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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa data tentang perkembangan antera cabai rawit

(Capsicum frutescens L.) selama kultur meliputi persentase antera yang membesar

dan antera yang pecah. Perkembangan mikrospora di dalam antera akan

menyebabkan antera membesar sampai pada akhirnya antera akan pecah karena

sudah tidak bisa lagi menampung mikrospora yang berkembang. Pecahnya antera

ini merupakan jalan bagi mikrospora agar dapat keluar dari antera dan menyebar

sehingga dapat tumbuh di media yang telah disediakan.

Gambar 4.1 Perkembangan antera sebelum dan setelah kultur. A: antera segar
sebelum dikultur. B-D: Perkembangan antera pada 10 minggu masa kultur. B:
antera yang tidak membesar dan tidak pecah. C: antera yang membesar. D: antera
yang pecah; panah putih merupakan sobekan pada dinding antera. bar = 0,1 cm.
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Pengamatan terhadap perkembangan antera selama kultur menunjukkan

antera yang semula berwarna kekuningan dengan ukuran sekitar 0,1x0,2 cm

(Gambar 4.1A), beberapa hari kemudian antera mulai mengalami pembesaran

ukuran dimana pada minggu kesepuluh ukurannya dapat mencapai 0,15x0,27 cm

(Gambar 4.1C) dan pada minggu ketiga mulai terdapat antera yang pecah

(Gambar 4.1D). Pecahnya antera terjadi pada sisi lateral pada dinding antera

(panah putih). Namun ada juga antera yang tidak mengalami perubahan ukuran

dan juga tidak pecah (Gambar 4.1B).

4.1.1 Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh terhadap Perubahan Ukuran Antera.

Tabel 4.1menunjukkan persentase antera yang membesar pada berbagai

kombinasi perlakuan auksin (IAA, NAA, 2,4-D, dan IBA) dan sitokinin (BA).

Data yang ditampilkan merupakan pengamatan minggu kesepuluh dan rerata dari

tiga replikasi. Setelah dilakukan analisis statistik dengan Uji Kruskal-Wallis

terhadap persentase antera yang membesar dengan taraf signifikansi α = 0,05

didapatkan p=0,024 sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan bahwa pemberian

kombinasi auksin dan sitokinin memberikan pengaruh terhadap persentase antera

yang membesar. Setelah itu dilanjutkan dengan uji lanjutan Mann-Whitney

(α=0,05) untuk mengetahui perlakuan mana yang signifikan.
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Tabel 4.1Rerata persentase antera yang membesar pada kultur antera cabai rawit
(Capsicum frutescens L.) pada berbagai kombinasi benzyladenin (BA) dan auksin
(IAA, NAA, 2,4-D, dan IBA). Data merupakan rerata dari 3 replikasi.

Perlakuan
Rerata persentase antera

yang membesar (%)

BA0IAA0,5 43,33±11,55a

BA0IAA1 46,67±5,77a

BA0IAA1,5 60,00±0b

BA0,5IAA0 60,00±0b

BA0,5IAA0,5 56,67±15,28abc

BA0,5IAA1 76,67±5,77c

BA0,5IAA1,5 56,67±5,77ab

BA0NAA0,5 43,33±20,82ab

BA0NAA1 50,00±10ab

BA0NAA1,5 53,33±5,77ab

BA0,5NAA0,5 60,00±10abc

BA0,5NAA1 70,00±10bc

BA0,5NAA1,5 56,67±15,28abc

BA02,4D0,5 46,67±5,77a

BA02,4D1 50,00±10ab

BA02,4D1,5 60,00±10abc

BA0,52,4D0,5 60,00±10abc

BA0,52,4D1 73,33±11,55bc

BA0,52,4D1,5 66,67±11,55bc

BA0IBA0,5 50,00±10ab

BA0IBA1 53,33±11,55ab

BA0IBA1,5 53,33±5,77ab

BA0,5IBA0,5 66,67±15,28abc

BA0,5IBA1 70,00±0c

BA0,5IBA1,5 60,00±10abc

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak
nyata (0,05) dengan uji Mann-Whitney.
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Persentase terendah sebesar 43,33% pada perlakuan BA0IAA0,5 dan

BA0NAA0,5. Sedangkan persentase tertinggi pada kombinasi BA0,5IAA1 sebesar

76,67%. Berdasarkan Uji Mann-Whitney perlakuan BA0,5IAA1 berbeda tidak

nyata dengan BA0,5IBA1, sehingga kombinasi perlakuan yang paling baik pada

pengamatan persentase antera yang membesar adalah BA0,5IAA1 dan BA0,5IBA1.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemberian kombinasi auksin lebih tinggi daripada

sitokinin memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya.

4.1.2 Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh terhadap Persentase Antera yang

Pecah

Tabel 4.2 menunjukkan persentase antera yang pecah pada kombinasi

auksin (IAA, NAA, 2,4-D, dan IBA) dan sitokinin (BA). Data merupakan hasil

pengamatan terakhir yaitu pada minggu kesepuluh. Berdasarkan analisis statistik

menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan tingkat signifikansi 0,05 didapatkan nilai

signifikansi 0,027 sehingga tolak Ho. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian

kombinasi auksin dan sitokinin memberikan hasil yang berbeda terhadap

persentase antera yang pecah (lampiran 4).
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Tabel 4.2Rerata persentase antera yang pecah pada kultur antera cabai rawit
(Capsicum frutescens L.) pada berbagai kombinasi benzyladenin (BA) dan auksin
(IAA, NAA, 2,4-D, dan IBA) pada minggu kesepuluh. Data merupakan rerata dari
3 replikasi.

Perlakuan
Rerata persentase

antera yang pecah (%)

BA0IAA0,5 3,33±5,77ab

BA0IAA1 3,33±5,77ab

BA0IAA1,5 0,00±0a

BA0,5IAA0 0,00±0a

BA0,5IAA0,5 3,33±5,77ab

BA0,5IAA1 16,67±5,77b

BA0,5IAA1,5 6,67±5,77ab

BA0NAA0,5 3,33±5,77ab

BA0NAA1 6,67±5,77ab

BA0NAA1,5 0,00±0a

BA0,5NAA0,5 10,00±10ab

BA0,5NAA1 13,33±5,77b

BA0,5NAA1,5 10,00±10ab

BA02,4D0,5 3,33±5,77ab

BA02,4D1 6,67±5,77ab

BA02,4D1,5 6,67±5,77ab

BA0,52,4D0,5 6,67±5,77ab

BA0,52,4D1 16,67±11,55b

BA0,52,4D1,5 10,00±0b

BA0IBA0,5 0,00±0a

BA0IBA1 3,33±5,77ab

BA0IBA1,5 0,00±0a

BA0,5IBA0,5 10,00±0b

BA0,5IBA1 10,00±0b

BA0,5IBA1,5 6,67±5,77ab

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak
nyata (0,05) dengan uji Mann-Whitney.

Persentase terendah (0%) terdapat pada perlakuan BA0IAA1,5, BA0,5IAA0,

BA0NAA1,5, dan BA0IBA0,5. Sedangkan persentase tertinggi antera yang pecah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kultur Antera Cabai Rawit (Capsicum frutescens 
L.) dengan Perlakuan Kombinasi Zat Pengatur Tumbuh Auksin dan BA

Tining Sulistyowati



48

terdapat pada perlakuan BA0,5IAA1 dan BA0,52,4D1 sebesar 16,67%. Berdasarkan

Uji Mann-Whitney hasil ini berbeda tidak nyata dengan perlakuan BA0,5NAA1,

BA0,52,4D1,5, BA0,5IBA0,5 dan BA0,5IBA1. Sehingga perlakuan yang terbaik pada

pengamatan persentase antera yang pecah adalah perlakuan BA0,5IAA1,

BA0,52,4D1 , BA0,5NAA1, BA0,52,4D1,5, BA0,5IBA0,5 dan BA0,5IBA1.

Tabel 4.3Rerata persentase antera yang pecah pada berbagai kombinasi auksin
dan BA (%) pada kultur antera cabai rawit (C. frutescens). Data diambil tiap
mingggu dari 3 replikasi pada tiap perlakuan.

Perlakuan
Minggu ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BA0IAA0,5 0 0 0 0 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
BA0IAA1 0 0 0 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
BA0IAA1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0,5IAA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0,5IAA0,5 0 0 0 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
BA0,5IAA1 0 0 6,67 13,37 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
BA0,5IAA1,5 0 0 0 3,33 3,33 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
BA0NAA0,5 0 0 0 0 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
BA0NAA1 0 0 0 0 3,33 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
BA0NAA1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0,5NAA0,5 0 0 0 0 3,33 6,67 6,67 10 10 10
BA0,5NAA1 0 0 3,33 6,67 10 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33
BA0,5NAA1,5 0 0 0 0 3,33 6,67 6,67 10 10 10
BA02,4D0,5 0 0 0 0 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
BA02,4D1 0 0 0 3,33 3,33 3,33 6,67 6,67 6,67 6,67
BA02,4D1,5 0 0 0 3,33 3,33 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
BA0,52,4D0,5 0 0 0 3,33 3,33 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
BA0,52,4D1 0 0 3,33 6,67 10 13,37 16,67 16,67 16,67 16,67
BA0,52,4D1,5 0 0 0 3,33 6,67 10 10 10 10 10
BA0IBA0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0IBA1 0 0 0 0 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
BA0IBA1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA0,5IBA0,5 0 0 0 3,33 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
BA0,5IBA1 0 0 0 3,33 3,33 6,67 10 10 10 10
BA0,5IBA1,5 0 0 0 3,33 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa antera mulai pecah pada

minggu ketiga dan ada beberapa perlakuan yang tidak terdapat antera yang pecah.
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Selain pengamatan terhadap persentase antera yang membesar dan pecah,

pada penelitian ini juga dilakukan pengamatan terhadap perubahan bentuk

mikrospora. Gambar 4.2 menunjukkan bentuk mikrospora sebelum dikultur dan

pada umur 10 minggu kultur. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop

cahaya pada perbesaran 400x. Inti sel tidak terlihat karena perlu pewarnaan DAPI

(4’, 6-diamidino-2-phenylindole) untuk visualisasi inti sel di dalam mikrospora.

Gambar 4.2 Perubahan bentuk mikrospora sebelum kulturdan padaumur 10
minggu kultur, pengamatan dengan mikroskop cahaya perbesaran 400x. A:
mikrospora segar dari antera sebelum dikultur, B-H: berbagai bentuk mikrospora
pada 10 minggu masa kultur.B: perkembangan awal mikrospora, C: mikrospora
ukurannya menjadi lebih besar dan terdapat granul di dalamnya, D dan E: muncul
bentukan menyerupai kalus (ada pembentukan massa sel), F: embrio dengan
struktur apendiks (panah merah), G-H: mengarah pada perkembangan embrio,
sebagian dinding eksin mulai rusak akibat perkembangan mikrospora (panah
merah), Bar=20 µm.

HG

FED

CBA
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Hasil pengamatan terhadap perubahan bentuk mikrospora diatas

menunjukkan bahwa perubahan ukuran dan pecahnya antera merupakan akibat

dari perkembangan mikrospora di dalam antera selama masa kultur.

4.2 Pembahasan

Hasil pengamatan terhadap persentase antera yang membesar dan pecah

pada kultur antera cabai rawit (Capsicum frutescens L.) menunjukkan bahwa

pemberian kombinasi zat pengatur tumbuh auksin dan BA berpengaruh terhadap

persentase antera yang membesar dan pecah.

Pengamatan pada persentase antera yang membesar menunjukkan bahwa

perlakuan kombinasi yang paling baik adalah BA0,5IAA1 dan

BA0,5IBA1.Perlakuan dengan penambahan zat pengatur tumbuh auksin saja atau

sitokinin saja menyebabkan persentase antera yang membesar menjadi kecil. Hal

ini disebabkan karena pembelahan sel diatur oleh auksin dan sitokinin, keduanya

mempengaruhi fase berbeda dalam siklus sel. Auksin mempengaruhi replikasi

DNA sedangkan sitokinin mengendalikan peristiwa menuju mitosis (Jouanneau

dalam George et al., 2008). Adanya auksin menyebabkan pengembangan sel

mikrospora di dalam antera, namun jika tidak diikuti dengan pembelahan sel maka

ukuran antera tidak dapat bertambah secara signifikan.

Pada pengamatan persentase antera yang pecah, antera mulai pecah pada

minggu ketiga inkubasi dan pada periode tertentu sudah tidak ada lagi antera yang

pecah. Hal ini sesuai dengan penelitian Supena (2004) tentang kultur sebar

mikrospora pada C.annuum dimana antera juga mulai pecah pada minggu ketiga.

Perlakuan terbaik pada pengamatan persentase antera yang pecah adalah
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BA0,5IAA1, BA0,52,4D1 , BA0,5NAA1, BA0,52,4D1,5, BA0,5IBA0,5, dan

BA0,5IBA1.Dengan melihat hasil pengamatan persentase antera yang pecah,

umumnya perlakuan 0,5 mg/L BA dan 1 mg/L auksin (hasil tidak berbeda nyata

pada IAA, NAA, 2,4-D, dan IBA) memberikan hasil yang paling baik.

Berdasarkan hasil pada pengamatan persentase antera yang membesar

dan antera yang pecah, kombinasi yang paling baik untuk kultur antera cabai rawit

(C. frutescens) adalah BA0,5IAA1.

Hasil penelitian dimana perlakuan paling baik pada kombinasi auksin

yang lebih rendah daripada sitokininnini sama dengan hasil penelitian Wang et

al., (1973) yang melakukan kultur antera dan regenerasi C.annuumdimana

kombinasi yang paling baik adalah kombinasi 4,65µM kinetin dan 5,37 µM NAA

dan 4,65µM kinetin dan 4,52 µM 2,4-D. Kim et al. (2004) melaporkan bahwa

jumlah embrio terbesar dihasilkan pada kultur antera C.annuum dengan media MS

menggunakan kombinasi 4 mg/L NAA dan 1 mg/L BA. Supena (2004)

mengembangkan kultur sebar mikrospora C.annuum menggunakan 2,5µM zeatin

dan  5µM IAA untuk mendapatkan embrio. Adanya perbedaan konsentrasi  antara

hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya terutama dikarenakan adanya

perbedaan kebutuhan akan zat pengatur tumbuh eksogen. Kebutuhan akan zat

pengatur eksogen sangat dipengaruhi oleh genotip tanaman. Selain itu Reinert &

Bajaj (1977) melaporkan bahwa kebutuhan akan auksin dan sitokinin eksogen

tergantung pada kadar auksin dan sitokinin endogen di dalam antera.

Interaksi auksin dan sitokinin menyebabkan sel mikrospora mengalami

pembesaran dan pembelahan sel sehingga mikrospora dapat berkembang dengan
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baik. Saat dinding antera pecah, mikrospora menyebar pada media cair dan pada

perkembangan selanjutnya mikrospora ini dapat berkembang menjadi kalus atau

embrio (Sunderland &Xu, 1982).

Mikrospora yang menyebar pada media dapat berkembang dengan

menggunakan nutrisi yang disediakan pada media.  Konsentrasi sukrosa yang

tinggi pada media cair berguna untuk mengatur tekanan osmosis untuk

menghindari kerusakan mikrospora. Glutamin ditambahkan pada media cair

karena diduga dapat meningkatkan perkembangan embrio (Datta, 2005).

Pemberian kombinasi auksin lebih tinggi daripada sitokinin dapat merangsang

embriogenesis awal (George et al., 2008).

Pada perlakuan auksin tinggi (1,5 mg/L) hasil yang diberikan menurun.

Auksin sudah dapat berpengaruh pada konsentrasi rendah, pengaruh biasanya

meningkat sejalan dengan konsentrasi, tetapi konsentrasi yang terlalu tinggi malah

menghambat. Efek penghambatan ini umumnya karena peningkatan produksi

etilen padaa konsentrasi auksin tinggi. Selain itu, meskipun embriogenesis

biasanya diinisiasi pada media dengan kadar auksin tinggi, nemun embrio

biasanya tidak berkembang lebih jauh sampai konsentrasi auksin dikurangi

(George et al., 2008).

Pada pengamatandijumpai antera yang tidak membesar atau tidak pecah

meskipun telah diinkubasi selama sepuluh minggu, hal itu mungkin disebabkan

eksplan telah mati karena sterilisasi yang terlalu kuat juga dapat menyebabkan

kematian eksplan. Namun adanya antera yang tidak membesar ataupun pecah

dapat juga disebabkan adanya variasi genetik. Meskipun eksplan berasal dari
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varietas yang sama namun apabila berbeda tanaman maka dimungkinkan adanya

variasi individu yang menyebabkan adanya respon yang berbeda terhadap

perlakuan yang diberikan. Selain itu ada juga antera yang membesar namun tidak

pecah, hal ini disebabkan perkembangan mikrospora di dalam antera tidak cukup

kuat untuk mendorong dinding antera sehingga tidak mampu membuat dinding

antera pecah.

Pada penelitian ini antera dikultur pada media dua lapis. Mikrospora di

dalam antera mengalami perkembangan namun padabeberapa antera terjadi

perubahan warna menjadi kecoklatan (browning) yang menunjukkan kematian sel

dinding antera. Hal ini sejalan dengan teori apotopsis dimana akan terjadi

kematian sel untuk menyokong sel lain yang sedang berkembang. Selain itu

browning dapat terjadi karena dihasilkan senyawa fenol. Fenol merupakan

metabolis sekunder yang dihasilkantanaman, fenol yang dari eksplan akan

bereaksi dengan oksigen sehinggaterjadi peristiwa oksidasi yang mengakibatkan

perubahan kuinol menjadikuinon. Senyawa kuinon akan menghambat aktivitas

enzim yang selanjutnya dapat mematikan tanaman. Penambahan anti oksidan ke

dalam media kultur dan perendaman eksplandalam anti oksidan sebelum

dikulturkan dapat mencegah terbentuknyasenyawa quinon. Anti oksidan lebih

efektif jika ditambahkan dalammedia cair jika dibandingkan dengan media padat

Penggunaan mediadengan konsentrasi mineral anorganik,sukrosa dan hormon

yang tepat,serta penyimpanan pada suhu yang tepat dan pada kondisi gelap

dapatmenghambat oksidasi polyphenol (Hu & Wang,1983)
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Perkembangan antera menyebabkan antera membesar dan pada akhirnya

dinding antera akan pecah karena tidak mampu lagi menampung mikrospora yang

berkembang didalamnya. Pecahnya dinding antera menyebabkan mikrospora

keluar dan tersebar di media cair. Pada perkembangan selanjutnya mikrospora ini

akan berkembang menjadi embrio dengan nutrisi dari media. Perkembangan

kultur antera tersebut  berbeda dibandingkan dengan kultur antera yang dilakukan

Wang et al. (1973) serta  George dan Narayanaswamy (1973) dimana antera

dikultur pada media padat dan menjadi kalus.

Pembesaran dan pecahnya antera akibat perkembangan mikrospora

dibuktikan dengan adanya perubahan bentuk mikrospora setelah 10 minggu kultur

(Gambar 4.2). Pada pengamatan tampak bahwa ada mikrospora yang mengarah

pada pembentukan kalus, ada yang mengarah pada perkembangan lanjut

mikrospora, dan ada juga yang mengarah pada pembentukan embrio.

Pada pengamatan perubahan bentuk mikrospora, inti sel tidak dapat

terlihat karena tidak dilakukan pewarnaan DAPI. Hal ini menyebabkan tidak

dapat ditentukan secara pasti mikrospora tersebut sudah berkembang menjadi

embrio atau belum. Perkembangan dianalisis dari perbedaan morfologi saja yaitu

eksin, adanya bentukan menyerupai kalus, adanya granul, dan perubahan ukuran.

Perkembangan mikrospora tersebut sama dengan kultur sebar mikrospora

C.annuum yang dikembangkan oleh Supena (2004). Berikut merupakan hasil

penelitian Supena (2004) mengenai perkembangan mikrospora C. annuum pada

kultur sebar mikrospora menggunaan media dua lapis.
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Gambar 4.3 Perkembangan mikrospora C. annuum dan struktur kalus, A-B
dengan pewarnaan DAPI, C-D dengan mikroskop inverted, E dengan mikroskop
cahaya perbesaran 400x. A: mikrospora segar hasil isolasi. B: mikrospora pada
umur 2 minggu kultur. C: globular embrio pada 4 minggu masa kultur.D: globular
embrio dengan sisa eksin dan struktur apendiks (panah merah).E:struktur kalus
(panah merah). Bar 10 µm untuk A-B, 30 µm untuk C-D.

Gambar 4.2A merupakan mikrospora segar sebelum dikultur, strukturnya

mirip dengan gambar 4.3A. Gambar 4.2B merupakan perkembangan awal

mikrospora, memiliki struktur yang sama dengan gambar 4.3B. Gambar 4.2C

mirip dengan gambar 4.3C sehingga struktur pada gambar 4.2 C mengarah pada

perkembangan embrio. Gambar 4.2D-E memiliki struktur massa sel yang

menyerupai kalus seperti pada gambar 4.3E. Gambar 4.2 F merupakan

perkembangan mikrospora yang mengarah pada pembentukan embrio seperti

gambar 4.3D. Gambar 4.2 G-H juga mengarah pada pembentukan embrio, pada

gambar tersebut tampak adanya kerusakan pada eksin.
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Pada kultur C. annuum yang dilakukan Supena (2004) mikrospora dapat

berkembang lebih lanjut menjadi embrio lengkap dan tidak lengkap dengan

menggunakan media dua lapis dengan zat pengatur tumbuh zeatin dan IAA pada

suhu 9oC pada minggu pertama dan dilanjutkan pada suhu 28oC.Hasil penelitian

kultur antera C. frutescensini kurang maksimal karena tidak dapat dihasilkan

embrio lengkap, hanya perkembangan mikrospora yang mengarah pada

pembentukan embrio. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menggunakan

kombinasi zat pengatur tumbuh yang berbeda dan juga karena suhu inkubasi yang

berbeda dengan penelitian Supena (2004). Suhu inkubasi yang digunakan dalam

penelitian ini 16oC.
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