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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan tanaman hortikultura

semusim yang mempunyai nilai ekonomi. Cabai rawit memiliki nilai tinggi untuk

industri makanan dan farmasi. Belakangan ini produksi cabai terus meningkat

terutama di negara-negara berkembang dan yang sedang berkembang baik di

benua Afrika maupun Asia. Di Indonesia cabai termasuk komoditas hortikultura

bernilai ekonomi yang dapat dikonsumsi baik sebagai rempah maupun untuk

sayuran. Kebutuhan cabai di Indonesia terus meningkat seiring dengan

meningkatnya jumlah penduduk dan industri makanan(Dewi et al., 2002).

Cabai rawit  merupakan tanaman sayuran yang penting di Indonesia dilihat

dari nilai ekonomis. Namun, budidaya cabai di Indonesia pada umumnya masih

belum dilakukan secara intensif, sehingga produktivitasnya masih sangat rendah

(Anonimus, 2005). Rendahnya produktivitas cabai di Indonesia umumnya

disebabkan serangan hama dan penyakit. Sampai saat ini, program pemuliaan

tanaman cabai di Indonesia masih menggunakan metode konvensional, yang pada

dasarnya tidak efisien untuk perbaikan tanaman ke arah sifat-sifat yang

dikendalikan secara poligenik, seperti ketahanan terhadap penyakit. Oleh

karenanya, teknologi baru seperti teknologi haploid sangat diperlukan untuk

percepatan program pemuliaan tanaman cabai rawit di Indonesia (Supena, 2004).

Pemuliaan tanaman dengan menggunakan galur murni dapat dilakukan

dengan metode konvensional dan modern. Menurut Greenleaf (1986),
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pengembangan kultivar secara tradisional telah dilakukan melalui pemuliaan

backcross yang diikuti dengan self pollination (polinasi sendiri) untuk beberapa

generasi guna mengembangkan galur murni. Sedangkan metode modern salah

satunya menggunakan kultur haploid untuk mendapatkan galur murni untuk

pemuliaan tanaman.

Haploid dapat dihasilkan dari gametofit jantan (androgenesis) atau

gametofit betina (gynogenesis). Androgenesis dan gynogenesis memiliki

kelebihan tersendiri. Masalah yang muncul dalam androgenesis adalah hasil yang

sedikit dan ketidakstabilan genetik. Androgenesis pada tanaman sereal biasanya

menghasilkan tanaman albino. Banyak hasil pertanian yang tidak menghasilkan

haploid yang cukup agar berguna dalam program pemuliaan tanaman. Sedangkan

masalah utama dalam gynogenesis adalah kurangnya protokol (metode standar

untuk keberhasilan kultur spesies tertentu) untuk sebagian besar spesies dan hasil

yang sedikit. Androgenesis pada tanaman sereal menghasilkan tanaman albino

sedangkan pada gynogenesis tidak (Reed, 2005). Pada saat ini, pembentukan

embrio dari mikrospora (sel bakal serbuk sari) merupakan metode yang paling

efisien untuk menghasilkan tanaman haploid ganda.

Salah satu metode androgenesis adalah kultur antera. Keturunan

homozigot yang penting untuk produksi tanaman hibrida, dapat diproduksi dengan

kultur antera untuk mendapatkan tanaman haploid dan diikuti duplikasi

kromosom untuk mendapatkan keturunan yang dapat diuji silang untuk

menghasilkan hibrida yang cocok (Jain et al., 1996).
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Pada androgenesis, butir pollen yang belum matang (immature pollen

grain) jika dikultur pada medium akan mengalami pembelahan sporofitik

sehingga menjadi embrio dan embrio ini nantinya akan menjadi tanaman yang

lengkap. Tanaman haploid ganda dapat diproduksi melalui duplikasi spontan dari

haploid atau melalui induksi duplikasi kromosom menggunakan perlakuan

kolkisin selama beberapa fase haploid seperti mikrospora, embrio, planlet, atau

bahkan tanaman (Jansen dalam Supena, 2004).

Perbaikan varietas cabai rawit seperti ketahanan terhadap penyakit dapat

dilakukan melalui aplikasi teknologi mutasi dan teknik kultur jaringan sehingga

akan memberikan nilai tambah untuk program pemuliaan, terutama dalam usaha

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi cabai secara optimal. Salah  satu

metode dalam kultur jaringan yang banyak digunakan untuk menunjang kegiatan

pemuliaan tanaman adalah kultur antera. Tanaman haploid ganda yang dihasilkan

dari kultur antera  dapat mencapai homozigot pada generasi kedua. Hal ini akan

mempersingkat waktu seleksi jika dibandingkan dengan pemuliaan secara

konvesional (Morrison et al., 1986).

Teknologi haploid mencakup regenerasi embrio dari sel gamet yang

dilanjutkan dengan pembentukan tanaman haploid dan haploid ganda dari embrio

tersebut. Teknik ini merupakan cara tercepat untuk mencapai homosigositas,

sedangkan cara konvensional membutuhkan setidaknya tujuh generasi (Supena,

2004).

Teknologi haploid digunakan secara intensif pada pemuliaan Brassica dan

pengembangan kultivar, misalnya pada pemuliaan Brassica napsis, varietas tipe
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‘canola’ (Hoffman et al., 1982). Pada Brassica oleracea, pemuliaan untuk

resistensi terhadap Plasmodiophora brassicae telah banyak didukung

menggunakan tanaman haploid ganda (Voorrips et al., 1997). Dari contoh

tersebut, jelas bahwa teknologi haploid juga akan sangat bermanfaat untuk

pemuliaan cabai rawit di Indonesia. Teknik ini akan banyak mendukung

pemuliaan untuk resistensi, analisis genetik dari karakter poligenik, produksi

cepat galur murni parental pada program varietas hibrida F1, dan bahkan

mempercepat munculnya varietas baru yang adaptif terhadap kondisi lingkungan

(Supena, 2004).

Keberhasilan aplikasi teknik kultur antera dalam mendapatkan tanaman

haploid ganda pada tanaman cabai masih sedikit  yang  dilaporkan  (Barany et

al.,2005). Novak (1974) hanya mendapatkan kalus haploid pada kultur antera

Capsicum namun tidak berhasil dalam regenerasi tanaman. Menurut Datta (2005)

keberhasilan kultur haploid dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genotip

tanaman donor, kondisi tanaman donor, tahap perkembangan mikrospora,

perlakuan pra kultur, dan media kultur.

Zat pengatur tumbuh ditambahkan pada kultur media untuk keberhasilan

kultur antera atau mikrospora. Kombinasi zat pengatur tumbuh yang sering

digunakan adalah dari kelompok auksin dan sitokinin. Alam et al. (2009)

melakukan induksi kalus pada Brassica menggunakan media MS dan zat pengatur

tumbuh  2,4-D dan BA. Mohamed (2007) melakukan induksi kalus dan akar pada

Capsicum frutescens dari eksplan kotiledon menggunakan zat pengatur tumbuh

sitokinin (BA dan kinetin) serta auksin (IAA, IBA, dan NAA). Wang et al. (1973)
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telah melakukan penelitian kultur antera cabai (Capsicum annuum) dan regenerasi

tanaman haploid dengan menggunakan zat pengatur tumbuh kinetin dan NAA,

serta kinetin dan 2,4-D. Dumas de Vaulx et al. (1981)  dan Gyulai et al. (2000)

melakukam penelitian androgenesis pada cabai (Capsicum annuum) dengan

menggunakan zat pengatur tumbuh 2,4-D dan kinetin. George and

Narayanaswamy (1973) melakukan androgenesis Capsicum haploid menggunakan

kinetin dan IAA. Supena et al., (2006) mengembangkan protokol (metode

standar) kultur sebar mikrospora pada Capsicum annuum menggunakan zeatin

dan IAA. Perbandingan konsentrasi auksin dan sitokinin yang diberikan

tergantung pada hasil yang diharapkan. Konsentrasi auksin yang lebih sitokinin

tinggi dibandingkan digunakan untuk merangsang embriogenesis (George et al.,

2008).

Karena itulah perlu dilakukan penelitian mengenai kombinasi zat pengatur

tumbuh dari kelompok auksin dan BA (Benzyladenine) untuk meningkatkan

keberhasilan kultur antera cabai rawit.

Untuk mendapatkan tanaman haploid membutuhkan tahap penelitian yang

panjang. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap persentase antera

yang membesar dan pecah karena pecahnya antera merupakan jalan bagi

mikrospora yang berkembang di dalam antera untuk keluar dan menyebar pada

media yang telah disediakan.

1.2  Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian kombinasi zat pengaruh tumbuh auksin dan BA

berpengaruh terhadap kultur antera cabai rawit (Capsicum frutescens L.)?
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2. Manakah konsentrasi kombinasi zat pengatur tumbuh auksin dan BA dari

berbagai perlakuan yang optimum untuk pertumbuhan kultur antera cabai rawit

(Capsicum frutescens L.)?

1.3 Asumsi

Mikrospora dapat secara langsung beregenerasi membentuk embrio atau

membentuk kalus yang selanjutnya dapat diinduksi untuk beregenerasi menjadi

tanaman dengan pengaruh zat pengatur tumbuh yang terkandung dalam media

tanam (Bhojwani & Radzan, 1993). Dalam pertumbuhan jaringan, sitokinin

bersama-sama dengan auksin memberikan pengaruh interaksi terhadap

deferensiasi jaringan (Hendaryono & Wijayani, 1994). Kultur sebar mikrospora

menggunakan media dua lapis memungkinkan antera pada media cair pecah dan

mikrospora keluar pada media, pada perkembangan selanjutnya dapat menjadi

kalus atau embrio (Sunderland &Xu, 1982). Konsentrasi auksin yang lebih tinggi

dibandingkan sitokinin digunakan untuk merangsang embriogenesis (George et

al., 2008). Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat diasumsikan bahwa

pemberian kombinasi auksin dan BA pada kultur antera cabai rawit (Capsicum

frutescens L.) dapat mempengaruhi pertumbuhan kultur antera cabai rawit dalam

meningkatkan persentase antera yang membesar dan pecah.

1.4  Hipotesis

1. Hipotesis Kerja

Jika pemberian kombinasi zat pengatur tumbuh auksin  dan BA berpengaruh

terhadap pertumbuhan kultur antera cabai rawit (Capsicum frutescens L.) maka

ada perbedaan pertumbuhan kultur antera.
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2. Hipotesis Statistik

H0: Tidak ada pengaruh pemberian kombinasi zat pengatur tumbuh auksin dan

BA pada kultur antera cabai rawit (Capsicum frutescens L.).

H1: Ada pengaruh pemberian kombinasi zat pengatur tumbuh auksin dan BA pada

kultur antera cabai rawit (Capsicum frutescens L.).

1.5  Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian zat pengaruh tumbuh auksin  dan BA

terhadap pertumbuhan kultur antera cabai rawit (Capsicum frutescens L.)

2. Untuk mengetahui konsentrasi auksin  dan BA yang optimum pada kultur

antera cabai rawit (Capsicum frutescens L.)

1.6  Manfaat

Memberikan informasi ilmiah mengenai kultur antera cabai rawit

(Capsicum frutescens L.) dengan kombinasi zat pengatur tumbuh auksin dan

benzyladenin (BA) yang nantinya dapat digunakan untuk produksi galur murni

cabai rawit.
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