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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Botani Tanaman Padi 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman semusim yang mampu 

beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini masuk kedalam golongan 

Graminae atau rumput-rumputan. Klasifikasi tanaman padi secara lengkap sebagagai 

berikut:  

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta  

Division  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida  

Subclass  : Commelinidae 

Ordo  : Cyperales 

Family  : Gramineae 

Genus  : Oryza L. 

Species  : Oryza sativa L. (USDA, 2018). 

Genus Oryza Sp.terdiri tidak kurang dari 25 spesies yang tersebar di daerah 

tropik dan sub tropik. Oryza sativa merupakan spesies yang paling banyak 

dibudidayakan di dunia karena memiliki nilai ekonomis tinggi serta kandungan gizi 

yang dibutuhkan oleh tubuh khususnya karbohidrat (Utama, 2015). 

Pertumbuhan padi diawali dengan proses perkecambahan. Pada benih yang 

berkecambah timbul calon akar (radicula) maupun calon batang (plumula). Mula-
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mula akar dari benih padi yang berkecambah hanya berupa akar pokok, kemudian 

setelah 5-6 hari berkecambah akan tumbuh akar serabutatau disebut dengan akar 

seminal.  Akar serabut keluar dari akar tunggang yang berfungsi pada proses 

penyerapan air dan unsur hara pada konsentrasi kedalaman 20-30 cm (Purwono dan 

Purnawati, 2007).  

Batang padi tersusun atas ruas-ruas berrongga yang ditutupi oleh buku, 

berbentuk silindris, agak pipih, dan berambut. Batang  padi akan muncul pada ketiak 

daun berwarna hijau tua dan ketika memasuki fase generatif warna batang berubah 

menjadi warna kuning. Tinggi tanaman padi liar dapat mencapai tinggi melebihi 

orang dewasa yaitu sekitar 2-6 meter. Anakan tanaman padi tumbuh pada dasar 

batang dan daun sekunder. Anakan akan muncul setelah 10 HST dan maksimum pada 

umur 50-60 setelah tanam berjumlah antara 19-54 anakan tergantung pada masing-

masing varietas dan proses budidaya. 

Tanaman padi memiliki daun tunggal, terdiri atas helai daun, lidah daun dan 

pelepah daun. Permukaan helai daun kasar dan pada bagian ujung meruncing. 

Panjang helai daun sangat bervariasi, umumnya antara 50-100 cm. Daun padi 

berwarna hijau tua dan akan berubah kuning keemasan setelah memassuki masa 

panen. Bunga padi secara keseluruhan disebut malai yang merupakan bunga 

majemuk. Malai terdiri atas dasar malai dan tangkai malai yang menghasilkan bunga. 

Sebelum muncul bunga, malai dibalut oleh seludang atau pelepah daun terakhir. 

Umumnya, varietas padi hanya menghasilkan satu malai atau satu anakan tetapi ada 

beberapa varietas padi lokal yang mampu menghasilkan malai lebih dari satu, namun 

pertumbuhan malainya tidak sempurna (Utama, 2015). 
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Buah padi atau sering disebut gabah, merupakan ovary yang telah masak. 

Gabah merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan yang terdiri atas embrio, 

endosperm, dan bekatul.  Berdasarkan bentuk gabahnya, bulir padi dapat dibedakan 

menjadi empat kelompok, yakni: ramping, panjang, sedang dan gemuk. Tanda padi 

telah masak dapat dilihat dari perubahan warna kulit padi menguning kecoklatan dan 

gabah sudah berisi atau keras (Bakhtiar et al.,2011). 

2.2 Padi MSP 13  

Galur padi Mari Sejahterakan Petani (MSP) 13 merupakan galur padi hasil 

persilangan Sirendah Sekam Kuning X Sirendah Sekam Putih X Dayang Rindu.  

Galur padi MSP 13 dikembangkan oleh Surono Danu (Sutikno, 2018).  Padi tersebut 

sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat di daerah Provinsi Lampung dan 

beberapa daerah di Indonesia (Danu, 2018). 

 Galur padi MSP 13 memiliki keunggulan seperti potensi produksi mencapai 12 

ton per ha.  Padi MSP 13 memiliki luas daun lebar, batang kooh, rata-rata jumlah 

anakan 60-70, panjang malai sedang, jumlah bulir mencapai 200-350 bulir, tahan 

terhadap kerontokan pada bulir dan memiliki rasa pulen.  Padi MSP 13 toleran 

terhadap cekaman biotik dan abiotik, seperti; serangan hama wereng, walang sangit, 

pH rendah, kondisi cekaman kekeringan dan dapat dibudidayakan pada dataran 

rendah sampai sedang 100 -500 meter diatas permukaan laut (m dpl) (Sutikno, 2018). 

Seperti halnya padi lokal pada umumnya, galur padi MSP 13 juga memiliki 

kekurangan seperti umur berbungan yang panjang berkisar 70-80 HST dan umur 

panen kurang lebih mencapai 115 HST termasuk kedalam kelompok umur berbunga 

dan panen sedang (Balai Besar Padi, 2015).  Tanaman padi MSP 13 termasuk 
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kedalam golongan tanaman padi berpostur tinggi, tinggi tanaman tersebut mencapai 

120 cm sehingga memiliki potensi rebah jika terkena angin dan hujan dalam 

intensitas tinggi.  Tinggi tanaman padi yang ideal berkisar antara 90 hingga 100 cm 

(Sembiring et al., 2016). 

2.3 Radiasi Gamma  

Radiasi sinar gamma adalah suatu proses penyinaran dengan memanfaatkan 

energi elektromagnetik ber energi tinggi yang diproduksi oleh radioaktivitas nuklir 

atau sub atomik lainnya. Proses penyinaran menggunakan radiasi sinar gamma 

memiliki kemampuan mengubah sifat kimiawi dan fisis pada sinar yang dipancarkan 

(Farisa, 2015). Secara umum proses mutasi digolongkan menjadi dua kelompok 

berdasarkan bahan (mutagen) yang digunakan yaitu mutagen kimia (chemical 

mutagen) dan mutagen fisik (physical mutagen). Sobrizal et al., (2004) menyatakan 

radiasi gamma termasuk kedalam golongan mutagen fisik karena bersumber dari 

⁶⁰Co. 

 Alat yang digunakan dalam proses radiasi gamma melalui proses induksi 

mutasi adalah Iradiator Gamma Cell 220 Upgraded. Alat tersebut mampu 

memancarkan energi berupa radioaktif berupa gelombang elektromagnetik pendek 

berenergi tinggi yang dapat menyebabkan perubahan aktivitas sel. Sutapa dan 

Kasmawan, (2016) menyatakan perubahan aktivitas sel tersebut terjadi akibat radikal 

bebas seperti radikal superoksida yang dihasilkan pada saat proses radiasi gamma. 

Radikal bebas tersebut bersifat mudah bereaksi dengan molekul organik baik 

struktural maupun fungsional sel (Prabhandaru dan Saputro 2017).  Kerusakan 

fungsional sel mempengaruhi proses-proses biokimia di dalam sel, mengganggu 
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homeostatis / keseimbangan sel dan pecahnya benang kromosom (Chromosome 

breakage) sehingga terjadi perubahan struktur dan susunan kromosom di dalam sel 

(Kovacs dan Keresztes, 2002). 

Sharma et al., (2012) menyatakan, kerusakan pada sel akibat radiasi dalam 

konsentrasi tinggi juga menyebabkan kerusakan oksidatif terhadap DNA. DNA 

merupakan polimer dari nukleotida yang terkait antara satu dengan yang lain 

melewati kelompok fosfat. Dalam struktur model DNA terdapat ikatan fosfat-gula (-

P-S-P-S-) sebagai tulang punggung dan ikatan adenin-timin (A-T) dan guanin-sitosin 

(G-S) sebagai rantai nukleotida. Perubahan satu rantai nukleotida menyebabkan 

kesalahan penerjemahan pada rantai nukleotida. Akibat kesalahan dalam 

penerjemahan pada rantai nukleotida mengakibatkan ketidak cocokan pada rantai 

lainnya dan menghasilkan mutasi (Nur dan Syahruddin, 2015). Mutasi yang 

disebabkan paparan radiasi mengakibatkan beberapa perubahan secara fisiologis atau 

genetik (Govindaraj et al., 2017). Besaran perubahan mutasi pada tanaman 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dosis radiasi (Sembiring et al., 

2016)  

 

Gambar 1. Alat Irradiator Gamma Cell 220 Upgraded  (Dokumentasi pribadi, 2018) 
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2.4 Dosis Radiasi Gamma 

Perbaikan genetik dalam program pemuliaan tanaman melalui penerapan radiasi 

sinar gamma dianggap lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan cara persilangan 

atau hibridisasi. Zanzibar dan Sudrajat (2016) menyatakan penerapan radiasi gamma 

melalui induksi mutasi tanaman dapat menghasilkan keragaman pada tanaman mutan 

mencapai 75%. Keberhasilan mendapatkan tanaman mutan dapat menunjukkan efek 

besar atau kecil terhadap fenotipe sangat dipengaruhi oleh dosis yang diberikan 

(Warman et al., 2015).  

Soedjono, (2003) menyatakan satuan dosis radiasi gamma adalah dalam bentuk 

rad atau Gray (Gy).1 rad = 100 erg/g materi, 1 Gy = 100 rad = 1 joule/kg materi. 

Dosis radiasi dibagi menjadi tiga golongan yaitu; dosis tinggi (>100 Gy), sedang 

(100-100 Gy), dan rendah (>100 Gy). Dosis maksimum untuk tanaman serelia atau 

biji-bijian adalah 500 Gy (Farisa, 2015).  

Penggunaan dosis iradiasi rendah dapat menyebabkan perubahan karakter pada 

mutan yang dihasilkan. Dilaporkan oleh Sembiring et al.,(2016) dalam penelitiannya 

menyatakan terjadi perubahan fenotipik berupa karakter pada tinggi tanaman, jumlah 

anakan, anakan produktif, panjang malai, dan luas daun mutan padi yang diberikan 

pemberian dosis 100-250 Gy, sedangkan penggunaan dosis tinggi > 500 Gy 

menyebabkan kerusakan fisiologis dan sterilitas pada malai padi (Human, 2013). 

Generasi keturunan tanaman mutan yang diperlakukan dengan mutagen fisik 

atau kimia disimbolkan dengan M (Mutan) (Nur dan Syahruddin, 2015).  Benih yang 

diberi pemberian mutagen disebut (M0), sedangkan tanaman hasil dari benih M0 

disebut tanaman mutan pertama (M1) dan seterusnya (Yunus et al.,2017). 
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1.5 Penerapan Radiasi Gamma Pada Tanaman Padi 

Aplikasi induksi mutasi menggunakan radiasi gamma dalam bidang pemuliaan 

tanaman padi telah banyak diterapkan diberbagai negara di dunia, salah satunya 

adalah Indonesia. Perbanyakan genetik dalam rangka pemuliaan tanaman 

menggunakan radiasi gamma diaggap lebih cepat dan efektif dibanding  dengan cara 

persilangan atau hibridisasi (Soedjono, 2003). Zanzibar dan Sudrajat (2016) 

menyatakan diperoleh sebanyak 75% tanaman mutan hasil induksi mutasi 

menggunakan radiasi gamma. Selain meningkatkan keragaman genetik penggunaan 

radiasi gamma dapat memperbaiki karakter agronomi, seperti tanaman lebih pendek 

dan berumur genjah (IAEA, 2009). 

Keberhasilan proses mutasi dalam meningkatkan keragaman genetik dapat 

dilihat dari sifat fenotipenya. Perubahan fenotipe yang terjadi pada tanaman 

menunjukkan ekspresi gen yang mengalami mutasi (Nur dan Syahruddin, 2015). 

Sobrizal (2016) dalam penelitiannya menyatakan penggunaan radiasi gamma dosis 

200 Gy dapat meningkatkan keragaman genetik berupa dihasilkan padi semi pendek 

pada populasi M2 galur KI 237. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Yunus et al., 

(2017) yang menyatakan pemberian radiasi dosis 200 Gy diperoleh panjang malai 

tertinggi pada galur T204 dan galur T133 pada pemberian dosis radiasi gamma 100 

Gy mengakibatkan jumlah anakan total dan anakan produktif lebih banyak dibanding  

tanaman kontrol. 

Selain perubahan sifat morfologi, induksi mutasi menggunakan radiasi gamma 

juga dapat memunculkan sifat-sifat baru yang mampu mempertahankan diri dari 

serangan penyakit dan perubahan cekaman lingkungan seperti tahan cekaman 
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kekeringan (Nurrachmamila dan Saputro, 2017).  Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Herbiawa dan Florentina (2017) menyatakan dosis radiasi gamma sebesar 350 

Gy meningkatkan toleransi tanaman padi terhadap cekaman kekeringan hingga -0,67 

MPa. Selain itu, dosis iradiasi gamma sebesar 200-300 Gy juga dilaporkan mampu 

meningkatkan kualitas padi toleran kekeringan, seperti intensitas aroma (Sansenya et 

al., 2017).  Perubahan sifat-sifat positif yang terjadi pada tanaman hasil mutasi 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru setelah mengalami 

pengujian (Warman et al., 2015). 


