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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman sereal yang penting karena lebih 

dari separoh penduduk dunia menggunakan beras sebagai makanan pokok. Sejak 

akhir tahun 1950-an hampir semua negara penanam padi telah melepas varietas yang 

mampu berproduksi tinggi. Varietas tersebut dicirikan selain anakan yang banyak 

juga respon terhadap pemupukan, mempunyai indek panen tinggi dan mempunyai 

tipe tanaman yang agak pendek sehingga lebih tahan rehab walaupun diberi pupuk 

dengan dosis tinggi. Kemungkinan gen yang mengontrol pertumbuhan tipe agak 

pendek inilah yang memberi kontribusi besar pada produktivitas padi dunia terutama 

sejak dicanangkan revolusi hijau yang ditandai dengan penggunaan secara intensif 

gen agak pendek dalam program pemuliaan tanaman di IRRI (International Rice 

Research Institute), yang terbukti dapat menggandakan produksi padi dunia (Sobrisal 

2004). 

Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan 

kerisauan akan terjadinya keadaan rawan pangan di masa yang akan datang. Sebagai 

akibatnya Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan guna mengimbangi 

laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (Kementan, 2018). 

Upaya peningkatan produksi padi guna melestarikan swasembada beras 

menghadapi tantangan yang berat. Pada satu sisi permintaan akan beras senantiasa 

meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, perubahan pola 

konsumsi pangan pokok tradisional sebagian masyarakat dari non-beras ke beras. 
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Sementara di lain pihak, tekanan hama, penyakit dan lingkungan serta menyusutnya 

lahan sawah potensial di Jawa yang cenderung meningkat setiap tahunnya, 

menyebabkan peningkatan produksi beras untuk mencapai tingkat produksi lestari 

dan mengimbangi peningkatan permintaan akan sulit dilakukan (Sadimantara 2012). 

Karakterisasi dan kuantifikasi keragaman genetik telah lama menjadi tujuan 

utama dalam biologi evolusioner.Informasi tentang keragaman genetik di dalam dan 

di antara varietas tanaman yang terkait erat sangat penting untuk penggunaan sumber 

daya genetik. Analisis genetik variasi baik di dalam dan di antara bahan pemuliaan 

elit adalah kepentingan mendasar untuk pemulia tanaman, untuk memantau plasma 

nutfah dan juga dapat digunakan untuk memprediksi potensi keuntungan genetik 

(Chakravarthi et al, 2006). 

Pemuliaan mutasi tanaman adalah mengubah susunan genetik individu 

maupun populasi tanaman yang dilakukan dengan mutasi genetik. Mutasi genetik 

tanaman dapat diinduksi dengan menggunakan mutagen seperti radiasi sinar gamma. 

Bagian tanaman yang diradiasi biasanya adalah benih yang akan ditumbuhkan atau 

bagian tanaman lainnya yang dapat ditumbuhkan. Pemuliaan tanaman secara mutasi 

disebut pemuliaan mutasi. Pemuliaan mutasi mempunyai karakter spesifik antara lain 

sangat efektif untuk merubah sedikit sifat dalam perbaikan varietas tanaman 

(Sobrizal, 2016). 

Metode induksi mutasi, ditingkatkan sifat dan heritabilitas mereka. Ilmiah saat 

ini dan kemajuan teknis saat ini dapat memberikan mutas induksi dengan 

kemungkinan baru untuk berkontribusi perbaikan tanaman. Mutasi spontan dan 

terinduksi telah memainkan peran penting juga pengembangan banyak kultivar buah. 
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Namun, perbaikan berdasarkan mutasi induksi memiliki intrinsik keterbatasan, dan 

hanya pilihan sifat pragmatis (yang di butuhkan) untuk memodifikasi dan metodologi 

untuk digunakan dapat membuatnya teknologi bisa digunakan (Predieri 2001) . 

Radiasi   dapat   menginduksi terjadinya  mutasi karena  sel  yang teradiasi 

akan dibebani oleh tenaga kinetik yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi   atau   

mengubah   reaksi kimia   sel tanaman     yang pada     akhirnya     dapat     

menyebabkan terjadinya  perubahan  susunan  kromosom  tanaman.  Sinar gamma 

adalah    sebuah    radiasi    elektromagnetik    yang diproduksi  oleh  radioaktivitas  

atau  proses  nuklir  atau subatomik  lainnya.  Sinar  gamma diproduksi  oleh  transisi 

energi   karena   percepatan   elektron,   karena   beberapa transisi  elektron  

memungkinkan  untuk  memiliki  energi lebih  tinggi  dari  beberapa  transisi  nuklir ( 

Sutapa, 2016). 

Perkembangan penggunaan teknologi iradiasi gamma untuk  meningkatkan 

produktivitas tanaman pertanian semakin berkembang pesat. Penggunaan teknologi 

iradiasi yang  tepat  guna  dapat  memberikan  hasil  yang optimal   yang   diharapkan   

dapat berguna bagi kesejahteraan  manusia. Efek iradiasi sinar gamma bergantung 

pada dosis iradiasi, waktu  paparan serta jumlah substansi yang diberi paparan   

iradiasi   sinar gamma dengan mengkombinasikan faktor -faktor  tersebut, dapat  

diketahui kombinasi tepat guna yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan 

kualitas suatu produk tertentu (Saisinha, 2015). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah yaitu: 

bagaimana keragaan yang dihasilkan per individu pada padi MSP 13 yang telah di 

irradiasi sinar gamma dengan dosis 400Gy? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah megetahui keragaan vegetatif dan generatif 

yang dihasilkan per individu padi MSP 13 yang telah di irradiasi sinar gamma dengan 

dosis 400 Gy. 

1.4 Hipotesis  

Diduga dapat menghasilkan keragaman setiap individu padi MSP 13 yang telah di 

Irradiasi sinar gamma dengan dosis 400 Gy. 

 


