genotipe tumbuhan, karena memiliki 

kelebihan dalam pelaksanaan dan analisisnya dibandingkan dengan penanda DNA 

yang lain, seperti Restriction Fragmen Length Polymorphisms (RFLP) dan Simple 

Sequence Repeats (SSR) dan Amplified Fragment LengthPolymorhism(AFLP). 

Tingey et al. (1994) menyatakan penanda RAPD, lebili murah, lebih mudah 

dilakukan, cepat memberikan hasil, menghasilkan pollmorphism pita DNA dalam 

jumlah banyak, tidak memerlukan pengetahuan tentang latar belakang genom yang 

dianalisis dan mudah memperoleh primer acak yang dilakukan untuk menganalisis 

genom semua jenis organisme. Hal ini diebutkan oleh Zulfahmi (2013) dalam 

keilmuan dibidang analisis genetika penanda RADP banyak digunakan dalam 
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mengidentifikasi populasi genetik individu, identifikasi kultivar dan klon tanaman, 

pemetaan genetik, filogenik dan marker-assisted selection. 

Analisis keragaman secara genetik menggunakan penanda RAPD telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti diantaranya keragaman genetik cabai 

menggunakan penanda RAPD (Peeraullee dan Sanmukhiya, 2013; Cheema dan Pant, 

2013; Bhadragoudar dan Patil, 2011). Beberapa penelitian lain juga telah 

menyebutkan hasil dari identifikasi penanda RAPD dalam menyeleksi berbagai 

tanaman yang diduga memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. MenurutMohammed 

et al.(2013) menyatakan penanda RAPD paling dapat mendeteksiempat genotipe 

kapas toleran suhu tinggi.Penelitian Kamel M.A. etal.(2010) juga menyebutkan 

terdapat hubungan antara suhu tinggi dengan karakter genetik pada tanaman 

tomat.Sementara disebutkan dalam penelitian oleh Lin etal.(2006) setiap penanda 

genetik memiliki kemampuan pemunculan pita yang berbeda pada tanaman tomat 

dengan perlakuan suhu tinggi. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul 

"Seleksi Beberapa Genotipe Cabai yang Toleran Suhu Tinggi Menggunakan 

Penanda Random Ampfified Polymorphic DNA (RAPD)" 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman dari 

beberapa genotipe cabai yang toleran suhu tinggi menggunakan penanda RAPD. 

 

1.3. Manfaat 

Memberi informasi tentang jenis genotipe cabai yang toleran terhadap 

perlakuan cekaman suhu tinggi.Dan sebagai informasi awal dalam menyusun 

program pemuliaan tanaman. 

 

1.4. Hipotesis 

Diduga terdapat keragaman genetik beberapa genotipe cabai yang toleran 

suhu tinggi dengan menggunakan beberapa penanda RAPD yang berbeda. 


