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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Komoditas padi adalah salah satu tanaman sereal penting yang termasuk 

anggota keluarga Poaceae dan digunakan sebagai makanan pokok sepertiga 

penduduk dunia termasuk Asia. Di Indonesia padi merupakan komoditas pangan 

strategis pertama dan diprioritaskan dalam pembangunan pertanian (Somantri, 

2001). Rata-rata produksi padi di Indonesia tahun 2015 adalah 5,3 ton/ha, 

sedangkan konsumsi rata-rata beras masyarakat Indonesia per kapita per minggu 

mencapai 1,626 kg (BPS, 2015). Penduduk indonesia tahun 2018 di perkirakan 

mencapai 265 juta jiwa atau meningkat 12,8 juta jiwa dibanding jumlah penduduk 

2014 yang berjumlah 252,3 juta jiwa (Kementerian pertanian, 2018). Badan Pusat 

Statistik (2015) mencatat laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2010-

2014 mencapai 1,4% per tahun dan diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai 

lebih dari 250 juta penduduk sehingga kebutuhan akan ketersediaan bahan pangan 

seperti padi berpotensi akan terus meningkat. Peningkatan produksi padi perlu 

didukung koleksi plasma nutfah padi sebagai materi genetik. 

Galur padi Mari Sejahterakan Petani (MSP) atau sering disebut dengan padi 

Sertani merupakan padi lokal Indonesia asal lampung. MSP-04 dan MSP-13 

merupakan galur padi yang memiliki karakter yang berbeda karena berasal dari 

indukan yang berbeda. Keunggulan MSP-04 adalah memiliki potensi hasil 8-12 

ton/ha, jumlah anakan yang banyak, umur genjah, tahan terhadap cekaman 

kekeringan, tahan lahan salinitas tinggi, dan memiliki rasa yang pulen. Kelemahan 
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padi ini adalah memiliki rendemen yang rendah dengan dedak yang banyak 

(Danu, 2018).  

Kelemahan padi lokal adalah ber-umur panjang dan pada berdaya hasil rendah (Wahdah 

dan Langai, 2009). Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan produksi dan 

mendukung program ketahanan pangan adalah dengan pengembangan sumber daya 

genetik melalui program pemuliaan (Bakhtiar et al., 2011). Tujuan dari program 

pemuliaan ini adalah untuk memperkaya sumber variasi genetik sebagai penyedia bahan 

pengembangan varietas unggul baru (Farisa, 2015). Teknik yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan varietas unggul salah satunya adalah dengan mutasi (Mugiono et al., 2009). 

Mutasi merupakan suatu mekanisme yang menghasilkan variabelitas dan menetapkan 

perubahan yang diwariskan baik secara alami maupun buatan, generasi pertama hasil 

mutasi  disebut M-1 (Mutan pertama). Mutasi buatan untuk tujuan pemuliaan 

tanaman dapat dilakukan dengan memberikan mutagen. Mutagen yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan mutan ada dua golongan yaitu mutagen fisik dan 

mutagen kimia. Yang termasuk dalam mutagen fisik antara lain sinar x, sinar 

gamma dan sinar ultra violet.  Menurut Wijananto (2012) teknik mutasi radiasi lebih 

menguntungkan karena prosesnya yang relatif cepat dibanding teknik lain, dapat 

memperbaiki satu atau dua sifat tanaman dan dapat menimbulkan sifat baru. Oleh karena 

itu menurut Wahdah dan Langai (2013) pemuliaan mutasi merupakan alternatif untuk 

memperoleh varietas unggul baru berbasis varietas lokal. Radiasi sinar gamma dengan 

dosis 100 Gy berpotensi menghasilkan mutan padi dengan daya hasil tinggi dan berumur 

pendek. 

Penggunaan varietas baru pada pertanian komersial menggantikan kultivar 

tradisional mengakibatkan berkurangnya keragaman genetik kultivar lokal, 
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sehingga informasi penting seperti produksi hasil berbagai kultivar juga 

menghilang. Peningkatan keragaman genetik merupakan hal yang penting karena 

dapat meningkatkan kesempatan untuk pengembangan spesies lebih lanjut, karena 

itu untuk mengatasi hilangnya keragaman genetik perlu adanya suatu metode yang 

tepat agar tidak terjadi kehilangan maupun penurunan keragaman genetik pada 

tanaman. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pengumpulan 

plasma nutfah dan data koleksi (Situmeang, 2013). 

Karakterisasi merupakan proses pengamatan yang bertujuan untuk 

mengetahui karakter yang di miliki suatu tanaman. Pendataan tentang kultivar 

tersebut sangat penting untuk mendapatkan informasi, sehingga perlu 

dilakukannya karakterisasi agar diketahui deskripsi tentang kultivar tersebut. 

Deskripsi tentang suatu kultivar dapat mempermudah untuk mengetahui informasi 

apabila suatu kultivar tersebut akan di gunakan sebagai sumber bahan genetik 

dalam proses pemuliaan tanaman (Suoriyandi et al., 2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter vegetatif dan generatif  setiap individu generasi M-1 asal 

galur padi MSP-04 dan MSP-13 radiasi 100 Gy ? 

2. Bagaimana hubungan kekerabatan setiap individu padi mutan generasi M-1 

MSP-04 dan MSP-13 berdasakan analisis cluster pada karakter vegetatif dan 

generatif ? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan Penelitian adalah: 

1. Mendapatkan informasi karakter vegetatif dan generatif setiap individu padi 

mutan generasi M-1 MSP-04 dan MSP-13 radiasi sinar gamma 100 Gy. 

2. Mendapatkan informasi kemiripan antar individu padi mutan generasi M-1 

MSP-04 dan MSP-13 radiasi sinar gamma100 Gy menggunakan analisis 

cluster berdasarkan karakter vegetatif dan generatif. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Diduga terdapat beberapa perbedaan karakter vegetatif dan generatif antara 

setiap individu padi mutan generasi M-1 MSP-04 dan MSP-13 radiasi sinar 

gamma 100 Gy. 

2. Diduga terdapat beberapa kelompok antara individu padi mutan generasi M-1 

MSP-04 dan MSP-13 radiasi dengan kemiripan berbeda pada karakter vegetatif 

dan generatif berdasarkan analisis klaster. 

 


