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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Syarat Pembibitan Padi 

Pembibitan merupakan fase awal pada kegiatan budidaya padi. Sebelum benih 

dikecambahkan, perlu dilakukan pematahan dormansi. Pematahan dormansi pada 

benih dapat dilakukan melalui perlakuan mekanis, perlakuan kimia, perendaman 

dengan air, atau dengan perlakuan tertentu. Pematahan dormansi untuk tanaman padi 

disarankan menggunakan metode pemanasan pendahuluan, yaitu pada suhu 50oC 

(BBPPMBTPH, 2010). 

Menurut Chen et al. (2014), benih padi dapat dikecambahkan pada substrat 

kertas dengan suhu 37oC dan diinkubasi dalam ruang yang gelap selama kurang lebih 

48 jam. Oleh karena itu dibutuhkan kondisi ruang yang optimum dan terkontrol suhu 

serta kelembabannya untuk perkecambahan padi. Media yang digunakan dalam 

pembibitan padi adalah campuran tanah top soil, pupuk kandang sapi, dan abu sekam 

dengan perbandingan 3:2:1 (Abdulrachman et al., 2015). Bibit padi yang siap 

ditanam di lahan adalah yang telah berusia 3-4 minggu atau sudah memiliki minimal 

4 daun (Purwono dan Heni, 2007). 

2.2 Pemuliaan Padi 

Peningkatan produksi padi di Indonesia dapat dikembangkan melalui program 

pemuliaan tanaman. Upaya untuk pengembangan komoditas padi di Indonesia telah 

dilakukan dalam beberapa cara, seperti pemanfaatan plasma nutfah, seleksi progeni 

hasil persilangan, persilangan intersubspesifik, dan mutasi. Plasma nutfah yang
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digunakan sebagai tetua untuk pengembangan padi adalah varietas lokal, varietas 

unggul, dan galur-galur elit padi gogo dengan menggunakan metode silang tunggal 

menghasilkan 32 kombinasi persilangan. Masing-masing hasil silang tunggal 

memiliki keunggulan yang berbeda seperti, tanaman pendek dan tahan Al, toleran 

naungan dan tahan hawar daun bakteri, hasil tinggi, dan aromatik (Hairmansis et al., 

2015). Seleksi dilakukan pada 7 progeni hasil persilangan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan diperoleh hasil progeni A (33/Wagamba(1)) dan E 

(Wagamba/33) merupakan progeni terbaik karena memiliki beberapa keunggulan 

antara lain bentuk pertumbuhan tegak, berdaun tegak, tinggi tanaman, jumlah anakan 

dan daun berwarna hijau gelap (Sadimantara et al., 2013). Persilangan 

intersubspesifik juga dilakukan untuk memperoleh padi kualitas super antara padi 

Indica dan Japonica. Hasilnya diperoleh varietas baru yang telah dirilis, yaitu 

Liangyoupeijiu, Fengliangyou 1, Xinliangyou 6 dan Zhunliangyou 527 (Li-young et 

al., 2010). 

Berdasarkan beberapa metode pemuliaan yang telah dilakukan, mutasi adalah 

metode pemuliaan tanaman yang efektif karena tidak membutuhkan waktu yang lama 

dan efisien untuk menghasilkan sifat baru pada tanaman padi. Mutasi menggunakan 

radiasi sinar gamma pada varietas Pandan Wangi, varietas padi lokal Payo, dan 

varietas padi lokal Dayang Rindu menghasilkan varietas Pandan Wangi mutan setelah 

radiasi dengan dosis 200Gy berumur 120-130 hari dan tahan hama wereng, 

sedangkan varietas asalnya berumur 165 hari, varietas Dayang Rindu generasi M2 

diperoleh padi dengan perawakan yang lebih pendek dibandingkan dengan varietas 

asalnya yang memiliki tinggi 145cm, sehingga lebih tahan rebah, dan pada varietas 
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Payo diperoleh perawakan yang lebih pendek dari varietas asal dengan tinggi 180cm 

tetapi memiliki rasa nasi yang tetap (Sobrizal, 2016). 

2.3 Potensi Induksi Mutasi dengan Sinar Gamma 

Hasil penelitian menunjukkan, setelah diberi perlakuan radiasi sinar gamma 

pada benih kedelai diperoleh daya perkecambahan tertinggi pada dosis 100Gy yaitu 

dengan nilai 74,75% dan nilai tersebut turun pada dosis lebih dari 100Gy (Harsanti et 

al., 2015). Perlakuan radiasi sinar gamma pada tiga varietas kedelai, yakni Dering, 

Gemma, dan Tanggamus menghasilkan daya berkecambah lebih dari 90% pada 11 

taraf dosis yang diberikan. Tetapi panjang hipokotil menurun pada dosis di atas 

300Gy (Amilin et al., 2015). Radiasi sinar gamma juga sudah dilakukan pada tiga 

varietas jagung, dan hasilnya diperoleh jumlah tongkol paling banyak, berat dan 

jumlah biji tertinggi pada dosis 200Gy (Makhziah et al., 2017). 

Zanzibar et al.(2015) menyatakan bahwa radiasi sinar gamma pada dosis 5-

30Gy dapat meningkatkan rata-rata tinggi dan diameter bibit, serta pertumbuhan bibit 

yang optimal. Radiasi sinar gamma pada dosis 100Gy mampu meningkatkan 

pertumbuhan fisiologi pada lebar daun, tinggi tanaman, jumlah dan berat buah tomat 

dengan optimal dibandingkan dengan dosis di bawah dan di atas 100Gy (Sutapa, 

2016). Radiasi sinar gamma dapat secara signifikan mempengaruhi perkecambahan 

dan panjang akar serta dapat mengurangi tingkat pertumbuhan jamur pada benih padi 

(Song, 2014). Radiasi sinar gamma pada padi Ciherang dan Cempo Ireng mampu 

meningkatkan hasil melalui peningkatan jumlah anakan, berat gabah segar per 

rumpun kecuali persentase gabah bernas dan umur berbunga. Radiasi sinar gamma 
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dengan dosis 100 dan 200Gy berpotensi menghasilkan mutan padi dengan daya hasil 

tinggi dan berumur pendek (Masruroh et al., 2015). 

2.4 Perkecambahan dan Pertumbuhan Awal Padi 

Pengujian pada fase perkecambahan benih penting dilakukan untuk 

mengetahui kualitas dari suatu jenis benih. Pengujian fase perkecambahan dapat 

dilakukan dengan menguji kondisi fisik dan fisiologis benih selama perkecambahan. 

Kondisi fisiologis benih selama perkecambahan dapat dilihat melalui hasil uji daya 

tumbuh benih, kekuatan tumbuh, dan kesehatan benih (Sutopo, 2002). Copeland dan 

Mc Donald (2001) dalam Ikrarwati (2014) menyatakan bahwa pengujian terhadap 

kondisi fisiologis merupakan hal yang penting dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang sifat benih yang dapat berdampak pada pertumbuhan tanaman. 

Pengujian daya tumbuh benih dapat meliputi beberapa variabel, seperti indeks 

vigor, daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakan tumbuh. Menurut 

Sutopo (2002), pengujian daya tumbuh benih dapat dievaluasi berdasarkan kriteria 

kecambah normal, kecambah abnormal, mati, benih keras, dan benih yang belum 

busuk tetapi tidak berkecambah dari benih yang telah disemai. Kecambah normal 

memiliki perkembangan sistem perakaran yang baik terutama pada akar primer dan 

menghasilkan akar seminal yang tidak kurang dari 2, perkembangan hipokotil dan 

plumula yang baik dan sempurna tanpa adanya kerusakan, serta memiliki satu 

kotiledon untuk kecambah dari monokotil dan dua bagi dikotil. Kecambah yang 

busuk karena infeksi dari kecambah lain dapat dianggap kecambah normal tetapi 

sebelum terinfeksi kecambah tersebut memiliki bagian-bagian yang penting.  
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Berdasarkan penelitian terhadap benih tanaman sorgum yang telah diradiasi 

sinar gamma diperoleh hasil bahwa dosis radiasi sinar gamma yang tinggi (400Gy-

900Gy) mampu menurunkan daya berkecambah, tinggi tanaman dan panjang akar 

(Nur et al., 2015). Kumar et al. (2013) menyebutkan bahwa radikal bebas yang 

dihasilkan radiasi gamma dapat mengakibatkan gangguan metabolismee pada biji 

yang mengarah pada keterlambatan pertumbuhan kecambah. Menurut Piri et al. 

(2011), radiasi sinar gamma dapat mempercepat pembelahan sel atau menstimulasi 

gen-gen yang responsif terhadap auksin. Perubahan biokimia yang terjadi  

mempengaruh proses metabolisme sel yang pada tingkat tertentu dapat menghambat 

maupun mempercepat pembelahan sel. 
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