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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan komoditi pangan yang penting untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap 

padi dinilai tinggi. Rata-rata konsumsi per kapita seminggu beras di Indonesia pada 

tahun 2017 adalah sebesar 1.571kg/minggu (BPS, 2018). Permasalahan yang terjadi 

adalah produksi padi lokal di Indonesia masih rendah sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan padi di Indonesia dilakukan melalui impor beras. Total volume impor 

beras di Indonesia tahun 2015 adalah sebesar 861.601 ton dengan negara pengimpor 

terbesar adalah Vietnam yaitu 509.374,2 ton (BPS, 2017). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi adalah 

melalui program pemuliaan tanaman. Program pemuliaan tanaman dapat dilakukan 

dengan melakukan mutasi menggunakan radiasi sinar gamma. Mousa (2011) dalam 

Zanzibar et al. (2015) menyatakan bahwa radiasi sinar gamma juga dapat 

menginduksi mutasi yang merupakan masalah penting dalam upaya meningkatkan 

keragaman dan perbaikan sifat dan produktivitas tanaman. 

Mutasi dapat terjadi secara tidak langsung, melainkan secara induksi salah 

satunya dengan memberikan perlakuan sinar gamma. Djajanegara et al. (2007) dalam 

Togatorop et al. (2016) menyatakan bahwa mutasi dapat diinduksi secara buatan 

menggunakan mutagen fisik melalui radiasi sinar gamma. Perlakuan radiasi sinar 

gamma mampu meningkatkan perkecambahan benih sampai dosis 120Gy, kemudian
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benih cenderung menurun perkecambahannya pada dosis di atas 120Gy (Zanzibar et 

al., 2015). 

Induksi mutasi sinar gamma pada padi sudah dilakukan pada padi varietas Si 

Gadis dengan hasil persentase perkecambahan sebesar 80% pada dosis 0Gy dan 

100Gy, persentase tersebut menurun pada dosis 200Gy dan 300Gy yaitu dengan hasil 

70% dan 60%. Hasil yang diperoleh pada variabel laju perkecambahan yaitu 4 hari 

pada dosis 300Gy, 4 hari 20 menit pada 200Gy, dan 4 hari 30 menit pada dosis 

100Gy (Prabhandaru dan Triono, 2017). 

Perlakuan radiasi sinar gamma terhadap padi lokal Lampung MSP 13 dan 

MSP 4 dilakukan dengan harapan dapat mengetahui keragaan fase perkecambahan 

dan pertumbuhan awal padi mutan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keragaan perkecambahan padi galur MSP 4 dan MSP 13 setelah 

radiasi gamma? 

2. Bagaimana keragaan pertumbuhan awal bibit padi galur MSP 4 dan MSP 13 

setelah radiasi gamma? 

3. Bagaimana korelasi antar variabel pada fase perkecambahan dan pertumbuhan 

awal bibit padi galur MSP 4 dan MSP 13 setelah radiasi gamma? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan informasi tentang keragaan perkecambahan padi galur MSP 4 dan

MSP 13 setelah radiasi gamma.

2. Mendapatkan informasi tentang keragaan pertumbuhan awal bibit padi galur MSP

4 dan MSP 13 setelah radiasi gamma.

3. Mendapatkan informasi tentang korelasi antar variabel pada fase perkecambahan

dan pertumbuhan awal bibit padi galur MSP 4 dan MSP 13 setelah radiasi gamma.

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Terdapat perbedaan keragaan perkecambahan padi galur MSP4 dan MSP 13

setelah radiasi gamma.

2. Terdapat perbedaan keragaan pertumbuhan awal bibit padi galur MSP 4 dan MSP

13 setelah radiasi gamma.

3. Terdapat perbedaan keeratan korelasi antar variabel pada fase perkecambahan dan

pertumbuhan awal bibit padi galur MSP 4 dan MSP 13 setelah radiasi gamma.
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