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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan budidaya tanaman cabai (Capsicum annuum L.), tidak 

semata-mata tergantung pada teknik budidaya yang dilakukan, namun 

keberadaan hama dan penyakit sering lebih berpengaruh terhadap hasil panen 

yang tak jarang menyebabkan gagal panen. Nematoda merupakan salah satu 

hama yang sering menyerang tanaman cabai. Beberapa jenis nematoda sering 

ditemukan di daerah perakaran tanaman cabai. Jika tanaman terserang 

nematoda, maka transportasi bahan makanan terhambat dan pertumbuhan 

tanaman terganggu. Selain itu kerusakan sel–sel akar akibat nematoda dapat 

memudahkan bakteri masuk dan menyerang tanaman (Anonim, 2007). 

Sudjono, et al., (1985) mengemukakan bahwa salah satu jenis 

nematoda yang banyak menyerang tanaman dari suku Solaneceae adalah 

Meloidogyne spp. yang dikenal dengan nematoda puru akar. Puru akar 

mengakibatkan jaringan pembuluh akar menjadi sakit dan rusak, sehingga 

kehilangan hasil tanaman akibat terserang nematoda ditentukan antara lain 

oleh nematoda tersebut mulai menyerang dan tingkat populasi awal nematoda. 

Dengan mengetahui populasi awal nematoda menyerang tanaman dapat 

diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai tingkat 

populasi awal nematoda puru akar terhadap pertumbuhan dan hasil cabai. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu mengendalikan nematoda 

dengan tepat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 

 
B. Perumusan Masalah 

Besarnya populasi nematoda yang menyerang akan berpengaruh pada 

produksi biomassa yang dihasilkan. Pengetahuan tentang tingkat populasi 

nematoda perlu dipelajari, karena terkait dengan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, dan hasilnya diharapkan dapat membantu para petani 

mengambil keputusan dalam teknik pengendalian, sehingga dapat menghemat 

biaya, waktu, dan tenaga.  Pemakaian varietas yang memiliki berbagai 

keunggulan, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi serangan dari 

nematoda puru akar.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat suatu perumusan masalah, 

yaitu : 

1. Adakah pengaruh jumlah populasi awal nematoda puru akar       

(Meloidogyne spp.) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah 

(Capsicum annuum L.). 

2.  Berdasarkan kedua varietas cabai besar yang digunakan (Varietas Hot 

beauty dan TM 888), varietas manakah yang lebih tahan terhadap 

nematoda puru akar (Meloidogyne spp.). 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh tingkat populasi nematoda 

puru akar yang diinokulasikan terhadap pertumbuhan dan hasil cabai varietas 

Hot beauty dan TM-888.   
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