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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu hasil pertanian 

yang penting dan banyak dibudidayakan di Indonesia.  Buah cabai memiliki 

aroma, rasa pedas dan warna yang spesifik, sehingga banyak digunakan oleh 

masyarakat sebagai rempah dan bumbu masakan.  Seiring dengan 

pertambahan penduduk yang pesat dan berkembangnya industri makanan, 

maka kebutuhan cabai di Indonesia pun meningkat (Soelaiman & Ernawati, 

2013). 

 

Petani cabai umumnya mendapatkan benih dari tanaman cabai yang telah 

dibudidayakan sebelumnya secara turun temurun, hal ini menyebabkan 

kualitas benih tidak murni lagi, selanjutnya akan berpengaruh pada 

keragaman tumbuh, produktifitas dan kerentanan terhadap gangguan hama 

dan penyakit.  Kualitas benih atau galur cabai masih terlihat sebagai kendala 

yang menyebabkan rendahnya produksi.  Untuk meningkatkan produk 

tanaman cabai harus menggunakan benih varietas unggul, penerapan 

teknologi budidaya yang tepat dan pemupukan yang berimbang (Nawangsih, 

1994).  
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Produktivitas cabai di Indonesia saat ini masih tergolong rendah.  Selain itu, 

permasalahan yang dihadapi adalah mutu cabai yang kurang baik.  Faktor-

faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas cabai Indonesia antara lain 

penggunaan benih yang kurang bermutu, teknik budidaya yang belum efisien 

dan penanaman kultivar cabai yang tidak tahan terhadap hama serta penyakit 

(Soelaiman & Ernawati, 2013; Wiratama et al., 2013). 

 

Salah satu kendala utama dalam budidaya tanaman cabai adalah gangguan 

penyakit layu Fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum 

f.sp.capsici (Foca).  Jamur patogen ini dapat menyerang tanaman cabai merah 

mulai dari masa perkecambahan sampai dewasa.  Adanya serangan Foca menjadi 

salah satu pembatas yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi cabai.  

Kerugian akibat penyakit layu fusarium pada tanaman cabai cukup besar. 

Menurut Rostini (2011), penyakit ini dapat menyebabkan kerugian dan gagal 

panen hingga 50% pada saat pascapanen.  Penyakit ini menyerang bagian 

tanaman yaitu pada batang, ini merupakan masalah serius bagi petani 

(Sujatmiko et al., 2012; Sitohang, 2005). 

 

Di Indonesia, selama ini para petani cabai masih menggunakan pestisida 

sintetis untuk mengendalikan penyakit layu Fusarium tersebut.  Pestisida 

kerap menimbulkan polusi terhadap lingkungan padahal tanaman cabai 

merupakan tanaman yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, maka perlu 

dicari alternatif lain yang efektif dan ramah lingkungan (Soesanto, 2008). 
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Salah satu alternatif cara pengendalian penyakit yang aman, efisien dan 

efektif dan aman terhadap lingkungan, antara lain menggunakan varietas yang 

tahan (Nurcahyani, 2013).  Penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap 

Foca dengan daya hasil tinggi merupakan salah satu alternatif pengendalian 

penyakit yang penting dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti 

penggunaan pestisida.  Pengembangan kultivar Capsicum annum tahan Foca 

tersebut dapat dilakukan antara lain dengan metode seleksi in vitro yaitu 

mengkulturkan eksplan berupa jaringan atau organ pada medium yang 

mengandung asam salisilat konsentrasi selektif (Soetrisno & Setiawati, 2010). 

 

Asam salisilat (AS) merupakan signal penting dalam ketahanan tanaman, 

digunakan sebagai senyawa pengimbas ketahanan tanaman terhadap penyakit 

layu Fusarium (Sujatmiko et al., 2012). 

 

Seleksi ketahanan terhadap layu fusarium dapat dilakukan menggunakan 

filtrat dari kultur fusarium atau menggunakan racun murni fusarium yaitu 

asam salisilat.  Penggunaan asam salisilat pada seleksi in vitro disebabkan 

asam salisilat yang bersifat pathogenesis dan general terhadap tumbuhan 

sehingga bisa diaplikasikan untuk banyak tanaman.  Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa penambahan asam salisilat pada media sebagai 

komponen seleksi berkorelasi dengan tingkat ketahanan tanaman terhadap 

fusarium.  Pendekatan seleksi in vitro dilaporkan telah menghasilkan banyak 

varietas tanaman tahan diantaranya pada tanaman vanili (Nurcahyani, 2013), 

tomat (Javaheri et al., 2012) dan melon (Sujatmiko et al., 2012). 
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Asam salisilat memegang peranan penting dalam ketahanan sistemik 

terinduksi.  Asam salisilat di gunakan pada tanaman sebagai reaksi terhadap 

infeksi patogen, dan digunakan sebagai racun murni pada penyakit layu 

Fusarium.  Mekanisme ketahanan tanaman terhadap penyakit dapat berupa 

ketahanan secara fisik maupun kimia.  Salah satu bentuk ketahanan secara 

kimia adalah asam salisilat.  Asam salisilat lebih dominan untuk mengatasi 

serangan patogen biotrof (patogen yang aktif pada jaringan hidup) dan virus.   

Mekanisme ketahanan melalui jalur asam salisilat berhubungan dengan 

protein-protein yang terkait dengan pathogenesis (Pathogenesis-Related- 

proteins/PR -proteins) seperti kitinase, peroksidase, β-glukanase dan PR-1.  

Pada tanaman melon dengan konsentrasi 0 ppm, 15 ppm, 30 ppm dan 60 ppm 

(Corina et al., 2009; dalam Sujatmiko et al., 2012; Rebecca et al., 2007, 

dalam Sujatmiko et al., 2012). 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kandidat planlet cabai merah C. 

annum L. yang tahan terhadap asam salisilat secara in vitro.  Planlet cabai 

merah yang tahan asam salisilat nantinya diharapkan apabila diregenerasikan 

menjadi tanaman dapat menghasilkan galur yang tahan terhadap infeksi Foca, 

dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kembali kualitas dan 

produksi tanaman cabai merah di Indonesia. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kisaran konsentrasi asam salisilat toleran untuk seleksi planlet 

cabai merah secara in vitro. 

2. Mengetahui dan menganalisis karakter ekspresi yang spesifik pada planlet 

cabai merah yang insensitif terhadap asam salisilat secara in vitro meliputi 

ketebalan lignin, konsentrasi  klorofil total, klorofil a, dan klorofil b, serta 

perbedaan struktur anatomi batang. 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

penggunaan asam salisilat untuk mendapatkan planlet cabai merah yang 

insensitif terhadap asam salisilat secara in vitro.  Planlet yang insensitif 

terhadap asam salisilat  diharapkan juga tahan terhadap penyakit layu 

fusarium.  Secara ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pemuliaan tanaman, 

penyakit tanaman dan ilmu terapan yang terkait.  

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

Cabe merah (Capsicum annum L.) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia.  

Produktivitasnya akhir-akhir tahun ini menurun akibat dari gangguan 

penyakit yaitu salah satunya penyakit layu fusarium. 
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Fusarium oxysporum (Fo) secara umum dapat bertahan di dalam tanah 

sebagai klamidospora yang merupakan bentuk modifikasi dari miselium.  

Patogen ini dalam bentuk klamidospora dapat bertahan hingga bertahun-

tahun.  Hal ini menyebabkan pengendalian serangan Fo menggunakan 

fungisida tidak efektif.  Penggunaan fungisida hanya bisa menurunkan tingkat 

serangan Fo pada maksimal sebesar 40%. 

 

Teknik in vitro merupakan teknik yang berkembang dan sering diaplikasikan 

untuk perbaikan karakter tanaman termasuk pada karakter ketahanan 

tanaman.  Variasi somaklonal dan seleksi in vitro adalah dua teknik yang 

sering digunakan pada kultur in vitro untuk perbaikan karakter tanaman. 

 

Mekanisme pengimbasan terhadap penyakit erat hubungannya dengan 

karakter normal dari tanaman, seperi kutikula yang tebal, pembukaan 

stomata, lignin, klorofil, anatomi jaringan batang dan kemampuan 

membentuk senyawa antimikroba. 

 

Asam salisilat dikenal dapat mempengaruhi berbagai fisiologi dan biokimia 

tanaman dan mempunyai peran penting dalam mengatur pertumbuhan serta 

produktifitasnya.  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

asam salisilat pada media sebagai komponen seleksi berkorelasi dengan 

tingkat ketahanan tanaman terhadap fusarium pada tingkat lapang.  

Pendekatan seleksi in vitro dilaporkan telah menghasilkan banyak varietas 

tanaman tahan diataranya pada tanaman vanili (Nurcahyani, 2013), tomat 

(Javaheri et al., 2012) dan melon (Sujatmiko et al., 2012). 
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1.5 Hipotesis 

 

1. Terdapat konsentrasi asam salisilat yang toleran untuk seleksi planlet cabai 

merah secara in vitro. 

2. Adanya  karakter ekspresi yang spesifik pada planlet cabai merah yang 

insensitif terhadap asam salisilat meliputi peningkatan: ketebalan lignin, 

kadar klorofil total, klorofil a, dan klorofil b, serta perbedaan struktur 

anatomi batang. 


