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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman cabai (Capsicum spp.) merupakan salah satu tanaman penting di 

Indonesia. Bosland (1996) menyatakan cabai merupakan salah satu spesies 

tanaman yang memiliki nilai ekonomi penting di dunia. Luas pertanaman cabai 

rawit di Indonesia pada tahun 2015 yaitu mencapai angka 134 ribu ha (BPS, 2015) 

dan merupakan luasan terbesar pada komoditi sayuran. Produksi cabai secara 

nasional tahun 2015 sebesar 869 ton (BPS, 2015), besarnya produksi ini masih 

belum dapat memenuhi kebutuhan belanja masyarakan di Indonesia. Harga 

komoditas cabai di pasar sangat berfluaktif. Pada saat tertentu harga melonjak 

tajam, lonjakan tajam tersebut dapat disebabkan oleh faktor musim dan kebutuhan 

masyarakat yang semakin meningkat. 

Rendahnya produktivitas cabai di Indonesia disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain tingkat pengetahuan atau penguasaan teknologi oleh petani 

yang masih kurang, terbatasnya modal, serangan hama penyakit cabai (Soetiarso 

et al., 2006), pemeliharaan tanaman cabai kurang intensif, pemanfaatan lahan 

kurang efektif, pengambilan data yang tidak relevan dan varietas-varietas unggul 

yang tersedia di dalam negeri masih terbatas. 

Berbagai usaha dalam meningkatkan produktivitas cabai perlu dilakukan 

untuk memenuhi permintaan pasar, salah satu cabai yang banyak diminati oleh 

masyarakat secara umum adalah cabai rawit. Upaya peningkatan kualitas dan 

produktivitas cabai terutama cabai rawit adalah melalui kegiatan pemuliaan 

tanaman. Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki sifat tanaman melalui 

perbaikan daya dan kualitas  hasil, perbaikan  daya resistensi  terhadap   hama  dan
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penyakit tertentu, maupun perbaikan terhadap kemampuan untuk mengatasi   

cekaman lingkungan abiotik (Mangoendjidjo, 2003). Benih bermutu dari varietas 

unggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi, 

tidak terkecuali pada tanaman cabai rawit.  

Perbandingan antara permintaan pasar dan daya hasil cabai rawit di 

Indonesia belum seimbang, hal itu erat kaitannya dengan proses budidaya 

tanaman. Penggunaan benih lokal dan benih turunan dalam proses budidaya masih 

banyak dijumpai, sebagai contoh petani cabai rawit yang berada di Kec. 

Poncokusumo, Kab. Malang, Jawa Timur. Benih lokal dan benih turunan ini dapat 

mengakibatkan penurunan daya hasil dan kualitas tanaman cabai rawit dalam 

kurun waktu tertentu. Kecenderungan petani dalam penggunaan benih lokal dan 

benih turunan ini sangat disayangkan karena tujuan untuk memaksimalkan hasil 

panen pada budidaya tanaman ini tidak tercapai. Oleh karena kecenderungan 

tersebut maka usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktifitas 

tanaman cabai rawit yaitu dengan budidaya secara intensif menggunakan benih 

unggul. 

Benih unggul didapatkan apabila terdapat program pemuliaan dan metode 

seleksi yang efektif dan efisien. Langkah awal untuk menunjang program 

pemuliaan sebelum melakukan seleksi adalah melakukan karakterisasi dan 

menganalisis keragamannya. Karakterisasi bertujuan untuk melihat 

keanekaragaman morfologi dan genetik diantara genotipe-genotipe cabai yang 

diuji, sehingga nantinya dapat diketahui karakter yang diharapkan dari tanaman 

uji. Luasnya wilayah Kec. Poncokusumo dengan jumlah desa sebanyak 17 desa 



3 

   

 

 

melatarbelakangi diambilnya bahan tanam cabai rawit sebanyak 16 genotip untuk 

mewakili masing-masing desa pada penelitian ini yang mana asal genotip tersebut 

tercantum dalam Tabel 2. 

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dilakukan penelitian mengenai 

karakter morfologi dari tanaman cabai rawit yang ditanam petani di Kecamatan 

Poncokusumo melalui kegiatan karakterisasi tanaman cabai rawit. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permintaan akan cabai rawit oleh masyarakat Indonesia meningkat setiap 

tahunnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan cabai rawit yang cukup 

dipasaran oleh beberapa faktor, salah satunya karena faktor produksi cabai rawit 

yang belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena dalam proses budidaya tanaman 

cabai rawit tersebut petani di Indonesia masih marak menggunkan benih turunan 

ataupun benih lokal sebagai bahan tanamnya, sebagaimana yang telah dilakukan 

oleh kebanyakan petani cabai rawit di wilayah Kec. Poncokusumo yang mana 

benih tersebut masih belum teruji pasti mengenai daya hasil dan kualitasnya. 

Usaha dalam perakitan varietas unggul sebagai langkah untuk meningkatkan 

produksi tanaman cabai rawit baik secara kualitas maupun kuantitas dapat 

dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman, kegiatan ini memerlukan 

pengetahuan mengenai karakter dari suatu tanaman, dengan langkah awal 

penunjang dalam kegiatan tersebut yaitu dengan melakukan karakterisasi. 

Karakterisasi bertujuan untuk melihat keanekaragaman morfologi dan genetik 

diantara genotipe cabai yang diuji, sehingga nantinya dapat diketahui karakter 

yang ada pada tanaman uji. Luasnya wilayah Kec. Poncokusumo dengan jumlah 
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desa sebanyak 17 desa melatarbelakangi diambilnya bahan tanam cabai rawit 

sebanyak 16 genotip untuk mewakili masing-masing desa pada penelitian ini. 

Berdasarkan rumusan yang disebutkan di atas, maka akan dilakukan 

penelitian mengenai Karakterisasi Morfologi 16 Genotipe Tanaman Cabai Rawit  

(Capsicum frutescens) di Kecamatan Poncokusumo yang diharapkan masing-

masing genotipe memiliki keragaman karakter morfologi. 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai karakter 

morfologi dari 16 genotipe tanaman cabai rawit asal Kec. Poncokusumo yang 

meliputi karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. 

1.4. Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H1 = Diduga terdapat keragaman karakter morfologi pada masing-masing    

 genotipe tanaman cabai rawit asal Kec. Poncokusumo yang digunakan 

 sebagai tanaman uji. 

H0 = Diduga tidak terdapat keragaman karakter morfologi pada masing-                

 masing genotipe tanaman cabai rawit asal Kec. Poncokusumo yang 

 digunakan sebagai tanaman uji. 

1.5. Manfaat  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakter 

morfologi pada 16 genotipe tanaman cabai rawit asal Kec. Poncokusumo, 

sehingga dapat diketahui perbedaan karakter morfologi antar genotipe tersebut. 


