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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perubahan karakteristik kualitatif dan

kuantitatif generasi kedua (F2) hasil persilangan Paprika (Capsicum annuum var. Grossum
L.) dengan cabai merah (Capsicum annuum L.). Penelitian ini bersifat eksperimental yang
dilakukan dilapangan. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang
terdiri dari 4 perlakuan yakni paprika, cabai merah, generasi F1 dan F2 hasil persilangan
paprika dan cabai merah. Paprika, cabai merah dan generasi F1 diulang sebanyak 5 kali
sedangkan F2 diulang 25 kali. Karakter yang diamati dibedakan menjadi dua yaitu karakter
kualitatif dan kuantitatif pada generasi F2. Karakter Kuantitatif dianalisa menggunakan
Anova 5% dan uji lanjut DMRT 5%. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan
yang beragam pada sifat kualitatif dan kuantitatif generasi F2. Karakter kualitatif baru
yang muncul pada F2 yang berbeda dengan F1 dan tetuanya yakni posisi bunga, warna
buah muda, warna buah tua dan bentuk buah. Karakter yang tidak berbeda dari F1 tetapi
berbeda dengan tetuanya yakni bentuk daun sedangkan tipe pertumbuhan mengikuti salah
satu tetuanya. Karakter kuantitatif generasi F2 yang berbeda dengan F1 namun tidak
berbeda dengan tetuanya yakni pada karakter lebar daun. Karakter yang berbeda dari kedua
tetuanya yakni karakter tinggi tanaman dan bobot buah. Karaker yang berbeda dengan
tetua paprika yakni jumlah cabang sedangkan karakter jumlah daun, dan diameter buah
keturunan F2 berbeda dengan tetua cabai merah. Karakter yang tidak berbeda antar
genotipe yakni diameter batang, panjang daun, jumlah cabang produktif, umur berbunga,
umur panen, jumlah buah pertanaman, ketebalan kulit buah, dan panjang buah.

Kata kunci : persilangan, paprika, cabai merah, F1, F2.

ABSTRACT
This study aims to examine the change of qualitative and quantitative

characteristics of second generation (F2) resulted from crossing of sweet pepper with red
pepper. This research used experimental method and which was conducted in the field. The
experiment utilized Completely Randomized Design with four genotypes: sweet pepper,
red pepper, F1, and F2. The experiment on sweet pepper, red pepper, and F1 repeated 5
times while 25 times on F2. Characters of F2 were observed as qualitative and quantitative
characters. Quantitative characters were analyzed with Anova 5% and DMRT 5%. The
results showed that there were various changes in qualitative and quantitative
characteristics of F2. New qualitative characters that appeared on F2 were different from
F1 and its parent such as flower positions, young fruit colors, old fruit colors, and fruit
shapes. Character that was not different from F1 but different from its parent is leaf shapes
while the growth types followed one of the parent. Quantitative characters of generation F2
which was different from F1 but not different from its parent was found on leaf width.
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Meanwhile, character which were different from its parent were height plant and weight
fruit. Character different from sweet pepper was branch number while characters of leaves
number and fruit diameter were different from red pepper. Characters which was not
different among genotypes was stem diameter, leaf length, number of productive branch,
flowering age, harvest age, fruit number, fruit skin thickness, and fruit length.

Keywords : crossing, sweet pepper, red pepper, F1, F2.

PENDAHULUAN

Paprika (Capsicum annuum var. Grossum L.) termasuk ke dalam jenis hortikultura

sayuran yang merupakan salah satu komoditas utama ekspor hortikultura Indonesia.

Paprika memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi diantaranya protein, lemak,

karbohidrat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral (Sebayang, 2014). Setiap 100 g

buah paprika segar mengandung protein 0,90 g, lemak 0,30 g, karbohidrat 4,40 g, vitamin

A 22,00 IU, vitamin B1 540,00 mg, vitamin C 160,00 mg (Prihmantoro dan Indriani,

2000).

Adanya kendala mengenai syarat tumbuh paprika yang terbatas menjadi salah satu

tantangan dalam budidaya paprika. Menurut Sebayang (2014), paprika menghendaki

ketinggian tempat penanaman mulai dari dataran menengah hingga tinggi yakni berkisar

antara 700-1500 m dpl. Persilangan konvensional menjadi alternatif yang mudah dan

murah untuk membentuk varietas baru paprika yang adaptif terhadap dataran rendah.

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu spesies cabai yang

cocok dan dapat digunakan sebagai tetua donor. Menurut Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian Aceh (2016), cabai dapat tumbuh baik pada dataran rendah atau dataran tinggi

mencapai 1400 m dpl. Cabai merah tumbuh baik pada kisaran suhu 180C-320C. Jika

dibandingkan dengan paprika, rentang suhu yang dikehendaki cabai merah lebih luas. Suhu

optimum paprika yakni 200C-250C (Anonim, 2000). Dengan adanya persilangan antara

paprika dan cabai merah diharapkan gen yang mengendalikan sifat tahan atau adaftif

terhadap lingkungan dapat terekspresikan pada keturunannya.

Salah satu tujuan dilakukannya persilangan adalah untuk memperoleh keragaman

genetik atau menimbulkan keragaman baru yang terekspresikan dari sifat fenotip yang

tidak muncul pada tetuanya (Ujianto et al., 2011). Keturunan pertama hasil persilangan

merupakan kombinasi gen-gen dari tetuanya. Apabila keturunan ini ditanam maka akan

terjadi pemisahan kembali (segregasi) dan menghasilkan keragaman pada keturunannya.

Keragaman pada populasi F2 tergantung pada banyaknya kombinasi alel yang terbentuk.

Tingkat perbedaan antara tetua dengan keturunan tergantung pada materi genetik yang
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diwariskan tetua. Populasi F2 memiliki keragaman yang lebih besar dibandingkan populasi

F1 karena pada populasi F2 bersegregasi secara bebas. Semakin banyak gen yang

mengendalikan maka semakin banyak kombinasi alel dan akan semakin besar keragaman

pada populasi F2 sehingga akan terjadi perubahan karakteristik yang paling besar pada F2

dengan tetuanya (Belanger et al., 2003).. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

perubahan karakteristik kualitatif dan kuantitatif pada generasi kedua (F2) hasil

persilangan paprika (Capsicum annuum var. Grossum L.) dan cabai merah (Capsicum

annuum L.)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  eksperimental dengan

percobaan di lapangan dengan menggunakan pot. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan

oktober 2017 – Maret 2018 di Kebun Koleksi dan Hibridisasi, Kelurahan Pejeruk,

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Suhu harian berkisar antara 20,40C-32,100C dengan

kelembaban sekitar 67-92%. Ketinggian tempat penelitian ini adalah 14 m dpl. Alat yang

digunakan dalam penelitian ini adalah meteran, botol semprot, timbangan analitik, gunting,

penggaris, jangka sorong, sekop, spidol, Pantone Color Chart, dan alat tulis-menulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih paprika, benih cabai merah, benih

F1 hasil persilangan antara paprika dengan cabai, benih F2 hasil persilangan antara paprika

dengan cabai merah, pupuk kompos, fiber glass, pupuk Phonska, pot karet ukuran 30 cm,

insektisida Badik EC, fungisida Topsin WP, fungisida Natural Glio WP, plastik, tanah, dan

kertas label.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak lengkap (RAL)

yang terdiri dari Empat genotipe yaitu: P1 (Paprika/Tetua betina); P2 (Cabai merah/Tetua

jantan); F1 (keturunan pertama hasil persilangan paprika dengan cabai merah); dan F2

(keturunan kedua hasil persilangan paprika dan cabai merah. Genotipe P1, P2 dan F1

diulang sebanyak 5 kali sedangkan F2 diulang sebanyak 25 kali sehingga diperoleh 40 unit

percobaan.

Karakter yang diamati berupa karakter kualitatif dan kuantitatif. Karakter kualitatif

yang diamati yakni tipe pertumbuhan, bentuk daun, posisi bunga, warna buah muda, warna

buah tua dan bentuk buah. Karakter kuantitatif yang diamati yakni tinggi tanaman,

diameter batang, panjang daun, lebar daun, jumlah daun, jumlah cabang, jumlah cabang

produktif, umur berbunga, umur panen, jumlah buah per tanaman, ketebalan kulit buah,
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bobot buah, panjang buah, diameter buah. Data kuantitatif dianalisa menggunakan Analisis

Keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 5% dan hasil yang berbeda nyata diuji lanjut

menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf nyata 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis karakter kualitatif dan kuantitatif pada generasi F2 hasil persilangan

paprika dan cabai merah dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3.

Tabel 1. menunjukkan bahwa karakter kualitatif generasi F2 hasil persilangan

paprika dan cabai merah memiliki perbedaan dengan F1 pada karakter posisi bunga, warna

buah muda, warna buah tua, dan bentuk buah. Karakter yang tidak berbeda dengan F1

yakni tipe pertumbuhan, dan bentuk daun. Namun karakter bentuk daun F1 dan F2

memunculkan sifat baru yang berbeda dari tetuanya. Karakter tipe pertumbuhan tidak

muncul sifat baru yang berbeda dari tetuanya baik pada F1 dan F2. Menurut Rasmusson &

Gengenbach (1984) dalam Tesar (1988), jika genotipe dari gamet tetua yang digunakan

berbeda maka terbentuk kombinasi gen baru yang terjadi ketika pembentukan zigot.

Tabel 2. Hasil Pengamatan Karakter Kualitatif yang diamati
Karakter
Kualitatif

P1 P2 F1 F2

Fenotipe Fenotipe Fenotipe Jumlah Fenotipe Jumlah
Tipe

Pertumbuhan
Kompak Tegak Kompak 3 Kompak 16

Tegak 2 Tegak 8

Bentuk Daun Delta Lanset Delta 1 Delta 4
Oval 3 Oval 17

Lanset 1 Lanset 0

Posisi Bunga Tegak Sedang Tegak 3 Tegak 10
Sedang 1 Sedang 8

Menjuntai 1

Warna Buah
Muda

H 382 H 554 H 354 1 H 360 7
H 360 1 H 347 6
H 369 1 H 369 2

H 348 2

Warna Buah
Tua

M 186 M 194 M 1795 1 M 1795 1
M 194 1 M 180 3

M 186 9
M 194 4

Bentuk Duah Kotak Memanjang TB 2 Bulat 2
Kerucut 5

TB 4
Kotak 6

Keterangan: H (Hijau); M (Merah); TB (Tidak Beraturan).
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Populasi F2 menunjukkan bahwa tipe pertumbuhan kompak dominan terhadap tipe

pertumbuhan tegak. Tipe pertumbuhan kompak juga dominan terhadap tipe pertumbuhan

tegak pada generasi sebelumnya (F1). Hal ini menunjukkan bahwa tipe pertumbuhan lebih

mengikuti tetua paprika. Tidak adanya kemunculan karakter baru pada tipe pertumbuhan

populasi F1 dan F2 menunjukkan bahwa tipe pertumbuhan dipengaruhi oleh sedikit gen.

Syukur et al. (2015), menjelaskan bahwa karakter kualitatif dikendalikan oleh gen

sederhana (satu atau dua gen) dan sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut

Sulistyorini (2013), tanaman yang memiliki tipe pertumbuhan tegak dan berbatang kekar

dapat mengurangi biaya produksi karena penggunaan ajir sebagai penyangga dapat

dikurangi. Oleh karena itu perlu dilakukan seleksi terhadap individu tanaman yang

memiliki tipe pertumbuhan tegak dan berbatang kekar.

Bentuk daun F2 tidak memunculkan sifat yang berbeda dari F1 namun terdapat

sifat baru yang berbeda dari tetuanya. Paprika memiliki bentuk daun delta sedangkan cabai

merah memiliki bentuk daun lanset. Pada F1 diperoleh bentuk daun delta, oval dan lanset.

Bentuk oval dominan dibandingkan dengan bentuk delta dan lanset pada F1 dan F2. Pada

F2 diperoleh bentuk daun delta dan oval sedangkan bentuk daun lanset tidak muncul. Hal

ini mungkin terjadi karena kurangnya populasi F2. Pada populasi F2 terjadi segregasi yang

paling besar. Menurut Ujianto (2013), populasi yang besar diperlukan untuk penanaman F2

sehingga semua gen dapat terwakili pada populasi F2. Bentuk oval kemungkinan lebih

disukai oleh petani karena tidak terlalu besar maupun kecil yang dapat memaksimalkan

penyerapan cahaya matahari tanpa ada daun yang ternaungi untuk menunjang proses

fisiologis tanaman. Pewarisan bentuk daun menunjukkan bahwa oval bersifat intermediet

yang merupakan perpaduan antara sifat kedua tetua.

Terdapat tiga posisi bunga cabai yang diperoleh yakni menjuntai, sedang dan tegak.

Paprika memiliki tipe posisi bunga tegak sedangkan cabai merah  dengan  posisi bunga

sedang. Populasi F1 menunjukkan bahwa posisi bunga tegak dominan terhadap posisi

bunga sedang. Posisi bunga tegak juga bersifat dominan pada populasi F2 terhadap bunga

sedang dan menjuntai. Posisi bunga menjuntai merupakan posisi bunga yang berbeda

dengan F1 dan tetuanya yang muncul pada populasi F2. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian Arif et al. (2011) yakni persilangan cabai varietas IPB C9 yang bersifat sedang

dengan IPB C10 yang memiliki posisi bunga tegak menghasilkan F1 dengan posisi bunga

sedang dan tegak sedangkan F2 dengan posisi bunga tegak, sedang dan menjuntai. Dalam

satu tanaman, tidak hanya terdapat satu tipe posisi bunga tetapi terdapat dua tipe atau
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ketiga tipe posisi bunga yang biasa ditemukan pada cabai. Hal ini yang memungkinkan

beragamnya hasil pengamatan posisi bunga.

Warna buah muda pada generasi F1 diperoleh rentang warna yang tidak terlalu

signifikan yakni warna hijau sampai hijau tua. Pada generasi F2 warna hijau (360 dan 369)

muncul kembali sedangkan warna hijau tua (354) tidak muncul. Namun, muncul warna

baru yakni warna hijau tua (347 dan 348) yang tidak berbeda jauh dari warna yang muncul

pada F1. Semua warna yang muncul pada generasi F1 dan F2 merupakan perpaduan antara

kedua tetuanya. Paprika memiliki warna buah muda hijau kekuningan sedangkan warna

tetua cabai merah yakni hijau gelap. Pada pengamatan tersebut warna hijau (skor 360 dan

369) lebih mendekati tetua paprika sedangkan warna hijau tua (354, 347, dan 348) lebih

mendekati tetua jantan. Kemunculan warna hijau dan hijau tua tidak saling mendominasi

satu sama lain.

Buah paprika berwarna merah cerah dan cabai merah berwarna merah tua. Populasi

F1 dan F2 muncul warna buah yang mengikuti salah satu tetuanya atau berada pada kisaran

kedua tetuanya yakni merah cerah sampai merah tua. Selain itu, muncul pula warna baru

yang tidak berada pada kisaran tetuanya yakni warna orange kemerahan. Hal ini terjadi

kemungkinan karena adanya interaksi gen antara kedua tetua. Menurut Rasmusson &

Gengenbach (1984), jika genotipe dari gamet berbeda, maka akan terbentuk kombinasi gen

baru. Matus et al. (1991)  menambahkan bahwa warna buah masak merupakan hasil

reduksi klorofil dan pigmen antosianin serta akumulasi dari pigmen karotenoid.

Generasi F2 muncul empat bentuk buah yakni bulat, kerucut, kotak dan tidak

beraturan sedangkan keturunan F1 memiliki bentuk buah tidak beraturan (berbentuk

lonceng). Bentuk buah tidak beraturan merupakan perpaduan antara kedua tetua. Buah

paprika berbentuk kotak dan buah cabai merah berbentuk memanjang. Bentuk buah bulat,

kerucut dan tidak beraturan merupakan bentuk buah baru yang tidak mengikuti tetuanya.

Pada generasi F2 muncul bentuk buah mengikuti tetua paprika sedangkan bentuk buah

memanjang tidak muncul. Hal ini disebabkan kurangnya populasi yang ditanam. Menurut

Ujianto (2013), populasi yang besar diperlukan untuk penanaman F2 sehingga semua gen

dapat terwakili pada populasi F2. Di samping itu, Stommel & Griesbach, (2008)

berpendapat bahwa bentuk buah memanjang  bersifat resesif  dari bentuk bulat dan kerucut

Menurut Ameriana (2000), bentuk buah memanjang dengan panjang 10 cm lebih disukai

konsumen Indonesia.
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Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman Melalui Nilai Peluang pada Karakter Kuantitatif yang
diamati

Karakter TT DBt PD LD JD JC JCP
P 0,0000041* 0,064 0,0598 0,033* 0,003* 0,0047* 0,14

Lanjutan Tabel 2.
Karakter UB UP JBT KKB BB PB DBh
P 0,449 0,65 0,25 0,16 0,003* 0,05 0,00003*

Keterangan: P (Peluang); * (signifikan) berbeda nyata pada α 5%; TT (Tinggi Tanaman); DBt (Diameter
Batang); PD (Panjang Daun); LD (Lebar Daun); JD (Jumlah Daun); JC (Jumlah Cabang); JCP
(Jumlah Cabang Produktif);UB (Umur Berbunga); UP (Umur Panen); JBT (Jumlah Buah Per
tanaman); KKB (Ketebalan Kulit Buah); BB (Bobot Buah); PB (Panjang Buah); dan DBh
(Diameter Buah).

Tabel 3. Nilai Rerata dan Uji Lanjut DMRT 5% pada Semua Karakter Kuantitatif Yang
Diamati

Genotipe
Rerata Karakter

TT(cm) DBt(cm) PD(cm) LD(cm) JD JC JCP
P1 11,80 a 0,49 3,35 2,05 ab 23,00 a 2,50 a 1
P2 51,24 c 0,73 4,84 2,02 ab 240,40 b 4,20 ab 3,6
F1 22,65 ab 0,48 4,95 2,52 b 66,25 a 4,00 ab 2
F2 28,16 b 0,62 3,27 1,93 a 118,61 a 5,82 b 3,42

Lanjutan Tabel 3.

Genotipe
Rerata Karakter

UB(hss) UP(hss) JBT KKB(mm) BB(g) PB(cm) DBh(mm)
P1 93,5 126 1 2,35 22,99 c 3,65 41,2 c
P2 75,4 121,25 6,25 1,4 5,1 a 9,375 9,69 a
F1 85,25 122,3 4,67 3 13,67 b 7,46 27,60 b
F2 77,62 116,62 3,375 2,275 14,24 b 3,87 34,38 bc

Keterangan: TT (Tinggi Tanaman); DBt (Diameter Batang); PD (Panjang Daun); LD (Lebar Daun); JD
(Jumlah Daun); JC (Jumlah Cabang); JCP (Jumlah Cabang Produktif). UB (Umur Berbunga);
UP (Umur Panen); JBT (Jumlah Buah per Tanaman); KKB (Ketebalan Kulit Buah); BB (Bobot
buah); PB (Panjang Buah; DBh (Diameter Buah); Angka-angka yang diikuti huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.

Tabel 3. menunjukkan adanya perbedaan karakter kuantitatif  generasi F2 hasil

persilangan paprika dan cabai merah. Hasil yang berbeda nyata atau signifikan antar

genotipe ditunjukkan pada karakter tinggi tanaman, lebar daun, jumlah daun, jumlah

cabang, berat buah, dan diameter buah. Hal ini menunjukkan bahwa genotipe yang diuji

memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada karakter tersebut. Azwar (2005),

menyatakan bahwa signifikan berarti data antar perlakuan yang diperoleh tidak dapat

diabaikan dan harus tetap dianggap ada, berapa kecilpun perbedaan antar data yang

diperoleh.

Tinggi tanaman populasi F2 tidak berbeda nyata dengan F1 namun berbeda nyata

dengan kedua tetuanya. Populasi F1 dan F2 memiliki tinggi tanaman yang berada di

kisaran kedua tetuanya. Tinggi tanaman paprika lebih rendah dibandingkan cabai merah.

Tanaman yang lebih tinggi akan memiliki posisi buah yang lebih tinggi sehingga dapat

mengurangi percikan air dari tanah yang menjadi sumber infeksi cendawan (Kirana &



Page 8

Sofiari, 2007). Namun tanaman yang terlalu tinggi akan mudah rebah sehingga

memerlukan lanjaran. Tanaman yang tinggi perlu di lengkapi dengan batang yang kekar

sehingga tidak perlu menggunakan lanjaran. Oleh karena itu, perlu dilakukannya seleksi

terhadap individu tanaman yang memiliki tinggi tanaman dan batang yang kekar.

Karakter lebar daun populasi F2 berbeda nyata dengan populasi F1 tetapi tidak

berbeda nyata dengan kedua tetuanya. Populasi F2 memiliki rerata lebar daun yang paling

rendah dibandingkan dengan genotipe lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain

genotipe, lingkungan sangat berpengaruh terhadap ukuran daun tanaman. Intensitas cahaya

menjadi salah satu faktor lingkungan yang menentukan lebar dan panjang daun. Daun yang

terpapar sinar matahari langsung cenderung memiliki lebar yang sempit dan tebal. Lebar

daun juga dipengaruhi oleh hama yang menyerang daun. Salah satunya adalah hama Thrips

yang menyebabkan daun mengeriting dan menebal. Swastika et al. (2017) menyatakan

tanaman cabai terserang thrips akan menyebabkan daun mengeriting atau keriput serta

ditandai dengan adanya warna keperak-perakan pada bagian bawah daun. Ukuran daun

berhubungan dengan ukuran buah, tanaman yang memiliki daun kecil cenderung akan

berbuah kecil sedangkan tanaman yang berbuah lebih besar memilki daun besar

(Departement of Agriculture, Forestry, and Fisheries, 2013).

Jumlah daun F2 tidak berbeda nyata dengan F1 dan tetua paprika tetapi berbeda

nyata dengan tetua cabai merah. Cabai merah memiliki jumlah daun terbanyak. Menurut

Darmawan (2008), jumlah daun yang terbentuk ditentukan oleh kemampuan tanaman

untuk memacu pertumbuhan vegetatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa paprika, F1 dan F2

memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam memacu pertumbuhan vegetatifnya.

Populasi F2 memiliki jumlah cabang yang tidak berbeda nyata dengan F1 dan cabai

merah. Jumlah cabang F2 lebih banyak dibandingkan kedua tetuanya. paprika memiliki

jumlah cabang yang paling sedikit. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Cahyono (2012),

yang mengatakan bahwa paprika memiliki jumlah cabang yang paling banyak

dibandingkan dengan percabangan cabai rawit atau cabai jenis lainnya. Hal ini dikarenakan

kondisi lingkungan yang tidak mendukung paprika untuk tumbuh maksimal terutama

intensitas cahaya yang tinggi di dataran rendah. Menurut Sebayang (2014), intensitas sinar

matahari yang diperlukan tanaman paprika berkisar antara 22% sampai 30% dari intensitas

matahari total yang diterima tanaman. Jumlah cabang yang banyak mengindikasikan

banyaknya ketiak daun maupun cabang yang terbentuk sebagai tempat tumbuhnya bunga.
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Bobot buah tanaman F1 dan F2 berbeda nyata dengan kedua tetuanya. Hal ini

menunjukkan bahwa rerata bobot buah keturunan F2 sama  dengan F1 tetapi bobot buah F2

lebih rendah dari tetua paprika. Paprika memiliki bobot buah tertinggi sedangkan cabai

merah memiliki bobot buah terendah. Bobot buah F2 berada pada kisaran kedua tetuanya.

Bobot buah merupakan salah satu sifat yang digunakan untuk menentukan produktivitas

suatu tanaman (Sulistyorini, 2013). Semakin tinggi bobot buah yang dipanen akan

meningkatkan hasil panenan. Namun, bobot buah yang tinggi dipengaruhi oleh komponen

hasil lainnya seperti jumlah buah per tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa

jumlah buah F2 tidak berbeda nyata dengan semua genotipe. Oleh karena itu, perlu

dilakukan seleksi terhadap individu tanaman yang memiliki jumlah dan bobot buah

tertinggi.

Diameter buah keturunan F2 tidak berbeda nyata dengan populasi F1 dan paprika.

Tetua paprika memiliki diameter yang paling tinggi sedangkan cabai merah memiliki

diameter buah terendah. Karakter panjang buah tidak berbeda nyata diantara genotipe.

Paprika memiliki buah yang paling pendek dan cabai merah memiliki buah yang panjang.

Pada populasi F2 diameter buah dan panjang buah lebih mendekati tetua paprika. Diameter

dan panjang buah merupakan penentu kualitas cabai untuk dapat diterima konsumen

(Sulistyorini, 2013). Menurut Ameriana (2000), bentuk buah memanjang dengan panjang

10 cm lebih disukai konsumen Indonesia.

Diameter batang, panjang daun, umur berbunga, jumlah cabang produktif, jumlah

buah per tanaman, panjang buah, ketebalan kulit buah, dan umur panen merupakan

karakter kuantitatif yang yang tidak berbeda nyata antar genotipe yang diuji pada taraf

nyata 5% (Tabel 3). Menurut Azwar (2005), jika suatu data antar perlakuan tidak berbeda

nyata maka perbedaan tersebut harus diabaikan berapapun besarnya perbedaan suatu data.

Hal ini menunjukkan bahwa genotipe yang diuji tidak berpengaruh terhadap karakter

kuantitatif yang diamati (karakter kuantitatif yang tidak berbeda nyata). Karakter-karakter

tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Syukur et al., (2015) selain

dipengaruhi oleh gen yang kompleks, kondisi lingkungan juga memberi pengaruh yang

besar dalam pewarisan sifat kuantitatif.

Rerata keturunan F2 memiliki umur berbunga dan umur panen yang sama dengan

semua genotipe (α 5%). Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan yang besar. Salah

satunya yakni curah hujan. Curah hujan yang tinggi serta debit air hujan yang besar

menyebabkan bakal bunga gugur sebelum mekar serta bunga yang sudah mekar gugur
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sebelum terjadinya pembuahan. Umur berbunga merupakan faktor penting  pada tanaman

cabai sebagai informasi penentuan waktu persilangan yang tepat dalam merakit suatu

tanaman yang memiliki karakter unggul (Greenleaf, 1986). Di samping itu, proses

pematangan buah juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat atau memperlambat

umur panen.

Menurut Anonim (2000), paprika memiliki kebutuhan air mingguan 25 mm selama

5 minggu dan 35 mm sesudahnya. Curah hujan yang berlebih dapat menyebabkan dampak

negatif terhadap bunga dan buah serta tanaman mudah terserang penyakit. Bosland and

Votava (2000) berpendapat bahwa adanya curah hujan dan kelembaban yang tinggi serta

kandungan unsur hara N yang berlebih menunda pematangan buah. Cahyono (2007),

menambahkan bahwa saat pembungaan dan pembuahan, tanaman paprika memerlukan

kondisi yang hangat dan kering dengan curah hujan yang rendah. Umur panen

berhubungan dengan umur tanaman dalam menghasilkan buah atau berproduksi. Umur

panen yang cepat atau genjah dapat mengurangi buah yang terserang hama dan penyakit

pada saat budidaya.

Jumlah cabang produktif berhubungan dengan jumlah cabang yang dapat

menghasilkan buah. Semakin banyak cabang akan mengindikasikan semakin banyaknya

jumlah bunga dan buah yang terbentuk pada ketiak daun. Pengaruh lingkungan yang besar

seperti debit air hujan yang terjadi pada proses pembungaan maupun pemasakan buah

menyebabkan bunga atau buah gugur sehingga tidak dapat dipanen. Oleh karena itu,

cabang tersebut tidak dapat dikatakan produktif karena tidak ada buah yang dapat dipanen.

Jumlah buah per tanaman yang terbentuk pada populasi F2 (3 buah) sama dengan

keturunan F1 dan kedua tetuanya pada taraf nyata 5%. Selain faktor genetik, jumlah buah

juga dipengaruhi oleh lingkungan. Adanya penyakit antraknose yang menyerang buah

menyebabkan buah tidak dapat di panen. Keberhasilan bunga menjadi buah juga menjadi

faktor penting yang menyebabkan buah dapat dipanen atau tidak. Menurut Erickson dan

Markhart (2001), suhu yang terlalu tinggi menyebabkan serbuk sari tidak viabel dan

menggumpal sehingga proses pembuahan tidak terjadi. Anonim, (2000) menambahkan

bahwa curah hujan yang tinggi menyebabkan bunga menjadi gugur.

Ketebalan kulit buah tidak berbeda antar genotipe. Menurut Sebayang (2014),

paprika memiliki daging buah yang tebal (0,5 cm) dan cabai merah memiliki daging buah

0,2 cm. Hasil pengamatan diperoleh rerata ketebalan paprika yang tidak berbeda dengan

cabai merah dan keturunannya. Ketebalan kulit buah mengindikasikan banyaknya daun
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yang melakukan fotosintesis serta hasil asimilat yang di partisi ke bagian generatif

tanaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni luas daun yang melakukan

fotosintesis. Pada hasil pengamatan diperoleh bahwa panjang daun tidak berbeda nyata

pada semua genotipe. Hal ini disebabkan karena adanya serangan hama thrips yang

menyerang tanaman sehingga daun mengeriting serta menguning. Daun yang mengeriting

menyebabkan luasan area untuk berfotosisntesis berkurang. Di samping itu, daun yang

menguning mengindikasikan bahwa klorofil pada daun tanaman berkurang yang

menyebabkan proses fotosintesis tidak terjadi. Oleh karena itu, hasil asimilat yang

dibagikan ke buah akan berkurang pula.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta adanya pustaka yang mendukung

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakter kualitatif baru yang muncul pada F2 yang berbeda dengan F1 dan tetuanya

yakni warna posisi bunga, buah muda, warna buah tua dan bentuk buah. Karakter yang

tidak berbeda dari F1 yakni tipe pertumbuhan, dan bentuk daun. Bentuk daun muncul

sifat baru keturunan F1 dan F2 yang berbeda dari tetuanya sedangkan tipe

pertumbuhan mengikuti salah satu tetuanya.

2. Karakter kuantitatif generasi F2 yang berbeda dengan F1 namun tidak berbeda dengan

tetuanya yakni pada karakter lebar daun. Karakter yang berbeda dengan kedua

tetuanya yakni tinggi tanaman dan bobot per buah. Karakter yang berbeda dari tetua

paprika yakni jumlah cabang sedangkan karakter jumlah daun, dan diameter buah F2

berbeda dengan tetua cabai merah. Karakter yang tidak berbeda antar genotipe yakni

diameter batang, panjang daun, jumlah cabang produktif, umur berbunga, umur panen,

jumlah buah pertanaman, ketebalan kulit buah, dan panjang buah.
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