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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman sumber pangan utama bagi 

masyarakat di Indonesia, dimana mayoritas petani indonesia membudidayakan 

tanaman padi. Tanaman padi merupakan komoditas tanaman pangan utama yanag 

menjadi jantung bagi petani di Indonesia, dimana padi dikonsumsi setiap hari oleh 

manusia. Masruroh et al. (2015), mengatakan kebutuhan beras di Indonesia terus 

meningkat setiap tahunnya. Produksi padi tahun 2015 di Indonesia menghasilkan 

rata-rata 5,3 ton/ha, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia 

mencapai 1,626 Kg per minggunya. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari 

2010-2014 mencapai 1,4% per tahun dan diproyeksikan jumlah penduduk pada 

tahun 2025 mencapai sekitar 255 juta jiwa (BPS, 2015). Petani di Indonesia dalam 

melakukan budidaya tanaman padi disudutkan pada berbagai permasalahan dalam 

melaksanakan budidaya tanaman. Semakin sempitnya lahan-lahan pertanian yang 

disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi non pertanian membuat komoditas padi 

di Indonesia semakin tahun menurun kuantitasnya. Pemerintah di Indonesia terus 

berupaya mendorong peningkatan produksi padi. Salah satu upaya guna mendorong 

peningkatan produksi padi adalah dengan pengembangan sumber daya genetik 

melalui program pemuliaan (Bakhtiar et al., 2011) 

Pemulia tanaman kebanyakan masih menggunakan cara persilangan guna 

mendapatkan varietas-varietas padi unggul yang baru sedangkan masih terdapat 

banyak cara untuk mendapatkan varietas padi unggul baru salah satunya dengan 

cara mutasi. Mutasi merupakan suatu mekanisme yang menghasilkan variabilitas  
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dan menetapkan perubahan yang diwariskan baik secara alami maupun buatan. 

Mutasi dapat dilakukan dengan cara menginduksi tanaman untuk bermutasi 

menggunakan iradiasi sinar gamma. Menurut Sobrizal (2016), mutasi secara efektif 

dapat merubah sifat tanaman sehingga membantu dalam perbaikan varietas 

tanaman. 

Penggunaan induksi mutasi sebagai langkah untuk mendapatkan keragaman 

genetik dinilai lebih efektif karena dapat diperoleh hasil yang lebih cepat 

dibandingkan dengan pemuliaan persilangan. Mousa (2011) dalam Zanzibar et al. 

(2016) menyatakan bahwa iradiasi sinar gamma juga dapat menginduksi mutasi 

yang merupakan masalah penting dalam upaya meningkatkan keragaman dan 

perbaikan sifat dan produktivitas tanaman. Tanaman yang telah di radiasi akan 

memunculkan beberapa keragaman tergantung dari banyaknya dosis yang 

diberikan, maka dari itu dosis sangat berpengaruh terhadap keragaman yang 

nantinya akan dimunculkan oleh tanaman (Sembiring et al., 2016).    

Penggunaan galur MSP 4 sebagai bahan penelitian dikarenakan belum 

pernah dilakukan penelitian sejenis terhadap galur MSP 4 sebelumnya. Selain itu, 

galur MSP 4 memiliki potensi hasi 8-12 ton/ha, jumlah anakan yang banyak, umur 

genjah, tahan terhadap cekaman kekeringan, tahan ditanam di lahan dengan 

salinitas tinggi, dan memiliki rasa yang pulen. Kelemahan dari padi ini adalah 

memiliki rendemen yang rendah dan dedak yang banyak (Danu, 2018), sehingga 

perlu dilakukan radiasi untuk meningkatkan potensi atau mengurangi kelemahan 

yang dimiliki. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana respon vegetatif terhadap dosis iradiasi sinar gamma pada mutan 

padi (M1) asal galur MSP 4? 

2. Bagaimana respon generatif terhadap dosis iradiasi sinar gamma pada mutan 

padi (M1) asal galur MSP 4? 

3. Bagaimana kemiripan respon variabel fase vegetatif dan generatif pada mutan 

padi asal galur MSP 4 berdasarkan analisis kluster? 

4. Bagaimana korelasi antar variabel pada fase vegetatif dan generatif pada mutan 

padi asal galur MSP 4? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan informasi perbedaan respon vegetatif mutan padi (M1) asal galur 

MSP 4 akibat perlakuan beberapa dosis radiasi sinar gamma. 

2. Mendapatkan informasi mengenai respon generatif terhadap dosis iradiasi sinar 

gamma pada mutan padi (M1) asal galur MSP 4. 

3. Mendapatkan informasi mengenai kemiripan respon variabel fase vegetatif dan 

generatif pada mutan padi asal galur MSP 4 berdasarkan analisis kluster. 

4. Mendapatkan informasi mengenai korelasi antar variabel pada fase vegetatif 

dan generatif pada mutan padi asal galur MSP 4. 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Terjadi respon terhadap keragaan vegetatif dan generatif pada mutan padi (M1) 

asal galur MSP 4. 

2. Penggunaan 5 taraf dosis iradiasi sinar gamma dapat memperbanyak variasi 

genetik pada mutan padi (M1) yang diekspresikan pada keragaan fenotipenya. 

3. Terdapat kemiripan respon variabel fase vegetatif dan generatif pada mutan 

padi asal galur MSP 4 berdasarkan analisis kluster. 

4. Terdapat korelasi antar variabel pada fase vegetatif dan generatif pada mutan 

padi asal galur MSP 4. 


