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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Deskripsi Cabai 

2.1.1.  Sejarah dan Botani Cabai 

Cabai berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, serta wilayah Andes     

di Amerika Selatan. Sebelum menyebar ke belahan dunia lain, cabai terlebih 

dahulu menyebar ke Eropa melalui Spanyol dan dikenal sebagai chilli pepper atau 

guinea pepper. Kawasan Eropa Tenggara (bagian Timur di Laut Tengah) sampai 

ke Portugal (bagian Barat di Samudra Atlantik) cabai dikenal sebagai rempah-

rempah. Bangsa Spanyol dan Portugis kemudian mengenalkan cabai ke wilayah 

jajahannya atau wilayah-wilayah yang dikunjungi untuk melakukan kontak 

perdagangan rempah-rempah, seperti India, China, Korea, Jepang, Filipina, 

Malaka, dan Indonesia (Zulkarnain, 2013). 

Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, cabai diklasifikasikan dalam taksonomi 

sebagai berikut, Kerajaan: Plantae, Divisi : Spermatophyta, Subdivisi : 

Angiospermae, Kelas : Dicotyledoneae, Subkelas : Sympetalae, Ordo : Solanales, 

Famili : Solanaceae, Genus : Capsicum, Spesies : Capsicum annuum L.     

(Ripangi, 2012).  

Cabai di daerah tropis merupakan tanaman tahunan, sedangkan di daerah 

subtropis cabai tumbuh sebagai tanaman semusim berbentuk perdu. Sistem 

perakaran cabai tergolong kedalam akar tunggang yang terdiri atas akar primer, 

akar sekunder, dan akar tersier. Panjang akar primer berkisar antar 35-50 cm, dan 

akar sekunder antara 35-45 cm (Zulkarnain, 2013). 

Batang pada cabai merah umumnya dibedakan menjadi dua macam batang 

yaitu batang primer yang berwarna coklat hijau serta berkayu dengan panjang    

20-28 cm dan batang sekunder yang merupakan percabangan, biasanya berwarna 

hijau dengan panjang berkisar 5-7 cm (Sastradiharja, 2011). 

Daun cabai merah umumnya berbentuk lonjong atau oval yang berukuran 

panjang 8-12 cm, lebar 3-5 cm dan dibagian pangkal dan ujung daun meruncing. 

Panjang tangkai daunnya berkisar 2-4 cm yang melekat pada percabangan, 

sedangkan tulang daunnya berbentuk menyirip, daun bagian atas berwarna hijau 

gelap sedangkan daun bagian bawah berwarna hijau terang (Ripagi, 2012). 
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Bunga cabai tergolong bunga lengkap karena terdiri dari kelopak bunga, 

mahkota bunga, benang sari, dan putik. Panjang bunga biasanya 0,8-1,5 cm, lebar 

0,5 cm, dan panjang tangkai bunga antara 3-8 cm. Tangkai putik berwarna putih, 

panjangnya sekitar 0,5 cm. Kelapa Putik berwarna kekuning-kuningan. Tangkai 

sari berwarna putih dengan panjang sekitar 0,5 cm. Kepala sari yang belum 

matang berwarna biru atau ungu. Dalam satu bunga terdapat satu putik               

dan 5-7 benang sari. Bunga cabai menyerbuk sendiri, tetapi penyerbukan silang 

secara alami dapat terjadi dengan bantuan lebah dengan persentase persilangan 

berkisar 7,6-36,8 %. Bunga pertama terbentuk pada umur 23-31 hari sesudah 

tanam (HST) (Zulkarnain., 2012). 

Buah cabai merah keriting berwarna hijau saat muda dan merah ketika 

siap panen. Permukaan buah rata, licin dan yang sudah matang berwarna cerah 

mengkilat. Panjang buah berkisar 9-15 cm, diameternya 1-1,75 cm dan berat 

bervariasi antara 7,5-15 g/buah. Letak buah menggantung pada percabangan atau 

ketika daun (Sastradiharja, 2011). 

 

2.1.2.  Syarat Tumbuh Cabai  

Ketinggian tempat untuk penanaman cabai adalah adalah dibawah       

1400 m dpl. Tanah merupakan tempat tumbuh tanaman, sehingga tanah harus 

subur dan kaya akan bahan organik. Derajat keasaman tanahnya (pH tanah) antara       

6.0-7.0, tetapi akan lebih baik jika pH tanah yang akan ditanami 6.5. Tanah harus 

bertekstur remah atau gembur. Walaupun demikian cabai masih dapat ditanam di 

tanah lempung (berat), tanah agak liat, tanah merah, maupun tanah hitam. Tanah 

yang demikian harus diolah terlebih dahulu sebelum ditanami (Wijoyo, 2009). 

Curah hujan yang rendah menyebabkan tanaman kekeringan dan 

membutuhkan air untuk penyiraman. Sebaliknya, curah hujan yang tinggi 

terutama ketika berbunga dapat menyebabkan bunga gugur (Sastradiharja, 2011). 

Suhu yang dibutuhkan tanaman cabai adalah 25 
0
C - 27 

0
C pada siang hari 

dan 18 
0
C - 20 

0
C pada malam hari. Cabai sangat peka terhadap cuaca dingin dan 

lembab. Varietas cabai dengan rasa pedas lebih toleran terhadap suhu tinggi 

daripada varietas cabai dengan rasa yang kurang pedas. Lama penyinaran yang 

dibutukan tanaman cabai 10-12 jam penyinaran sehari (Ripagi, 2012). 
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2.2. Kultur Anter 

Kultur anter disebut juga dengan kultur haploid. Kultur haploid adalah 

kultur yang menghasilkan tanaman haploid. Tanaman haploid adalah tanaman 

yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom gamet (n). 

Dengan demikian, tidak sama dengan jumlah kromosom dasar. Kultur anter 

memberi peluang untuk menghasilkan galur murni secara cepat, tanpa melalui 

banyak generasi silang dalam sebagaimana halnya metode pemuliaan 

konvensional. Kegunaan lain tanaman haploid adalah membuat homozigot 

ketidakserasian sendiri (self incompatibility). Ketidakserasian sendiri dikendalikan 

oleh alel S. Dengan kultur haploid dan penggandaan kromosom bisa didapat 

genotipe S yang homozigot misalnya S1S1, S2S2, yang tidak mungkin diperoleh 

melalui hibridisasi seksual (Wattimena dkk., 2011). 

Kultur anter telah berhasil digunakan pada berbagai spesies tanaman, 

namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan induksi haploid 

andogenik yang menyebabkan penggunaan teknik tersebut belum merupakan hal 

yang rutin, khususnya ketika regenerasi tanaman diperoleh melalui lintasan 

embriogenesis tak langsung yaitu melalui tahap pembentukan kalus. Faktor 

tersebut, yaitu genotipe, status fisiologi tanaman donor, tahap perkembangan 

mikrospora, perlakuan sebelum eksplan dikulturkan, media kultur (media dasar, 

zat organik, sumber karbon, zat pengatur tumbuh, pemadat), lingkungan fisik 

kultur, serta umur dan ukuran kalus yang dikulturkan (Wattimena dkk., 2011). 

Genotipe tanaman donor memiliki peranan penting dalam kultur anter, 

karena tidak semua varietas atau kultivar mampu beradaptasi pada semua 

komposisi media. Variaetas yang mampu beradaptasi dengan semua komposisi 

media memiliki frekuensi induksi yang lebih tinggi dibandingkan varietas atau 

kultivar yang yang bersifat rekalsitran. Genotipe juga mempengaruhi persentase 

pembentukan kalus. Rekalsitran ketidaktanggapan sel, jaringan atau organ 

tanaman terhadap kultur in vitro. Tanggap yang optimal berhubungan dengan 

waktu pengambilan bunga (Benson, 2000).  

Mikrospora adalah alat kelamin (gamet) jantan yang bersifat haploid, yaitu 

hanya memiliki setengah set kromosom dari kromosom somatik. Mikrospora 

disebut juga dengan serbuk sari. Mikrospora akan berkembang lebih lanjut          
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ke tahap pembentukan satu inti/uninukleat yang kemudian dilanjutkan ke tahap 

dua inti/binukleat. Morfologi bunga cabai merah pada beberapa fase 

perkembangan dan warna anter cabai merah dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

          

     

 

 

        

 

 

Sumber : Bashaar (2008) 

 

Gambar 2.1. Morfologi bunga cabai merah pada beberapa fase perkembangan     

a) Kuncup bunga sebelum dilepas kelopak dan mahkotanya dan     

b) Kuncup bunga setelah dilepas kelopak dan mahkotanya 
 

 

Sumber : Vega dkk. (2013) 

 

Gambar 2.2. Warna Anter cabai merah a) Hijau, b) Hijau keunguan di ujung,       

c) Mendekati ungu dan d) Ungu 

 

Stadia kuncup bunga atau anter pada tanaman cabai yang tepat adalah 

yang mengandung lebih dari 50 % mikrospora terdapat pada tahap uninukleat 

akhir dan awal binukleat yang ditandai dengan ciri morfologi yaitu sepal lebih 

panjang dari petal (Lantos et al., 2012). Pada tanaman dengan struktur bunga 

sempurna seperti cabai, ukuran bunga yang menunjukkan tahap perkembangan 

mikrospora yang sesuai untuk dikulturkan umumnya mengikuti rumus rasio 

sepal/kuncup bunga (bract/bud ratio).  

a 

b 

a) b) c) d) 
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Anter cabai yang digunakan pada kuncup bunga yang ukuran sepal dan 

petalnya sama panjang atau sedikit lebih panjang merupakan anter yang paling 

tanggap untuk induksi embriogenesis (Nowaczyk and Kisiala, 2006).               

Pada penelitian Nowaczyk and Kisiala (2006), dibuktikan bahwa antera cabai 

yang berasal dari bunga di mana panjang petal bunga hampir dua kali lipat sepal 

tidak menunjukkan kemampuan terhadap embriogenesis langsung, tetapi hanya 

menghasilkan kalus. Tampaknya kemampuan menginduksi kalus tersebut juga 

tergantung dari genotipe yang digunakan bukan hanya dari tahap perkembangan 

mikrospora saja. 

Umumnya praperlakuan sebelum anter dikulturkan dapat meningkatkan 

perubahan mikrospora yang semula pada lintasan gametofitik menjadi sporofitik 

atau androgenesis (Datta, 2005). Praperlakuan baik pada bunga, anter, atau pollen 

yang umum dilakukan yaitu perlakuan suhu (suhu tinggi atau rendah), etanol, 

sentrifugasi, pengurangan tekanan atmosfir, irradiasi, fotoperiod, osmotik tinggi 

dengan manitol dan pembatasan nutrisi pada medium kultur (starvation), baik 

pada bunga, anter, atau polen sebelum dikulturkan. Diantara semua praperlakuan 

tersebut metode praperlakuan yang biasa digunakan pada anter cabai yaitu 

praperlakuan suhu dingin. Praperlakuan dingin untuk membuat degradasi dinding 

sel dan tepatum melambat serta mendorong terbukanya lokul anter, sehingga butir 

tepung sari dapat keluar lebih cepat (Wattimena dkk., 2011). 

Media dasar MS dari Murashige and Skoog (1962) merupakan media yang 

banyak digunakan. Medium dengan komposisi media dan pH yang sesuai bukan 

saja menyediakan hara bagi pertumbuhan dan perkembangan mikrospora, namun 

juga mengarahkan lintasan perkembangan tersebut terutama saat awal 

perkembangannya menjadi embrio. 

Suplai karbon diperlukan dalam kultur in vitro, karena anter belum dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya melalui fotosintesis, selain juga sebagai pengatur 

tekanan osmotilk medium. Sumber karbon yang dapat digunakan adalah sukrosa, 

glukosa, atau fruktosa. Keller et al. (1975) menyatakan bahwa sukrosa merupakan 

sumber gula terbaik dibanding dengan glukosa, maltosa atau rafinosa.  

Media dalam kultur in vitro menyediakan tidak hanya unsur-unsur hara 

tetapi juga karbohidrat seperti sukrosa untuk menggantikan karbon yang biasanya 
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didapat dari atmosfer melalui fotosintesis. Sukrosa digunakan sebagai sumber 

energi dan sebagai pengatur tekanan osmotik pada media. Dalam media MS, 

setengah dari potensial osmotik disebabkan oleh adanya sukrosa. Sukrosa adalah 

disakarida dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa merupakan bentuk utama dalam 

transport gula dari daun ke bagian-bagian lain tanaman melalui sistem vaskular. 

Keuntungan sukrosa dibandingkan glukosa sebagai bentuk transport gula mungkin 

karena atom karbon anomernya berada dalam keadaan terikat, jadi melindungi 

sukrosa dari serangan oksidatif atau hidrolitik oleh enzim-enzim tanaman 

(Herwinaldo, 2010). 

Konsentrasi suksora pada pembentukan kalus pada anter anthurium adalah 

30 g/L (Winarto dkk., 2010), regenerasi tanaman haploid Chrysanthemum 

(Dendranthema grandiflorum) adalah 30 g/L (Khandakar et al., 2014), induksi 

embrio mikrospora melalui kultur anter pada seleksi genotipe cabai adalah 30 g/L 

(Taskin et al., 2011), respon androgenik pada kultivar cabai yang berbeda 

(Capsicum annuum L.) adalah 30 g/L (Ercan and Sensoy, 2011), inisiasi kalus 

embriogenik pada kultur jantung pisang ‘curup’ adalah 30 g/L                      

(Marlin dkk., 2012), induksi kalus binahong (Basella rubra L.) secara in vitro 

yaitu 40 g/L (Sitorus dkk., 2011), kultur anter pada cabai (C. annuum L.)         

yaitu 30 g/L (Irikova et al., 2011), induksi tanaman haploid Dianthus Sp. melalui 

pseudofertilisasi menggunakan polen yang diiradiasi dengan sinar gamma        

yaitu 60 g/L (Kartikaningrum dkk.,  2011).  

Zat pengatur tumbuh tanaman merupakan komponen media yang sering 

digunakan untuk keberhasilan pembentukan kalus. Zat pengatur tumbuh adalah 

senyawa organik maupun nonorganik dalam jumlah kecil dapat merangsang, 

menghambat, atau mengubah pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Pertumbuhan dan morfogenesis secara in vitro terjadi karena adanya aktivitas zat 

pengatur tumbuh yang dapat berfungsi seperti hormon tumbuh yang dihasilkan 

oleh sel-sel tanaman secara endogen. Pada umumnya rasio auksin yang lebih 

tinggi dibaningkan sitokinin dalam menginduksi kalus.  

Respon androgenesis pada kultivar cabai berbeda menggunakan kombinasi 

zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin dengan konsentrasi 4 mg/L NAA dan     

1 mg/L BAP (Ercan and Sensoy, 2011). Agar merupakan pemadat yang sering 
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digunakan dalam kultur in vitro. Dalam penelitian agar yang digunakan yaitu 

agarose dengan konsentrasi 6.5 g/L. Pada penelitian ini pH yang digunakan yaitu 

5.8-6. Jika pH media di bawah 5.8 (bersifat asam) kita dapat menambahkan 

NaOH 0,1 M pada media, dan apabila pH diatas 6 (bersifat basa), maka kita dapat 

menambahkan HCl 0,1 M pada media. 

Pengendalian suhu di ruang kultur harus mempertimbangkan tempat asal 

tanaman donor, yaitu tanaman daerah tropis atau sedang. Dengan suhu inkubasi 

yang tepat, pada anter yang respontif, dinding sel jaringan akan berubah warna 

menjadi kecoklatan dan setelah 3-8 minggu anter akan membuka karena adanya 

tekanan dari kalus atau embrioid yang sedang tumbuh dari polen. Pada kultur 

anter suhu inkubasi yang baik digunakan yaitu suhu 25 ± 2 
o
C. Pada penelitian 

Ercan and Sensoy (2011), suhu inkubasi gelap yaitu 35 
o
C sedang suhu pada 

inkubasi terang yaitu 25 
o
C. 

Pembentukan kalus pada kultur anter diawali dengan membesarnya sel-sel 

epidermis bagian atas kemudian sel-sel tersebut membelah menjadi dua. Ketika 

tanaman dilukai maka kalus akan terbentuk akibat selnya mengalami kerusakan 

dan terjadi autolisis (pemecahan), dan dari sel yang rusak tersebut dihasilkan 

senyawa-senyawa yang meransang pembelahan sel di lapisan berikutnya sehingga 

terbentuk gumpalan sel-sel yang terdiferensiasi (Wahyuningtyas dkk., 2014). 

Kontaminasi merupakan faktor pembatas dalam keberhasilan kultur 

jaringan. Mikroba yang umum menyerang pada kultut jaringan umumnya berupa 

bakteri dan cendawan. Beberapa bakteri yang menyebabkan kontaminasi yaitu 

Bacillus macerans, Bacillus mageterium, Bacillus sphaericus dan Bacillus firmus. 

Kontaminasi yang disebabkan cendawan yaitu cendawan Mucor, Rhizopus, 

Aspergillus, Cladosporium, Dictyostelium dan golongan Saccharomyces. Ciri-ciri 

morfologi cendawan yang muncul pertama kali berbentuk hifa, kemudian menjadi 

seperti benang berwarna putih sampai berwarna hitam, bagian tertentu tampak 

sporangium dan sporangiofora berupa titik-titik hitam yang menyelimuti seluruh 

anter dan media di dalam botol kultur (Susilowati dkk., 2001).  

 

 

 


