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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Cabai merupakan tanaman sayuran yang mempunyai potensi besar untuk 

dikembangkan di Indonesia. Produk yang dipasarkan biasanya dalam bentuk segar 

baik yang sudah masak secara fisiologis (merah) ataupun masih hijau. Konsumsi 

cabe dalam bentuk segar umumnya tidak dapat digantikan oleh hasil olahan. 

Kondisi ini menyebabkan apabila pasokan cabe terganggu maka harganya akan 

meningkat tajam bahkan mencapai Rp. 62.500 per kilogram (DISPERINDAG, 

2016). 

Kebutuhan akan cabai di Indonesia terus meningkat, seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Namun produksi masih tergolong rendah. 

Beberapa faktor penyebab rendahnya produksi cabai adalah terbatasnya lahan 

subur yang semakin berkurang, sehingga petani beralih lahan ke lahan sub 

marginal yang kurang menguntungkan dan memiliki input yang sangat tinggi, dan 

belum adanya penemuan varietas unggul cabai di lahan gambut (Deviona et al., 

2011). 

Berdasarkan data BPS (2014) bahwa produktivitas cabai rawit segar di Riau 

pada tahun 2014 dibanding 2013 mengalami penurunan, dari 6.420 ton/ha menjadi 

6.253 ton/ha. Akan tetapi, luas panen tanaman cabai rawit pada tahun 2014 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 1.257 ha menjadi 1.344 

ha.Berdasarkan data tersebut maka produktivitas dan kualitas cabai  masih perlu 

diperbaiki, hal ini mendorong pemulia untuk melakukan perbaikan karakter pada 

tanaman cabai. Keragaman genetik yang luas pada cabai, merupakan modal dasar 

bagi program pemuliaan tanaman. Hilmayanti et al. (2006) menyatakan pada 

umumnya pemuliaan cabai dilakukan melalui hibridisasi yang diikuti dengan 

seleksi. Seleksi pada cabai akan memberikan kemajuan genetik yang tinggi jika 

karakter yang dilibatkan dalam seleksi mempunyai heritabilitas yang tinggi. 

Koleksi berbagai genotipe atau plasma nutfah dapat berasal dari plasma 

nutfah lokal maupun introduksi. Karakter cabai unggul merupakan karakter-

karakter yang mendukung hasil tinggi dan kualitas buah yang baik. Oleh karena 
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itu, untuk mendapatkan karakter unggul tersebut perlu diketahui keragaman 

fenotip dan parameter genetik yang digunakan sebagai pengukur potensi genetik, 

antara lain adalah koefisien keragaman genetik dan nilai heritabilitas.  

Keragaman genetik merupakan salah satu syarat yang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha pemuliaan tanaman. Dengan adanya keragaman 

genetik dalam suatu populasi berarti terdapat variasi nilai genotipe antar 

individudalam populasi tersebut (Sofiari dan Kirana, 2009). Sujiprihati et al,. 

(2003) menyatakan bahwa keanekaragaman populasi tanaman memiliki arti 

penting dalam pemuliaan tanaman. Usaha perbaikan genetik tanaman cabai 

memerlukan adanya plasma nutfah dengan keragaman genetik yang luas. Syukur 

et al., (2012) menyatakan bahwa langkah awal bagi setiap program pemuliaan 

tanaman adalah koleksi berbagai genotipe yang kemudian dapat digunakan 

sebagai sumber untuk mendapatkan genotipe yang diinginkan atas dasar 

pemuliaan tanaman. Keragaman genetik sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses seleksi dalam program pemuliaan tanaman (Poehlman dan Sleeper, 1995). 

Selain itu, perlu juga diketahui nilai heritabilitas karakter-karakter yang akan 

dijadikan target seleksi (Pinaria et al. 1995). 

Beberapa penelitian tentang keragaman genetik, heritabilitas dan pewarisan 

pada cabai telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Manju dan 

Sreelathakumary (2002), Sreelatha-kumary dan Rajamony (2004), Lestari et al. 

(2006), Hilmayanti et al. (2006), Smitha et al. (2007), Marame et al. (2008), 

Ajjapplavara dan Channagoudra (2009) dan Sharma et al. (2010). Nilai koefisien 

keragaman genetik dapat memberi informasi mengenai keragaman genetik dari 

suatu tanaman sehingga dapat diketahui tingkat keluasan dalam pemilihan 

genotipe harapan. Heritabilitas merupakan gambaran mengenai kontribusi genetik 

dan lingkungan terhadap suatu karakter yang terlihat di lapang (Surapto dan 

Kairudin, 2007). 

Ada beberapa tipe persilangan yang dilakukan  dalam rangka menghasilkan 

varietas unggul baru, di antaranya persilangan dialel. Rancangan ini terbukti dapat 

membantu pemulia cabai untuk memilih materi pemuliaan, berupa pasangan 

galur-galur inbred yang menghasilkan kombinasi terbaik yang memiliki sifat 

heterosis (Sousa dan Maluf, 2003). Dengan menggunakan rancangan diallel dapat 
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diketahui potensi hasil suatu kombinasi hibrida. Rancangan persilangan diallel 

terdiri dari tiga metode yaitu 1) dialel penuh (full diallel), 2) setengah dialel (half 

diallel), dan 3) dialel persial (partial diallel) (Griffing, 1956 dalam Undang, 

2014). Persilangan dialel merupakan persilangan dengan menggunakan seluruh 

kombinasi persilangan yang mungkin diantara sekelompok tetua, termasuk 

persilangan sendiri tetua tersebut. Analisis dialel digunakan untuk menganalisis 

data hasil seluruh kombinasi persilangan tersebut. Metode persilangan dialel 

digunakan untuk mengidentifikasi tetua-tetua superior dalam jumlah besar atau 

juga mengidentifikasi dari sejumlah besar genotipe tetua yang mampu 

memberikan efek heterotik pada hibrida F1-nya (Baihaki, 2000); Syukur et al. 

2012). Pada metode persilangan full diallel terdapat kelebihan dari rancangan 

persilangan lainnya, yaitu banyaknya kombinasi persilangan tetua sehingga 

tingginya keragaman yang terbentuk. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui presentase hasil persilangan dengan metode full diallel. 

2. Untuk mengetahui keragaman karakter hasil persilangan dengan metode full 

diallel. 

 

1.3. Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan keragaman plasma nutfah sebagai dasar seleksi pada 

pemuliaan tanaman cabai rawit. 

2. Jika penelitian berhasil maka bisa menjadi rujukan kepada masyarakat untuk 

membudidayakan cabai rawit pada lahan sub marginal sehingga permintaan 

cabai rawit di Riau bisa  terpenuhi. 

 

1.4. Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah terbentuknya galur F1 hasil persilangan  

cabai rawit sebagai bentuk koleksi dan keragaman plasma nutfah. 


