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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Padi  

Padi termasuk golongan tumbuhan Graminae dengan batang yang tersusun 

dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan bubung atau ruang kosong. Panjang 

tiap ruas tidak sama panjangnya, ruas yang paling pendek terdapat pada pangkal 

batang. Ruas yang kedua, ketiga dan seterusnya lebih panjang dari pada ruas yang 

berada dibawahnya. Pertumbuhan batang tanaman padi adalah merumpun, dimana 

terdapat satu batang tunggal atau batang utama yang mempunyai mata tunas. Ciri 

khas dari daun tanaman padi yaitu terlihat seperti adanya bulu-bulu dan telinga 

daun. Hal inilah yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput 

yang lain (Herawati, 2009).  

Berdasarkan morfologi tersebut tanaman Padi diklasifikasikan sebagai 

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). 
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Padi merupakan tanaman semusim dengan tinggi 50-130 cm hingga 500 

cm. Batang berbentuk bulat, berongga, dan beruas-ruas dan berakar serabut. Daun 

terdiri dari helaian daun yang menyelubungi batang. Bunga padi berbentuk malai 

yang keluar dari ketiak daun paling atas dengan jumlah bunga tergantung dari 

kultivar yang kira-kira berkisar antara 50-500 bunga. Buah atau biji beragam 

dalam bentuk dan ukurannya (Muliasari, 2009). 

2.2 Padi MSP-04 dan MSP-13  

Galur MSP-13 merupakan galur padi hasil persilangan Sirendah Sekam 

Kuning, Sirendah Sekam Putih dan 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/ha.  Padi MSP-13 memiliki luas daun lebar, batang kokoh, 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 (Sutikno 

“Wawancara pribadi”, 2018). 

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

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

panen kurang lebih mencapai 115 HST termasuk kedalam kelompok umur 
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berbunga dan panen sedang (Balai Besar Padi, 2015).  Tanaman padi MSP-13 

termasuk 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. Sumber Keragaman Genetik Tanaman Padi 

 Ketersediaan dan keragaman sumber daya genetik merupakan faktor 

penting dalam perakitan varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan. 

Sumber genetik padi dapat digolongkan menjadi tiga: (1) sumber gen utama 

(primary gene pooL.), yang terdiri atas varietas unggul, lokal, dan keturunannya, 

(2) sumber gen kedua (secondary gene pooL.), terdiri atas spesies liar dari genom 

yang sama; dan (3) sumber gen ketiga (tertiary gene pooL.) teridiri dari spesies 

liar dengan genom yang berbeda. Dalam perakitan varietas unggul selama ini baru 

memanfaatkan sumber gen utama. Sumber gen kedua dan ketiga yang merupakan 

spesies liar belum digunakan dengan baik. Padi liar (Oryza spp.) mempunyai 21 

spesies berupa tanaman diploid (2n = 24) dan tetraploid (2n = 48) dengan 10 

macam genom (AA, BB, CC, EE, FF, BBCC, CCDD, GG, HHJJ, HHKK), yang 

merupakan sumber gen yang potensial untuk digunakan dalam program pemuliaan 

padi (Abdullah, 2018). 

2.3. Mutasi  

Pemuliaan padi di Indonesia dimulai pada tahun 1920-an dengan 

memanfaatkan gene pool yang dibangun melalui introduksi tanaman. Yang 

dimaksud dengan pemuliaan adalah memperoleh atau mengembangkan suatu 
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tanaman sehingga menjadi lebih baik dan menguntungkan bagi kehidupan 

manusia. Ruang lingkup pemuliaan meliputi: pembentukan keragaman genetik 

(sebagai populasi dasar/bahan dasar proses pemuliaan tanaman sebagai materi 

untuk seleksi dan bahan persilangan), dan seleksi dengan melakukan pengujian-

pengujian individu-individu yang kualitasnya unggul sebelum varietas baru 

dilepas (Harahap et al., 1972). Peningkatan keragaman genetik dapat dilakukan 

melalui introduksi, hibridisasi, seleksi, bioteknologi dan mutasi. Hudson (2012) 

dalam Harsanti (2015) menyatakan bahwa, mutasi adalah proses dimana gen 

mengalami perubahan bahan keturunan yang menyebabkan perubahan fenotip 

yang diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Yang disebut mutasi adalah 

perubahan materi genetik pada makluk hidup  yang terjadi secara tiba-tiba dan 

secara acak serta diwariskan. Mutasi yang terjadi dapat diwariskan dan dapat 

kembali normal (epigenetik). Mutasi dapat terjadi secara alami maupun sengaja di 

induksi untuk tujuan tertentu untuk perbaikan genetik tanaman. Mutasi alami 

dapat terjadi disebabkan adanya sinar  surya, maupun energi listrik seperti petir. 

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. Yang 

termasuk dalam mutagen kimia antara lain Ethyl Methan Sulfonat, Diethyl sulfat, 

Ethyl Amin dan kolkisin. Induksi mutasi menggunakan iradiasi menghasilkan 

mutan paling banyak (sekitar 75%) bila dibandingkan menggunakan perlakuan 

lainnya seperti  mutagen kimia. Keuntungan menggunaan sinar gamma adalah 
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dosis yang digunakan lebih akurat dan penetrasi penyinaran ke dalam sel bersifat 

homogen (BB Biogen, 2014). 

2.3.1. Radiasi Sinar Gamma 

 Radiasi sinar gamma adalah suatu proses penyinaran dengan 

memanfaatkan energi elektromagnetik berenergi 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). Van Harten (1998) dalam Handayani 

(2017) menyebutkan bahwa sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik 

dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari sinar X, tetapi menghasilkan 

tingkat energi radiasi elektromagnetik yang lebih tinggi. Unsur radioaktif yang 

sering digunakan untuk menghasilkan sinar gamma diantaranya adalah 60Co dan 

137Cs. Sobrizal et al. (2004) menyatakan radiasi gamma termasuk kedalam 

golongan mutagen fisik karena bersumber dari 60Co. Sehingga 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 homeostatis / keseimbangan sel 

dan pecahnya benang kromosom (Chromosome breakage) sehingga terjadi 

perubahan struktur dan susunan kromosom di dalam sel (Kovacs dan Keresztes, 

2002). 
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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).  

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). 

2.3.2 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 
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satunya adalah Indonesia. Perbanyakan genetik dalam rangka pemuliaan tanaman 

menggunakan radiasi gamma diaggap lebih cepat dan efektif dibandingkan  

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). 

Tujuan mutasi adalah memperbanyak peluang keragaman genetik dari populasi 

tanaman. Hubungan kekerabatan antar aksesi dapat memberikan informasi tentang 

ciri khas karakter dari tiap kelompok aksesi yang terbentuk. Kaitannya dengan 

kegiatan pemuliaan, informasi kekerabatan antar aksesi dapat digunakan dalam 

menentukan aksesi potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

2.4. Karakter Vegetatif dan Generatif Hasil Mutasi Radiasi 

Keberhasilan proses mutasi dalam mendapatkan tanaman mutan dapat 

dilihat dari sifat fenotipenya. Perubahan pada fenotipe tanaman menunjukan 

ekspresi karakter pada gen yang mengalami mutasi. Kegiatan karakterisasi dapat 

dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui sifat-sifat yang dimunculkan dalam 

suatu materi genetik. Karakter pada tanaman serealia, kelas mutasi yang paling 

umum pada penampilan fenotipe tanaman umunya terlihat pada warna daun, 

sterilitas, tinggi tanaman, dan pertumbuhan tanaman (Nur dan Syahruddin, 2015).  
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Masruroh (2015) menyatakan jumlah anakan cenderung meningkat dengan 

perlakuan dosis radiasi sinar gamma. Semakin tinggi dosis radiasi sinar gamma 

jumlah anakan yang terbentuk semakin banyak, interaksi antara dosis radiasi sinar 

gamma dan varietas berpengaruh nyata juga terhadap umur berbunga. 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 (Sembiring et al., 2016). 

Dilaporkan oleh Sobrizal (2016) penggunaan radiasi gamma dosis 200 Gy dapat 

meningkatkan keragaman genetik berupa padi semi pendek. Pemberian radiasi 

dosis 200 Gy diperoleh panjang malai tertinggi pada, pemberian dosis radiasi 

gamma 100 Gy mengakibatkan jumlah anakan total dan anakan produktif lebih 

banyak dibandingkan  tanaman kontrol (Yunus et al., 2017). 

Dilaporkan oleh Warman et al. (2015) Dosis radiasi gamma sebesar 200-300 

Gy juga dilaporkan mampu meningkatkan kualitas padi toleran kekeringan. 

Perubahan sifat-sifat positif yang terjadi pada tanaman hasil mutasi berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi varietas unggul baru setelah mengalami pengujian.

 


