
9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.)

2.1.1 Klasifikasi cabai rawit

Cabai rawit (Capsicum frutescens) merupakan tanaman dikotil yang masih

kerabat dengan tumbuhan Solanaceae seperti terong, tomat, dan kentang.

Tanaman ini termasuk kedalam genus yang sama dengan cabai merah dan

paprika, yaitu Capsicum.

Klasifikasi tanaman Capsicum frutescens adalah sebagai berikut (Simpson, 2006):

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Solanales

Familia : Solanaceae

Genus : Capsicum

Species : Capsicum frutescens L.

Nama daerah : setudu langit (Batak), lada mutia (Minangkabau), cengek

(Sunda), lombok rawit, lombok jemprit (Jawa), cabhi letek (Madura), tabia krinyi

(Bali), lada marica (Makasar, Bugis), cili padi (Ambon), rica gufu (Ternate,

Tidore), metrek waktoh (Irian) (Wijayakusuma, 2007).
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2.1.2 Morfologi cabai rawit

Tinggi tanaman cabai rawit antara 50-150 cm, batang pokok yang tua

berkayu. Tanaman ini berumur pendek, sekitar 1-2,5 tahun. Meskipun demikian,

cabai rawit memiliki umur yang lebih panjang daripada kebanyakan jenis tanaman

cabai lainnya. Cabai rawit mulai berbuah pada usia 2,5-3 bulan dengan masa

produktif 3-24 bulan (Ellen, 2011).

Perakaran cabai rawit terdiri atas akar tunggang. Selain itu perakarannya

tidak dalam sehingga tanaman hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik

pada tanah yang gembur, porus (mudah menyerap air), dan subur (Cahyono,

2003). Akar tanaman ini umumnya berada dekat dengan permukaan tanah dan

melebar sejauh 30-50 cm. Secara vertikal, akar cabai rawit dapat menembus tanah

sampai kedalaman 30-60 cm. Tanaman cabai rawit ini mampu hidup antara 1-2

tahun karena perakarannya dapat berkembang dan tumbuh kuat untuk menopang

berdirinya tanaman (Ellen, 2011).

Batang tanaman cabai rawit memiliki struktur tidak berkayu pada saat

masih muda, tetapi pada saat tua pada bagian batang yang dekat dengan tanah

akan mempunyai struktur berkayu (Warisno, 2010). Panjang batang tidak

melebihi 100 cm (Warisno, 2010). Batang berwarna hijau gelap, berbentuk bulat,

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

terbentuk setelah batang tanaman mencapai ketinggian berkisar antara 30 cm-40

cm (Cahyono, 2003).

Daun cabai rawit berukuran kecil, dasarnya lebih lebar, ujung menyempit

dan meruncing, warna daun hijau muda (Gambar 2.1), permukaan bawah berbulu
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halus, lebar 0,5–5 cm, panjang 1–10 cm, panjang tangkai 0,5–3,5 cm (Pracaya,

1994 ).

Bunga cabai rawit keluar dari ketiak daun dan berbentuk bintang.

Warnanya putih atau putih kehijauan, dan ada juga yang berwarna ungu. Mahkota

bunga berjumlah 4-7 helai dan berbentuk bintang. Dalam satu bunga terdapat

bunga jantan dan bunga betina. Kelopak bunga berukuran kecil, berbentuk

bintang, bersudut lima, dan berwarna hijau kekuningan. Benang sari berjumlah 5,

tegak, dengan kepala benang sari berwarna ungu (Ellen, 2011).

Buah cabai rawit berukuran kecil, panjang antara 1-3 cm dan garis tengah

antara 0,5-1 cm. Buah berbentuk kerucut, bagian ujung meruncing, tegak

mengarah ke atas (Gambar 2.1), dan bertangkai agak panjang. Buah muda

berwarna hijau atau kekuningan dan setelah tua berwarna kuning kemerahan,

oranye, atau putih kekuningan, serta mengkilap (Pitojo, 2003).

Biji cabai berukuran kecil, berwarna kuning kecoklatan, dan berasa pedas.

Setiap buah cabai kecil  biasanya berisi lebih dari 10 biji (Pitojo, 2003).

Gambar 2.1 Morfologi cabai rawit. Bar = 2cm (Anonim, 2012).

Buah

Daun

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kultur Antera Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.)  
dengan Perlakuan Kombinasi Zat Pengatur Tumbuh Auksin dan Kinetin1/2

Irma Catur Prastyo Widiastuti



12

2.1.4 Kandungan cabai rawit

Cabai rawit mempunyai multiguna dalam kehidupan sehari-hari, antara

lain digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bumbu pecel, sambal, acar, dan

lain-lain. Cabai rawit mengandung zat capsicin, minyak atsiri capsitol dan

bioflavonoids serta nutrisi yang cukup tinggi. Kandungan gizi cabai rawit

dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kandungan nutrisi (gizi) dalam tiap 100 g cabai rawit segar dan kering
(Rukmana, 2006).

No. Komposisi Zat Gizi
Proporsi Kandungan

Gizi
Segar Kering

1 Kalori (kal.) 103,00 -

2 Protein (g) 4,70 15,00

3 Lemak (g) 2,40 11,00

4 Karbohidrat (g) 19,90 33,00

5 Kalsium (mg) 45,00 150,00

6 Fosfor (mg) 85,00 -

7 Vitamin A (SI) 11.050,00 1.000,00

8 Zat Besi (mg) 2,50 9,00

9 Vitamin B1 (mg) 0,08 0,50

10 Vitamin C (mg) 70,00 10,00

11 Air (g) 71,20 8,00

12
Bagian yang dapat dimakan
(Bdd, %)

90,00 -

Kandungan zat capsicin menyebabkan rasa pedas pada makanan. Zat ini

juga berguna untuk meningkatkan kemampuan burung untuk berkicau. Minyak

atsiri capsitol dapat dimanfaatkan sebagai pengganti minyak kayu putih untuk

mengurangi pegal-pegal, sesak napas, gatal-gatal, dan juga rematik. Kandungan
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bioflavonoid berguna untuk menyembuhkan radang akibat udara dingin dan

meringankan penyakit polio (Rukmana, 2006).

Capsicin juga berfungsi untuk menstimulir detektor panas dalam kelenjar

hypotalamus sehingga mengakibatkan perasaan tetap sejuk walaupun berada di

udara yang panas. Hal ini menunjukkan bahwa capsicin dapat menghalangi

bahaya pada trachea, bronchial, dan bronchoconstriction yang disebabkan oleh

asap rokok dan polutan lainnya. Hal ini berarti cabai sangat baik bagi penderita

asma dan hipersensitif udara. Selain capsicin, cabai juga mengandung zat

mucokinetik. Zat ini dikenal sebagai zat yang mampu mengatur, mengurangi, atau

mengeluarkan lendir dari paru-paru. Oleh karena itu, cabai sangat membantu bagi

penderita bronkitis, masuk angin, influenza, sinusitis, dan asma dalam proses

pengeluaran lendir (Prajnanta, 2011).

Cabai rawit kaya akan vitamin A dan mineral yang sangat berguna bagi

kesehatan tubuh. Vitamin A berguna untuk mencegah kebutaan dan mengobati

sakit tenggorokan. Cabai rawit juga mulai dibutuhkan dalam berbagai industri,

misalnya industri obat-obatan, kosmetik, zat warna, pencampur minuman, tepung,

dan lain-lain (Rukmana, 2006).
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2.1 Tinjauan Zat Pengatur Tumbuh

Zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik bukan hara,

yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan dapat merubah

proses fisiologi tumbuhan. Zat pengatur tumbuh dalam tanaman terdiri dari lima

kelompok yaitu Auksin, Giberelin, Sitokinin, Etilen dan Inhibitor dengan ciri khas

serta pengaruh yang berlainan terhadap proses fisiologis (Franklin, dkk., 1991).

Struktur molekul zat pengatur tumbuh auksin (IAA, NAA, 2,4-D, dan IBA) dan

kinetin dapat dilihat pada gambar 2.2.

Zat pengatur tumbuh sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi

pertumbuhan dan diferensiasi. Tanpa penambahan zat pengatur tumbuh dalam

medium, pertumbuhan sangat terhambat bahkan mungkin tidak tumbuh sama

sekali. Pembentukan kalus dan organ-organ ditentukan oleh penggunaan yang

tepat dari zat pengatur tumbuh tersebut. Walaupun begitu, kadar pemberian zat

pengatur tumbuh harus diperhatikan karena pada kadar yang terlalu tinggi zat

pengatur tumbuh akan menghambat pertumbuhan, bersifat racun dan bahkan

menyebabkan tanaman tersebut mati. Sedangkan pemberian zat pengatur tumbuh

di bawah kadar optimum menjadi tidak efektif (Hendaryono & Wijayani, 1994).

Golongan auksin yang sering ditambahkan dalam media adalah 2,4-

Dikhloro fenoksiasetat (2,4-D), Indol Asam Asetat (IAA), Naftalen Asam Asetat

(NAA), dan Indol Buterik Asetat (IBA) (Abbas, 2011). Sedangkan golongan

sitokinin yang sering ditambahkan dalam media adalah Kinetin, Zeatin, dan

Benzilaminopurin. IBA dan IAA memiliki sifat kimia lebih stabil dan

mobilitasnya di dalam tanaman rendah. Sifat-sifat inilah yang menyebabkan
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pemakaian IBA dan IAA sering digunakan karena sifat kimianya yang baik dan

pengaruhnya lebih lama. Pengaruh rangsangan auksin terhadap jaringan berbeda-

beda (Hendaryono & Wijayani, 1994).

Dalam kultur jaringan, auksin dapat digunakan untuk pembelahan sel dan

differensiasi akar (Abbas, 2011). Pengaruh auksin terhadap perkembangan sel

menunjukkan adanya indikasi bahwa auksin dapat menaikkan tekanan osmotik,

meningkatkan sintesis protein, meningkatkan permeabilitas sel terhadap air, dan

melunakkan dinding sel sehingga air dapat masuk ke dalam sel yang disertai

dengan kenaikan volume sel. Dengan adanya kenaikan sintesis protein, maka

dapat digunakan sebagai sumber tenaga dalam pertumbuhan. Pada kadar yang

tinggi, auksin lebih bersifat menghambat dari pada merangsang pertumbuhan

(Hendaryono & Wijayani, 1994).

Berdasarkan kebutuhan zat pengatur tumbuh untuk pembentukan kalus,

maka dalam media tanam perlu ditambahkan auksin dan sitokinin. Interaksi kedua

zat ini mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis jaringan tanaman. Inisiasi

akar pada planlet, embriogenesis, dan inisiasi kalus umumnya terjadi apabila

perbandingan konsentrasi auksin terhadap sitokinin lebih tinggi, sementara

proliferasi tunas adventif dan aksilar terjadi apabila perbandingannya lebih rendah

(George et al., 2008)

Dalam pertumbuhan jaringan, sitokinin berpengaruh terutama pada

pembelahan sel dan diferensiasi kalus menjadi organ (Abbas, 2011). Bersama-

sama dengan auksin memberikan pengaruh interaksi terhadap diferensiasi

jaringan, pada pemberian auksin dengan kadar yang relatif tinggi, diferensiasi
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kalus cenderung ke arah pembentukan primordia akar. Sedangkan pada pemberian

sitokinin dengan kadar yang relatif tinggi, diferensiasi kalus akan cenderung ke

arah pembentukan primordia batang atau tunas (Hendaryono & Wijayani, 1994).

Berikut ini adalah gambar struktur kimia zat pengatur tumbuh IAA, NAA

dan Kinetin :

Gambar 2.2 Struktur kimia zat pengatur tumbuh: (a) IAA, (b) NAA, (c) Kinetin,
(d) IBA, dan (e) 2,4-D (Salisbury, 1995).

(c)

(d) (e)
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2.3 Tinjauan Antera

Antera merupakan bagian fertil dari stamen yang merupakan tempat

mikrosporogenesis dan pembentukan serta pematangan serbuk sari. Pada

kebanyakan Angiospermae, stamen (benang sari) tersusun atas antera (kepala

sari), filamen (tangkai sari) serta jaringan penghubung (Gambar 2.3)

(Purnobasuki, 2010).

Organ reproduktif tumbuhan yang berupa bunga, di dalamnya terdapat alat

perkembangbiakan yang disebut benang sari. Benang sari terdiri atas kepala sari

dan tangkai sari. Kepala sari dibagi menjadi 2 kotak mikrosporangium

(Tjitrosoepomo, 1996). Secara umum antera terdiri dari 4 lapisan yaitu epidermis,

endotesium, lapisan tengah dan tapetum. Tiga lapisan terluar berfungsi untuk

melindungi dan sebagai jalan keluar polen keluar dari antera. Lapisan terdalam

adalah tapetum yang berfungsi untuk memberikan nutrisi untuk perkembangan

mikrospora (Anonim, 2011).

Satu kotak mikrosporangium dengan yang lain dihubungkan oleh suatu

struktur penghubung yang disebut konektivum. Biasanya kotak mikrosporangium

itu terdiri atas ruang sari atau lokulamentum, di ruang inilah terbentuk serbuk sari.

Mikrospora adalah serbuk sari yang masih muda, dengan struktur satu inti . Pada

perkembangan normal, mikrospora diprogram untuk berdeferensiasi menjadi

polen dengan menghasilkan 2 inti sel sperma (Wullems & Schrauwen dalam

Santosa, 2011).
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Gambar 2.3 Penampang melintang antera pada Angiospermae (Anonim, 2010).

Morfologi antera pada cabai rawit memiliki struktur yang khas. Dalam

proses perkembangan antera cabai rawit, antera muda berwarna kuning (Gambar

2.4). Sedangkan pada antera mengalami perkembangan lebih lanjut akan berwarna

ungu (Gambar 2.5). Morfologi antera berdasarkan warna pada bagian ujung

bunganya dimulai dengan antera cabai rawit berwarna kuning dan warna ungu

pada antera belum terlihat yang menunjukkan tahap perkembangan mikrospora

pada tahap early unicellular 24%, mid-unicellular 48% dan late unicellular 28%

(Gambar 2.5 nomor 1). Sedangkan pada saat ujung antera mulai terlihat kilauan

warna ungu walaupun hanya di bagian ujung saja memiliki perkembangan

mikrospora pada tahap mid-unicellular 45% dan late unicellular 55% (Gambar

2.5 nomor 2). Tetapi pada antera yang menunjukkan warna ungu sebanyak 10%,

25%, 50%, dan 100% berturut-turut memiliki tahap perkembangan mikrospora

yang berbeda (Gambar 2.5 nomor 3-6). Pada antera yang berwarna ungu 10% dari

Filamen

Kantung polen

Epidermis

Lapisan tengah

Tapetum

Polen

Tempat
keluar
polen

Sel Induk Polen
(2n)

Antera

Filamen

Polen tetrad

Serbuk
sari
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panjang anteranya memiliki tahap mid-unicellular 5%, late unicellular 80%, dan

early bicellular 15%. Pada antera yang berwarna ungu 25% memiliki tahap late

unicellular 60%, dan early bicellular 40%. Sedangkan pada antera yang berwarna

ungu sebanyak 50% menunjukkan bahwa antera tersebut memiliki tahap

perkembangan mikrospora late unicellular 5%, early bicellular 50%, dan mid-

bicellular 45%. Tetapi pada antera yang berwarna 100% dari panjang antera

keseluruhan memiliki tahap perkembangan mikrospora early bicellular 10%, mid-

bicellular 35%, dan late bicellular 55%. Hal ini menunjukkan hubungan antara

warna antera dengan tahap perkembangan mikrospora cabai rawit. Antera dengan

warna ungu berkisar 5-25% memiliki tahapan yang cocok untuk dilakukan proses

kultur antera karena terdapat tahapan mikrospora uninuklet akhir (Gambar 2.6)

lebih dari 60% (Supena et al., 2004).

Gambar 2.4 Morfologi antera cabai rawit. a: petal, b: sepal, c: antera bunga, d:
dasar bunga, dan e: tangkai bunga. Bars = 1 mm (Supena et al.,
2004).

a

b

c

d

e
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Gambar 2.5 Perkembangan antera cabai rawit. Bar=1mm (Supena et al., 2004).

Gambar 2.6 Tahap uninukleat akhir pada antera cabai rawit. Bar=20µm
(Supena et al., 2004).

2.4 Tinjauan Kultur Jaringan Tumbuhan

Kultur jaringan dalam bahasa asing disebut sebagai tissue culture, weefsel

cultuur atau gewebe kultur. Kultur adalah budidaya dan jaringan adalah

sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Maka, kultur

jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil

yang mempunyai sifat seperti induknya (Suryowinoto, 1991).

Kultur jaringan akan lebih besar persentase keberhasilannya bila

menggunakan jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda, yaitu

jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah, dindingnya tipis belum

mempunyai penebalan dari pektin, plasmanya penuh dan vakuolanya kecil-kecil.
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Kebanyakan orang menggunakan jaringan ini untuk kultur jaringan. Sebab,

jaringan meristem keadaannya selalu membelah, sehingga diperkirakan

mempunyai zat hormon yang mengatur pembelahan (Hendaryono dan Wijayani,

1994).

Pelaksanaan teknik kultur jaringan ini berdasarkan teori sel seperti yang

dikemukakan oleh Scheleiden dan Schwann, yaitu bahwa sel mempunyai

kemampuan autonom, bahkan mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi

adalah kemampuan setiap sel, dari mana saja sel tersebut diambil, apabila

diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan dapat tumbuh menjadi tanaman

yang sempurna (Suryowinoto, 1991).

Teknik kultur jaringan akan dapat berhasil dengan baik apabila syarat-

syarat yang diperlukan terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi pemilihan

eksplan sebagai bahan dasar untuk pembentukan kalus, penggunaan medium yang

cocok, keadaan yang aseptik dan pengaturan udara yang baik terutama untuk

kultur cair (Hendaryono dan Wijayani, 1994).

2.5 Tinjauan Kultur Antera

Antera diperoleh dari tunas bunga dan dapat dikulturkan pada medium

padat atau cair sehingga terjadi embriogenesis. Selain itu polen juga dapat diambil

secara aseptic dan dikulturkan pada medium cair. Kultur antera merupakan salah

satu teknik dasar penerapan bioteknologi untuk pemuliaan tanaman. Dari kultur

antera akan didapatkan tanaman haploid. Pembentukan tanaman haploid melalui

pembentukan kalus atau androgenesis langsung (Hendaryono & Wijayani, 1994).
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Kegunaan kultur antera menurut Hendaryono & Wijayani (1994):

a) Mampu menghasilkan tanaman haploid atau tanaman yang hanya mempunyai

satu genom saja, dalam istilah yang baru dinamakan monohaploid.

Keuntungan tanaman monohaploid adalah :

1) Dapat digunakan untuk pemuliaan tanaman selanjutnya.

2) Dapat mengetahui sifat tanaman monohaploid dengan jumlah genom

yang terkecil.

3) Dari tanaman monohaploid diperkirakan dapat menghilangkan sifat

resesif.

b) Dari monohaploid dapat dihasilkan derivat yang dihaploid (diploid) dengan

cara :

1) Menggandakan kromosom dengan perlakuan kolkisin.

2) Mengadakan silangan tanaman monohaploid.

c) Membuat tanaman homozigot.

d) Dikombinasikan dengan penggunaan mutagen kimiawi atau mutagen fisik

dapat menghasilkan mutan-mutan dan menghasilkan tanaman sebagai

berikut:

1) Tanaman yang mempunyai ketahanan terhadap penyakit, tahan rebah,

dan lain-lain.

2) Tanaman yang lebih unggul dan hasilnya lebih tinggi.

3) Tanaman lebih cepat berbuah.

4) Toleran terhadap kadar garam di tanah yang berkadar garam tinggi.

5) Meningkatkan kualitas nutrisi.
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6) Menghilangkan metabolit-metabolit yang merupakan racun bagi binatang

dan manusia.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur antera :

1. Kondisi pertumbuhan tanaman donor. Misalnya : temperatur, fotoperiodisasi,

dan intensitas cahaya.

2. Umur tanaman donor. Disarankan bahwa tunas yang digunakan berasal dari

awal pembungaan.

3. Tingkat perkembangan polen. Tingkat optimum perkembangan polen pada

waktu diambil dari tunas untuk setiap jenis tanaman berbeda. Paling baik

digunakan polen pada tingkat pembelahan mitosis pertama dimana untuk

menentukan stadium ini digunakan metode straining, yaitu acetocarmin 4%

dalam 50% asam glasial asetat.

4. Metode sterilisasi. Tanaman satu dengan tanaman yang lainnya

membutuhkan sterilan yang berbeda-beda. Misalnya sublimat, etanol, atau

sodium hipoklorit.

5. Pre-treatment. Berbagai jenis tanaman memerlukan perlakuan pendahuluan

berupa temperatur rendah yaitu 8oC selama 4 hari (bunga padi), merendam

dalam air yang ada butir-butir arangnya ataupun mengurangi tekanan atmosfir

menjadi 12 mg/hg.

6. Metode diseksi.

7. Zat pengatur tumbuh.

8. Kondisi ruang inkubasi. Suhu, cahaya, densitas antera dan orientasi eksplan

perlu diperhatikan. Biasanya temperatur yang dibutuhkan adalah 25oC-28oC,
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tetapi ada yang memerlukan temperatur lebih tinggi, misalnya 35oC atau

lebih.

2.6 Tinjauan Mikrosporogenesis

Mikrosporogenesis merupakan proses gametogenesis pada antera yang

menghasilkan spora-spora reproduktif yang disebut serbuk sari atau polen

(Gambar 2.7). Sebuah sel induk mikrospora (mikrosporosit) yang diploid pada

antera mengalami pembelahan meiosis dan membentuk sepasang sel haploid pada

pembelahan pertama. Kemudian proses selanjutnya adalah pembelahan meiosis

kedua yang akan menghasilkan empat sel mikrospora haploid yang masih

berlekatan satu sama lain. Pembelahan meiosis kedua ini menghasilkan

sekumpulan empat mikrospora haploid. Setelah meiosis, masing-masing

mikrospora mengalami pembelahan mitosis kromosom-kromosom tanpa disertai

pembelahan sitoplasma (kariokinesis) (Elrod & Stansfield, 2007). Empat sel

mikrospora hasil meiosis akhirnya saling memisah. Setiap mikrosporangium

terdapat ribuan mikrospora atau polen yang dikeluarkan dari antera (Anonim,

2011).
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Gambar 2.7 Mikrosporogenesis Angiospermae (Elrod & Stansfield, 2007).

2.7 Tinjauan Mikrogametogenesis

Mikrogametogenesis merupakan proses pematangan mikrospora menjadi

serbuk sari fungsional. Proses pematangan melibatkan pembelahan mitosis sel

mikrospora dan terjadi dalam dua tahap. Selama Gametogenesis inti serbuk sari

membelah menghasilkan inti vegetatif dan inti generatif, yang tidak sama besar

(Gambar 2.8 A-B). Sel vegetatif lebih besar dari sel generatif. Inti sel generatif

membelah secara mitosis dan menghaslkan 2 sel sperma. Setelah pembelahan

mitosis sel vegeratif melanjutkan pertumbuhan, organel sel bertambah jumlah dan

ukurannya, Vakuola makin lama menghilang. Sel generatif bentuknya speris,

setelah lepas dari dinding sel (Taura, 2009). Tahap kedua, jika serbuk sari

menempel pada putik saat polinasi, sel tabung akan membentuk jalan berbentuk
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tabung bagi sel generatif (Gambar 2.8 C). Saat jalan tabung terus memanjang ke

bawah, sel generatif membelah secara mitosis menjadi dua sel generatif haploid

(Gambar 2.8 D). Kedua inti nantinya berperan dalam pembuahan ganda

(Firmansyah dkk., 2007).

Gambar 2.8 Gametofit jantan pada Angiospermae (Simpson, 2006).

Sel
Nukleus

Sel generatif 2 sel sperma

Tabung polen

2 sel sperma

Tabung inti

Gametofit jantan
matur

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kultur Antera Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.)  
dengan Perlakuan Kombinasi Zat Pengatur Tumbuh Auksin dan Kinetin1/2

Irma Catur Prastyo Widiastuti




