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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sejarah dan Botani Cabai   

 Cabai merupakan tanaman hortikultura yang cukup penting dan banyak 

ditanam, terutama di Pulau Jawa. Pada umumnya cabai digunakan untuk 

kebutuhan rumah tangga dan industri  makanan. Cabai adalah tanaman tahunan 

dengan tinggi mencapai 1 meter merupakan tumbuhan perdu yang berkayu, 

buahnya berasa pedas dan tumbuh di daerah dengan iklim tropis (Santika, 1996). 

 Capsicum annuum merupakan spesies yang paling luas dibudidayakan dan 

paling penting secara ekonomis (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). Cabai berasal 

dari dunia baru (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 chili pepper atau guinea 

pepper. Selanjutnya, cabai dikenal oleh penduduk kawasan Eropa Tenggara 

(bagian Timur di Laut Tengah) sampai ke Portugal (bagian Barat di Samudera 

Atlantik) sebagaimana mereka tanaman mengenal rempah-rempah lain 

(Zulkarnain, 2013). 

 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. Tanaman ini masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad 

ke-15 atau abad ke-16 (Zulkarnain, 2013). Diperkirakan cabai di Indonesia 

pertama kali dibawa oleh seorang pelaut Portugis bernama Ferdinand Magellan 

(1480-1521). Ia melakukan pelayaran hingga ke Maluku pada tahun 1519 melalui 

jalur laut dari sebelah barat. Ia berlayar dengan lima kapal pada tahun 1519, 

melalui Samudra Atlantik menuju lautan teduh dan melewati selat Magellan 

(Agromedia, 2008). Cabai yang pertama kali dibawa oleh Columbus ke Spanyol 

adalah cabai merah (Capsicum annuum).  

 Cabai mengandung kapsaisin, dihidrokapsaisin, vitamin A dan C, dan zat 

warna kapsantin. Zat aktif kapsaisin berkhasiat sebagai stimulant. Jika seseorang 

mengonsumsi kapsaisin terlalu banyak akan mengakibatkan rasa terbakar dimulut 
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dan keluarnya air mata. Selain itu, cabai mengandung mineral seperti zat besi, 

kalium, kalsium, fosfor, dan niasin. 

  

2.2. Klasifikasi Cabai 

Menurut Agromedia (2008) dalam dunia tumbuh-tumbuhan cabai 

diklasifikasikan dalam taksonomi sebagai berikut kerajaan: Plantae, Divisi: 

Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledone, Subkelas: 

Sympetalae, Ordo: Tubiflorae, Famili: Solanaceae, Genus: Capsicum, Spesies: 

Capsicum annuum L. 

Tanaman cabai termasuk kedalam famili Solanaceae. Menurut Wijoyo 

(2009) tanaman lain yang masih sekerabat dengan cabai, di antaranya kentang 

(Solanum tuberosum L.), terung (Solanum melongena L.), leunca (Solanum 

nigrum L.), akokak (Solanum torvum Swartz.), dan tomat (Solanum 

lycopersicum). 

 

2.3.  Morfologi Cabai 

 Cabai merupakan herba semusim yang berbuah pada umur 3 bulan dan 

berumur hingga 6 bulan (Agromedia, 2008). Menurut Dalimartha (2005) cabai 

termasuk tanaman perdu tegak, tinggi 1,00-1,25 m, setahun atau menahun. Batang 

berkayu berbuku-buku percabangan lebar, penampang bersegi, batang muda 

berambut halus berwarna hijau. Akar lateral mengeluarkan serabut dan mampu 

menembus kedalaman  tanah sampai 50 cm dan melebar sampai 45 cm 

(Agromedia, 2007). Daun tunggal bertangkai (panjang 0,5-2,5 cm). Helaian daun 

bentuknya bulat telur sampai elips, ujung runcing, pangkal meruncing tepi rata, 

pertulangan menyirip, panjang 1,5 – 12,00 cm, lebar 1-5 cm, berwarna hijau.  

 Bunga pada Capsicum annuum biasanya memiliki warna petak putih 

kehijauan dengan warna anther biru sampai ungu. Bunga cabai merupakan bunga 

sempurna dengan lima atau enam helai mahkota, lima buah benang sari dan 

sebuah putik. Mahkota bunga berwarna putih sampai ungu, kepala sari berwarna 

biru keunguan dan kelopak daun bergerigi (Permadi dan Kusandriani, 1994). 

Bunga cabai berbentuk seperti terompet, sama dengan bunga pada tanaman 

keluarga Solanaceae lainnya. Bunga cabai merupakan bunga lengkap yang terdiri 
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dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari dan putik.Bunga cabai juga 

merupakan bunga berkelamin dua karena benang sari dan putik terdapat dalam 

satu tangkai. Bunga cabai keluar dari ketiak daun (Wiryanta, 2002). 

 Ukuran buah cabai beragam dari pendek sampai panjang, sedangkan 

ujungnya runcing atau tumpul. Bentuk buah umumnya memanjang. Buah 

seringkali tumbuh tunggal pada setiap buku, dan buah jamak perbuku pada 

beberapa spesies lain (Kusandriani, 1996). Menurut Rubatzky dan Yamaguchi 

(1999) buah cabai mempunyai warna yang bervariasi dari hijau, kuning, atau 

bahkan ungu ketika muda dan kemudian berubah menjadi merah, jingga, kuning, 

atau campuran warna ini, seiring dengan meningkatnya umur buah. Warna hijau 

pada cabai merupakan akibat klorofil, warna merah dan kuning disebabkan 

karotenoid, warna ungu disebabkan oleh antosianin, sedangkan warna cokelat 

merupakan keberadaan klorofil dengan sintesis likopen dan beta karoten. 

 

2.4. Syarat Tumbuh 

 Suhu rataan yang baik untuk pertumbuhan cabai adalah 18
o
C-28

o
C. 

Meskipun demikian suhu yang benar-benar optimal adalah 21
o
C-28

o
C. Khusus 

cabai besar, suhu rata-rata yang optimal antara 21
o
C-25

o
C. Untuk fase 

pembungaan dibutuhkan suhu udara antara 18,3
o
C-26,7

o
C. Suhu rata-rata yang 

terlalu tinggi dapat menurunkan jumlah buah.Suhu rata-rata diatas 32
o
C dapat 

mengakibatkan tepung sari menjadi tidak berfungsi.Suhu rata-rata yang tinggi 

pada malam hari juga dapat berpengaruh kurang baik terhadap produksi cabai 

(Widodo, 1997). Menurut Agromedia (2008) curah hujan yang ideal untuk 

tanaman cabai adalah 1.000 mm/tahun. Curah hujan yang rendah menyebabkan 

tanaman kekeringan dan membutuhkan air untuk penyiraman.Sebaliknya, curah 

hujan yang tinggi bisa merusak tanaman cabai. 

 Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik di daerah yang mempunyai 

kelembapan udara yang tinggi sampai yang sedang. Tanaman cabai cocok hidup 

di daerah dengan kelembapan 70%-80%, terutama saat pembentukan bunga dan 

buah. Kelembapan yang tinggi atau lebih dari 80% dapat memacu pertumbuhan 

cendawan yang berpotensi menyerang dan merusak tanaman. Sebaliknya, iklim 

yang kering atau kelembapannya kurang dari 70% membuat cabai kering dan 
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mengganggu pertumbuhan generatifnya, terutama saat pembentukan bunga, 

penyerbukan, pembentukan buah (Agromedia, 2008). Kelembapan udara yang 

terlalu rendah akan mengurangi produksi cabai (Tjahjadi 1993).  

 Tanaman ini dapat diusahakan pada setiap jenis tanah dengan struktur yang 

remah dan kaya akan bahan organik. Penambahan bahan organik, seperti pupuk 

kandang dan kompos saat pengolahan tanah atau sebelum penanaman dapat 

diaplikasikan untuk memperbaiki struktur tanah serta mengatasi tanah yang 

kurang subur atau miskin unsur hara (Agromedia, 2008). Derajat keasaman 

tanahnya (pH tanah) antara 6,0-7,0 tetapi lebih baik kalau pH tanahnya 6,5 dengan 

ketinggian tempat antara 0-1400 m dpl. Pada tanah yang padat dan kekurangan air 

akan menyebabkan aerasi udara dalam tanah menjadi berkurang, sehingga suplai 

oksigen ke dalam akar terhambat. Pada lahan tanah yang becek karena kelebihan 

air, menyebabkan akar akan mudah terserang penyakit busuk akar (Santika, 1999). 

 Intensitas cahaya yang cukup banyak diperlukan untuk pembentukan bunga 

yang normal. Pertumbuhan tanaman akan terhambat apabila tanaman ternaungi 

sehingga dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan dengan ciri-ciri daun 

lemas, batang sukulen (berair), bunga yang dihasilkan sedikit, umur panen lebih 

lama, dan kualitas maupun kuantitas produksi sangat berkurang. Menurut Wijoyo 

(2009) agar pertumbuhan bisa optimal, tanaman cabai membutuhkan intensitas 

cahaya matahari minimal 10-12 jam untuk fotosintesis, pembentukan bunga dan 

buah serta pemasakan buah.  

 

2.5. Induksi Mutasi dengan Kolkisin 

 Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh De Vries tahun 1901 untuk 

menjelaskan perubahan penampakan fenotipe yang besar dan terputus dari 

Oenotheralamarckiana spesies asli dari Amerika yang didapatkan tumbuh sebagai 

gulma di negeri Belanda. De Vries mengamati setiap tahun tanaman tersebut 

tumbuh dengan tipe yang berbeda dalam kebunnya (Crowder, 2006). Penemuan 

De Vries merupakan mutasi dalam arti yang luas. 

 Mutasi adalah perubahan organisme yang terjadi karena adanya perubahan 

bahan genetik. Organisme baru hasil mutasi disebut mutan (Zulfahmi, 2008). 

Mutasi adalah suatu proses dimana suatu gen mengalami perubahan struktur. Gen 
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yang berubah karena mutasi disebut mutan. Mutan adalah sel-sel dan individu-

individu yang membawa mutasi tersebut. Mutasi merupakan sumber utama bentuk 

gen baru (alele) dan menimbulkan keragaman genetik bagi seleksi alami dan 

untuk digunakan oleh pemulia tanaman dan hewan dalam menciptakan varietas 

baru (Crowder, 2006). Mutasi terinduksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan fisika dan kimia. Kategori fisika seperti sinar x, sinar gamma, sinar beta, 

neutron cepat dan neutron lambat, partikel alfa, sinar devteron dan sinar ultra 

ungu. Sedangkan kategori kimia seperti metansulfonat eilinimin, diepoksibutan, 

mustard nitrogen, dan etilinoksida (Welsh, 1991). 

 Mutagen fisik yang banyak digunakan dalam kegiatan pemuliaan tanaman 

adalah radiasi sinar x dan sinar gamma (Wattimena dkk. 2011). Pada tahun 1927 

Muller memperlihatkan mutasi buatan dengan menyinari drosophila yang pertama 

dengan menggunakan sinar x (Crowder, 2006). Seorang sarjana dari Amerika 

Serikat dikenal dengan nama L.J. Stadler yang menginduksi mutasi dengan 

menggunakan sinar x dan dan sinar gamma pada tumbuhan terutama pada jagung 

dan jelai. Sinar x dan sinar gamma mentransmisikan energi dalam bentuk 

gelombang tanpa membuat gerakan zat yang diradiasi, seperti panas dan cahaya 

matahari. Beda antara sinar x dan sinar gamma yaitu sinar x dibentuk dari alat 

listrik sedangkan sinar gamma dilepaskan oleh isotop radioaktif (Yatim, 1996). 

 Mutasi kimia yang telah sering digunakan adalah ethylene methanesulfonat 

(EMS) (Welsh, 1991). Tetapi, mutagen bahan kimia yang lain yaitu kolkisin telah 

dicobakan pada tanaman sorgum yang menghasilkan mutan dengan fenotipe 

tanaman yang pendek dengan biji putih yang dilepas sebagai kultivar baru 

(Wattimena dkk., 2011). Mutasi dihasilkan dari segala macam tipe perubahan 

materi yang diturunkan DNA yang merupakan komponen utama dari gen sebagai 

pembawa informasi genetik dari generasi ke generasi, merupakan sasaran utama 

dari pemberian bahan mutasi. Perubahan DNA terjadi akibat adanya mutasi, akan 

menimbulkan variasi genetik baru yang akan diturunkan pada turunannya. Mutasi 

terbagi dua yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik.  

 Kolkisin merupakan salah satu reagen untuk mutasi yang menyebabkan 

terjadinya poliploid, yaitu yang memiliki tiga set atau lebih kromosom poliploid 

dalam sel-selnya (Syaifudin dkk., 2013). Kolkisin mempunyai struktur kimia 
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C22H25NO6 dan kolkisin termasuk senyawa alkaloid toksik dan bersifat 

karsinogenik yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan colchicum autumnale. 

Kolkisin mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai dengan mempengaruhi 

penyusunan mikrotubula dalam sel. Kerja kolkisin pada dasarnya adalah 

menghambat terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat 

menghambat pembelahan sel pada anaphase (proses mitosis dan miosis). Dengan 

terhambatnya pembentukan spindle pembelahan, maka kromosom yang sudah 

dalam keadaan mengganda tidak dibagi kearah berlawanan, sehingga membentuk 

sel yang poliploid. 

 Penggunaan kolkisin berguna untuk menggandakan jumlah kromosom 

dengan perlakuan kolkisin. Kolkisin dapat diaplikasikan pada titik tumbuh bibit 

atau bibit dapat dimasukkan dalam larutan kolkisin selama periode waktu tertentu. 

Tiap spesies mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap konsentrasi kolkisin 

yang diperlukan dan lamanya perlakuan untuk mengubah komposisi kromosom. 

Kolkisin dapat menghambat pembentukan serabut gelendong dan sitokenesis 

berikutnya, sehingga membentuk sel dengan jumlah kromosom yang meningkat        

(Crowder, 2006). 

 

2.6. Induksi Mutasi Kolkisin pada Cabai Merah 

 Mansyurdin dkk. (2004) menunjukkan bahwa kolkisin dengan konsentrasi 

0,025% lebih efektif menginduksi kecambah cabai merah keriting dan cabai rawit 

menjadi tanaman tetraploid. Perlakuan kolkisin dengan konsentrasi 0,025% pada 

tanaman cabai merah dan cabai rawit mengalami tertraploidisasi. Tanaman cabai 

merah keriting dan cabai rawit tetraploid lebih pendek, diameter batang lebih 

besar, ukuran daun dan mahkota bunga lebih lebar dan panjang sedangkan umur 

pertama berbunganya lebih lambat dibandingkan dengan tanaman diploid. 

 Menurut Brewbaker (1984) setiap penambahan jumlah pasangan kromosom 

hampir selalu diikuti oleh penambahan ukuran sel, sehingga mengakibatkan 

penambahan ukuran jaringan maupun organ. Dengan demikian konsentrasi 

0,025% kolkisin bukan hanya mampu menggandakan kromosom sel-sel ujung 

akar tetapi juga mampu menggandakan kromosom sel-sel primordia pucuk pada 

saat kecambah dan stabil sampai fase generatif. Pemberian konsentrasi larutan 
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kolkisin dan lamanya waktu perlakuan harus dalam keadaan tepat agar poliploid 

dapat diperoleh karena jika konsentrasinya terlalu tinggi atau waktunya perlakuan 

terlalu lama, maka kolkisin memperlihatkan pengaruh negatif terhadap tanaman. 

 Penelitian Syaifudin dkk. (2013) menyatakan bahwa perlakuan berbagai 

konsentrasi (0 ppm, 5 ppm, 10 ppm, dan 20 ppm) kolkisin pada perendaman 

kecambah memberikan perbedaan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

cabai. Perlakuan kolkisin tidak berpengaruh nyata pada tinggi tanaman, namun 

berperan dalam penambahan berat basah tanaman, jumlah buah, dan berat basah 

buah. Konsentrasi kolkisin 15 ppm efektif untuk menginduksi poliploidi pada 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai (capsicum annuum L.).  

 Murni (2010) melaporkan perlakuan kolkisin menyebabkan terjadi 

penggandaan jumlah kromosom cabe keriting dari diploid menjadi tetraploid. 

Perlakuan kolkisin juga mempengaruhi fenotip tanaman cabe keriting yang dilihat 

dari karakter morfologi, seperti tinggi tanaman, diameter batang, ukuran daun dan 

bunga serta umur pertama berbunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


