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I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cabai merah keriting (Capsicum annuum L.) merupakan suatu komoditas 

sayuran populer dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Produksi cabai merah di Riau 

dari tahun 2011 hingga 2015 relatif rendah jika dibandingkan dengan beberapa 

provinsi di Sumatera, sehingga provinsi Riau masih sangat bergantung pada suplai 

dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi     

(Inardo dkk., 2014). 

Rendahnya produksi cabai di Riau disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya belum ada varietas cabai yang adaptif terhadap lahan submarjinal, 

sedangkan kondisi tanah di Riau yang sebagian besar merupakan lahan 

submarjinal yaitu lahan gambut. Berdasarkan badan pusat statistik Riau (2014), 

pada tahun 2012 tercatat keseluruhan lahan gambut di Riau yaitu sekitar 4,9 juta 

hektar. Selain itu, kebutuhan akan cabai khususnya di Riau mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. 

Salah satu upaya dalam meningkatkan produksi cabai dengan varietas 

unggul dan dalam waktu singkat melalui teknik kultur anter. Kultur anter 

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanaman haploid dan sangat 

membantu dalam upaya pemuliaan tanaman. Kultur anter dapat menghasilkan 

kultivar-kultivar baru yang dapat memperbaiki sifat-sifat tanaman cabai. Melalui 

tanaman haploid sifat-sifat resesif mudah dideteksi dan sifat fenotipe dari tanaman 

haploid merupakan gambaran dari sifat genotipenya (Owen et al., 1988). 

Sumber karbon diperlukan dalam kultur anter karena eksplan belum dapat 

memenuhi keperluan hidupnya melalui fotosintesis, selain itu juga sukrosa 

berfungsi sebagai pengatur tekanan osmotik medium (Wattimena dkk., 2011). 

Sukrosa merupakan sumber karbon dan sumber energi yang paling banyak 

digunakan di dalam kultur jaringan untuk menginduksi kalus (Sitorus dkk., 2011). 

Konsentrasi suksora yang digunakan untuk pembentukan kalus pada anter 

anthurium adalah 30 g/L (Winarto dkk., 2010), respon androgenik pada kultivar 

cabai yang berbeda (C. annuum L.)  adalah  30 g/L (Ercan and Sensoy, 2011), 

induksi kalus binahong (Basella rubra L.) secara in vitro adalah 40 g/L       
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(Sitorus dkk., 2011), dan induksi tanaman haploid Dianthus Sp. adalah 60 g/L 

(Kartikaningrum dkk., 2011).  

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa tanaman yang 

berbeda memiliki kebutuhan konsentrasi sukrosa berbeda untuk menghasilkan 

kalus, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul : “Optimasi 

Konsentrasi Sukrosa terhadap Induksi Kalus Cabai Merah Keriting        

(Capsicum annuum L.) Melalui Kultur Anter”. Oleh karena itu, optimasi 

konsentrasi sukrosa menjadi poin penting dalam penelitian ini. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsentrasi sukrosa yang 

optimal terhadap induksi kalus cabai merah keriting (Capsicum annuum L.) 

melalui kultur anter. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah diharapkan penelitian ini dapat mengetahui 

konsentrasi sukrosa yang optimal terhadap induksi kalus cabai merah keriting 

(Capsicum annuum L.) melalui kultur anter.  

 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah terdapat konsentrasi sukrosa yang optimal 

terhadap induksi kalus cabai merah keriting (C. annuum L.) melalui kultur anter. 

  

 

 

 


