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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cabai merupakan komoditas hortikultura yang penting dan bernilai

ekonomi tinggi. Tanaman ini dapat dikembangkan baik di dataran rendah maupun

dataran tinggi (Syukur et al., 2010). Konsumsi cabai dalam bentuk segar

umumnya tidak dapat digantikan oleh hasil olahan. Kondisi ini menyebabkan

apabila pasokan cabai terganggu maka harganya akan meningkat tajam bahkan

mencapai Rp. 100.000 per kilogram (Puslitbang, 2013).

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau (2013) melaporkan bahwa

produksi cabai  rawit di Riau tahun 2012 sebesar 5.951 ton  dengan luas panen

cabai  rawit  tahun  2012  sebesar  1.395  hektar dan  rata-rata  produktivitas  4,27

ton  per  hektar. Dibandingkan tahun 2011, terjadi kenaikan produksi sebesar 624

ton. Kenaikan ini disebabkan kenaikan  produktivitas  sebesar  2,7 ton  per  hektar

dan kenaikan luas panen sebesar 62 hektar dibandingkan tahun 2011.

Peningkatan ini terjadi karena budidaya sesuai dengan penerapan Good

Agricultural Practices (GAP), dan iklim yang mendukung. Cabai rawit lebih

tahan terhadap serangan hama dan penyakit (layu keriting) dan toleran terhadap

cekaman kekeringan.

Deviona et al. (2011) melaporkan bahwa Riau ternyata masih belum bisa

memenuhi permintaan masyarakat akan cabai. Akibatnya, terpaksa Riau harus

impor cabai dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Jawa dan Sumatera

Utara. Penyebab rendahnya produksi cabai di Riau adalah lahan pertanian yang
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lahan sub marginal yang kurang menguntungkan dan belum banyaknya varietas

unggul yang adaptif di lahan gambut.

Keterbatasan lahan produktif menyebabkan ekstensifikasi pertanian

mengarah pada lahan marjinal. Lahan gambut merupakan lahan marjinal yang

memiliki tingkat kesuburan yang rendah, pH sangat masam dan keadaan

drainasenya yang jelek, dimana saat curah hujan tinggi lahan pertanian umumnya

tergenang, sedangkan jika dimusim kemarau akan terjadi kekeringan (Mulyani

dan Noor, 2011). Propinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut

yang terluas disumatera yaitu 4,044 juta ha , 56,1 % dari luas lahan gambut

Sumatra atau 45% dari luas daratan Provinsi Riau (Muslim & Kurniawan, 2008).

Selain arealnya yang luas gambut merupakan lahan potensial untuk

pengembangan komoditas pertanian, baik itu tanaman pangan, hortikultura

maupun tanaman tahunan (Mulyani dan Noor, 2011).

Hasil penelitian Utami (2012), melaporkan terdapat beberapa genotipe

cabai yang memiliki kemampuan adaptif di lahan gambut di Riau, sehingga

pengembangan cabai di lahan gambut sangat memungkinkan. Varietas unggul

dapat dirakit melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam program pemuliaan

tanaman salah satu tahapan awalnya adalah seleksi terhadap individu-individu

yang adaptif dilahan gambut. Sejalan dengan hal tersebut maka perakitan varietas

cabai unggul yang toleran pada lahan gambut merupakan salah satu upaya

pemulia tanaman. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis telah melakukan

penelitian dengan judul “Kemampuan Adaptasi Beberapa Varietas  Varietas

Cabai Rawit (Capsicum frutescents L.) Di Lahan Gambut”.
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1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adaptasi dan nilai

duga heritabilitas dan variabilitas beberapa varietas cabai rawit di lahan gambut.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui kemampuan adaptasi

dari beberapa varietas cabai yang dibudidayakan di lahan gambut. Sehingga bisa

menjadi informasi dasar dalam pengembangan cabai rawit di lahan gambut.

1.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan adaptasi

dari beberapa varietas yang diuji.


