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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting dan bernilai

ekonomi tinggi serta banyak disukai oleh masyarakat. Namun produksi cabai di

Riau masih belum bisa memenuhi permintaan masyarakat. Berdasarkan

pernyataan dari kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Prayitno (2012),

menyatakan bahwa setiap harinya warga Pekanbaru bisa menghabiskan 4 ton

cabai keriting untuk bumbu masak. Menurut Prayitno pasokan cabai keriting di

Pekanbaru tidak sepenuhnya bisa tertutupi dari hasil pertanian petani lokal, untuk

menutup kekurangan ini pasokan didatangkan dari Bukit tinggi, Jawa dan Medan.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Pekanbaru (2013), produksi cabai keriting menurun dari 10.505

ton/tahun menjadi 9.954 ton/tahun. Penurunan produksi cabai di Riau disebabkan

kekeringan, serangan hama dan penyakit terutama. Selain itu laporan dari Deviona

et al. (2011) rendahnya produksi cabai di Riau disebabkan oleh lahan pertanian

yang ada adalah lahan sub marginal yang kurang menguntungkan dan belum

adanya penemuan varietas unggul cabai di lahan gambut.

Keterbatasan lahan subur untuk budidaya tanaman pertaniann sehingga

pengembangan pertanian diarahkan ke lahan sub marjinal. Dilihat dari segi

biofisik dan kimia lahan gambut dengan kematangan saprik dan hemik, cukup

sesuai untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, baik untuk tanaman

pangan, hortikultura, maupun tanaman perkebunan, meskipun lahan gambut

merupakan lahan  yang memiliki tingkat kesuburanyang rendah, pH sangat masam
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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). Provinsi Riau merupakan wilayah yang

memiliki lahan gambut terluas di sumatera yaitu 4.044 juta ha, 56,1% dari luas

lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan Provinsi Riau (Muslim dan

Kurniawan, 2008).

Hasil penelitian Fatwa (2010) melaporkan bahwa pertumbuhan tanaman

cabai keriting pada lahan gambut dangkal mampu berproduksi dengan baik

walaupum belum berproduksi maksimal, hal ini menunjukkan bahwa lahan

gambut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk tanaman cabai.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan adaptasi beberapa

varietas cabai merah keriting yang dibudidayakan di lahan gambut.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan kepada masyakat untuk

membudidayakan cabai yang adaftif di lahan gambut sehingga kebutuhan akan

cabai di Provinsi Riau bisa terpenuhi.

1.4. Hipotesis Penelitian

Terdapat beberapa varietas cabai merah keriting yang memiliki

kemampuan adaptasi lebih baik pada lahan gambut.


