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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Padi merupakan tanaman utama penghasil beras. Beras masih menjadi 

komoditas yang sangat penting bagi negara-negara di kawasan Asia Timur. Tidak 

kurang dari 90% produksi beras dunia dihasilkan oleh negara-negara di Asia dan 

salah satu negara penghasil beras ialah Indonesia. Varietas unggul padi sawah 

merupakan kunci keberhasilan peningkatan produksi padi di Indonesia. Upaya 

perakitan varietas padi di Indonesia ditujukan untuk menciptakan varietas yang 

berdaya hasil tinggi dan sesuai dengan kondisi ekosistem, sosial, budaya, serta minat 

masyarakat. Sejalan dengan berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

permintaan akan tipe varietas yang dihasilkan juga berbeda-beda(Susanto, Daradjat, 

Suprihatno. 2003). 

 Program pengembangan varietas unggul padi sawah sampai tahun 1970-an 

lebih ditekankan pada perbaikan varietas lokal, terutama untuk memperpendek umur 

tanaman, sehingga dalam satu tahun dapat dilakukan panen dua sampai tiga kali. 

Salah satu varietas lokal yang digunakan untuk program pengembangan ialah padi 

lokal Adan. Padi lokal Adan merupakan padi yang ditanam oleh suku Dayak dari 

pedalaman Kalimantan di kecamatan Krayan, kabupaten Nunukan, provinsi 

Kalimantan Timur (Susanto, Daradjat, Suprihatno. 2003). 
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Mutasi adalah terjadinya perubahan mendadak material genetik suatu makhluk 

hidup yang diwariskan pada generasi berikutnya, tetapi perubahan genetik itu bukan 

disebabkan oleh peristiwa rekombinasi. Mutasi induksi merupakan cara yang efektif 

untuk memperkaya plasma nutfah yang sudah ada, dan untuk memperbaiki varietas. 

Supaya mendapatkan varietas yang benar-benar berbeda dengan varietas aslinya, 

pemuliaan tanaman secara persilangan akan lebih efektif, sedangkan mutasi bisa 

digunakan untuk mendapatkan varietas unggul dengan perbaikan beberapa sifat saja 

tanpa merubah sebagaian besar sifat aslinya (Sobrizal 2008). 

 Analisis morfologi tanaman biasanya dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung terhadap fenotipe yang memang lebih mudah dan efisien, tetapi karakter 

morfologi sangat dipengaruhi lingkungan sehingga sering mempengaruhi fenotipe 

tanaman. Oleh sebab itu, diperlukan suatu analisis molekuler untuk mendukung data-

data lapang atau data-data hasil analisis secara morfologi. Analisis molekuler padi 

hasil mutasi dapat dilakukan menggunakan marka molekuler. Penggunaan marka 

molekuler memiliki beberapa keuntungan dalam membantu pemuliaan, karena dapat 

digunakan untuk analisis pautan dan pemetaan genetik, identifikasi genotipe, serta 

menduga keragaman genetik dan kekerabatan inter dan antar spesies atau varietas dan 

juga dapat membantu menjelaskan filogenetiknya (Kurniasih 2012). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana respon yang dihasilkan per individu pada padi (Oryza sativa L.) 

MSP-13 yang telah di iradiasi sinar gamma dosis 500 Gy dengan Wild Type? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah megetahui respon vegetatif dan generatif 

yang dihasilkan perindividu pada padi (Oryza sativa L.) MSP-13 yang telah di 

iradiasi sinar gamma dosis 500 Gy dengan Wild Type. 

1.4 Hipotesis  

Terdapat perbedaan keragaan masing-masing individu mutan pada padi MSP-13 

akibat iradiasi sinar gamma dosis 500 Gy. 


