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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah  Singkat Tanaman Cabai 

 Sekitar sejak 25000 tahun Sebelum Masehi, tanaman cabai sudah tumbuh 

di daratan Amerika Selatan dan Amerika Tengah, termasuk Meksiko. Buah cabai 

dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap masakan disebutkan pada salah satu 

prasasti yang ditemukan, pemimpin terakhir Aztek di Meksiko, Montezuma, 

selalu memberi bubuk cabai pada minuman cokelat kekaisaran untuk sarapan pagi 

(Padmiarso dan Wijoyo, 2009). 

 Tanaman cabai berasal dari Amerika Tengah dan Selatan serta Meksiko, 

dan telah dibudidayakan lebih dari 5000 tahun yang lalu. Selanjutnya Capsicum 

dibawa ke Eropa oleh Columbus pada tahun 1492. Capsicum ternyata telah 

ditemukan tumbuh meluas dan digunakan sebagai unsur terpenting rempah-

rempah di Caribea, Amerika Tengah dan Selatan serta Meksiko. Pedagang 

Portugis diduga mengintroduksikan tumbuhan ini ke India pada tahun 1542, yang 

akhirnya mencapai Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam waktu relatif cepat 

(Djarwaningsih, 2005).  

2.2. Tanaman Cabai  

 Tanaman cabai termasuk kedalam salah satu jenis tanaman semusim 

berbentuk perdu yang tergolong famili Solanaceae atau terong-terongan 

(Syaifudin dkk., 2013). Tanaman lain yang masih sekerabat dengan cabai 

diantaranya Kentang (Solanum tuberosum L.), Terung (Solanum melongena L.), 

Leunca (Solanum ningrum L.), Akokak (Solanum torvum Swartz), Tomat 

(Solanum lycopersicum) (Redaksi Agromedia, 2008). Menurut Prajnanta (2007), 

berdasarkan sistem taksonomi, tanaman cabai diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: 

Dicotyledoneae, Subklas: Sympetale, Ordo: Tubiflorae (Solanales), Famili: 

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

Batang dari tanaman cabai merah keriting dibagi menjadi dua yaitu batang 

utama (primer), dan percabangan (sekunder). Batang utama berwarna coklat hijau, 

berkayu, dengan panjang antara 20-28 cm, dan diameternya 1,5-2,5 cm sedangkan 

percabangannya lebih kecil dibandingkan dengan batang utamanya, yaitu berkisar 
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antara 0,5-1 cm. Sifat percabangannya dikotom atau menggarpu (Sastradiharja 

dan Bagus, 2011).  

Cabai pada umumnya memiliki daun berwarna hijau muda sampai hijau 

gelap, tergantung pada varietasnya. Daun cabai yang ditopang oleh tangkai daun 

mempunyai tulang menyirip. Bentuk umumnya bulat telur, lonjong, dan oval 

dengan ujung meruncing, tergantung jenis dan varietasnya (Ripangi, 2012).  

Tanaman cabai memiliki bunga yang tergolong bunga lengkap karena 

terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Mahkota 

bunga terdiri atas 5-7 petal berwarna putih susu atau kadang-kadang ungu. Posisi 

bunga menggantung, panjang bunga biasanya 0,8-1,5 cm dan panjang tangkai 

bunga antara 3-8 cm. tangkai putik berwarna putih, panjangnya sekitar 0,5 cm. 

Kepala 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 umumnya 

bunga tunggal (kecuali pada spesies tertentu berbunga ganda), terletak pada 

hampir setiap ruas (nodus). C. annuum (cabai besar) mempunyai satu bunga/ruas, 

C. frutescens (cabai rawit) mempunyai 1-3 bunga/ruas, C. pubescens (cabai 

gendot) mempunyai 1-5 bunga/ruas. Bunga cabai cenderung berkarakter protogini 

(matangnya putik mendahului serbuk sari) dan tepung sari keluar dari kotak sari 

pada saat bunga mekar. Bunga cabai menyerbuk sendiri tetapi penyerbukan silang 

secara alami dapat terjadi dengan bantuan lebah dengan presentase persilangan 

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

(HST) (Syukur dkk., 2013). 

Buah cabai memiliki rongga dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan 

varietasnya. Didalam buah terdapat plasenta sebagai tempat biji melekat. Daging 

buah cabai umumnya renyah dan kadang-kadang lunak. Buah cabai ukurannya 

beragam, mulai dari pendek sampai panjang dengan ujung runcing atau tumpul. 

Pada dasarnya bentuk buah cabai dibedakan menjadi panjang, bulat, segitiga, 

sampanulate dan blocky. Bentuk pangkal buah, tepi buah, dan ujung buah cabai 

pun juga beragam. Biji cabai terdapat didalam buah dan menempel disepanjang 

plasenta. Warnanya juga beragam, mulai dari putih hingga kuning jerami. Bagian 
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terluarnya terdapat lapisan keras. Biji inilah yang berperan untuk menghasilkan 

bibit tanaman baru (Agriflo, 2012).  

2.3. Manfaat Cabai 

Selama ini cabai dianggap sebagai bumbu penyedap rasa saja. Padahal 

kandungan gizi sayuran ini sangat bermanfaat bagi manusia. Misalnya untuk 

melancarkan sirkulasi darah ke jantung. Secara umum cabai memiliki kandungan 

gizi dan vitamin diantaranya kalori, protein, lemak, kalsium, vitamin A, B1, dan 

vitamin C (Andayani dan Sarido, 2013). Cabai memiliki rasa buah pedas yang 

disebabkan oleh kandungan Capsaicin. Rasa pedas cabai akan meningkatkan suhu 

tubuh sehingga metabolisme didalam tubuh juga meningkat. Akibatnya, aliran 

darah bertambah kencang, kejang otot dan rematik juga bisa diobati dengan cabai 

karena sifatnya yang analgesik. Capsaicin dalam cabai bisa menumpukan 

kepekaan saraf tepi sehingga berfungsi untuk antialergi (Redaksi Trubus, 2002). 

Cabai mengandung capsaicin yang berfungsi untuk menstimulir detektor 

panas dalam kelenjar hypothalmus sehingga mengakibatkan perasaan tetap sejuk 

walaupun udara  panas. Penelitian lain menunjukkan bahwa capsaicin dapat 

menghalangi bahaya pada sel trachea, bronchial, dan bronchoconstriction yang 

disebabkan oleh asap rokok dan polutan lainya. Hal ini berarti cabai sangat baik 

bagi penderita asma dan hipersensitif udara. Capsaicin juga dipergunakan dalam 

pembuatan krim obat gosok antirematik maupun dalam bentuk koyo cabai 

(Pranjnanta, 2007). 

Menurut Lingga (2010) cabai juga dapat menyembuhkan kanker walaupun 

belum ada data ilmiah yang membuktikannya secara akurat. Namun hal ini sangat 

mungkin terjadi sebab cabai kaya antioksidan utama yang terdapat pada buah dari 

keluarga terung-terungan ini adalah solanin. Pada terung khasiat solanin sebagai 

anti kanker telah terbukti secara nyata. Selain solanin cabai juga mengandung 

antosianin yang sebelumnya telah dikenal sebagai antioksidan yang ampuh 

melawan kanker. Seperti halnya pada sayuran atau buah-buahan, antioksidan 

tersebut terbukti efektif melawan dan mengambat kanker.  
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2.4. Syarat Tumbuh Cabai  

2.4.1. Ketinggian Tempat 

Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) dapat hidup pada daerah dataran 

rendah sampai menengah yang memiliki ketinggian antara 0-1200 m dpl. Saat ini, 

para produsen benih sudah mampu menghasilkan benih cabai yang bisa tumbuh di 

dataran tinggi hingga sekitar 2500 m dpl sehingga tanaman ini toleran terhadap 

dataran tinggi maupun dataran rendah (Wijoyo, 2009). 

2.4.2. Iklim 

Pada umumnya cabai membutuhkan iklim yang tidak terlalu dingin dan 

tidak terlalu lembab. Setiap varietas cabai mempunyai daya penyesuain tersendiri 

terhadap lingkungan tumbuh. Suhu berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, 

demikian juga terhadap tanaman cabai. Pada suhu tertentu seperti 15
o
 C dan lebih 

dari 32
o
 C akan menghasilkan buah cabai yang kurang baik. Pertumbuhan akan 

terhambat jika suhu harian di areal budidaya terlalu dingin. Tanaman cabai dapat 

tumbuh pada musim kemarau apabila dengan pengairan yang cukup dan teratur. 

Adapun suhu yang cocok untuk pertumbuhannya adalah siang hari 24
0
C - 28

0
 C, 

malam hari 13
0
 C - 16

0
 C, untuk pembentukan buah pada kisaran 16

o
-23

o 
C dan 

untuk kelembaban tanaman 80% (Tjahjadi, 1991). 

2.4.3. Tanah  

Cabai sangat sesuai ditanam pada tanah yang datar. Dapat juga ditanam 

pada lereng-lereng gunung atau bukit. Tetapi kelerengan lahan tanah untuk cabai 

adalah antara 0-10
o
. Tanaman cabai juga dapat tumbuh dan beradaptasi dengan 

baik pada berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir hingga tanah liat 

(Harpenas, 2010). Pertumbuhan tanaman cabai akan optimum jika ditanam pada 

tanah yang gembur, subur, dan banyak mengandung humus (bahan organik) 

dengan pH 6,0-6,5. Akan tetapi tanaman cabai tidak suka dengan air yang 

menggenang (Sunaryono dan Rismunandar, 1984).  

2.4.4. Curah Hujan 

Curah hujan yang rendah menyebabkan tanaman kekeringan dan 

membutuhkan air untuk penyiraman. Sebaliknya, curah hujan yang tinggi bisa 

merusak tanaman cabai serta membuat lahan penanaman becek dan 
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kelembapannya tinggi. Pemilihan musim tanam yang tepat bisa menghindarkan 

kerusakan tanaman karena curah hujan yang tinggi (Redaksi Agromedia, 2008).  

2.5. Mutasi  

Mutasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik yang 

menyebabkan perubahan ekspresinya. Perubahan materi genetik akan 

menciptakan keragaman genetik yang dapat berguna dalam proses adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan. Mutasi berperan penting dalam proses evolusi 

dan akibat mutasi pula dapat tersedia keragaman materi genetik sebagai bahan 

baku dalam program pemuliaan tanaman (Sobir dan Syukur, 2015). 

Mutasi dapat terjadi secara alamiah (spontan) di alam, meskipun peluang 

kejadiannya kecil. Penyebab mutasi alami antara lain sinar kosmos, bantuan 

radioaktif, dan sinar ultraviolet matahari. Kemudian ditemukan alat atau wahana 

untuk melakukan mutasi buatan atau mutasi induksi. Mutasi dilakukan guna 

meningkatkan peluang terjadinya mutasi yang menghasilkan perubahan karakter 

yang diinginkan (Syukur dkk., 2013).  

Mutasi dapat dilakukan dengan menggunakan mutagen kimia atau 

mutagen fisik. Mutagen fisik secara khas dibedakan dari tipe radiasinya. Para 

pemulia tanaman umumnya menggunakan sinar gamma dan sinar X sebagai 

mutagen fisik sedangkan untuk mutagen kimia seperti EMS (Ethyl methane 

sulfonat) dan Kolkisin (Soedjono, 2003).  

Bagi para pemulia tanaman yang tidak mempunyai akses untuk 

menggunakan alat sumber iradiasi secara fisik, mutagen kimia menjadi lebih 

mudah dan tersedia. Mutagen kimia paling umum digunakan untuk perlakuan 

pada biji dan sangat jarang untuk stek pucuk dan stek batang. Hal ini disebabkan 

oleh sifat biji yang sering dorman atau baru bisa aktif tumbuh jika direndam 

dalam cairan mutagenik. Zat kimia juga bisa digunakan untuk jaringan tanaman 

seperti batang, daun, atau bunga. Akan tetapi, hasil yang baik bergantung pada 

perhatian yang cermat akan konsentrasi bahan kimia, lama perlakuan, suhu dan 

pH larutan kimia. Biasanya biji perlu dicuci air dulu setelah perlakuan untuk 

mencegah kerusakan (Syukur dkk., 2013).   

 



 

9 
 

2.6. Induksi Mutasi dengan Mutagen Kolkisin 

Setiap tanaman memiliki sifat turun temurun dari kromosomnya yang 

terdapat dalam inti sel. Bila terjadi perubahan dalam kromosom suatu individu 

akan diturunkan kepada keturunannya. Salah satu perubahan yang dapat terjadi 

adalah penggandaan jumlah kromosom dalam suatu kelompok sel. Kejadian 

tersebut dinamakan “polyploidy”. Tanaman ini sering memiliki sifat-sifat yang 

lebih unggul dari pada tanaman normalnya. Kolkisin merupakan alkoloid yang 

terdapat pada benih dan umbi Colchicem autumnale yang biasa dikenal sebagai 

racun. Kolkisin hanya berpengaruh pada sel yang sedang membelah. Jadi, agar 

proses ploidisasi dapat berhasil dengan baik, kolkisin harus diberikan pada bagian 

tanaman yang sedang giat melakukan pembelahan sel, yakni pada titik-titik 

tumbuh vegetatif. Oleh karena itu, perlakuan yang efektif adalah pada benih, 

kecambah, dan ujung batang tanaman (Samadi,1996). 

Kolkisin berpengaruh menghentikan aktivitas benang-benang pengikat 

kromosom (spindel) sehingga kromosom yang telah membelah tidak memisahkan 

diri dalam anafase pada pembelahan sel. Tanpa benang gelendong tersebut, 

dinding pemisah gagal terbentuk sehingga kromosom dan duplikatnya tetap 

berada di dalam sel yang sama (Wiendra dkk., 2011). Apabila kolkisin digunakan 

pada konsentrasi yang tepat maka jumlah kromosom akan meningkat, sehingga 

tanaman bersifat poliploid (Suminah dkk., 2002). 

Pada tanaman poliploid, jumlah kromosom yang lebih banyak 

menyebabkan ukuran sel dan inti sel bertambah besar. Sel yang berukuran lebih 

besar menghasilkan bagian tanaman seperti daun, bunga, buah maupun tanaman 

secara keseluruhan menjadi lebih besar (Haryanti dkk., 2009). Pengaruh kolkisin 

terhadap mutasi jumlah kromosom dan pengaruhnya pada pertumbuhan tanaman 

sangat bergantung pada konsentrasi yang digunakan (Herman dkk., 2013). 

Mansyurdin dkk. (2004) melaporkan semakin tinggi konsentrasi kolkisin yang 

digunakan maka semakin tinggi pula sel tetraploid, tetapi semakin tinggi pula 

persentase kematian kecambah.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Ernawiati (2008) pada tanaman Bawang 

Bombay yang diberi perlakuan 0%, 25%, 50%, 75%, 100% dengan ekstrak 

kembang sungsang yang memiliki kandungan kolkisin alami dapat mempengaruhi 
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pembelahan sel (mitosis) umbi Bawang Bombay dengan kecenderungan semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak kembang sungsang maka pembelahan sel (mitosis) 

umbi bawang bombay semakin terhambat, yaitu ditandai dengan semakin kecilnya 

nilai indeks mitosis. Konsentrasi 50% merupakan konsentrasi yang cukup efektif 

untuk menginduksi sel poliploid pada Bawang Bombay dibandingkan dengan 

konsentrasi 75% dan 100%. 

Pada penelitian tanaman krisan yang diberi perlakuan konsentrasi kolkisin 

0% (kontrol) dan 0,01% dengan variasi lama perendaman adalah 6, 12 dan 24 

jam, menunjukkan bahwa interaksi perlakuan waktu perendaman dengan 

konsentrasi kolkisin 0,01% memberikan hasil yang berbeda-beda pada diameter 

bunga, tinggi tanaman, diameter batang, panjang dan lebar daun ke-5 dan ke-10 

dari pangkal bunga. Pada karakter diameter bunga, tinggi tanaman dan diameter 

batang, masing-masing perlakuan menghasilkan nilai rerata yang berbeda 

dibandingkan dengan kontrol. Perlakuan dengan lama perendaman 12 jam 

menghasilkan nilai rerata terbesar untuk semua karakter fenotipe, sedangkan 

perlakuan dengan lama perendaman 24 jam menghasilkan nilai rerata terkecil 

(Daryono dan Ramadhani, 2009). 

Menurut Suryo (1995) cit Ariyanto dkk. (2009) jika konsentrasi larutan 

kolkisin dan lamanya waktu perlakuan kurang mencapai keadaan yang tepat, 

maka poliploidi belum dapat diperoleh. Sebaliknya jika konsentrasinya terlalu 

tinggi atau waktunya perlakuan terlalu lama, maka kolkisin memperlihatkan 

pengaruh negatif, yaitu penampilan tanaman menjadi lebih jelek, sel-sel banyak 

yang rusak atau bahkan menyebabkan tanaman mati. 

Pada kecambah cabai merah keriting dan cabai rawit yang diberi perlakuan 

konsentrasi kolkisin 0,025% dan direndam selama 24 jam menunjukkan 

persentase tertinggi ujung akar kecambah yang membengkak serta tanpa 

menyebabkan kematian ujung akar. Pembengkakan ujung akar kecambah pada 

kedua jenis cabai setelah diberi perlakuan kolkisin dapat dijadikan sebagai 

indikasi morfologi telah terjadinya ploidisasi. Tanaman poliploid memiliki ukuran 

sel yang lebih besar sehingga ukuran jaringan dan organ lebih besar dibandingkan 

dengan diploid.  Semua karakter morfologi yang diukur dari tanaman cabai merah 

keriting dan cabai rawit tetraploid berbeda dengan diploidnya. Diameter batang 
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cabai keriting dan cabai rawit tetraploid lebih besar dibandingkan dengan tanaman 

diploid. Rata-rata ukuran daun kedua jenis cabai tetraploid lebih panjang dan lebar 

dibandingkan dengan tanaman diploid, begitu juga halnya dengan ukuran korola, 

ukuran mahkota bunga lebih lebar dan panjang. Pada umumnya tanaman 

tetraploid memiliki ukuran daun yang lebih besar dibandingkan tanaman 

diploidnya. Namun umur pertama berbunganya lebih lambat dibandingkan dengan 

tanaman diploid (Mansyurdin dkk., 2004).  

Hendra dkk. (2014) melaporkan bahwa pada tanaman sawi yang diberi 

perlakuan konsentrasi 0,02% yang direndam selama 2-6 jam memberikan 

pengaruh umur berbunga lebih lama yaitu berkisar antara 35, 39, dan 40 hari 

setelah tanam. Hal ini terjadi karena pembelahan sel-sel termutasi lebih lambat 

dibandingkan pada sel tanaman normal sehingga memperpanjang rata-rata umur 

vegetatif tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


