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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Tanaman Cabai 

Cabai (Capsicum sp) adalah tanaman yang berasal dari Amerika Tengah, 

lebih tepatnya berasal dari Bolivia. Masyarakat pertama yang memanfaatkan serta 

membudidayakan tanaman cabai adalah suku Inca di Amerika Selatan, suku Maya 

di Amerika Tengah dan suku Aztek dari Meksiko pada tahun 2.500 SM. Orang 

yang berjasa dalam penyebaran tanaman cabai kebelahan dunia adalah 

Christophorus Columbus yang merupakan seorang pelaut Italia (1451-1506). 

Colombus berlayar untuk menemukan pulau rempah-rempah atas dukungan Raja 

Ferdinand dan Ratu Isabella, Raja Castillia dari Spanyol. Biji-bijian yang di bawa 

oleh Colombus kemudian ditanam oleh petani Spanyol dan tumbuh dengan baik 

hingga akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. (Agromedia, 2008). Sampai di 

Indonesia tanaman itu dibawa oleh bangsa portugis yang diikuti oleh bangsa 

Belanda (Wijoyo, 2009). 

2.2. Klasifikasi Tanaman Cabai 

Kedudukan tanaman cabai di dalam sistem klasifikasi botani sebagai 

berikut, Kingdom: Plantae, Subkingdom: Tracheobionta, Super Divisi: 

Spermatophyta, Divisi: Magnoliophyta, Kelas: Magnoliopsida, Sub Kelas: 

Asteridae, Ordo: Solanales, Famili: Solanaceae, Genus: Capsicum, Spesies: 

Capsicum annum L. (Rahman, 2010).  

Tanaman cabai atau lombok termasuk ke dalam famili Solanaceae. 

Tanaman lain yang masih sekerabat dengan tanaman cabai adalah seperti kentang 

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

L), akokak (Solanum torvum Swartz), dan tanaman tomat (Solanum 

lycopersicum). (Agromedia, 2008). 

2.3. Morfologi Tanaman Cabai 

Tanaman cabai rawit memiliki akar tunggang (yang merupakan salah satu 

penciri tanaman dikotil) yang tumbuh lurus mengarah ke pusat bumi. Akar 

tunggang terdiri atas akar primer, akar sekunder (akar lateral), dan akar tersier 

(serabut akar). Panjang akar primer berkisar 35 - 50 cm, dan panjang akar 

sekunder antara 35-45. (Zulkarnain, 2013). 
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Struktur batang yang keras dan berkayu, berwarna hijau gelap, berbentuk 

bulat, halus, dan bercabang banyak. Batang utama tumbuh tegak dan kuat. 

Percabangan akan terbentuk setelah batang tanaman cabai mencapai ketinggian 30 

- 45 cm. (Cahyono, 2003).  

Daun berbentuk bulat telur bagian dasar lebih lebar dan bagian ujung 

meruncing, panjang daun berkisar antara 1 - 10 cm dan lebar antara 0,5 - 5 cm 

serta berwarna hijau muda dan permukaan daun bagian bawah berbulu. Panjang 

tangkai daun berkisar antara 0,5 – 3,5 cm. (Pitojo, 2003). 

Bunga berbentuk terompet, sama dengan bunga pada tanaman keluarga 

solanaceae lainnya. Bunga cabai merupakan bunga lengkap yang terdiri 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. (Ripangi, 2012). 

Buahnya termasuk buah buni atau kendaga, tumbuh menggerombol (3 – 5 

pergerombol), berbiji banyak dengan bentuk bulat panjang dan ujungnya 

meruncing. Rasa daging buahnya terasa pedas karena mengandung kapcaisin. 

(Priadi dan Surya, 2011).   

2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai 

Tanaman cabai tumbuh di daerah yang iklimnya bervariasi dengan curah 

hujan dan panas yang cukup. Suhu ideal pertumbuhannya sekitar 27-28
0
C

 
dengan 

curah hujan antara 1.000 – 2.000 mm pertahun. (Agromedia, 2011). 

Tanaman cabai membutuhkan lama penyinaran cahaya matahari minimal  

10-12 jam agar pertumbuhan menjadi optimal (Wijoyo, 2009). Cahaya matahari 

digunakan untuk berfotosintesis, pembentukan bunga dan buah serta pemasakan 

buah. Hal ini diperkuat oleh Prajnanta (2007), Cahaya matahari penting bagi 

tanaman untuk fotosintesis, pembentukan bunga dan pemasakan buah cabai. 

Angin yang berhembus perlahan sangat diperlukan dalam proses 

penyerbukan tanaman, membawa uap air, dan melindungi tanaman dari terik 

matahari sehingga tidak terjadi penguapan yang berlebihan (Salim, 2013).  

Tanah merupakan tempat tumbuh dan hidup suatu tanaman, oleh karena 

itu tanah yang baik untuk pertumbuhan harus subur dan kaya akan bahan organik. 

Meski demikian tanaman cabai masih dapat ditanam pada tanah lempung (berat), 
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tanah agak liat, tanah merah, maupun tanah hitam yang harus diolah lebih dulu 

sebelum digunakan (Setiadi, 2006). 

2.5. Induksi Mutasi 

Mutasi adalah 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. Defenisi mutasi menurut Poespodarsono (1998) 

adalah suatu perubahan baik terhadap gen tunggal, sejumlah gen atau terhadap 

susunan kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Sedangkan 

individu yang termutasi disebut mutan dan faktor penyebab mutasi disebut 

mutagen (Shah dkkl., 2008). 

Ada dua jenis mutasi, yaitu mutasi fisik dan mutasi kimia. Mutasi fisik 

merupakan mutasi yang berasal radiasi energi nuklir, seperti iradiasi sinar gamma, 

sedangkan Mutasi kimia pada umumnya berasal dari senyawa kimia yang 

memiliki gugus alkil, seperti etil metan sulfonat (EMS), dietil sulfat (DES), metil 

metan sulfonat (MMS), hidroksil amina, dan nitrous acid. (Litbang, 2011).  

Induksi mutasi dapat diterapkan untuk memperoleh keragaman yang 

bertujuan untuk perbaikan sifat genetik tanaman. Penelitian mengenai penggunaan 

EMS sudah banyak dilaporkan, seperti penggunaan EMS sebagai mutagen pada 

tanaman garut (Maranta arundinacea L) dengan konsentrasi 0,25% - 1% EMS 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman yaitu antara 55.37 – 55.69, serta 

menimbulkan daun variegata (belang bonteng), daun dengan permukaan 

bergelombang dan daun dengan warna hijau yang lebih tua (Nurmayulis et al , 

2010). Selain itu, EMS juga digunakan pada tanaman padi gogo varietas korea 

dan lembuk sawah dengan beberapa konsentrasi, ternyata konsentrasi 1% EMS 

mempengaruhi jumlah kecambah yang muncul pertama kali dengan persentase 

10,87% dan 8,60%, pada panjang lamina 2,54 cm dan 2,52 cm, Panjang pelepah 

3,17 cm dan 3,12 cm. Persentase bibit hidup 13,00% dan 10,25%. Konsentrasi 

0,75% dan 1,00% menghambat tinggi bibit padi. Rata-rata tinggi bibit pada 

konsentrasi 0,75% adalah 27,57 cm dan 23,77 cm. Rata-rata tinggi bibit pada 

konsentrasi 1 % adalah 24,38 cm dan 23,25 cm. Konsentrasi 0,75% dan 1,00% 

mempengaruhi jumlah bibit varigata. Rata-rata jumlah bibit varigata pada 
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konsentrasi 0,75% adalah 3,50 dan 2,00. Rata-rata jumlah bibit varigata pada 

konsentrasi 1 % adalah 0,75 dan 1,50. (Wahyudi dan Nurhidayah, 2014). 

Poerba (2000) melaporkan  bahwa penggunaan EMS pada biji Sonchus 

arvensis L, dengan konsentrasi 0,9% dan 1,2%, selama 4 jam dapat menimbulkan 

mutasi tanpa mengurangi jumlah tanaman yang mampu berbunga. Selanjutnya 

Yanti (2011), melaporkan penggunaan EMS dengan konsentrasi 0,2% selama 1 

dan 3 jam, 0,5% selama 1 dan 3 jam dapat meningkatkan nilai varian dan 

koefisien keragaman aktivitas enzim peroksidase pada pisang kepok dengan nilai 

berturut-turut 8,45 dan 75,75%. Qosim et al., (2012), melaporkan bahwa 

penggunaan mutagen EMS memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan 

meristem anggrek hibrida phaleanopsis dalam pembentukan tunas. Terdapat dua 

konsentrasi EMS yaitu 0,025 dan 0,05% yang memberikan pengaruh terbaik pada 

pembentukan tunas mutan anggrek hibrida phaleanopsis. Kemudian penggunaan 

EMS juga dilaporkan bahwa pada eksplan manggis yang memiliki respon berbeda 

pada setiap perlakuannya. Perlakuan a2 (genotip asal Purwakarta pada 0,05% 

EMS) memberikan hasil yang paling baik dengan nilai rerata jumlah tunas yang 

paling tinggi pada karakter jumlah tunas per kultur. Perlakuan b4 (genotip asal 

Pandeglang pada 0,15% EMS) memiliki nilai rerata paling tinggi pada karakter 

tinggi tunas. Perlakuan a4 (genotip asal Purwakarta pada 0,2% EMS) merupakan 

perlakuan paling baik dalam karakter jumlah pasang daun. (Qosim et al., (2015). 

2.6. Induksi Mutasi Tanaman Cabai dengan EMS 

Ethil Methane Sulfonate (EMS) merupakan zat kimia yang termasuk 

dalam golongan alkilasi yang dapat menyebabkan mutasi titik. Senyawa ini 

mengandung satu atau lebih kelompok alkil reaktif yang dapat ditransfer ke 

molekul lain pada posisi dimana kerapatan elektronnya tinggi. EMS memiliki 

rumus kimia C3H8SO3 (Russel, 1992).  

Penggunaan EMS sebagai mutagen pada tanaman cabai telah banyak 

dilaporkan, diantaranya adalah Manzila et al., (2010), bahwa penggunaan 0,5% 

EMS selama 60 menit mampu menginduksi keragaman morfologi pada tanaman 

cabai. Tanaman somaklonal cenderung memiliki tinggi tanaman dan tinggi 

dikotomus yang lebih rendah dibandingkan tanaman kontrol. Tanaman 

somaklonal K1 dan K2 memiliki tinggi antara 111 -124 cm, sedangkan tanaman 
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kontrol dengan tinggi 143 cm. Tinggi Dikotomus pada tanaman K1 dan K2 

antara 27-17 cm sedangkan pada kontrol 43 cm. Selain itu terdapat perbedaan 

pada bobot buah dan penampilan daun yang menggulung pada tanaman 

somaklonal menunjukkan adanya variasi morfologi akibat perlakuan EMS. 

Ridwan (2012) melaporkan bahwa penggunaan  0.1% EMS selama 3 dan 6 

jam mampu menginduksi keragaman morfologi tanaman cabai. Masing-masing 

tanaman dengan perlakuan EMS memberikan keragaman yang berbeda-beda. 

Perlakuan EMS 0,1% selama 3 jam mampu menghasilkan keragaman pada warna 

batang dengan warna hijau bergaris ungu, bentuk batang silindris, pertumbuhan 

percabangan prostate serta bentuk daun yang panjang dan ramping.  

Penelitian lain juga melaporkan bahwa penggunaan EMS 1% selama 6, 9 

dan 12 jam mampu menginduksi keragaman morfologi pada tanaman cabai rawit. 

Penggunaan EMS 1% mampu menghambat persentase munculnya bibit cabai 

rawit, pada perendaman 6, 9 dan 12 jam perkecambahan jauh lebih kecil 

dibandingkan tanaman kontrol. Terjadi penurunan tinggi tanaman dan jumlah 

daun pada umur 4 MST. Rata-rata tinggi tanaman K0 = 7,92±, P.6jam = 6,46±, 

P.9jam = 5,53±, P.12 = 4,86±, sedangkan jumlah daun rata-rata K0 = 5,833±, 

P.6jam = 4,611±, P.9jam = 4,167±, P.12 = 3,667±. Penggunaan EMS 1% dengan 

lama perendaman yang berbeda berpengaruh nyata terhadap panjang dan lebar 

daun, Rata-rata panjang daun adalah K0 = 2,607±, P.6jam = 2,591±, P.9jam = 

2,218±, P.12 = 2,228±, sedangkan rata-rata lebar daun K0 = 1,305±, P.6jam = 

1,294±, P.9jam = 1,120±, P.12 = 1,132±,   (Rustini dan Pharmawati, 2014).  

Wiartana (2014), melaporkan penggunaan 1% EMS selama 6 dan 9 jam 

mampu menginduksi keragaman morfologi tanaman cabai (Capsicum annum L). 

Perendaman 9 jam meningkatkan tinggi tanaman pada 2 dan 5 MST yaitu 12,66 

dan 25,37 cm. Perendaman 9 jam menghasilkan jumlah cabang paling banyak 

dengan rata-rata 0,40. Perendaman 6 jam pada 2 MST menghasilkan jumlah daun 

paling banyak yaitu rata-rata sebesar 8,07. Pada 9 MST perendaman 9 jam 

menghasilkan jumlah daun paling banyak dengan rata-rata 56,57. Konsentrasi 

EMS 1% selama 15 jam pada 11 MST menghasilkan sepal bunga sebesar 5,60. 

Pada 13 MST perendaman 6 jam menghasilkan petal bunga yang paling banyak 

yaitu rata- rata sebesar 5,64. 


