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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sejarah Tanaman Cabai 

Tanaman cabai (Capsicum sp),merupakan tanaman perdu yang berasal 

dariAmerika.Tepatnya di Amerika tengah atau Bolivia.Pada awalnya, persebaran 

cabai diduga oleh bangsaburung (aves).Bangsa burung juga yanng telah 

membantu penyerbukan silang cabai sehingga memiliki ragam kultivar seperti 

yang telah diketahui.Pemanfaatan tanaman cabai ini telah dimulai sejak tahun 

2500 SM. Hal ini diketahui karena terdapat beberapa masyarakat purba yang 

diduga merupakan masyarakat pertama yang memanfaatkan cabai yaitu, suku.Inca 

dari Amerika Tengah,suku Maya dari Amerika Selatan serta suku Aztec dari 

Meksiko.Christoper Columbus merupakan orang yang paling berjasa dalam 

penyebaran cabai ke penjuru dunia. Columbus menemukan tanaman cabai ketika 

mendarat di Pegunungan Guanahi, yang kemudian dinamakan sebagai Pantai San 

Salvador di daerah Amerika Tengah pada tahun 1942 yang kemudian tanaman 

tersebut dibawa ke Eropa lalu menyebar ke seluruh benua (Agromedia, 2010). 

Masuknya tanamancabai ke Indonesia hingga sekarang belum ada 

keterangan yang pasti.Didugaseorang pelaut asal Portugis bernama Ferdinand 

Maghellan merupakan orang pertama yang membawa biji cabai melalui Maluku 

pada tahun 1519 (Agromedia, 2010). Namun, beberapa pendapat lain menyatakan 

bahwa tanaman cabai dibawa oleh saudagar-saudagar Persia yang berdagang 

keliling dunia kemudian singgah keAceh (Prajnanta, 2007). Di Indonesia tanaman 

cabai telah telah banyak tersebar diantaranya di daerah penyebaran penting yaitu 

Purworejo, Kebumen, Tegal, Pekalongan, Pati, Padang, Bengkulu, dan daerah 

lain. 

Hingga kini, tanaman cabai diketahui memiliki lebih dari 20 spesies yang 

diduga masih berada di daerah asalnya yaitu Amerika. Beberapa spesies yang 

sudah diketahui diantaranya yaitu cabai besar (C.annum), cabai kecil (C. 

frustescens), C. baccatum, C.pubesce, dan C. chinense(Setiadi, 2006). 
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2.2. Klasifikasi Tanaman Cabai 

Menurut Agromedia (2010)dalam sistem klasifikasi tanaman cabai dapat 

digolongkan sebagai berikut: kerajaan: Plantae, divisi: Spermatophyta, subdivisi: 

Angiospermae, kelas: Dicotyledone, subkelas: Sympetalae, ordo: Tubiflorae, 

famili: Solanaceae, genus: Capsicum, spesies: Capsicum annuum L. 

Terdapat beberapa kerabat cabai lain, di antaranya menurut Wijoyo (2009) 

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

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

lycopersicum). 

 

2.3. Morfologi Tanaman Cabai 

Cabai merupakan tanaman tema tahunan yang tumbuh tegak dan memiliki 

batanng berkayu, banyak cabang dan juga mempunyai ukuran hingga 120 cm 

dengan lebar tajuk hingga 90 cm. warna daun cabai adalah hijau maupun hijau 

gelap tergantung kepada jenis varietas cabai. Daun cabai mempunyai tulang vang 

menyirip dan berbentuk oval, lonjong maupun bulat telur tergantung jenis 

varietasnya (Agromedia, 2010). Bunga cabai keluar dari ketiak daun dan memiliki 

bentuk seperti terompet yang sama pada bunga-bunga tanaman dari keluarga 

Solanaceae pada umumnya. Bunga cabai juga merupakan bunga lengkap yang 

terdiri dari kelopak bunaa, mahkota bunga, benang sari dan juga putik.Bunga 

cabai merupakan bunga yang berjenis kelamin dua karena benang sari dan 

putiknya berada pada satu tangkai.Untuk buah, cabai memiliki bentuk buah yang 

berbeda-beda ukuran dan warnanya tergantung kepada jenis varietasnya. Cabai 

keriting, cabai besar yang lurus dan bisa niencapai ukuran sebesar ibu jari, cabai 

rawit yang kecil-kecil tetapi pedas, cabai paprika yang mempunyai bentuk seperti 

buah apel, dan bentuk-bentuk cabai hias lain yang beragam (Bernardinus,2010). 

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. Cabai memiliki jenis perakaran tunggang yang terdiri 

dari akar utama dan akar lateral yang mengeluarkan serabut serta mampu 

menembus hingga 50 cm kedalam tanah dan melebar hingga 45 cm (Agromedia, 

2010).  
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Beberapa tanaman cabai juga diketahui memiliki jenis perakaran serabut 

yang rumit.Karena terdapat bintil-bintil akar yang merupakan hasil dari simbiosis 

dengan mikroorganisme yang berada didalam tanah.Beberapa jenis cabai yang 

memiliki perakaran serabut ini tetap mampu masuk kedalam tanah hingga 50 cm 

dikarenakan memiliki perakaran tunggang semu (Warisno dan Dahana, 2010). 

 

2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai 

Curah hujan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan produksi buah 

cabai.Curah hujan yang ideal bagi tanaman cabai adalah 1.000 mm/tahun. 

Kelembabanyang juga berkaitan dengan curah hujan juga merupakan salah satu 

syarat tumbuh yang amat perlu diperhatikan.Tanaman cabai membutuhkan 70- 

80% tingkat kelembaban,terutama pada saat pembentukan buah dan 

bunga.Berdasarkan hal tersebut, pemilihan musim tanam yang tepat merupakan 

salah satu tindakan yang mampu menghindarkan kerusakan tanaman (Agromedia, 

2010). 

Kelembaban yang kurang akan mengakibatkan rendahnya produksi cabai 

(Tjahjadi, 1993). Suhu jugamemiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan 

tanaman cabai.Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai adalah Khusus 

cabai besar, suhu rata-rata yang optimal antara.21-25°C. Untuk fase pembungaan 

dibutuhkan suhu udara antara 18,3-26,7°C. Suhu rata-rata yang terlalu tinggi 

dapat menurunkan jumlah buah.Suhu rata-rata diatas 32°C dapat mengakibatkan 

tepung sari menjadi tidak berfungsi.Suhu rata-rata yang tinggi pada malam hari 

juga dapat berpengaruh kurang baik terhadap produksi cabai (Wijoyo, 2007). 

Tanaman cabai tidak terlalu memiliki syarat tanah tertentu dalam 

pertumbuhannya.Hampir seluruh jenis tanah cocok untuk pertumbuhan tanaman 

cabai. Pada dasarnya tanaman cabai ini memerlukan tanah yang gembur dan kaya 

akan bahan organik, bertekstur ringan sampai sedang. Derajat keasaman tanah 

(pH tanah) adalah antara 5,5-7,0 tetapi pH tanah optimal yaitu 6,5 dengan 

ketinggian tempat antara 0-1400 m dpl. Tanaman cabai akan menurun kualitas 

dan kuantitasnya pada tanah yang becek dan tergenang. Hal ini disebabkan 

tanaman mudah diserang penyakit layu dan juga seringkali menyebabkan gugur 

daun (Suryana, 2013). 
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Intensitas cahaya yang cukup dibutuhkan pada tanaman cabai untuk proses 

pembungaan dan pembuahan. tanaman cabai membutuhkan intensitas cahaya 

matahari sekurang-kurangnya selama 10-12 jam untuk fotosintesis, pembentukan 

bunga dan buah, serta pemasakan buah (Wijoyo, 2009). Pertumbuhan tanaman 

cabai yang ternaungi atau memiliki intensitas cahaya yang kurang dari 10 jam 

akan mengakibatkan kondisi tanaman yang tidak baik misalnya batang sukulen, 

daun lemas dan juga produksi bunga yang sedikit serta waktu panen yang lebih 

lama (Bernandius, 2010). Untuk penyinaran, di Indonesia memiliki intensitas 

yang cukup dan sangat terpenuhi dikarenakan lama penyinaran di daerah ekuator 

sekitar 11 jam 53 menit sampai 12 jam 7 menit, sedangkan pada lintang 10°, lama 

penyinaran antara 11 jam 17 menit sampai 11 jam 33 menit. Tanaman cabai juga 

merupakan tanaman yang berhari netral, yaitu jenis tanaman yang mampu 

berbunga pada sepanjang tahun (Prajnanta, 2007). 

 

2.5. Penanda DNA Tanaman Toleran Suhu Tinggi 

Adanya isu pemanasan global membuat keberadaan tanaman yang toleran 

terhadap suhu tinggi menjadi sebuah hal periu diperhatikan.Cekaman suhu tinggi 

pada tanaman diketahui memiliki dampak yang besar tidak hanya kepada 

morfologi fidologis tanaman, tetapi juga mempengaruhi sel tanaman. Untuk 

mengurangi hal-hal yang akan menurunkan kualitas dan kuantitas produksi 

tanaman cabai diperlukan adanya seleksi DNA tanaman yang tahan atau toleran 

terhadap suhu tinggi (Mohammed, 2013). 

Toleran merupakan suatu keadaan dimana tanaman mampu untuk tumbuh 

dan berproduksi diluar keadaan optimalnya.Beberapa penelitian menyebutkan 

kriteria tanaman yang diduga memiliki sifat toleran terhadap suhu tinggi adalah 

perbedaan pada panjang pita DNA yang dihasilkan. Kamel (2010) menyatakan 

panjang pita DNA yang dihasilkan pada genotipe tomat yang diduga toleran suhu 

tinggi adalah sebesar 300 bp sampai dengan 500 bp bahkan beberapa genotipe 

menunjukkan panjang hingga 1750 bp dengan menggunakan beberapa jenis 

primer. Selain itu, Mansour et.al.(2009) menyebutkan berdasarkan teknik RAPD 

dan ISSR didapatkan perbedaan genetik dan fenotipe dari tanaman tomat 

yangditanam pada dua musim yang berbeda.Tanaman yang diduga toleran 

menghasilkan panjang pita hingga 1500 bp. 
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Jumlah pita dan panjang pita yang dihasilkan oleh tanaman berbeda 

tergantung kepada jenis primer yang digunakan.Jumlah pita pada tanaman tomat 

yang toleran suhu tinggi bervariasi dari 3 hingga 10 pita.Sedangkan untuk panjang 

pita dari 200 bp hingga mencapai 2100 bp (Comlekcioglu, 2010). Lin 

et.al(2006)menyatakan terdapat pertambahan jumlah pita pada tanaman tomat 

yang memiliki produksi buah paling baik dan berat buah paling baik yang telah 

diberi perlakuan cekaman suhu tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh 

Mohammed, et.al.(2013) yang menyebutkan bahwa terjadi pertambahan jumlah 

pita yang dihasilkan pada tanaman kapas toleran suhu tinggi dibandingkan dengan 

tanaman kapas normal.Dinyatakan pula oleh Kumar (2011) bahwa terdapat 

pertambahan jumlah pita pada tanaman gandum yang toleran terhadap suhu 

tinggi.Hal ini oleh Yamaguchi, et.al.(1995)diduga disebabkan karena munculnya 

enzim baru yang berasal dari sistem antibodi sel tanaman sebagai penyebab 

toleran. 

 

2.6.Polymerase Chain Reaction (PCR) 

Polymerase Chain Reaction(PCR) merupakan suatu metode enzimatis 

untuk amplifikasi DNA secara in vitro (Yusuf, 2010). Menurut Mullis dan 

Faloona (1997) PCR merupakan suatu reaksi in vitro untuk menggandakan DNA 

dengan molekul DNA baru yang berkomplemen dengan molekul DNA cetakan 

dengan bantuan enzim DNA Polymerase dan primer dalam suatu thermocyler. 

Pada proses PCR digunakan alat termosiklus yaitu merupakan sebuah mesin yang 

memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi 

dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Pada pengerjaan di 

laboratorium menurut Innis (1990) diketahui terdapat empat komponen utama 

dalam teknik PCR ini.Empat komponen yaitu DNA cetakan, Oligonukleotida 

primer, Deoksiribonukelotida trifosfat (dNTP), Enzim DNA Polimerase, dan 

Komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. 
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Menurut Handoyo dan Rudiretna (2001) tiap komponen PCR memiliki 

fungsi dan kegunaan yang berbeda. Berikut merupakan fungsi dari tiap komponen 

PCR yang dgunakan: 

1. Cetakan DNA 

Cetakan DNA atau disebut juga sebagai DNA template, berfungsi sebagai 

cetakan pembentukan molekul DNA baru yang sama. DNA template dapat berasal 

dari DNA kromosom, DNA plasmid ataupun fragmen DNA apapun asal di dalam 

DNA template tersebut mengandung fragmen DNA target yang dituju. 

Untuk penggunaan DNA template pada PCR, terdapat dua metode untuk 

menghasilkan DNA template.Pertama adalah dengan metode lisis dan yang kedua 

dengan metode isolasi.Metode lisis memiliki prinsip kerja yaitu menghancurkan 

dinding sel tanpa merusak DNA yang ada. Oleh karena itu, dalam metode ini 

menggunakan buffer lisis yang mengandung komposisi 5 mM Tris-Cl pH 8,5; 0,1 

mM EDTA pH 8,5; 0,5% Tween-20 dan 100 µg/mL Proteinase-K (ditambahkan 

dalam keadaan segar). Metode lisis ini merupakan metode yang mudah, sederhana 

dan juga cepat dalam pelaksanaan untuk mendapatkan DNA template sehingga 

umum digunakan. 

Metode lain yang umum digunakan dalam mendapatkan DNA template 

adalah dengancara mengisolasi DNA, DNA kromosom ataupun DNA plasmid 

menurut metode standar yang tergantung dari jenis sampel asal DNA tersebut 

diisolasi. Metode isolasi merupakan metode yang lebih rumit dan kompleks bila 

dibandingkan dengan metode lisis. Hal ini dikarenakan prinsip kerja metode 

isolasi adalah pemecahan dinding sel, yang diikuti dengan pemisahan DNA 

kromosom/DNA plasmid dengan komponen lain sehingga diharapkan hasil dari 

metode isolasi adalah DNA yang sudah benar-benar murni. 

2. Primer 

Pada proses PCR, primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target 

yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi (-OH) pada 

ujung 3' yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Oleh karena itu, primer 

dalam kegiatan PCR sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang penting. 

Perancangan primer dapat dilakukan berdasarkan urutan DNA yang telah 

diketahui ataupun dari urutan protein yang dituju. Data urutan DNA atau 



10 

 

proteinbisa didapatkan dari database GeneBank. Dalam penyusunan primer 

menurut Innis (1990) diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah 

sebagai berikut: 

a. Panjang Primer 

Idealnyapanjang primer yang baik dalam penyusunan primer 

untukkegiatan PCR adalah berkisar antara berkisar dari 18-30 basa. Banyak basa 

akan mempengaruhi kualitas primer. Semakin banyak susunan basa yang 

digunakan akan semakin mengefisiensi dan efektif dalam proses PCR sementara 

panjang basa yang kurang dari 18 lebih mudah terjadi misspriming(penempelan 

primer ditempat yang tidak diinginkan) namun, primer yang memiliki lebih dari 

30 basa umumnya lebih mahal. 

b. Komposisi Primer 

Dalam merancang primer komposisi juga hal yang penting yang perlu 

diperhatikan. Rentetan nukleotida yang sama perlu dihindari agar kesalahan 

seperti misspriming juga bisa diminimalkan. Kandungan (G+C)) (% jumlah G dan 

C) sebaiknya sama atau lebih besar dari kandungan (G+C) DNA target. Sebab 

primer dengan % (G+C) rendah diperkirakan tidak akan mampu berkompetisi 

untuk menempelsecara efektif pada tempat yang dituju dengan demikian akan 

menurunkan efisiensi proses PCR. 

c. Melting Temperature (Tm) 

Melting temperatureadalah suhu dimana terdapat 50% untai DNA telah 

terpisah. Pemilihan Tm primer yang tepat sangat menentukan, karena akan 

berpengaruh pada pemilihan suhu annealing pada proses PCR. Tm berkaitan 

dengan komposisi primer dan panjang primer.Secara teoritis Tm primer dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus [2(A+T) + 4(C+G)].Tm yang optimum 

biasanya berkisar antara 50°C-65°C. 

d. Interaksi Primer-primer 

Interaksi primer-primer seperti self-homologydan cross-homologyharus 

dihindari. Demikian juga dengan terjadinya mispriming pada daerah lain yang 

tidak dikehendaki, ini semua dapat menyebabkan spesifisitas primer menjadi 

rendah dan di samping itu konsentrasi primer yang digunakan menjadi berkurang 

selama proses karena terjadinya mispriming.  
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3. Deoksiribonukleotida trifosfat (dNTPs) 

dNTPs merupakan suatu campuran yang terdiri atas dATP 

(deoksiadenosin trifosfat),dTTP (deoksitimidin trifosfat),dCTP (deoksisitidin 

trifosfat)dan dGTP (deoksiguanosin trifosfat).Dalam proses PCR dNTPs bertindak 

sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. dNTP 

akan menempel pada gugus -OH pada ujung 3' dari primer membentuk untai baru 

yang komplementer dengan untai DNA template. Konsentrasi optimal dNTPs 

untuk proses PCR harus ditentukan. 

4. Enzim DNA Polimerase 

Enzimpolimerase DNA berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi 

polimerisasi DNA.Enzimini biasa diisolasi dari bakteri termofilik atau 

hipertermofilik oleh karena itu enzim ini bersifat termostabil sampai pada suhu 

95°C. Pada proses PCR enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Dalam 

aktivitas polimerase DNA bergantung pada jenis bakteri yang diisolasi.Enzim 

polimerase DNA yang umum digunakan salah satunya adalah Taq polymerase 

yang diisolasi dari bakteri Thermus aquatiqus.Penggunaan jenis enzim polimerase 

DNA juga bergantung dengan jenis buffer yang digunakan. 

5. Buffer dan MgC12 

Reaksi PCR hanya akan berlangsung sesuai dengan pH tertentu. Oleh 

karena itu diperlukan larutan penyangga atau biasa dikenal sebagai buffer untuk 

menjamin pH medium. Selain buffer, larutan MgCl2juga diperlukan dalam proses 

PCR untuk meningkatkan interaksi primer dengan template yang membentuk 

komplek larut dengan dNTP (senyawa antara). Selain itu, konsentrasi MgCl2 

berpengaruh terhadap perolehan proses PCR. Umumnya larutan buffer sudah 

memiliki MgCl2terkandung didalamnya, namun sebaiknya penggunaan buffer 

dengan MgCl2 ini dipisahkan agar dapat mengetahui jumlah konsentrasi MgCl2 

yang sesuai dan dibutuhkan. 

Menurut Newton dan Graham (1994)terdapat tiga tahapan PCR yang harus 

dilakukan untuk menggandakan DNA.Proses ketiga tahapan tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 
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1) Denaturasi 

Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi 

DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA 

mengalami denaturasi (membentuk DNA untai ganda lagi) secara cepat, dan ini 

mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama 

dapat mengurangi aktifitas enzim Taq polymerase. Aktifitas enzim tersebut 

mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit masing-masing pada 

suhu 92,5°C;95°C dan 97,5°C. 

2) Annealing 

Merupakan proses kedua yang biasa disebut juga sebagai proses 

penempelan primer. Annealing memerlukan waktu berkisar 30-45 detik.Kisaran 

suhu yang digunakan berkisar antara 36-72°C.Pada tahap annealingdibutuhkan 

primer sehingga kualitas primer sangat perlu diperhatikan. Kriteria yang umum 

digunakan untuk merancang prirner yang baik adalah bahwa primer sebaiknya 

berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% basa G+C dan untuk kedua primer 

tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masingmasing primer itu sendiri 

juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini akan mengakibatkan 

terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi 

PCR. 

3) Extension 

Extensiondisebut juga sebagai pemanjangan. Pada tahap ini Taq 

Polymerase merupakan bahan utama yang akan memperpanjang DNA primer 

hingga ke ujung 3'. Suhu yang digunakan dalam tahapan extension adalah 72°C. 

Kecepatan penyusunan nukleotida pada tahapan ini mampu mencapai 35-100 

nukleotida/detik bergantung kepada buffer, pH, konsentrasi garam dan juga DNA 

target yang digunakan. 

Dengan demikian untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, 

waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer. Biasanya 

di akhir siklus PCR waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjangsampai 5 

menit sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. 

Ketiga tahapan ini terjadi berulang beberapa siklus.Jumlah salinan DNA hasil 

amplifikasi yaitu 2n, dimana n adalah jumlah siklus (Newton dan Graham, 1994). 
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Gambar: 2.1. Proses Amplifikasi DNA dengan PCR 

 

Dalam proses mengidentifikasi hasil PCR perlu dilakukan elektroforesis 

gel agarosa. Kegiatan elektroforesis ini dilakukan untuk mengetahui ukuran basa 

DNA yang dihasilkan. DNA memiliki muatan negatif, hal ini akan menyebabkan 

untai DNA selalu bergerak ke arah muatan positif apabila dialiri aliran listrik. 

Semakin kecil hasil DNA akan semakin cepat arah pergerakannya menuju ke arah 

positif. Konsentrasi gel agarosa juga menjadi salah satu pendukung kemampuan 

untai DNA untuk bergerak ke arah positif. Semakin kecil konsentrasi gel agarosa 

akan membuat pori-pori agar menjadi semakin kecil, hal ini akan menyebabkan 

pergerakan untai DNA menjadi semakin lambat. Hasilnya hanya untai DNA kecil 

yang mampu pindah dengan cepat dan untai yang besar akan terhambat diantara 

gel agarosa.(Mahardika, 2005). 

 



14 

 

 

 

Gambar 2.2. Elektroforesis PCR 

 

2.7. Penanda Molekuler 

Penanda genetik atau dalam berbagai kepustakaan disebut sebagai marka, 

markah, penanda atau marker merupakan penciri individu yang terdeteksi dengan 

alat tertentu yang menunjukkan genotipe suatu individu.Penanda molekuler juga 

didefinisikan sebagai segmen DNA tertentu yang mewakili perbedaan pada 

tingkat genom.DNA merupakan sumber informasi genetik yang potensial dan 

akurat (Zulfahmi, 2013). Berdasarkan penelitianAfifah (2012) menyebutkan 

penanda molekuler diketahui memiliki bentuk yang beragam, dapat berupa 

penampilan fenotipe/morfologi tertentu, kandungan senyawa (protein atau produk 

biokimia tertentu), berkas (band) pada suatu lembar hasil elektroforesis gel atau 

kromatogram, atau hasil pembacaan sekuensing. 

Penanda molekuler pertama kali yang dikenal adalah serupa protein yang 

biasa disebut sebagai isozim.Penanda molekuler jenis isozim ini telah 

banyakdigunakan namun pada kenyataannya perkembangan penanda molekuler 

isozim ini masih sangat terbatas.Selain itu, isozim juga hanya mampu 

mengekspresikan suatu sifat pada jaringan tertentu.Karena kedua keterbatasannya 

inilah yang menjadi kendala dalam kegiatan eksploitasi potensi genetik tanaman. 

Penanda molekuler tersebut menurut Smith dan Smith (1992) memiliki 

kemampuan tidak terbatas dan dapat melingkupi seluruh genom tanaman, tidak 

dipengaruhi oleh regulasi perkembangan jaringan, sehingga dapat dideteksi pada 

seluruh jaringan, dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menangkap 

keragaman karakter antar individu. Sehingga kemampuan ini mampu menutup 

kelemahan isozim dan menyebabkan penanda molekuler berbasis DNA lebih 
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diminati. 

Penggunaan penanda molekuler dalam kegiatan analisis genetik 

bergantung kepada tujuan yang diinginkan, dana yang dimiliki serta fasilitas yang 

tersedia. Hal ini dikarenakan setiap penanda molekuler memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing pada tiap penggunaannya. Berikut adalah beberapa 

jenis penanda molekuler yang telah banyak digunakan dalam kegiatan analisis 

genetik: 

1. RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphisme) 

RFLP merupakan penanda molekuler DNA yang dihasilkan dari 

perbedaan sekuen nulkeotida tanaman yang berbeda. Teknik ini mempunyai 

spesifitas sampai tingkat inter spesies dimana adanya mutasi pada daerah non 

coding DNA menyebabkan perbedaan tempat pemotongan oleh enzim tersebut 

dapat dipisahkan melalui elektroforesis gel agarosa. Mutasi ini seperti subsititusi, 

delesi, insersi pada sekuen DNA akan merubah tempat pemotongan (restriction 

sites) enzim endonuklease sehingga dapat merubah panjang fragmen DNA yang 

dihasilkan dan dideteksi sebagai penanda yang mewakili genotipe suatu individu 

(Zulfahmi, 2013). Perbedaan pola potongan DNA atau polimorfisme tersebut akan 

diwariskan kepada generasi berikutnya (Afifah, 2012). 

Terdapat beberapa faktor kendala jika RFLP ini digunakan sebagai alat 

bantu seleksi yaitu dikarenakan (1) pada beberapa spesies tingkat polimorfisme 

DNA-nya sangat rendah, (2) menyita banyak tenaga dan waktu, (3) kuantitas dan 

kualitas DNA yang diperlukan sangat tinggi, dan (4) prosedur hibridisasinya 

rumit, sehingga menyulitkan otomatisasi(Prasanna, 2002). 

2. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

Penanda RAPD adalah penanda yang menggunakan sekuen primerpendek 

untuk mengamplifikasi sekuen-sekuen DNA genom secara acak (William et. al., 

1990).Pada pengerjaan analisis genetik oleh penanda RAPD ini memerlukan 

bantuan PCR. Teknik PCR ini memanfaatkan dua sifat utama DNA, yaitu 

komplementasi basa-basanya (A=T; G=C) dan anti paralelisme dari kedua rantai 

DNAnya. 

Penanda RAPD dilakukan dengan cara mengaplikasikan DNA 

menggunakan random primer. Hasil amplifikasi kemudian dilihat untuk 



16 

 

mengetahui ada tidaknya pita polimorfic DNA dibawah cahaya ultraviolet setelah 

sebelunmya gel elektroforesis diberi larutan Ethidium Bromide agar menimbulkan 

pendaran (Afifah, 2012). Secara teori, polimorfisme RAPD merupakan hasil dari 

beberapa peristiwa, yaitu (1) insersi fragmen DNA yang besar diantara tempat 

penempelan primer yang melebihi kemampuan PCR sehingga tidak ada fragmen 

yang terdeteksi, (2) insersi atau delesi kecil utas DNA yang menyebabkan 

perubahan ukuran fragmen amplifikasi, (3) delesi salah satu tempat penempelan 

primer sehingga mengakibatkan hilangnya fragmen atau meningkatnya ukuran 

fragmen, (4) substitusi satu nukleotida pada satu atau dua tempat sasaran primer 

yang mempengaruhi proses annealing, yang berakibat pada ada atau tidaknya 

polimorfisme atau merubah ukuran fragmen (Weising, et.al, 2005).  

RAPD banyak digunakan sebagai analisis genetik untuk menduga 

keragaman genetik populasi tanaman.RAPD diketahui memiliki 

beberapakeuntungan yaitu sederhana dalam prosedur pelaksanaannya, murah 

dalam segi pembiayaan dan juga akurat dalam pengerjaan hasil analisis genetik. 

Selain itu, RAPD juga diketahui hanya membutuhkan sedikit DNA target, tidak 

membutuhkan rangkaian informasi spesies target, bebas prosedur radioaktif, dan 

cepat memberikan informasi genetik tanaman (Zulfahmi, 2013). 

3. AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

AFLP merupakan teknik studi keragaman genetik berdasarkan fragmen 

pemotongan DNA dan amplifikasi DNA. Pada dasarnya amplifikasi dan 

pemotongan DNA dilakukan dari DNA hasil restriksi genomik total dengan enzim 

restriksi endonuklease. Hasil dari amplifikasi inilah yang kemudian divisualisasi 

dengan menggunakan otoradiografi atau pewarnaan perak (silver staining).Pita 

DNA yang mampu dihasilkan oleh penanda AFLP ini berkisar antara 50-100 pita 

(Vos, et.al. 1995).Beberapa keuntungan lain yang didapat pada penanda AFLP 

menurut Zulfahmi (2013)adalah tidak memerlukan informasi sekuen dari genom 

dan perangkat (kit) oligonukleotida yang sama ketika dilakukan analisis dan dapat 

diaplikasikan pada semua spesies tanaman, hasil amplifikasinya stabil, tingkat 

pengulangan dan variabilitasnya sangat tinggi, memiliki efisiensi yang sangat 

tinggi dalam pemetaan lokus, karena sekali amplifikasi dapat meliputi beberapa 

lokus, dapat digunakan untuk menganalisis sidik jari semua DNA dengan 
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mengabaikan kompleksitas dan asal usulnya, jumlah lokus yang diperoleh dari 

setiap reaksi lebih banyak, hal ini disebabkan karena penggunaan primer PCR 

yang lebih panjang sehingga memungkinkan dilakukannya reaksi pada suhu yang 

tinggi.  

Afifah (2005)menyatakan kelemahan yang dimiliki AFLP adalah kurang 

praktis dalam pengaplikasiannya serta memerlukan kualitas DNA yang baik, dan 

jumlah DNA yang tinggi, serta penanda dominan, terbatasnya tingkat 

polimorfisme dalam beberapa kultivar. 

4. SSR (Simple Sequence Repeats) 

SSR biasa disebut juga dengan penanda mikrosatelit yang merupakan 

sekuen DNA yang bermotif pendek dan diulang secara tandem dengan 2 sampai 5 

unit nukleotida (motif) yang tersebar dan meliputi seluruh genom, terutama pada 

organisme eukariotik. Motif ini misalnya urutan ATT (tri nukleotida) yang 

kemudian diulang 9-30 kali (Azrai, 2005).SSR biasa digunakan dalam analisis 

genetik yang sangat akurat untuk membedakan genotipe, evaluasi kemurnian 

benih, pemetaan, dan seleksi genotip untuk karakter yang diinginkan. 

Menurut Powell et al. (1996)kelebihan dalam penggunaan penanda SSR 

ini adalah (1) penanda SSR mampu terdistribusi secara melimpah dan merata 

dalam genom, variabilitasnya sangat tinggi (banyak alel dalam lokus), sifatnya 

kodominan dan lokasi genom dapat diketahui; (2) merupakan alat uji yang 

memiliki reproduksibilitas dan memiliki keakuratan yang sangat tinggi; (3) 

merupakan bahan studi genetik populasi dan anatisis diversitas genetik. Azrai 

(2005), menyatakan penandaSSR ini juga diketahui memiliki kelemahan 

diantaranya yaitu penanda SSR tidak tersedia pada semua spesies tanaman, 

sehingga untuk merancang primer yang baru dibutuhkan waktu yang lama dan 

biaya yang cukup mahal. 

 

 

 

 

 

 


