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Perakitan Varietas Cabai Merah Yang

Hasil Tinggi dan Tahan Terhadap Penyakit
Antraknos

tanaman resisten bukan alternatif pilihan untuk pengganti fungisida; Perlu
berbagai faktor resistensi baik fisik dan kimia;Tujuan diarahkan utk mendapatkan

varietas komersial cabai merah produki tinggi & tahan anthraknos; Metode eksperimen
ulangan, jumlah sampel dlm penelitian tdk jelas; Perlu disebutkan metode pengukuran

& kadar lignin serta acuan pustakanya; Personalia terlalu banyak; Perlu peneliti &
peneliti dg bidang keahlian ilmu penyakit tanaman.
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1. LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL KEGIATAN 
 

1. Judul kegiatan : Perakitan Varietas Cabai Merah yang Berdaya 

Hasil Tinggi dan Tahan terhadap Penyakit 

Antraknos 

2. Penanggungjawab Kegiatan :  

 a.  Nama : Dr. Lia Amalia, Ir., M.P. 

 b.  Pangkat/golongan : Pembina Tk. I/IV/b 

 c.  Jabatan :  

      - Struktural : - 

      - Fungsional : Lektor Kepala 

3. Lokasi Kegiatan : Jawa Barat 

4. Biaya Kegiatan : Rp. 96.500.000,- 

5. Sumber Dana : DIPA tahun angaran 2009 Badan Litbang 

Pertanian No. 4018.0/18-09.1/-/2009 tanggal 

31 Desember 2008 
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NIP.  480 092 399  NIP. 131 785 127 
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Ketua Lembaga Penelitian 

Universitas Winaya Mukti,  

 

 

 

 

 

Dr. H. Nurdin Hadirochmat, Drs., Ir., M.P. 
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2. KATA PENGANTAR 
 

       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat melaksanakan  sebagain penelitian yang berjudul “Perakitan 

Varietas Cabai Merah yang Berdaya Hasil Tinggi dan Tahan terhadap Penyakit 

Antraknos”.  Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang hingga saat ini varietas-

varietas cabai merah komersial yang ada tergolong rentan terhadap Antraknos, sehingga 

perlu upaya untuk mendapatkan varietas cabai merah yang memiliki produktivitas tinggi 

serta resisten terhadap Antraknos. 

       Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

disertai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

 Rektor Universitas Winaya Mukti, LPPM Unwim, Dekan Fakultas Pertanian 

UNWIM, dan Ketua Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian UNWIM masing-

masing beserta jajarannya atas izin, kesempatan, bantuan, dukungan yang diberikan 

untuk melaksanakan penelitian. 

 Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang beserta staf  yang telah 

membantu  dalam kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan 

Tinggi (KKP3T) 2009 

 Kepala  dan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen 

Pertanian yang telah membiayai penelitian melalui DIPA Badan Litbang Pertanian 

Program KKP3T. 

       Akhirul kata, semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu 

bagi pemerhati dan pengembang ilmu pengetahuan, maupun kegunaan praktis, khususnya 

pada bidang ilmu pemuliaan tanaman. 

 

 

         Sumedang, 9 Nopember 2009 

 

 

          Penulis 
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7. EXECUTIVE SUMMARY 

 
The Improvement of New Type Pepper Variety that Having High Yield and 

Resistance to Anthracnose 

 

Lia Amalia1), Ai Komariah1), Dadang Sumardi1), Yenni Kusandriani2) 

 

 

 

       The immediate objectives of this research to conducted pepper inbreeds of generation 

BC4 and BC5 that having yield and resistance to Anthracnose and the long term 

objectives to improve new type pepper varieties that having high yield and resistance to 

Anthracnose. 

       The research will be conducted in Sumedang. The generation of BC3 was resulted. A 

cross between BC3 and RS-07 genotype (high productivity, very succeptible to 

Anthracnose) was carried out at Greenhouse, Experimental Station College of 

Agriculture, of Winaya Mukti University, from February 2009 until July 2009. The 

improvement generation of BC5 will be processed at  Greenhouse, Experimental Station 

College of Agriculture, of Winaya Mukti University, from August  until December 2009, 

and will be continuously analysis of inbreeds BC5-BC7 population. 

       Methodology of research using on farm research and participatory breeding 

especially for multilocation test, and using simple statistics.  

       The expected output of the year is the technological of new type pepper varieties that 

having high yield and resistance to Anthracnose for increasing farmers income, farmers 

knowledge, and its can become one of the resource of economic growth of area. 

__________________________________________________________________ 
1) Research of the Faculty of Agriculture, Winaya Mukti University 
2) Research of  the Indonesian Vegetable Research Institute in Lembang
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8. RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 
Perakitan Varietas Cabai Merah yang Berdaya Hasil Tinggi dan Tahan 

terhadap Penyakit Antraknos 

 

Lia Amalia1), Ai Komariah1), Dadang Sumardi1), Yenni Kusandriani2) 

 

 
       Tujuan Penelitian tahun berjalan adalah untuk mendapatkan genotip generasi BC4 

dan BC5 yang mempunyai hasil tinggi dan tahan terhadap Antraknos, sedangkan tujuan 

jangka panjang adalah untuk merakit varietas cabai yang memiliki daya hasil tinggi dan 

tahan terhadap Antraknos. 

       Penelitian dilaksanakan di Sumedang. Generasi BC3 telah dihasilkan.  Persilangan 

antara BC3 dan genotip RS-07 (produktivitas tinggi, sangat rentan terhadap Antraknos) 

telah dilaksanakan di Rumah Kaca Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Winaya Mukti dari bulan Februari 2009 hingga Juli 2009.  Pembentukan generasi BC5 

sedang berlangsung di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti, dan 

akan terus berlanjut hingga didapatkan populasi generasi BC7. 

        Metodologi penelitian menggunakan percobaan lapangan dan kegiatan pemulliaan 

terutama untuk pengujian multilokasi dan menggunakan pengujian sederhana. 

        Keluaran yang diharapkan adalah membentuk varietas cabai yang memiliki daya 

hasil tinggi dan tahan terhadap Antraknos sehingga pendapatan petani dapat meningkat, 

pengetahuan petani bertambah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

1) Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti 
2) Staf Peneliti  Balai Penelitian Tanaman Sayuran di  Lembang
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9. PENDAHULUAN 

 

     Antraknos merupakan salah satu penyakit penting yang mempengaruhi produksi 

cabai di daerah tropis yang panas dan lembab, serta dikenal sebagai penyakit busuk buah 

pra panen dan pasca panen (Hidayat dkk., 2004). 

      Menurut Kusandriani dan Permadi (1996), kehilangan hasil tanaman cabai di 

lapangan karena penyakit Antraknos mencapai sekitar 75%. Menurut Sanjaya dkk. 

(2001), pada lingkungan yang optimal bagi patogen, penyakit itu dapat menghancurkan 

seluruh areal pertanaman. 

 Timbulnya serangan penyakit akan terjadi apabila pada suatu tempat dan suatu 

waktu terdapat penyebab penyakit yang virulen, lingkungan yang mendukung, dan 

tanaman inang yang rentan (Semangun, 2001). Penyakit tidak akan muncul apabila 

patogen virulen, lingkungan mendukung tetapi tanaman    inangnya resisten, demikian 

pula apabila faktor lain tidak terpenuhi seperti patogennya tidak virulen atau 

lingkungannya tidak mendukung.  Berdasarkan hal tersebut maka penanggulangan  

penyakit dengan penanaman jenis yang resisten merupakan alternatif pilihan dan  mulai 

mendapat perhatian (AVRDC,1988).    

 Menurut Suhardi dan Permadi (1990), Chew (1987), serta Hidayat dkk. (2004), 

sampai saat ini varietas komersial cabai merah tergolong rentan terhadap penyakit 

Antraknos. Penelitian  Amalia dkk. (2007) mengenai cabai diketahui bahwa genotip cabai 

ungu memiliki ukuran buah kecil seperti cabai rawit termasuk kriteria resisten tinggi 

terhadap Antraknos, dan genotip RS-07 memiliki bentuk dan ukuran buah besar dan 

menarik, produktivitas tinggi,  kulit buah tebal dan lunak, dengan kadar air tinggi, sangat 

rentan terhadap penyakit Antraknos. Deskripsi cabai genotip RS-07 dan cabai ungu 

terdapat pada Lampiran 1. Penampilan Cabai Merah Genotip RS-07 dan Cabai Ungu 

dapat dilihat pada Gambar 1. 



10 
 

 

Gambar 1. Cabai Merah Genotip RS-07 dan Cabai Ungu 

 

  Usaha untuk mendapatkan tanaman cabai berdaya hasil tinggi dan resisten terhadap 

penyakit Antraknos dilakukan melalui persilangan antara genotip cabai ungu dengan RS-

07.  Pada persilangan dua genotip cabai yang berbeda jauh daya hasil dan tingkat 

ketahanannya terhadap penyakit Antraknos akan diperoleh keturunan yang sangat 

bervariasi daya hasil maupun tingkat ketahanannya sebagai hasil rekombinasi gen dari 

kedua tetuanya.   

 Seleksi ketahanan tanaman terhadap penyakit biasanya didasarkan pada karakter 

tingkat kerusakan dan daya hasil yang merupakan karakter kuantitatif yang dikendalikan 

oleh banyak gen (poligenik) dan pewarisannya sulit, sehingga bila dijadikan kriteria 

seleksi akan memberikan nilai kemajuan yang kecil. Hal tersebut berdampak kepada 

tertundanya penerapan seleksi terhadap karakter yang bersangkutan sehingga 

menurunkan efisiensi seleksi (Fehr, 1987). Penampilan  suatu karakter tanaman, seperti 

karakter ketahanan diduga berkaitan dengan penampilan karakter-karakter lain seperti 

fisik dan kimia dari tanaman. Diantara karakter-karakter tersebut warna buah, kadar air, 

kadar antosianin, tebal dan kadar lignin kulit buah menentukan tingkat resistensi tanaman 

cabai terhadap Antraknos. 

     Cabai ungu lebih resisten terhadap penyakit Antraknos, warna ungu pada cabai 

ungu disebabkan oleh kadar antosianin yang dikandung dalam kulit buahnya, sehingga 

diduga semakin tinggi kadar antosianin maka tanaman cabai akan semakin resisten. 
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 Kadar air buah cabai diduga berpengaruh terhadap tingkat ketahanan tanaman 

cabai terhadap Antraknos karena kadar air yang terlalu tinggi menyebabkan cendawan 

Colletotrichum spp. akan berkembang dengan cepat dan buah cabai akan semakin mudah 

terinfeksi, yang mengakibatkan tanaman akan semakin rentan. 

 Tebal kulit buah cabai mempunyai hubungan yang nyata dengan tingkat ketahanan 

tanaman cabai terhadap Antraknos. Tebal kulit buah berkaitan dengan kondisi dinding 

sel. Ketebalan kulit buah akan sangat dipengaruhi oleh berapa besar jumlah kandungan 

lignin yang ada di dalamnya.  Semakin besar kandungan ligninnya maka kulit buah akan 

semakin tebal dan keras sehingga  ketahanan tanaman terhadap serangan patogen 

meningkat. 

 Berdasarkan hasil penelitian Amalia dkk. (2006), karakter kadar antosianin, tebal 

dan kadar lignin kulit buah dapat dijadikan  karakter penciri untuk seleksi ketahanan 

tanaman cabai merah terhadap penyakit Antraknos di lapangan dan di laboratorium.  

 Hasil pengujian Amalia dkk. (2008), pola pewarisan menunjukkan bahwa karakter 

kadar antosianin, kadar air, tebal dan kadar lignin kulit buah dan ketahanan tanaman cabai 

merah terhadap penyakit Antraknos di lapangan dan di laboratorium dikendalikan secara 

sederhana (simpelgenik) dengan aksi gen dominan tidak sempurna, kecuali aksi gen 

karakter ketahanan tanaman cabai merah terhadap penyakit Antraknos di laboratorium 

yaitu aditif.  

 Hasil pengujian pola pewarisan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan 

metode seleksi.  Metode silangbalik (backcross) dapat dijadikan salah satu metode yang 

efektif dalam seleksi tanaman cabai merah yang resisten terhadap penyakit Antraknos.  

Metode ini efektif dikarenakan waktu yang diperlukan relatif lebih singkat daripada 

metode konvensional lain dan memungkinkan penambahan gen pengendali resistensi 

pada genotip yang telah mempunyai karakter unggul lain seperti daya hasil.       

     Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sudah memperoleh genotip BC3 yang 

selanjutnya dipergunakan dalam persilangan kembali dengan tanaman RS-07 sebagai 

tetua recurrent untuk mendapatkan BC4 dan selanjutnya persilangan kembali dengan RS-

07 dilakukan secara berkesinambungan hingga didapatkan tanaman BC7.  Pada setiap 

tahap back-cross dilakukan seleksi terhadap daya hasil dan karakter ketahanan.    

 Tujuan akhir dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan varietas cabai merah unggul berdaya hasil tinggi tahan terhadap 

Antraknos  yang teruji stabil pada berbagai lokasi sehingga bisa dikeluarkan sebagai 

varietas komersil. 
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2. Mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang pertanian, khususnya 

pemuliaan tanaman , agronomi, dan perlindungan tanaman. 

 

KELUARAN YANG DIHARAPKAN 

 

Keluaran Jangka Panjang   

       Setelah penelitian berakhir, dalam kurun waktu 3 tahun akan diperoleh Varietas 

Unggul Cabai Merah baru yang Berdaya Hasil Tinggi dan Tahan terhadap Penyakit 

Antraknos 

 

Keluaran Tahun Berjalan 

1. Tahun pertama : Memperoleh populasi tanaman BC4 dan  BC5, mendapatkan 

tanaman yang berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap Antraknos pada setiap generasi 

hasil backcross, karena setiap generasi hasil backcross memiliki keragaman karakter 

sebagai hasil rekombinasi gen dari kedua tetuanya.  

2. Tahun kedua : Memperoleh populasi tanaman BC6 dan  BC7, mendapatkan tanaman 

yang berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap Antraknos pada setiap generasi hasil 

backcross, karena setiap generasi hasil backcross memiliki keragaman karakter 

sebagai hasil rekombinasi gen dari kedua tetuanya.  

3. Tahun ketiga : Memperoleh varietas cabai merah unggul berdaya hasil tinggi tahan 

terhadap Antraknos yang teruji pada kondisi lingkungan yang berbeda sehingga bisa 

dikeluarkan sebagai varietas cabai komersil.  

 

 

Dasar- Dasar Pertimbangan  

 Penelitian ini didasarkan atas  berbagai pertimbangan, antara lain  : 

1.   Tingginya biaya produksi usahatani terutama diakibatkan tingginya pemakaian 

pestisida dalam upaya mengendalikan penyakit. 

2.   Menerapkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan 

menekan tingginya input produksi dari luar 

3.   Memanfaatkan sumber plasma nutfah dari varietas-varietas berkerabat dekat 

secara optimal untuk meningkatkan tingkat ketahanan tanaman cabai yang 

diketahui memiliki potensi hasil tinggi 
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Dampak Hasil Penelitian yang Diharapkan  

 Dengan didapatkannya varietas cabai merah berdaya hasil tinggi dan tahan 

terhadap penyakit Antraknos diharapkan mampu menekan biaya usaha tani sehingga 

pendapatan petani dapat meningkat, pengetahuan petani bertambah dan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 
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10. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

       Penyakit Antraknos mempunyai cakupan daerah serangan yang luas, yaitu dimana 

pun tanaman cabai ditanam, terutama pada kondisi pengairan berlebihan atau pada musim 

hujan.  Pada umumnya penyakit Antraknos menyerang buah cabai yang menjelang 

masak, tetapi dapat juga menyerang yang muda, dan gejala timbul setelah buah cabai 

matang (Martoredjo, 1984 ; Suryaningsih dkk., 1996). Penampilan buah cabai yang 

terserang penyakit Antraknos dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Menurut Baoli (1991), dalam buah cabai yang terserang penyakit Antraknos, terdapat 

lima macam cendawan Colletotrichum spp. penyebab penyakit, yaitu C. graminicola, C. 

gloeosporioides (Penz) Penz & Sacc., C.cocodes (wallr) Hughes, C.capsici (syd.) Buttler 

&Bisby, serta C. acutatum Simmond.  Selanjutnya Suryaningsih dkk. (1996) 

mengemukakan bahwa populasi  , C. gloeosporioides di lapangan 5-6 kali lebih banyak 

daripada populasi  C.capsici. 

       Gejala awal Antraknos adalah adanya bintik hitam kecil, busuk lunak, berlekuk 

(berbentuk ceruk) yang berkembang dengan cepat.  Ceruk yang terbentuk dapat 

bertambah 3 cm-4 cm dalam diameter cabai.  Ceruk yang menyebar memiliki warna 

merah gelap sampai coklat terang dengan jumlah jaringan stromatik yang terlihat gelap.  

Gambar 2.  Buah Cabai yang Terserang Antraknos 
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Batas spora berwarna kekuningan sampai merah muda kekuningan tersebar atau terlihat 

seperti bentuk cincin konsentrik pada ceruk.  Kadang-kadang ceruk dapat berkembang 

pada buah yang belum masak. Adapun tahapan patogenitas penyakit Antraknos yang 

disebabkan Colletotrichum spp. dapat dilihat pada Lampiran 2.   

       Salah satu tujuan pemuliaan cabai adalah untuk memperbaiki daya hasil dan 

perbaikan daya resistensi tanaman terhadap penyakit Antraknos (Xuexiao dkk., 2005).  

Salah satu cara pengendalian yang yang dilakukan adalah dengan menanam genotip cabai 

merah yang resisten terhadap penyakit Antraknos (Duriat dkk., 1996).  Penggunaan 

genotip resisten adalah cara yang paling efektif, mudah, aman, dan murah (mengurangi 

biaya penyemprotan) karena berdasarkan survey yang dilakukan di Brebes (sentra 

produksi cabai merah di Indonesia), biaya produksi tertinggi pada pengusahaan cabai 

merah adalah untuk pembelian pestisida yang nilainya dapat mencapai lebih dari 50% 

total biaya produksi (Basuki, 1987). Metode pengendalian dengan menggunakan pestisida 

dapat berdampak negatif, antara lain terjadinya resistensi hama, resurgensi, dan bahkan 

timbulnya hama sekunder (Gusnaeni, 2006).  Meskipun penggunaan bahan kimia dapat 

menekan perkembangan penyakit, menanam genotip yang resisten masih lebih efisien 

dalam mengendalikan penyakit tanaman (AVRDC, 1988; Duriat, 1996). 

       Tersedianya sumber gen tanaman cabai yang resisten terhadap penyakit Antraknos 

merupakan langkah pertama dalam program pemuliaan ketahanan tanaman cabai terhadap 

penyakit Antraknos.  Program pemuliaan untuk mengembangkan varietas cabai merah 

yang resisten terhadap penyakit Antraknos akan efektif apabila tetua yang disilangkan 

berbeda jauh tingkat ketahanannya (Geleta dkk., 2004).  Tingkat ketahanan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

(1) Imun adalah tanaman yang tidak pernah dilukai pathogen dalam setiap kondisi 

atau stadia tertentu, 

(2) Resisten tinggi adalah tanaman yang mengalami kerusakan kecil akibat serangan 

pathogen di bawah kondisi tertentu, 

(3) Resisten adalah tanaman yang mengalami kerusakan pathogen yang lebih kecil 

dibandingkan dengan kerusakan rata-rata tanaman, 

(4) Rentan adalah tanaman yang mengalami kerusakan lebih besar daripada rata-rata 

kerusakan yang disebabkan oleh pathogen, 

(5) Sangat rentan ditujukan pada tanaman yang kerusakannya jauh lebih 

besardaripada kerusakan rata-rata oleh pathogen (Painter, 1951);  sedangkan 

kriteria resistensi penyakit Antraknos menurut Kadu dkk. 1978) terbagi ke dalam 
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6 kelas, yaitu : imun, resisten, agak resisten, agak rentan, rentan, dan sangat 

rentan. 

Seleksi ketahanan tanaman terhadap penyakit biasanya didasarkan pada karakter 

tingkat kerusakan dan daya hasil yang merupakan karakter kuantitatif yang dikendalikan 

oleh banyak gen (poligenik) dan pewarisannya sulit, sehingga bila dijadikan kriteria 

seleksi akan memberikan nilai kemajuan yang kecil. Hal tersebut berdampak kepada 

tertundanya penerapan seleksi terhadap karakter yang bersangkutan sehingga 

menurunkan efisiensi seleksi (Fehr, 1987). Penampilan  suatu karakter tanaman, seperti 

karakter ketahanan diduga berkaitan dengan penampilan karakter-karakter lain seperti 

fisik dan kimia dari tanaman.  

 Menurut Painter (1951), Ketahanan dapat meliputi semua kategori fungsional 

seperti 1) Antibiosis, meliputi semua usaha tanaman yang memberikan pengaruh kurang 

baik terhadap patogen, baik secara fisik (misalnya lignifikasi), biokimia (meliputi faktor-

faktor kimiawi yang mencegah pertumbuhan dan perkembangan patogen), dan defisiensi 

nutrisi (tidak adanya nutrien khusus yang diperlukan pathogen) dan menjadikan tanaman 

tahan terhadap patogen tersebut; 2) Non Preference, berupa respons patogen terhadap 

tanaman yang tidak memiliki karakter sebagai inang, yaitu tanaman tidak menarik atau 

dirasa tidak enak oleh patogen; dan 3)Tolerance, tanaman mampu menyangga populasi 

patogen pada lingkungan yang tidak menguntungkan serta tetap masih mempertahankan 

nilai ekonominya, tanpa kehilangan vigor atau pengurangan hasil tanaman. Diantara 

karakter-karakter tersebut warna buah, kadar air, kadar antosianin, tebal dan kadar lignin 

kulit buah menentukan tingkat resistensi tanaman cabai terhadap Antraknos. 

      Menurut Walker (1923) dikutip Semangun (1994), karakter warna buah 

mempunyai hubungan yang nyata dengan tingkat ketahanan terhadap penyakit;  misalnya 

Colletotrichum circinans (Berk.) Vagl. tidak menyerang umbi lapis bawang yang kulit 

luarnya berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, tetapi jika kulit luar 

bawang tersebut dihilangkan , maka semua jenis bawang tersebut dapat diserangnya. 

Cabai ungu lebih resisten terhadap penyakit Antraknos, warna ungu pada cabai ungu 

disebabkan oleh kadar antosianin yang dikandung dalam kulit buahnya, sehingga diduga 

semakin tinggi kadar antosianin maka tanaman cabai akan semakin resisten.  hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Amalia (2007) yang menyatakan bahwa karakter warna 

buah dapat dijadikan karakter penciri untuk seleksi ketahanan tanaman cabai merah 

terhadap penyakit Antraknos. Karakter antosianin dapat digunakan sebagai karakter 
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penciri yang efektif karena lebih sederhana, murah dan cepat (dengan melihat skor warna) 

untuk seleksi karakter ketahanan tanaman cabai merah terhadap penyakit Antraknos. 

 Kadar air buah cabai diduga berpengaruh terhadap tingkat ketahanan tanaman 

cabai terhadap Antraknos karena kadar air yang terlalu tinggi menyebabkan cendawan 

Colletotrichum spp. akan berkembang dengan cepat dan buah cabai akan semakin mudah 

terinfeksi, yang mengakibatkan tanaman akan semakin rentan. 

 Tebal kulit buah cabai mempunyai hubungan yang nyata dengan tingkat ketahanan 

tanaman cabai terhadap Antraknos. Hasil penelitian Amalia dkk. (1994) pada tanaman 

cabai merah hasil persilangan RS-07 x LV-293 menunjukkan bahwa semakin tebal kulit 

buah, tingkat ketahanan cabai merah terhadap Antraknos semakin tinggi.  Hal senada, 

diperoleh pula dari hasil penelitian Komariah dkk. (1999) pada tanaman tomat, yang 

menunjukkan bahwa semakin tebal kulit buah, tanaman tomat semakin resisten.  Tebal 

kulit buah berkaitan dengan kondisi dinding sel. Menurut Soetopo dan Saleh (1991), 

dinding sel dapat berfungsi sebagai penghalang mekanis yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan patogen.  Pola aksi pertahanan mekanik dan pertahanan 

kimia pada dinding sel berkaitan dengan senyawa kimia lignin. Ketebalan kulit buah akan 

sangat dipengaruhi oleh berapa besar jumlah kandungan lignin yang ada di dalamnya.  

Semakin besar kandungan ligninnya maka kulit buah akan semakin tebal dan keras 

sehingga  ketahanan tanaman terhadap serangan patogen meningkat. 

 Penelitian Amalia dkk.(2006), pada populasi tanaman cabai merah dikemukakan 

bahwa tebal kulit buah berkorelasi dengan tingkat ketahanan tanaman cabai terhadap 

penyakit Antraknos sehingga karakter tersebut dapat dijadikan sebagai karakter penciri  

ketahanan. 

 Pada persilangan dua genotip cabai yang berbeda jauh tingkat ketahanannya 

terhadap Antraknos akan diperoleh keturunan yang sangat bervariasi tingkat 

ketahanannya, sebagai hasil rekombinasi dari kedua tetuanya. Variabilitas genetik yang 

luas merupakan syarat berlangsungnya proses seleksi yang efektif karena memberikan 

keleluasaan dalam proses pemilihan suatu genotip (Allard, 1960). Populasi dengan 

variabilitas genetik yang luas juga akan memberikan peluang yang lebih besar 

diperolehnya karakter-karakter yang diinginkan (Simmonds, 1979). 

     Variabilitas genetik yang luas untuk suatu karakter akan lebih berarti jika karakter 

tersebut mudah diwariskan pada keturunannya.  Mudah tidaknya suatu karakter 

diwariskan dipengaruhi oleh perbandingan peran genetik dengan lingkungan yang dapat 

terukur dengan nilai heritabilitas.  Karakter yang relatif sedikit dipengaruhi faktor 
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lingkungan akan mempunyai nilai heritabilitas yang tinggi.  Karakter demikian mudah 

diwariskan pada keturunannya sehingga seleksi dapat dilakukan pada generasi awal.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian ternyata karakter kualitatif mempunyai nilai 

heritabilitas yang tinggi (Soemardjo, 1988).  Hasil penelitian yang sudah dilakukan 

diketahui nilai heritabilitas dalam arti luas untuk karakter ketahanan terhadap penyakit 

Antraknos, kadar antosianin, kadar air, tebal dan kadar lignin kulit buah tergolong tinggi 

(Amalia dkk., 2008). 

 Menurut Allard (1960), pada umumnya nilai duga heritabilitas untuk karakter 

kualitatif seperti warna, bentuk bunga, ukuran buah, serta karakter ketahanan terhadap 

serangan hama dan penyakit tergolong tinggi.   Hal ini didukung dengan hasil penelitian 

Oktriviani (1999) pada 9 genotip cabai merah yang ditanam di Tanjungsari menunjukkan 

nilai duga heritabilitas dalam arti luas yang tinggi yaitu 86.74% untuk karakter panjang 

buah, dan 92.10% untuk karakter diameter buah.  Selanjutnya berdasarkan hasil 

penelitian, Blat dkk. (2004)  nilai duga heritabilitas untuk karakter ketahanan tanaman 

cabai terhadap penyakit embun tepung tergolong tinggi.   

 Jumlah gen yang terlibat menentukan mudah tidaknya suatu karakter diwariskan 

kepada turunannya.  Jika suatu karakter dikendalikan oleh sedikit gen (oligogenik) atau 

secara sederhana (simpelgenik), relatif kurang dipengaruhi faktor lingkungan, dan 

penampilannya dapat dikelompokkan kedalam kelas-kelas secara diskrit (diskontinyu) 

maka termasuk karakter kualitatif.  Menurut Allard (1960), pada umumnya karakter 

warna, ukuran buah, serta karakter ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit 

pewarisannya dikendalikan oleh gen sederhana (satu atau dua gen dominan atau resesif). 

Karakter warna tulang daun dan batang sorghum dikendalikan oleh sepasang gen 

/monogenik dominan (Ayyangar dan Sankara , 2004). Karakter warna dan bentuk buah 

Cucurbita peppo L., pewarisannya dikendalikan secara monogenik dengan segregasi rasio  

3 : 1 (Nath dan Hall, 2005).  Karakter warna daun cabai dikendalikan oleh gen tunggal 

resesif (Lippert dan Bergh, 2005).  

 Pewarisan karakter ketahanan cabai merah (hasil persilangan RS-07 x LV-293) 

terhadap penyakit Antraknos yang disebabkan C. capsici dikendalikan oleh gen sederhana 

dengan aksi gen dominan positif  tidak sempurna (Amalia dkk., 1994). Hasil penelitian 

Cheema dkk. (1984), diketahui bahwa ketahanan tanaman cabai merah terhadap penyakit 

Antraknos memiliki aksi gen dominan.  Selanjutnya dari hasil penelitian Pakdeevaraporn 

dkk. (2005) dikemukakan bahwa pola pewarisan ketahanan tanaman cabai terhadap 

Antraknos yang disebabkan oleh C. capsici, pada populasi hasil persilangan interspesifik 
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antara kultivar elit C. annuum Thailand (“Bangchang”) dengan galur C. chinense yang 

tahan Antraknos (“PBC 932”) mengikuti rasio Mendel 1 : 3 yang menunjukkan bahwa 

ketahanan dikendalikan oleh gen tunggal resesif. Karakter ketahanan tanaman cabai 

merah terhadap penyakit Antraknos dikendalikan secara simpelgenik (Amalia dkk., 2006; 

Pakdeevaraporn dkk., 2005). Hasil penelitian Amalia dkk. (2008) menunjukkan bahwa 

ketahanan tanaman cabai merah terhadap Antraknos yang disebabkan oleh C. 

gloeosporioides, kadar antosianin, kadar air, tebal dan kadar lignin kulit buah, di 

lapangan dan di laboratorium dikendalikan secara sederhana dengan aksi gen dominan 

tidak sempurna.  

 Kadar lignin ditentukan oleh mekanisme resistensi aktif tanaman terhadap patogen 

yaitu melalui reaksi pertahanan histologi yakni pertahanan seluler dengan bentuk 

pertahanan pembengkakan dinding sel.  Lignin berpengaruh dalam meningkatkan 

ketahanan terhadap serangan cendawan dan serangga.  Lignin termasuk senyawa 

metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan sebagai zat pertahanan terhadap infeksi 

mikroba.  Berdasarkan hal tersebut, maka pewarisan karakter kadar lignin diduga 

dikendalikan oleh sepasang gen atau oleh beberapa pasang gen.   

 Hasil pengujian pola pewarisan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan 

metode seleksi. Metode silangbalik (back cross) dapat dijadikan salah satu pilihan metode 

yang efektif dalam seleksi tanaman cabai merah yang resisten terhadap penyakit 

Antraknos. Metode ini efektif dikarenakan waktu yang diperlukan relatif lebih singkat 

daripada metode konvensional lain dan memungkinkan penambahan gen pengendali 

resistensi pada genotip yang telah mempunyai karakter unggul lain seperti daya hasil. 

        Dalam penelitian sebelumnya telah diperoleh generasi BC3 dan telah diketahui 

secara visual terdapat variabilitas penampilan yang sangat beragam.  Hal ini  sangat 

memungkinkan diperolehnya varietas cabai merah yang berdaya hasil tinggi dan tahan 

terhadap Antraknos melalui kegiatan seleksi tahap berikutnya dengan mempergunakan 

metode Back-cross.  

 Untuk mendapatkan hasil akhir harus dilakukan penelitian dengan melakukan 

persilangan backcross generasi berikutnya , yaitu BC4, BC5, BC6, dan BC7 disertai 

seleksi pada setiap generasi Backcross dan pengujian stabilitas genotip terseleksi pada 

lokasi yang berbeda pada generasi BC7 yang dianggap sudah mantap. 

    Jumlah gen yang terlibat menentukan mudah tidaknya suatu karakter diwariskan 

kepada turunannya.  Jika suatu karakter dikendalikan oleh sedikit gen (oligogenik) atau 

secara sederhana (simpelgenik), relatif kurang dipengaruhi faktor lingkungan, dan 
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penampilannya dapat dikelompokkan kedalam kelas-kelas secara diskrit (diskontinyu) 

maka termasuk karakter kualitatif.  Menurut Allard (1960), pada umumnya karakter 

warna, ukuran buah, serta karakter ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit 

pewarisannya dikendalikan oleh gen sederhana (satu atau dua gen dominan atau resesif). 

Karakter warna tulang daun dan batang sorghum dikendalikan oleh sepasang gen 

/monogenik dominan (Ayyangar dan Sankara , 2004). Karakter warna dan bentuk buah 

Cucurbita peppo L., pewarisannya dikendalikan secara monogenik dengan segregasi rasio  

3 : 1 (Nath dan Hall, 2005).  Karakter warna daun cabai dikendalikan oleh gen tunggal 

resesif (Lippert dan Bergh, 2005).  

 Pewarisan karakter ketahanan cabai merah (hasil persilangan RS-07 x LV-293) 

terhadap penyakit Antraknos yang disebabkan C. capsici dikendalikan oleh gen sederhana 

dengan aksi gen dominan positif  tidak sempurna (Amalia dkk., 1994). Hasil penelitian 

Cheema dkk. (1984), diketahui bahwa ketahanan tanaman cabai merah terhadap penyakit 

Antraknos memiliki aksi gen dominan.  Selanjutnya dari hasil penelitian Pakdeevaraporn 

dkk. (2005) dikemukakan bahwa pola pewarisan ketahanan tanaman cabai terhadap 

Antraknos yang disebabkan oleh C. capsici, pada populasi hasil persilangan interspesifik 

antara kultivar elit C. annuum Thailand (“Bangchang”) dengan galur C. chinense yang 

tahan Antraknos (“PBC 932”) mengikuti rasio Mendel 1 : 3 yang menunjukkan bahwa 

ketahanan dikendalikan oleh gen tunggal resesif.   

 Kadar lignin ditentukan oleh mekanisme resistensi aktif tanaman terhadap patogen 

yaitu melalui reaksi pertahanan histologi yakni pertahanan seluler dengan bentuk 

pertahanan pembengkakan dinding sel.  Lignin berpengaruh dalam meningkatkan 

ketahanan terhadap serangan cendawan dan serangga.  Lignin termasuk senyawa 

metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan sebagai zat pertahanan terhadap infeksi 

mikroba.  Berdasarkan hal tersebut, maka pewarisan karakter kadar lignin diduga 

dikendalikan oleh sepasang gen atau oleh beberapa pasang gen.   

 Kadar air  menentukan tingkat serangan Antraknos terhadap tanaman cabai merah 

karena pada kelembaban lingkungan yang sangat tinggi, yaitu di atas 90%, dengan 

temperatur udara di atas 30 oC, penyakit Antraknos dapat mencapai tingkat serangan 

tinggi (AVRDC, 1988).  Pada buah cabai yang mengandung kadar air tinggi diduga 

tingkat serangan patogen penyebab penyakit Antraknosnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan buah cabai yang mengandung kadar air rendah.  Karakter ketahanan tanaman 

cabai merah terhadap penyakit Antraknos dikendalikan secara simpelgenik (Amalia dkk., 

1994; Pakdeevaraporn dkk., 2005). 
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      Hasil pengujian pola pewarisan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan 

metode seleksi. Metode silangbalik (back cross) dapat dijadikan salah satu pilihan metode 

yang efektif dalam seleksi tanaman cabai merah yang resisten terhadap penyakit 

Antraknos. Metode ini efektif dikarenakan waktu yang diperlukan relatif lebih singkat 

daripada metode konvensional lain dan memungkinkan penambahan gen pengendali 

resistensi pada genotip yang telah mempunyai karakter unggul lain seperti daya hasil. 
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11. PROSEDUR KERJA 

 

 Penelitian tahun pertama ini dilakukan program Persilangan Untuk Memperoleh 

BC4, Skrining Populasi BC4 dan Persilangan untuk memperoleh BC5. 

 Penelitian bertujuan untuk memperoleh biji Backcross generasi ke 4,  menseleksi 

individu yang berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap penyakit Antraknos pada populasi 

BC4, dan memperoleh biji Backcross generasi ke 5.  Penelitian  dilakukan di rumah kaca, 

laboratorium, dan kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti.  

 Metode penelitian mempergunakan metode eksperimen yang dilakukan dalam tiga  

musim tanam. Musim tanam pertama  dilakukan persilangan untuk memperoleh biji BC4 

dengan cara menyilangkan tanaman BC3 berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap 

Antraknos dengan RS-07 di rumah kaca. Musim tanam kedua dilakukan penanaman biji 

BC4 di kebun percobaan untuk skrining genotip yang berdaya hasil tinggi dan tahan 

Antraknos. Pada tahap ini setiap individu BC4 kemungkinan memiliki susunan genotip 

berbeda sehingga seleksi didasarkan atas individu tanaman dan pengujian tanpa 

mempergunakan rancangan lingkungan tertentu. Tanaman BC4 ditanam dalam petakan 

dan di sela-sela bedengan pertanaman BC4 1 bulan sebelumnya ditanam genotip RS-07 

sebagai sumber inokulum. Inokulasi biakan murni C. gloeosporioides. dengan konsentrasi 

spora 106 ml-1 dilakukan  pada saat lebih dari 90 % tanaman sumber inokulum berbunga. 

Respon yang diamati adalah tingkat serangan penyakit Antraknos, hasil cabai per 

tanaman,  kadar air, kadar antosian serta kadar lignin dari buah untuk dijadikan dasar 

dalam skrining atau seleksi tanaman BC4 yang akan dijadikan tetua pada persilangan 

untuk memperoleh biji BC5. Musim tanam ketiga akan dilakukan persilangan untuk 

memperoleh biji BC5 dengan cara menyilangkan tanaman BC4 hasil seleksi musim 

tanam kedua, yaitu yang berdaya hasil tinggi tahan terhadap Antraknos dengan RS-07 di 

rumah kaca. 

 Pengamatan pada generasi BC4 dilakukan terhadap semua anggota populasi, 

karena setiap individu dalam populasi memiliki susunan gen berbeda sehingga menjadi 

genotip yang berbeda. 

 Untuk menghitung intensitas serangan penyakit Antraknos, sebelumnya perlu 

diketahui dulu nilai persentase buah terserang yang dihitung berdasarkan rumus dari 

Natawigena (1985), yaitu : 

P  =     
a 

x 100 % 
a + b 
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Keterangan : 

P = persentase serangan 

a = jumlah buah yang terserang 

b = jumlah buah yang sehat 
 

Kategori serangan tiap individu buah didasarkan atas skor sebagai berikut : 

0 = tidak ada gejala serangan 

1 = 0%  <  X ≤  20% bagian buah yang terserang 

2 = 20% <  X ≤  40% bagian buah yang terserang 

3 = 40% <  X ≤  60%  bagian buah yang terserang 

4 = 60% <  X ≤  80% bagian buah yang terserang 

5 = > 80% bagian buah yang terserang 
  

  Selanjutnya intensitas serangan C. gloeosporioides sebagai penyebab  penyakit 

Antraknos dihitung berdasarkan rumus dari  Natawigena (1985), yaitu : 

 

I = 
∑ (n x v) 

X 100 % 
Z x N 

Keterangan :  

I  = intensitas serangan C. gloeosporioides 

n  = jumlah buah dari tiap kategori serangan 

v = nilai skor tiap kategori serangan 

N  = jumlah buah yang diamati 

Z  = nilai skor serangan tertinggi 

 Tabel 1. Kriteria resistensi yang digunakan adalah menurut Kadu dkk. (1978) 

adalah sebagai berikut : 

No. Kriteria Intensitas Serangan (%) 

1. Imun  0 

2. Resisten  0 < X ≤ 5 

3 Agak Resisten  5 < X ≤ 10 

4. Agak Rentan 10 < X ≤ 25 

5. Rentan 25 < X ≤ 50 

6. Sangat Rentan X ≥ 50 

 

 Penampilan buah cabai dengan skor 0 sampai 5 akibat serangan C. gloeosporioides  

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
0 1 2 3 4 5 

Gambar 3.  Skor Ketahanan Penyakit Antraknos 
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 Skor warna buah mencerminkan kadar antosianin yang terdapat pada buah cabai 

(pengukuran secara kualitatif), menggunakan colour chart model Correl 8, sedangkan 

secara kuantitatif menggunakan kromatografi kertas (Lampiran 3).  Data hasil 

pengukuran kadar antosianin diinterpolasikan ke dalam data pengukuran skor buah 

melalui persamaan regresi (R2 = 0.95)  sebagai berikut : 

Y = 31.00157928 – 0.94124210 X1 

Keterangan : 

Y  = kadar antosianin 

X1 = skor warna buah 

 

 Tebal kulit buah mencerminkan kadar lignin yang terdapat pada buah cabai, diukur 

menggunakan mikrometer, dan kadar lignin menggunakan metode gravimetri (Lampiran 

4).  Penetapan kadar air buah cabai relatif dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

Lebih terperinci kegiatan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut  : 

 

Kegiatan di Lapangan 

 

A. Melakukan persemaian dan penanaman populasi BC-4, RS-07, cabai ungu, dan F-1 di 

lapangan  

Menyiapkan media tanam top soil andisol, pupuk kandang yang telah matang dan 

arang sekam dengan perbandingan 1:1:1.  Kemudian dimasukkan kedalam bak 

perkecambahan.  Sebelum benih cabai disemai, direndam dahulu dalam air panas 

50oC atau larutan fungisida Anvil 50 SC (1 ml L-1air) selama ± 1 jam untuk 

menghilangkan penyakit yang menempel pada kulit biji.  Benih disemai di tempat 

persemaian yang telah disiapkan, sedalam ± 0.5 cm, lalu ditutup dengan lapisan tanah 

yang halus dan plastik.  Setelah benih berkecambah, tutup plastik dibuka.  Benih 

tanaman cabai yang masih kecil tidak tahan terhadap intensitas cahaya matahari yang 

tinggi dan terpaan air hujan, karenanya diperlukan atap plastik.  Benih yang telah 

berkecambah dan muncul 2 daun kotiledon, diseleksi lalu dibumbung/disapih ke 

dalam kokeran plastik, agar pada saat ditanam di lapangan/polibeg besar untuk 

persilangan dapat lebih cepat beradaptasi. Benih cabai yang telah berumur 5-7 

minggu setelah semai diseleksi lalu ditanam di lapangan . 
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B. Melakukan pengolahan tanah sebagai persiapan penanaman cabai populasi BC-4, RS-

07, cabai ungu, dan F-1 di lapangan. 

C. Pemulsaan menggunakan mulsa plastik hitam perak 

D. Melakukan penanaman cabai RS-07 sebagai sumber inokulum.  Jika kondisi 

lingkungan tidak mendukung maka tanaman sebagai sumber inokulum ini akan 

disemprot dengan larutan biakan murni Colletotrichum gloeosporioides dengan 

konsentrasi spora 10 6 ml -1 ,  Tanaman  sumber inokulum (genotip RS-07) ditanam di 

sela-sela bedengan tanaman cabai perlakuan secara merata.  Inokulasi dilakukan pada 

saat lebih dari 90% tanaman sumber inokulum berbunga.  Hal itu dilakukan untuk 

memancing serangan pathogen penyebab penyakit Antraknos secara merata di 

pertanaman cabai perlakuan/lokasi penelitian. 

E. Penanaman cabai populasi BC-4, genotip RS-07, cabai ungu dan F1 di lapangan 

dilakukan dengan jarak tanam 50 cm x 60 cm.  Luas setiap bedengan adalah 1 m x 6 

m, sehingga setiap bedengan terdiri dari 20 tanaman.  Jumlah bedengan adalah 25 

buah. 

F. Pemeliharaan (pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit/selain 

Antraknos, pengendalian gulma) 

G. Pengukuran kadar antosianin,kadar air, dan kadar lignin buah cabai, serta pengukuran 

ketahanan tanaman cabai merah di lapangan dan di laboratorium.  

 

Kegiatan di Laboratorium 

Melakukan pembuatan suspensi biakan murni C. gloeosporioides, penanaman cabai di 

lapangan, dan pengamatan/pengukuran karakter -karakter sebagai penciri ketahanan dan 

kemajuan seleksi di laboratorium dan lapangan. Hal-hal yang akan dilaksanakan adalah 

membuat suspensi biakan murni C. gloeosporioides.  Caranya adalah :  

1. Buah Cabai yang terinfeksi Antraknos dipotong kecil-kecil dengan pisau cutter, 

potongan buah cabai yang dianalisis lanjut adalah potongan buah cabai yang sebagian 

terinfeksi dan sebagian lagi tidak terinfeksi. 

2. Potongan-potongan buah cabai tadi dimasukkan ke dalam larutan clorox 5% selama 1 

menit, lalu dibilas dengan aquades sebanyak 3 kali, lalu diletakkan dalam kertas tissue 

sehingga tidak basah. 
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3. Tabung reaksi yang telah berisi media PDA (Potato Dextrose Agar) dibuka tutupnya 

secara hati-hati di atas api bunsen, lalu potongan-potongan buah cabai tadi 

dimasukkan dengan pinset, lalu tabung reaksi ditutup kembali.  Pada waktu 

mengerjakan, tangan dan peralatan yang digunakan harus dalam keadaan steril. 

Lingkungan diusahakan aseptik. 

4. Tabung reaksi yang berisi potongan-potongan tadi     disimpan dalam ruang kultur di 

bawah lampu fluorescent selama 24 jam. 

5. Lalu dilihat di bawah mikroskop, jika sudah didapat biakan murni, kemudian 

diperbanyak ke dalam tabung-tabung reaksi lain yang berisi media PDA. 

6. Konidia dari kultur C. gloeosporioides diambil dari tabung reaksi dengan kawat 

panjang yang ujungnya dilengkungkan. 

7. Konidia C. gloeosporioides ditambah dengan air destilasi (aquades steril) sehingga 

konsentrasi sporanya menjadi 106 ml-1.  Konsentrasi spora diukur menggunakan alat 

haemositometer. 

 

Pengamatan Intensitas Serangan penyakit Antraknos di Laboratorium 

Cara Kerja : 

1. Buah cabai sampel yang sehat dengan tingkat kemarangan sama dicuci dengan air, 

lalu dicelupkan ke dalam larutan clorox (Natrium hipoklorit = NaHCO3) dengan 

konsentrasi 5% selama dua menit. 

2. Buah di cuci kembali dengan air steril dan dikeringkan dengan kertas tissu, lalu 

dicelupkan ke dalam suspensi spora C. gloeosporioides dengan konsentrasi spora 106 

ml-1 selama dua menit. 

3. Buah yang telah diinokulasi diletakkan pada kotak inkubasi dengan temperatur   23 

oC-30 oC dan kelembaban 90%. 

4. Sebelum kotak inkubasi ditutup, diberi air aquades sebanyak 50 ml per kotak 

inkubasi. 

5. Pengamatan dihentikan setelah terdapat skor 5 (skor persentase serangan tertinggi), 

selanjutnya intensitas serangan Antraknos dihitung berdasarkan rumus  Natawigena 

(1985). 
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Kegiatan di Rumah Kaca : 

Melakukan penanaman populasi BC-4 dan RS-07 di rumah kaca untuk memperoleh 

populasi tanaman BC-5 : 

A. Persemaian tanaman BC-4, genotip RS-07, genotip cabai ungu dan genotip  F1 (RS-

07 x cabai ungu) yang akan ditanam di lapangan dan di rumah kaca.  Genotip cabai 

ungu dan F1 ditanam sebagai kontrol dalam pengamatan dan untuk cadangan 

persiapan benih penelitian lebih lanjut. 

Caranya : 

Menyiapkan media tanam top soil andisol, pupuk kandang yang telah matang dan 

arang sekam dengan perbandingan 1:1:1.  Kemudian dimasukkan kedalam bak 

perkecambahan.  Sebelum benih cabai disemai, direndam dahulu dalam air panas 

50oC atau larutan fungisida Anvil 50 SC (1 ml L-1air) selama ± 1 jam untuk 

menghilangkan penyakit yang menempel pada kulit biji.  Benih disemai di tempat 

persemaian yang telah disiapkan, sedalam ± 0.5 cm, lalu ditutup dengan lapisan 

tanah yang halus dan plastik.  Setelah benih berkecambah, tutup plastik dibuka.  

Benih tanaman cabai yang masih kecil tidak tahan terhadap intensitas cahaya 

matahari yang tinggi dan terpaan air hujan, karenanya diperlukan atap plastik yang 

menghadap ke timur.  Benih yang telah berkecambah dan muncul 2 daun kotiledon, 

diseleksi lalu dibumbung/disapih ke dalam kokeran plastik, agar pada saat ditanam 

di lapangan/polibeg besar untuk persilangan dapat lebih cepat beradaptasi.  

B. Persiapan pengisian media ke dalam polibeg untuk penanaman tanaman BC4, RS-

07, cabai ungu dan genotip F1, kegiatannya meliputi : 

Pembuatan media tanam terdiri dari tanah top soil andisol : pupuk kandang dengan 

rasio 2 : 1, diaduk rata, lalu dimasukkan ke dalam polibeg ukuran 40 cm x 60 cm 

dengan bobot tanah ± 10 kg sebanyak 500 polibeg.  Tanaman cabai yang ditanam 

adalah benih tanaman BC-4 sebanyak  200 tanaman dan tanaman RS-07 (sebagai 

tetua donor) sebanyak  100 tanaman, cabai ungu sebanyak 100 tanaman, dan genotip 

F1 sebanyak 100 tanaman . 

C. Penanaman Tanaman BC-4, RS-07, cabai ungu, F1 (RS-07 x cabai ungu). 

Menyilangkan tanaman BC-4 dengan RS-07 sehingga didapatkan benih cabai 

populasi BC-5. 

Tahapan Proses Penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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12. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada tahap pertama tahun I penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan populasi 

tanaman BC4, skrining populasi BC4 dan Persilangan untuk memperoleh BC5. 

 

1. Persilangan untuk memperoleh populasi tanaman BC4 

 Penampilan penotifik karakter agronomis, ketahanan terhadap penyakit 

Antraknos dan daya hasil pada generasi BC3 masih bervariasi, sehingga dilakukan seleksi 

untuk menentukan tetua yang akan disilangkan dengan RS-07.  Sejumlah tanaman BC3 

terseleksi disilangkan kembali dengan tanaman RS-07 sebagai tetua recurrent yang 

memiliki karakter berdaya hasil tinggi.  Dari persilangan yang dilakukan tingkat 

keberhasilan silangan rendah yaitu sekitar 30% saja yang menghasilkan biji BC4. 

Terdapat kendala dalam persilangan sehingga persilangan yang berhasil persentasenya 

rendah.  Kendala yang dihadapi antara lain : 

a. Kondisi temperatur yang tinggi di sekitar pertanaman dalam rumah kaca (musim 

kemarau) dan ini berdampak pada bunga yang disilangkan mengalami kekeringan 

dan gugur. 

b. Tanaman di rumah kaca mengalami etiolasi sehingga vigornya menurun dan 

kemampuan berbunga serta berbuah menjadi menurun. 

 

2. Penanaman generasi BC4 dan seleksi individu tanaman BC4 berdaya hasil 

tinggi serta tahan terhadap Antraknos di rumah kaca dan lapangan. 

 

 Daya tumbuh benih BC4 (hasil persilangan BC3 dengan RS-07) sangat rendah 

(sekitar 40%).  Sejumlah benih RS-07, cabai ungu, BC3 dan BC4 ditanam dalam 

kelompok terpisah.  Jumlah masing-masing populasi tanaman terdapat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

Tabel 2. Jumlah Tanaman pada Populasi RS-07, Cabai ungu, BC3 dan BC4 di 

Lapangan 

 

No. Populasi Jumlah 

1. RS-07 111 

2. Cabai Ungu 57 

3. BC3 141 

4. BC4 33 
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 Penanaman populasi BC4 untuk skrining di lapangan telah dilaksanakan (umur 

tanaman 14 HST).  Penanaman di lapangan masih menghadapi akhir musim kemarau 

walaupun hujan sudah mulai turun (jika masih menghadapi musim kemarau pada saat 

berbunga raya/panen, pertumbuhan Antraknos diperkirakan tidak akan signifikan) 

sehingga diperlukan pengujian ketahanan di laboratorium.    

 Setelah tanaman berbuah akan dilakukan deskripsi setiap individu tanaman 

berdasarkan karakter agronomis, karakter penciri ketahanan dan karakter ketahanan 

terhadap Antraknos.  Pengamatan visual sementara terlihat penampilan agronomis 

tanaman BC3 dan BC4 di lapangan masih bervariasi. 
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13.  KESIMPULAN 

 
 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh saat ini, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Penampilan penotifik karakter agronomis, ketahanan terhadap penyakit Antraknos 

dan daya hasil pada generasi BC3 masih bervariasi. 

2. Hasil persilangan BC4 persentasenya mencapai 30% 

3. Persentase tumbuh BC4 di lapangan sekitar 40%, dengan karakter agronomis 

bervariasi. 

 

14.  PERKIRAAN DAMPAK HASIL KEGIATAN 

 

 Berdasarkan capaian yang telah diperoleh yaitu didapatnya tanaman BC4 dan 

tumbuhnya tanaman BC4 di lapangan peneliti optimis dapat mencapai tujuan akhir yaitu 

memperoleh varietas cabai merah berdaya hasil tinggi tahan terhadap Antraknosapabila 

penelitian tahap berikutnya tahun berjalan ke II dan ke III dapat diselenggarakan. 
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Lampiran 1.    Deskripsi Botanis Tanaman Cabai Merah Genotip RS-07   dan  

Cabai Ungu  

 

Karakter RS-07 Cabai Ungu 

Asal “Anaheim” x “Serrano” Lokal Cipanas 

Rata-rata tinggi tanaman 103 cm 46 cm 

Tipe tumbuh Menyebar Kompak 

Posisi Tangkai Bunga saat 

Antesis 
Merunduk Tegak 

Posisi Nahkota Bunga saat 

Antesis 
Merunduk Merunduk 

Posisi Buah Merunduk Tegak 

Warna Daun Hijau Hijau-Ungu 

Warna Mahkota Bunga Putih Ungu 

Warna Anther Biru Ungu 

Warna Biji Kuning Kuning 

Perubahan Warna buah Hijau – Merah 
Hijau-Ungu-Oranye-

Merah 

Jumlah Bunga/Nodus Satu Satu 

Bentuk Mahkota Bunga Bulat Bulat Lonjong 

Panjang Buah Rata-rata 12.77 cm 5.87 cm 

Diameter Pangkal Buah rata-rata 1.32 cm 1.16 cm 

Kadar antosianin saat buah 

matang fisiologis rata-rata 
17.08% 29.61% 

Bobot Buah rata-rata per buah 13.75 g 4.51 g 

Kadar air buah rata-rata 91.50% 90.10% 

Tebal Kulit Buah rata-rata 2.66 mm 1.39 mm 

Kadar lignin buah rata-rata 0.11% 0.35% 

Ketahanan Buah terhadap 

Antraknos  
Rentan-Sangat rentan Resisten-Imun 

 Sumber : Amalia (2003) dan Data Primer (2008). 
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Lampiran 2. Tahapan Patogenitas Penyakit Antraknos yang Disebabkan oleh 

Colletotrichum spp. 
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Lampiran 3. Penetapan Kadar Antosianin Buah Cabai dengan Metode 

Kromatografi Kertas (Kuantitatif) 

 

Cara Kerja : 

1. Buah cabai yang segar diekstraksi selama 15 menit dengan menggunakan metanol 

yang mengandung HCl pekat 1%, sehingga dihasilkan ekstrak yang cukup pekat 

untuk langsung dikromatografi kertas. 

2. Ekstrak dipekatkan pada tekanan rendah dengan suhu 35oC- 40 oC hingga volumenya 

menjadi kira-kira seperlima volume ekstrak asal. 

3. Antosianin dikromatografi kertas satu arah menggunakan pengembang BAA, 

BuHCl, dan HCl 1% serta dibandingkan dengan satu larutan pembanding atau lebih. 

4. Warna Rf dan sumber beberapa antosianin yang umum disesuaikan dengan tabel 

angka Rf  dan sumber beberapa antosianin umum. 
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Lampiran 4.  Penetapan Kadar Lignin Kulit Buah Cabai dengan Metode 

Gravimetri 

 

 

Cara Kerja : 

1. Ditimbang sampel kulit buah cabai sebanyak 5 g, lalu dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer ukuran 300 ml. 

2. Kemudian ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 40 ml. 

3. Lalu dikocok selama 2 jam dengan kecepatan putaran 200 rpm. 

4. Ditambahkan air suling sebanyak 250 ml, lalu digoyang ‘waterbath’ pada suhu 100 

oC selama 3 jam. 

5. Kemudian disaring dengan kertas saring Whatman no. 41 yang telah diketahui 

bobotnya (A g) lalu dicuci dan dibilas dengan air panas. 

6. Setelah tersaring semua, kertas saring dan bahan yang tersaring dikeringkan dalam 

oven pada suhu 100 oC. 

7. Lalu dikeringkan dan ditimbang (B g). 

8. Disiapkan cawan porselen yang telah diketahui bobot kosongnya (C g). 

9. Saringan dipijarkan dalam tanur pada suhu 700oC selama 6 jam 

10. Kemudian didinginkan dan ditimbang (D g). 

Kadar Lignin = (D-C)/(B-A) x 100% 
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Lampiran 5.   Penetapan Kadar Air Buah Cabai 

 

Cara Kerja : 

1. Buah cabai yang telah dibersihkan, dihaluskan, lalu ditimbang sebanyak 1– 2 gram 

dalam botol timbang yang telah diketahui bobotnya. 

2. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100 oC- 105 oC selama 3-5 jam 

tergantung bahannya.  Lalu didinginkan dalam eksikator dan ditimbang.  Setelah 

dipananskan lagi dalam oven selama 30 menit, didinginkan dalam eksikator dan 

ditimbang.  Perlakuan ini diulang sampai tercapai bobot yang konstan  (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0.2 mg). 

3. Pengurangan bobot merupakan banyaknya air dalam bahan. 

Kadar Air = 
Bobot segar sampel 

x 100% 
Bobot kering sampel 
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