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Pemanfaatan dan pemasyarakatan sains dan teknologi nuklir

di berbagai sektor pembangunan merupakan salah satu program

Badan Tennga Atom Nasional (BATAN) yang telah dan akan terus di-

laksanakan melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan

apukasi isotop ian radiasi. Simposium III Aplikasi Isotop dan

Radiasi yang diseienggarakan di Jakarta pada tanggal 16 dan 17

Desember 1986 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

BATAN ' dalnm memperkenalkan manfaat sains dan teknologi kepada

masyarakat, khususnya tenaga ilmiah dan tenaga peneliti yang be-

kerja di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian.

Simposium dan berbagai bentuk pertemuan ilmiah yang dise-

lenggaraknn oleh BATAN dimaksudkan untuk menyajikan dan mendis-

kusikan bcrbagai informasi yang diperoleh melalui kegiatan pene-

litian dengan menggunakan teknik nuklir serta untuk mendapatkan

umpan ba1ik yang akan dimanfaatkan BATAN bagi pengembangan lebih

lanjut dari aplikasi isotop dan radiasi. Hingga saat ini, BATAN

to]ah menyelenggarakan simposium tentang aplikasi isotop dan ra-

diasi sebanyak tiga kali, yaitu tahun 1966 (simposium I), 1970

(simposium II), dan terakhir 1986 (simposium III). Antara selang

waktu penyelenggaraan simposium II (1970) dengan simposium III

(1986), BATAN juga telah menyelenggarakan berbagai pertemuan il-

miah tentang aplikasi isotop dan radiasi dengan ruang lingkup

yang lebih semp.it, yaitu Teknik Jantan Mandul (1972, 1976), Pe~

muliaan Mutasi (1972, 1974), Pertanian dan Biologi (1983), Peng-

awetan Bahan Pangan dengan Iradiasi (1983), Pertanian dan Peter-

nakan (1985), Isotop dalam industri (1986), dan Proses Radiasi

(1986).
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Simposium III membahas berbagai aspek apliKasi isotop dan

liasi dalam industri, hidrologi, pertanian, peternakan, ste-

rilisasi, pengawetan, polimerisasi, dan lingkungan. Melalui pe-

norbitan risalah ini, pemanfaatan isotop dan radiasi diharapkan

ik;pat makin dikenal oleh masyarakat, khususnya m^syarakat ilmiah

t!an peneliti •

Jakarta, Februari 1988
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Bapak Deputi Ketua BPPT Bidang Pengembangan Teknologi

Bapak Deputi Dirjen BATAN Bidang Penelitian Dasar & Aplikasi

Bapak Deputi Dirjen BATAN Bidang Pengkajian Sains dan Tekno-

logi Nuklir

Bapak Deputi Dirjen BATAN Bidang Umum

Bapak-bapak/Ibu-ibu para undangan serta para peserta Simpo-

sium III Aplikasi Isotop dan Radiasi, yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

karena atas perkenan-Nya kita semua dapat berkumpul di sini

dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri acara pembukaan

Simposium Aplikasi Isotop dan Radiasi III. Kepada para peserta

simposium baik dari Jakarta maupun yang datang dari luar kota,

kami mengucapkan selamat datang di Pusat Aplikasi Isotop dan

Radiasi, Pasar Jumat. Atas nama panitia, perkenankanlah kami me-

nyampaikan laporan penyelenggaraan simposium ini.

Simposium ini diselenggarakan dalam rangkaian hari ulang

tahun BATAN yang ke-28 yang jatuh pada tanggal 5 Desember 1986

dan bertujuan untuk menyajikan hasil-hasil penelitian dan pe-

ngembangan dalam berbagai bidang, yaitu bidang pertanian, pe-

ternakan, industri, hidrologi, kimia, biologi, proses radiasi

yang meliputi sterilisasi, pengawetan, polimerisasi. Dapat kami

kemukakan, bahwa Simposium Aplikasi Isotop dan Radiasi I dan II



telah diselenggarakan masing-masing pada tahun 1966 di Bandung

dan 1970 di Jakarta. Di. antara selang waktu diadakannya ketiga

simposium tersebuL, BATAN telah menyelenggarakan beberapa kali

r^rtemnan ilmiah maupun seminar aplikasi dalam bidang-bidang

. : .••-_> [ .-bin k h u s u s .

Selanjutnya, setelah acara pembukaan akan diteruskan dengan

acara peresmian dan peninjauan visualilasi kegiatan aplikasi

teknik nuklir di ruang pamer, untuk lebih meng-aktualisasikan

hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah dicapai.

Bapak-bapak/Ibu-ibu para hadirin.

Peserta simposium ini selain para staf peneliti dari BATAN

diikuti pula peserta dari balai-balai penelitian di lingkungan

Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, LIPI, Per-

kebunan, Perguruan-perguruan Tinggi, dan Iain-lain Instansi.

Jumlah makalah yang akan disajikan sebanyak 90 makalah di anta-

ranya 21 makalah akan disajikan oleh para peserta dari instan-

si-instansi di luar BATAN. Mengingat banyaknya makalah yang akan

disajikan, maka pelaksanaan penyajian akan dibagi dalam 3 ke-

lompok, ya i t-n :

1. Kelompok Kimia, Proses Radiasi, Industri, dan Kesela-

matan Kerja.

2. Kelompok Biologi dan Peternakan.

3. Kelompok Pertanian.

Sebelum sidang dibagi menjodi kel ompok-kelompok, maka kita akan

mengikuti penyaiian makalah undangan dari :

•s 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Harsono Wiryosumar to, Deputi Ketua

BPPT Bidang Pengembangan Teknologi.

2. Bapak Dr. Ahmad Tajuddin Ali, Koordinator Regional Pro-

yek IAEA/UNDI' dalam Bidang Aplikasi Teknologi Isotop Da-

lam Indus tri.

3. Bapak Ir. Iyos Subki, M.Sc, Deputi Dirjen BATAN Bidang

Pengkajian Sains dan Teknologi Nuklir.

Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima ka-

sih kepada Bapak Harsono Wiryosumarto, Bapak Ahmad Taiuddin Ali,

dan Bapak Iyos Subki yang telah memenuhi permohonan kami mem-



berikan presentasi berupa makalah, yang kami yakin akan sangat

berguna bagi semua peserta simposium.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan ucapan terima

kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan kerja sama

dari semua pihak sehingga simposium ini dapat terlaksana dengan

baik.

Kepada hadirin, kami mohon maaf apabila dalam penyeleng-

garaan simposium ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati

Bapak-bapak dan Ibu-ibu.

Sekian,

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Wandowo.
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PRESS RELEASE
SIMPOSIUM III APLIKASI ISOTOP DAN RADIASI

16- 17Desemberl986

Simposium III Aplikasi Isotop dan Radiasi tanggal 16-17

Desember 1986 diselenggarakan dalam rangka ulang tahun BATAN ke-

28 yang jatuh pada tanggal 5 Desember 1986. Simposium bertujuan

menyajikan dan membahas hasil penelitian dan pengembangan yang

menggunakan isotop dan radiasi dalam berbagai bidang, yaitu per-

tanian dan peternakan, industri, hidrologi, kimia, biologi, dan

proses radiasi yang meliputi pengawetan, sterilisasi, dan poli-

merisasi. Simposium I Aplikasi Isotop dan Radiasi diseleng-

garakan di Bandung tahun 1966 dan yang kedua di Jakarta tahun

1970. Dalam selang waktu antarsimposium diselenggarakan berbagai

pertemuan ilmiah atau seminar untuk membahas topik khusus dari

aplikasi isotop dan radiasi. Melalui berbagai bentuk pertemuan

ilmiah yang akan diusahakan secara teratur diharapkan manfaat

isotop dan radiasi dapat dikembangkan dan digunakan oleh ling-

kungan yang lebih luas, terutama dalam upaya menunjang kelan-

caran pelaksanaan program pembangunan nasional.

Sejak pertengahan dasa warsa yang lalu, aplikasi isotop dan

radiasi di Indonesia mengalanii kemajuan yang cukup pesat. Seiak

itu alih sains dan teknologi nuklir untuk tujuan aplikasi dari

BATAN kepada pihak lain yang memerlukan mulai dilaksanakan.

Periode sebelumnya, BATAN memanfaatkan untuk membina kemampu-

an dan ketrampilan dalam menguasai dan mengembangkan metode. De-

wasa ini, aplikasi isotop dan radiasi telah digunakan untuk me-

ngatasi berbagai masalah pembangunan, antara lain : untuk meng-

hasilkan bibit unggul, mendapatkan susunan pakan ternak yang

optimal, menghasilkan vaksin pencegah penyakit ternak, efisiensi



pemupukan, sterilisasi sediaan farmasi dan alat kedokteran, pe-

ningkatan mutu papan kayu, vulkamsasi radiasi lateks, dan ber-

bagai masalah pencemaran lingkungan, pendangkalan pelabuhan, dan

kobocoran waduk atau pipa, industri, uji tak merusak untuk kua-

litas pengelasan, studi hidroLogi untuk raempelajari dinamika su-

atu sistem air tanah dan sediment transport. Namun, dibalik ber-

bagai kebutuhan tersebut diakui masih banyak aplikasi isotop dan

radiasi yang belura mampu dikuasai oleh BATAN, karena itu program

penelitian dan pengembangan akan terus dilanjutkan sehingga le-

bih banyak lagi masalah pembangunan yang dapat diatasi dengan

pemanfaatan isotop dan radiasi.

VI



ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Prof . Dr. I r . H. Wiryosumarto*

PENDAHULUAN

Operasionalisasi cita-cita bangsa

dalam menuju masyarakat yang adil dan

makmur adalah meningkatkan penghasilan

inasyarakat. BerdaSarkan fakta dan pe-

ngalaman negara-negara industri maju,

jalan yang paling tepat untuk mening-

katkan penghasilan masyaTakat adalah

meniuikberatkan penghasilan raelalui ni-'

lai i;ambah dalam kegiatan industri.

Pesatnya perkembangan ilmu dan

teknologi telah banyak menunjang per-

kerobangan jenis industri yang sudah ada

dan mendorong tumbuhnya jenis in-

dustri baru. Di samping kecerahan di

atas terjadi juga keredupan, karena

dengan banyaknya penerapan ilmu dan

teknologi canggih, nilai dari sumber

alam dalam struktur nilai produk men-

jadi raakin rendah. Oleh karena itu,

pada waktu ini negara-negara di dunia

berusaha keras untuk meningkatkan pen-

daparannya melalui nilai tambah. Ka-

rena nilai tambah adalah hasil pene-

rapan ilmu dan teknologi ke dalam in-

dustri, maka ilmu terapan dan teknolo-

gi bukan lagi merupakan komoditi yang

murah, melainkan harus didapat dan di-

kuasai dengan strategi yang tepat.

Penerapan suatu teknologi canggih

tanpa dibarengi dengan penguasannya da-

pat memberikan dampak yang negatif dan

dapat menimbulkan kerugian yang sa-

ngat besar. Oleh karena itu, dalam raa-

kalah ini di samping membahas kaitan

antara teknologi aplikasi isotop dan

radiasi dan industri, juga dijabar-

kan tentang strategi penguasaan tekno-

logi secara umum unLu«. meningkatkan

nilai tambah dan kaitannya dengan pem-

bangunan nasional, seperti yang telah

digariskan oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Ha-

bibie, Menteri Negara Riset dan Tek-

nologi/Ketua Badan Pengkajian dan Pene-

rapan Teknologi.

ILMU PENGETAHUAN. TEKNOLOGI.DAN INDUSTRI

Ilmu pengetahuan adalah dasar dari

teknologi dan teknologi merupakan pe-

nunjang utama terhadap keberiiasilan

usaha industri. Di dalam proses indus-

tri terdapat masukan dalam bentuk bahan

baku, bahan penolong dan energi, dan

keluaran dalam bentuk produk jadi, yang

nilainya berbeda di mana produk iadi

bernilai lebih tinggi daripada nilai

Deputi Ketua Bidang Pengembangan Teknologi,
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



bahan masukan. Dalam anggapan yang

kasar selisih kedua nilai inilah apa

yang biasanya disebut "nilai tambah".

Dari uraian singkat di atas jelas,

bahwa nilai tambah tidak dinikraati oleh

penjual bahan tnasukan dan juga tidak

oleh pembeli produk jadi, tetapi oleh

pembuat produk. Di dalam skala yang

lebih besar dapat dikatakan bahwa hanya

negara-negara yang memproses pem-

buatan produklah yang menikmati nilai

tambah.

Dengan berketnbangnya teknologi,

ternyata bahwa pada waktu ini nilai

bahan baku dalam suatu produk akhir

makin menurun, sedangkan nilai dari

nilai tambah makin naik. Oleh karena

itu, dalam usaha memakmurkan dan men-

sejahterakan bangsa, uegara-negara di

dunia sudah banyak yang mengubah ha-

luan dari mengandalkan sumber alamnya

menuju ke peningkatan nilai dari nilai

tambah yang dapat diraih.

Besarnya nilai tambah sangat ter-

gantung pada kegiatan atau jenis

industri yang diusahakan, dalam hel. ini

dapat dibagi dalam tiga kelompok usaha

atau industri, yaitu sebagai berikut.

(1) Kegiatan pengolahan sumber alam ha-

yati yang menghasilkan produk da-

lam bentuk bahan pangan, sandang,

dan papan, yang dapat digologkan

dalam kegiatan pertanian.

(2) Kegiatan pengolahan sumber alam non-

hayati yang dalam makalah ini dike-

lompokkan dalam kegiatan pemanfa-

atan sumber alam.

(3) Kegiatan pengolahan bahan baku yang

menghasilkan produk jadi yang dai;:nt

makalah ini digolongkan dalam kegi-

atan industri.

Dari pengalaman negara-negara maiu

di dunia, dapat ditarik kesimpulan bah-

wa pada umumnya nilai tambah terting-

gi dihasilkan dari kegiatan industri

yang ketnudian diikuti oleh kegiatan

pemanfaatan sumber alam dan yang te-

rendah adalah nilai tambah dari kegi-

atan pertanian. Bila ditinjau dari

tingkat kecanggihan teknologi yang di-

terapkan, dapat dikatakan bahwa dari

kegiatan pertanian ke kegiatan industri

memerlukan kecanggihan teknologi yang

lebih tinggi. Dari sini dapat disimpul-

kan bahwa nilai tambah yang tinggi

harus diraih melalui kegiatan industri

dan tinggi rendahnya nilai tambah di-

tertukan oleh kecanggihan teknologi

yang diterapkan.

Dari praktek industri yang lazim

pada waktu ini dapat kita lihat bahwa

perubahan dari bahan baku menjadi ba-

rang iadi diperlukan masukan tenaga

manusia dan teknologi, di samping ma-

sukan energi. Kita semua tahu bahwa

teknologi adalah bentuk terapan ilmu

pengetahuan di mana penerapannya dalam

industrti harus melalui manusia sebagai

media. Oleh karena itu, di dalam pro-

ses industrialisasi untuk meraih nilai

tambah yang tinggi diperlukan manusia

yang raenguasai ilmu pengetahuan. dan
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ilmu dan teknologi yang sudah dikuasai.

Dengan makin luasnya pengalaman yang

dimiliki raaka tahap ketiga, yaitu me-

ngembangkan ilmu dan teknologi itu sen-

diri berdasarkan pengalaman-pengala-

man tersebut dapat dilaksanakan. Ke-

mudian, tahap keempat adalah tnengem-

bangkan ilmu terapan dan teknologi baru

melalui penelitian-penelitian dasar.

Secara ringkas, tahapan penguasaan

penerapan ilmu dan teknologi untuk pe-

ngembangan industri adalah sebagai ber-

ikut.

(1) Tahap pertama adalah penguasaan il-

mu dan teknologi yang sudah ada dan

sudah terbukti dengan menerapkan-

nya ke dalam industri berdasarkan

lisensi.

(2) Tahap kedua adalah penguasaan ilmu

dan teknologi dengan mengintegra-

sikan teknologi-teknologi yang te-

lah dikuasai ke dalam desain pro-

duk baru dan menerapkannya ke da-

lam industri.

(3) Tahap ketiga adalah penguasaan me-

lalui kegiatan pengembangan ilmu

dan teknologi untuk diterapkan ke

dalam industri berdasarkan pengala-

man-pengalaman yang telah dimili-

ki.

(4) Tahap keempat adalah penguasaan me-

lalui penciptaan dan penggalian

ilmu dan teknologi baru berdasar-

kan penelitian-penelitian.

Melihat kondisi industri kita pada

waktu ini, dapat diperkirakan bahwa da-

lam penerapan ilmu dan teknologi cang-

gih, sebagian besar industri baru pada

tahap pertama dan yang telah melang-

kah ke tahap kedua baru sedikit sekali.

Adapun tahapan ketiga dan keempat dl-

harapkan merupakan pusat kegiatan da -

ri lembaga penelitian dan perguruan r -

nggi-

Wahana. Tmxn&^a/vmx&A. lndui>t>il. Da-

lam bab sebelumnya telah dijelaskan,

bahwa penguasaan penerapan ilmu dan

teknologi tidak bisa didapat hanya me-

lalui pendidikan di bangku sekolah,

tetapi harus melalui penerapan yang

sesungguhnya di dalam industri. Oleh

karena itu, sarana atau wahana industri

yang spesifik untuk menunjang maksud

tersebut sangat diperlukan. Dengan per-

timbangan, bahwa negara kita juga se-

dang tnembangun maka produk yang diha-

silkan oleh wahana tersebut juga harus

produk yang menunjang keberhasilan pem-

bangunan. Dengan pemikiran ini, maka

wahana yang dimaksud mempunyai multi-

fungsi, yaitu berfungsi sebagai wahana

penguasaan ilmu dan teknologi dan seba-

gai penunjang pembangunan. Karena fung-

sinya yang luas dalam usaha untuk

mengubah manusia dengan tujuan mengem-

bangkan industri untuk pembangunan,

maka wahana ini juga disebut wahana

transformasi industri.

Penentuan kebutuhan pembangunan

dapat dikaji berdasarkan geografi dan

penduduk dari negara kita. Indonesia a-

dalah negara kepulauan yang tidak ka-



lah luasnya dengan Aiiierika Serikat dan

Eropa. Oleh karena itu, sebagai pemer-

satu bangsa selain falsafah dan kon-

stitusi diperlukan sarana pemersatu fi-

sik dalam bentuk sarana transportasi

;1 >.! n Bar an a te ] okomu.i •' kuv; s .

Dengan jumlali tK-iidij>iuk 163 juta

(nomor 5 di dunia), maka dalam usaha

mensejahterakan bangsa, diperlukan ke-

butuhan dasar manusia yang cukup be-

sar dan dalam hal ini adalah pertani-

an, sedangkan untuk industrialisasi

yang sedang kita kejar diperlukan un-

sur utama industri, yaitu energi dan

rekayasa. Untuk pengamanan bagi tanah

air kita yang sangat luas diperlukan

pertahanan yang tangguh.

Di samping hal-hal pokok di atas,

pembangunan nasional juga bertujuan un-

tuk meningkatkan kualitas hidup bang-

s.i , y<3n;» tciiLnriy-i ric-iv r! nk.ui ii i k emb-mp,-

k d m i y a m d u s t r i- j n<Ju:;tr 1 KiJ:i. J5c?rd..i-

sarkan analisis singkat fl i ;itas, maka

wahana transformasi induurl rlitetap-

kan sebagai berikut.

(1) Industri transportasi udara

(2) Industri perkapalan dan maritim

(3) Industri transportasi darat

(4) Industri telekomunikasi dan elek-

tronika

(5) Industri energi

(6) Industri tnesin dan alat pertanian

(7) Industri kerekayasaan

(8) Industri hankam

(9) Industri untuk peningkatan kualitas

hidup

MASALAH TEKNOLOCil

Proses transformasi industri se-

perti diuraikan di alas dapat dili-

hat bahwa transformasi baru dapat ter-

jadi dengan berhasil bila kita memili-

ki ilmu dan teknologinya dan menerap-

kannya ke dalam wahana-wahana indus-

tri yang sedang dikembangkan. Untuk hal

ini, ada 3 masalah penting yang di-

hadapi, yaitu : (I) Masalah dana, (2)

Masalah teknologi, dan (3) Masalah ma-

nusia yang mampu menguasai dan mengen-

dalikan proses-proses nilai tambah. Da-

ri ketiga masalah ini akan dibahas

tentang teknologi dalan. arti persiap-

an penyediaannya.

Sejak didirikannya Badan Pengka-

jian dan Penerapan Teknologi sebelas

tahun yang lalu, masalah-masalah seper-

ti disebutkan di atas telah diantisi-

pasikan akan ada. Oleh karena itu,

dalam mendirikan badan ini telah pula

direncanakan cara-cara yang akan digu-

nakan untuk mengatasinya. Dalam hal ma-

salah teknologi terutama dalam hal

penyediaan dan pengembangannya, di Ser-

pong telah didirikan Pusat Peneli-

tian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(PUSPIPTEK) yang mempunyai tugas utama

mengembangkdii u-kiuiLogi dan ilniii pc-n̂ c-

tahuan yang mendukungnya sesuai dengan

tnaksud dalam tahapan penguasaan tekno-

logi yang ketiga dan keempat.

PUSPIPTEK dirancang untuk ru'ir.-

punyai paling tidak 12 laboratorium in-

duk, yaitu sebagai berikut.



1. Laboratoriutn induk Uji Konstruksi.

2. Laboratorium induk Aerodinamika,

Gasdinamika dan Getaran.

3. Laboratorium induk Termodinamika,

Motor, dan Propulsi.

4. Laboratorium induk Teknologi Pro-

ses.

5. Laboratorium induk Sumber Daya dan

Energi.

6. Laboratorium induk Mitigasi Bencana

A lam.

7. Laboratorium induk Kalibrasi, Ins-

trumentasi, dan Metrologi.

8. Laboratorium induk Metalurgi Terap-

an.

9. Laboratoriutn induk Elektronika Te-

rapan.

10. Laboratorium induk Fisika Terapan.

11. Laboratorium induk Kimia Terapan.

12. Reaktor Penelitian Serba Guna de-

ngan laboratorium-laboratorium pe-

nunjangnya.

Pada'waktu ini ada 2 laboratorium

induk yang sudah beroperasai, yaitu.

(1) laboratorium induk Uji Konstruksi

dan (2) laboratorium induk Kalibrasi

Instrumentasi dan Metrologi. Pada per-

tengahan kedua tahun 1987 diperkira-

kan dua laboratorium lagi akan berope-

rasi juga, yaitu (1) laboratorium Te-

rowongan Angin Kecepatan Rendah (Wind

Tunnel) yang termasuk dalam kelompok

laboratorium induk Aerodinamika, Gasdi-

namika, dan Getaran dan (2) Reaktor Pe-

nelitian Serba Guna.

Di satnping laboratorium yang beium

semuanya beroperasi itu, sebenarnya

kita telah mempunyai laboratorium yang

telah berfungsi yang berada di bawah

lembaga-lembaga penelitian, perguruan

tinggi, dan lembaga-lembaga penelitian

yang berada di bawah departemen-de-

partemen. Salah satu di antaranya ada-

lah laboratorium yang mengembangkan

aplikasi radiasi dan isotop di nana se-

bagaian besar dari Saudara-saudara be-

kerja.

APLIKASI ISOTOP DAN RADIASI

MeMunjang Wahana. Tfian&iofvmA-i dan

Ma.tAA.kA Vzwan Rl&zt N<u<Lonal. Kita

semua sudah mengetahui bahwa isotop dan

radiasi dapat digunakan untuk membantu

proses di bidang kesehatan, pertani-

an, peternakan, geologi, hidrologi,

perindustri, pengukuran proses indus-

tri, pengujian material, dan pende-

teksian polusi lingkungan. Bila hal ini

kita kaitkan dengan industri-industri

yang termasuk dalam wahana transformasi

industri, maka jelas bahwa ke dalam

hampir semua (bahkan mungkin semua)

industri wahana dapat diterapkan tekno-

logi isotop dan radiasi. Bila keguna-

an ini kita kaitkan dengan matrik Dewan

Riset Nasional, maka aplikasi isotop

dan radiasi ini akan dapat membantu

menunjang kelompok pertama, yaitu kebu-

tuhan dasar manusia di mana didalamnya

ternasuk pangan, sandang, perutnahan,

dan kesehatan, kelompok kedua, yaitu

sumber alam dan energi, kelompok keti-.



ga, yaitu industrialisasi dan kelom-

pok keempat, yaitu pertahanan den kea-

manan.

Pungmbangan dan LaJxkan dalam La-

botlUtatiim. Uraian singkat di atas je-

las bahwa aplikasi teknologi isotop dan

radiasi akan sangat besar sekali

bantuannya dalam petnbangunan nasional,

karena dapat memperbaiki produk-produk

yang langsung diperlukan oleh masyara-

kat banyak dan dapat meropermudah proses

industri yang dengan sendirinya akan

mampu menurunkan biaya produksi yang

tentunya dapat meningkatkan besarnya

nilai tambah yang dapat diraih, baik

dari sektor industri maupun dari sektor

pertanian. Oleh karena itu, aplikasi

teknologi isotop dan radiasi perlu di-

kembangkan terus.

Isotop dan radiasi mempunyai daya

perusak yang sangat besar sehingga pada

penerapannya bila tidak dikontrol de-

ngan seksama akibatnya dapat sangat

membahayakan dam merugikan. Mengingat

hal ini, maka pengembangan aplikasi

teknologi isotop dan radiasi harus

sudah tuntas di laboratorium sehingga

penggunaannya di lapangan sudah tidak

lagi mencoba-coba.

Unsur lain yang sangat penting

dalam aplikasi teknologi isotop dan

radiasi yang dapat membahayakan ini

adalah kemampuan manusia yang berhubu-

ngan langsung dengan proses penerap-

annya. Untuk menghindarkan bahaya dan

kerugian yang dapat timbul, manusia

yang diperlukan harus mendapat latihan

yang sesuai yang meliputi tidak hanya

ketrampilan yang tinggi, tetapi juga

disiplin yang kuat. Untuk keperluan ini

tempat yang paling baik adalah labora-

torium sehingga laboratoriutn aplikasi

isotop dan radiasi mempunyai fungsi

untuk mengembangkan ilmu dan teknolo-

gi, melatih calon peneliti dan tempat

untuk latihan penerapannya.

PENUTUP

Di dalam simposium ini diharapkan

agar hasil-hasil penelitian tentang pe-

nerapan teknologi isotop dan radiasi

dibahas dengan seksama sehingga bahaya

yang mungkin titnbul dalam penerapantwa

dapat diturunkan serendah-rendahnya,

bahkan kalau mungkin dihilangkan sama

sekali.



REGIONAL UNDP PROJECT FOR ASIA AND THE PACIFIC (RCA) ON THE INDUSTRIAL

APPLICATION OF ISOTOPES AND RADIATION TECHNOLOGY <RAS/79/061>:

ACTIVITIES \ND ACHIEVEMENTS OF THE FIRST FIVE YEARS

Ahmad T a j u d d i n A l i

BACKGROUND

The Regional Cooperation Agreement

(RCA) for research Development and

Training Related to Nuclear Science and

Technology, formulated under the auspi-

ces of the International Atomic Ener-

gy Agency (IAEA), came into force in

June 1972. The goverments of Austra-

lia, Bangladesh, India, Indonesia, Ja-

pan, Republic of Korea, Malaysia, Pa-

kistan, Philippines, Singapore, Sri

Lanka, and Thailand have been partici-

pating in RCA activities since its

inception. Vietnam and the People's

Republic of China have since joined

RCA.

The overall objective of RCA is to

promote technical cooperation among the

developing and developed countries in

the Asia Pacific region in the peaceful

uses nuclear energy and related tech-

nology. The cooperation emphasized on

nuclear technology applications to in-

dustries among member states so that

utilization of such technology can be

enhanced and accelerated, with techni-

cal information and finance (to the

extent possible) provided by the IAEA.

Currently, the biggest project un-

der RCA is the UNDP/IAEA Regional Pro-

ject on the Industrial Applications of

Isotopes and Radiation Technology, or

RAS/79/061 - The Regional Industrial

Project in short. The project was esta-

blished in 1982 for period of five ye-

ars and scheduled to end in December

1986. All governments party to RCA ex-

cept Vietnam are participating in the

project. The governments of Australia

and Japan participate as donors. A se-

cond phase of the project, RAS/86/073,

covering the period 1987-1991 has been

formulated and currently being reviewed

by UNDP.

Over the duration of the first

phase of the project, financial contri-

bution from UNDP, Japan, and Australia

(in US dollars) are 4.7 nillion, J.21

million and 0.47 million respectively.

Total in-kind contribution by other

participating governments amount tc 8.0

million dollars, while additional con-

ttibutious from regional industries to

•Regional UNDP Project for Asia and the Pacific (RCA]



the project is estimated at 1.7 million

dollars.

The project aims at producing eco-

nomic and social gains in participat-

ing countries through expanded use of

modern nuclear and radiation tech-

nologies by local industries. Through

the use of existing facilities and in-

frastructure (where possible) and the

development of regional networks of in-

stitutions and individuals, the pro-

ject will also lay the foundation for a

greater degree of self-reliance in the

region.

The project has as it primary

objectives :

The transfer of modern nuclear tech-

nologies to base industries con-

tributing to the economy of the re-

gion.

Improving the competitiveness for

manufactured products in domestic

and world markets through the use of

nuclear technology to yield higher

quality products, higher productivi-

ty and production efficiency and

lower production costs through sa-

vings in raw materials and energy.

Upgrading the infrastructure of par-

ticipating countries through advan-

ced training to accept >nnd put mo-

dern nuclear technology in place in

national industries.

The project is divided into five

sub-projects which all cover ten areas.

It covers specific products or indus-

trial sectors which are relevant and

important to the economy of the regi-

on, viz :

- Application of radioactive tracers

in major industries such as oil and

gas, petrochemicals, cement, pulp,

and paper ets.

- Non-destructive testing technology

covering a large sector of industri-

al activity such as contruction,

manufacturing, petrochemical, civil

aviation ets.

- Radiation Technology covering the

use of radiation energy for :

* Vulcanization of natural rubber

latex.

* Curing of wood surface coating.

* Cross-linking of wire and cable

insulation.

* Sterilization of disposable medi-

cal products.

Use of nucleonic control systems in

paper manufacture, steel production

and mineral processing.

Nuclear instrumentation maintenance.

A list of training demonstration

facilities for the various sub-project

together with the counterpart institu-

tions in the various participating co-

untries is given in Annex 1.

PROJECT APPROACH

As the project covers a broad sco-

pe technologies and is aimed to bene-

fit participating countries which are

at different levels of economic and



technological development, specific ap-

proaches have been formulated in or-

der to ensure the attaintment of pro-

ject objectives. These approaches va-

ry from one sub-project to another :

ThOCQJi Technology. The possible

range of applications of tracer tech-

niques in industry is vast, but its use

in a particular industry or industrial

plant cannot be expected to be routi-

ne. Thus, it is unlikely that any in-

dustry would establish within itself a

specialized tracer applications gro-

up. Instead, this role could be effec-

tively and efficiently carried out by a

centralized national facility or labo-

ratory (Figure 1). Thus, the appro-

ach taken for this sub-project is for

the project to assist member countries

in the setting-up and strengthening

these national laboratories through

training and the provision of expert

sfjport.

Non-VeA&iuctive. Testing (WOT). Ac-

tivities in the NDT area has been on-

going in most participating countri-

es, admittedly the level is somewhat

higher and more vigorous in some than

in others, which in many ways is rela-

ted to the level of industrial activity

in that country. The needs of industry

for NDT services are generally met by

either by the industry itself (e.g.

airlines) or by specialist companies or

by government agencies.

A need for rationalization and

harmonization of NDT training, both

within the region and internationally

has been recognised. The project the-

refore aims to assist member countri-

es strengthen the national infrastruc-

ture for NDT training, qualification

and certification of NDT personnel

through the use of uniform standards,

quidelines and manuals for use in na-

tional training activities (Figure 2),

which will be the main source trained

manpower.

V.a.dLcution Technology and Nu.ale.onLc

ContflOl Sy&tm. Unlike the earlier two,

activities in the area of radiation

technology and nucleonic cqntrol system

are aimed at a particular technology as

applied to a particular product. The

aim is thus to attract the use of the

particular technology in the processing

or manufacture of the particular pro-

duct. Through promotional activities

such as seminars and training courses,

industry is made aware of the potenti-

als and possibilities to their parti-

cular process or product, and in the

end, to encourage industry to actu-

ally invest in the technology (Figu-

re 3).

HucleaA Imtftumentevtlon Maintenan-

ce, Activities in this area are aimed

at producing trained personnel to sup-

port the growth in demand from indus-

try as a result of the more widespread

use of nuclear instrumentation. Gene-

rally the project supports the streng-
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thening of existing capabilities at na-

tional laboratories by providing train-

ing to enggineers and technicians who

will then be involved in national tra-

ining programmes.

PROJECT MECANISM

In order to produce tangible and

quantifiable output at the end of the

project period, specific mechanism have

been adopted in the implementation of

the project, as illustrated in Figure

4. These include Executive Management

Seminars (EMS) and workshops (both re-

gional and national) which are aimed at

creating the necessary awareness among

industrial managers and decision makers

on the possibilities and potentials of

the particular technology as it nay

apply to their particular industrial

activity, Group Training Courses and

individual fellowships for development

of trained manpower, and experts and

consultauts for the provision of spe-

cific technical input to member coun-

tries (both in the public and priva-

te sectors) in the design, planning and

implementation of industrial projects.

PROJECT ACTIVITIES

The availability of trained nan-

power is undoubtedly one of the most

important ingredients for successful

technology transfer. In recognition of

this, a significant proportion of the

project's financial resources has been

allocated to group training. Over the

last five years, a total of 37 training

courses have been carried out, attended

by a total of 449 participants from all

the participating countries. Table I

given a breakdo'/n of the participants

by course and country.

On the promotional side, the pro-

ject has conducted three regional EMS

and twelve national EMS on a spe-

cific subject within the scope of the

project. The project has also support-

ed six national seminars and work-

shops which are organised by project

counterpart institutions by provid-

ing lecturers.

Numerous experts and consultants

have been despatch on specific missions

either to initiate or to follow-up on

earlies project activities. Consultants

have also been despatch at the request

of member countries to advice on speci-

fic industrial projects, in particu-

lar at the design and planning stage.

PROJECT OUTPUT AND ACHIEVEMENTS

Out of the effort of the last five

years, the project has yielded visible

output in some of the areas covered by

the project, while in others, the

project has laid the foundations for

further initiatives to be undertaken

during the next five years. Project

achievements vary not only from one

sub-project to another, but also from

one country to another.

II



Common to all sub-projects, how-

ever, has been in the area of human

resources development. As seen from

Table 1, practically all the countries

have benefitted from the training pro-

gramme carried out under the project.

These training courses have been de-

signed to provide basic information

about the particular technology on

which the participants could further

develop on their return to their res-

pective countries. Taken together with

those people who have been exposed to

the specific technologies through the

Executive Management Seminars, it can

be said that there is now enough people

scattered throughout the region, some

strategically placed in government and

industry, who are now aware of the

technology, of its possibilities and

potentials, and who could at the right

moinent influence the final investment

decision.

On specific project achievements,

it would be best to consider them on a

sub-project-by-sub-project basis, sum-

marized as follows :

TfiacZH Technology. The project has

helped to strengthen Central National

Laboratories in participating countries

through the training of manpower and

the provision of experts. A network of

National Tracer Coordinators have been

established to facilitate coordination

and promote information exchange, in

particular with reference to specific

industrial tracer project undertakings.

As a direct outcome of project

initiatives, a commercial company has

been established in Malaysia which

provides service to industry in the

general areas of isotope applications.

The company, working closely and in

collaboration with the Nuclear Energy

Unit in Malaysia, has carried out a few

undertakings on a strictly commercial

basis for a few clients in Malaysia.

Non-VeA&iuctive. TeAting. The basis

for rationalization and harmonization

of NDT practices in the region has been

established. The network of National

Coordinators have agreed on the basic

document for harmonization based on the

draft ISO Standard for the Training,

Qualification, and Ceratification of

NDT Personnel. While the more 'advanc-

ed' countries participating in the pro-

ject like Korea, India, and China

already possessed national schemes,

other have none- Through the project,

all participating countries are now

working towards having their own nati-

onal schemes, following closely to the

ISO recommendation.

The project has helped established

NDT societies in Sri Lanka, Bangladesh

and Malaysia and helped rejuvenate

activities of NDT societies in Thailand

and Philippines. Earlier this year, the

National Certification Boards for NDT

personnel were established in Bangla-

desh and in Malaysia. To help project

12



implementation at national, level, Na-

tional Committees for NDT have been

formally established in Bangladesh,

India, Indonesia, Republic of Korea,

Malaysia, Sri Lanka, and Thailand.

From this year, the project has

been providing experts to assist in the

conduct of national training courses

organised by the counterpart organiza-

tion in the participating countries.

This support to National Training Co-

urse was not forseen in the original

project document.

Radiation Vulcanization. A train-

ing and demonstration centre was esta-

blished at PAIR in 1983. Taking into

account the actual state of the deve-

lopment of technology, it is now ack-

nowledged that facility has been bu-

ilt too early. This year, a research

team was assembled to further develop

the technology of radiation vulcaniza-

tion of natural rubber latex.

A national project has been esta-

blished in Indonesia to investigate the

feasibility of using irradiated latex

as the raw material for the produc-

tion of condom for the national Family

Planning Board. If this project turns

out to be feasible, this will then

signal a major break through in the co-

mmercialization of the technology.

CivUng o({ Wood Su/tjjace Coating. A

training demonstration facility has

been established at PAIR in 1984. Un-

fortunately, the high cost of operati-

on has led to minimal use of the faci-

lity for trial productions. Consequen-

tly, the level of skill acquaired by

the operators have not been satis-

factory, resulting in poor quality of

the finished products.

However, this state of affairs

does not speak against the technology

as such since there are commercial

lines in operation elsewhere in the

world.. The recent seminar in Kuala

Lumpur and in Bangkok has generated

strong interests, with on company in

Malaysia now seriously looking into the

feasibility of investing in EBC for

wood panel coating and another company

in Thailand for printing and packaging.

Oio*&-Linking oi Wine, and Cable.

Imulation. This sub-project was start-

ed only in 1985 and the only activiti-

es so far have been two training co-

urses. Two executive management semi-

nars is scheduled for early 1987. So

far some interest in the area has been

shown in Republic of korea, India, and

Pakistan.

Radiation SteJuitization o{ U&dical

PJWdUCtb. One commercial company has

been established in Thailand in 1984

for the production and sterilization of

disposable medical product devices. In-

dustrial projects are in various stag-

es of implementation in Pakistan, Chi-

na, and Malaysia with expected start-

up in 1987, 1988, and 1989 respec-

tively.

13



An industrial project has been

identified in Sri Lanka. A proposal has

been prepared and expected to be submi-

tted to UNDP soon to be implemented as

a UNDP contry project.

Muc£eonxc CowtioZ Syi,£2.m. This is

perhaps the most successful area in

terras of actual investment by industry

in the technology. In Thailand alone,

seven NCS units have been installed in

various paper manufacturing plants as

a result of project activities. In

Malaysia, one mine has installed an

on-stream analysis system for their ore

processing line and have reported sig-

nificant benefits. In the steel indus-

try, NCS units have been installed by a

few steel mills in India, reportedly as

a result (partly) of project acti-

vities .

HudLexut lnt>£uime.ntcutlon Malnttnan-

ce. The activities under this sub-pro-

ject have enabled over 50 engineers and

technicians mainly from national labo-

ratories to be trained in the area of

industrial nucleonic instrumentation.

They have provided opportunities for

them to observe and learn of mo-

dern instrumentation maintenance plan-

ning and strategies in true industri-

al environment.

ConcZuA-LOn. The project has now

reached the end of the first phase.

While the first two to three years have

been concentrated largely in the build-

ing of the required infrastructure such

as the training and demonstration cen-

tres, the last two have been signifi-

cant in the actual production of out-

puts. Certain changes in the mode of

implementation and emphasis were made

(where necessary), particularly in the

last two years, so as to optimise the

use of project resources and to achieve

project objectives.

Project outputs are visible and

quantifiable in some areas while in

others, a strong foundation has been

laid, thus providing a greater proba-

bility of success in the attaintment of

project objectives in all areas during

phase II.

Annex 1.

TRAINING AND DEMONSTRATION FACILITIES

I . Tracer Technology

* Bhabha Atomic Research Centre
Trombay, Bombay 400085
India.

* Singapore Institute for Standard and Industrial Research
179 River Valley Road
Singapore 06 17
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2. Non-Destructive Testing

* Singapore Institute for Standards and Industrial Research
179 River Valley Road
Singapore 0617

* Japan Soeciety for Non-Destructive Inspection
5-4-5 Asakusabashi, Taitoh-ku, Tokyo
Japan

3. Radiation Processing

a) Rubber Vulcanization

* Centre for the Application of Isotopes and Radiation
Jalan Cinere, Pasar Jumat
P.O. Box 2/Kebayoran Lama
Jakarta 12240
Indonesia

b) Wood Surface Coating

* Centre for the Application of Isotopes and Radiation
Jalan Cinere, Pasar Jumat
P.O. Box 2/Kebayoran Lama
Jakarta 12240
Indonesia

c) Wire and Cables

* Shanghai University of Science and Technology
Jia Ding, Shanghai
People's Republic of China

d) Medical Product

* Bhabha Atomic Research Centre
Trombay, Bombay 400085
India

4. Nucleonic Control System

a) Paper

* Siam Kraft Paper Company

814 Techavanich Road
P.O. Box 8-120, Bangkok 10800
Thailand

* Japan Atomic Industrial Forum Inc.
1 Toshin Building 6 F

1-13 Shimbashi, 1-chome
Minato-ku, Tokyo 105
Japan
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b) Steel

* Bokaro Steel Plant
Bokaro Steel City
India

* Japan Atomic Industrial Forum
Toshin Building 6 F
I-13 Shimbashi, 1-chome
Minato-ku, Tokyo 105
Japan

c) Minerals

* Philex Mining Corporation
P.O. Box 46, Baguio City
Philippines

* Cotnnonwealth Scientific and Industrial Research Organization
Lucas Heights Research Laboratories
New Illawarra Road
Lucas Heights, New South Wales
Australia

* Julius Kruttschnitt Mineral research Centre
Isles Road, Indooroopilly,
Queensland 4068
Australia.

5. Nuclear Instrumentation Maintenance

* Japan Atomic Industrial Forum Inc.
Toshin Building 6 F
1-13 Shimbashi, 1-chome
Minato-ku, Tokyo 105
Japan
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Table 1. RAS/79/061 - Regional industrial project
sununary of country participation in regional courses.

Course

No

Tracer

NDT

Rubber

Wood

Wire / Cable

Country

of course

2

7

3

3

2

Medical Products 4

Paper

Steel

Mineral

Nuclear
Instrumentation

Total

5

3

3

5

37

BGD

2

4

i

3

3

2

4

3

_

4

26

PRC

2

5

1

2

7

4

2

2

1

2

28

IND

3

9

3

3

4

7

9

4

7

8

57

INS

2

9

7

7

2

6

6

1

2

7

49

ROK

1

7

1

_

3

5

2

3

1

5

29

MAL

2

17

2

2

3

4

6

1

4

5

46

PAK

—

9

2

2

3

6

3

3

2

4

34

PHI

3

4

-

_

2

3

3

2

7

3

27

SIN

_

24

_

1

1

3

3

1
_

2

40

SRL

2

10

4

2

_

3

5

2

1

6

35

THA

4

20

4

4

3

8

16

6

2

11

78

Total

course

21

123

25

27

31

51

59

28

27

57

449
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TRACER TECHNOLOGY

RESEARCH
INSTITUTES UNIVERSITIES

\

CENTRAL NATIONAL

LABORATORY

PULP H, PAPER
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NON-DESTRUCTIVE TESTING

NATIONAL NDT

CERTIFICATION

BOARD

TRAINING AGENCIES NDT SOCIETIES

RESEARCH INSTITUTES PROFESSIONAL
SOCIETIES

TRADE ASSOCIATIONS

SERVICE COMPANIES

I N D U S T R Y

19



INITIATION OF INDUSTRIAL PROJECTS

IAEA
(IDENTIFICATION OF INDUSTRIAL

OPPORTUNITY)

FELLOWSHIPS

INVESTMENT DECISION

SCIENTIFIC
VISITS

INDUSTRIAL PROJECT
IMPLEMENTATION

1

EXPERTS
CONSULTANTS

NATIONAL
TRAINING
COURSES
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MECHANISMS

EXECUTIVE MANAGEMENT
SEMINARS

for
MANAGEMENT INDUCTION

GROUP TRAINING COURSES
INDUSTRIAL FELLOWSHIPS

for
MANPOWER DEVELOPMENT

EXPERTS AND CONSULTANTS

for

SPECIFIC PROJECT FOLLOW-UP
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ISOLASI 1 3 7Cs DALAM CONTOH IKAN TUNA DENGAN AMONIUM FOSFOMOLIBDAT

Yumiarti*, dan Surtipanti S.*

ABSTRAK

ISOLASI Cs DALAM CONTOH IKAN TUNA DENGAN AMONIUM FOSFOMOLIBDAT. Isolasi 137Cs dalam .canton ikan
tuna (Heothunnus macropterus) dengan amonium fosfomolibdat (AFM) telah dilakukan. Energi 'cs diukur
dengan Nal(Tl) yang dihubungkan dengan penganalisis salur ganda. Pada larutan standar Cs yang
aktivitasnya 160,74 dan 80,37 pCi, dengan penambahan AFM sebanyak 120 mg dan waktu peny'erapan 7 jam
cernyata 97Z Cs telah.terserap. Peleburan contoh ikan tuna dilakukan dengan destruksi secara basah
dengan 2 macam metode. Pertama dengan campuran asam sulfat, asam nitrat dan hidrogen pecoksida, sedang
metode kedua dengan hidrogen peroksida. Fenerapan pada contoh dilakukan dengan sengaja menambahkan Cs
pada ikan tuna sebelum didestruksi. Cs yang didapatkan kembali (recovery) pada destruksi dengan H,0
sekitar 80Z, sedang pada destruksi dengan campuran asam ditambah H O . hanya sekitar 472.

ABSTRACT

ISOLATION OF l3?Cs IN TUNA FISH BY AMMONIUM PHOSPHOMOLIBDAT (AMP). The isolation of 137Cs in tuna
fish (Neothunnus macropteras ) has been carried out using AMP. The energy of Cs was measured using
Nal(Tl) detector connected to a Multi Channel Analyzer ( MCA ). In standard solution of Cs with
activity 160.74 and 80.37 pCi, the addition of 120 mg AMP and 7 hours of absorption time, caused 97Z of

Cs in the solution was absorbed. The destruction of tuna fish was carried out using two nethods,
namely by wet destruction with sulfuric acid, nitric acid and hydrogen peroxide mixtures and by wet
destruction with hydrogen peroxide. The application of this technique on tuna fish was carried out by
spiking Cs standard into the fish before being destructed. The recovery obtained from wet destruction
with H O . W3S about 80Z, while from destruction with acid mixtures and H O was only about 47X.

PENDAHULUAN

1 "̂7

Cs adalah radionuklida hasil

fisi pemancar $ dengan energi 170,8 keV

dan anak luruhnya barium-137 (m) ber-

utnur paruh 2,55 menit yang meluruh

dengan tnemancarkan sinar Y berenergi

661,6 keV dan berumur paruh 30 tahun.

Cs mempunyai potensi bahaya biolo-

gis yang tinggi karena Cs mempunyai si-

fat kimia yang mirip dengan kalium yang

dibutuhkan tubuh sehingga apabila

terkumpul di dalaci jaringan otot akan

menimbulkan bahaya internal (I). Me-

ngingat bahwa Cs telah tersebar di

permukaan bumi, maka besar kemungkinan
P 7

Cs ada yang terserap oleh ikan yang

merupakan salah satu jenis baban makan-

an. Untuk mengetahui kandungan 'Cs

dalam ikan perlu adanya metode penen-

tuan yang mapan. Dalam penelitian ini

telah dilakukan isolasi Cs dalam

contoh ikan tuna dengan menggunakan

pengompleks AFM sebelun dilakukan pe-

ngukuran dengan detektor Nal(Tl). Ikan

tuna dipilih karena ikan tuna merupakan

*Pusac Aplikasi Isotop dan Kadiasi, BATAN
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salah satu jenis ikan yang banyak

dikonsumsi oleh penduduk, bahkan di-

ekspor ke luar negeri dan biasanya ikan

untuk diekspor harus memenuhi persya-

ratan bebas radionuklida hasil fisi.

AFM dipilih karena AFM merupakan

pengompleks yang selektif untuk Cs.

Pada penelitian ini peleburan con-

toh ikan tuna dilakukan dengan des-

truksi secara basah (2), yaitu dengan

campuran asam sulfat, asam nitrat, dan

H O , dan destruksi dengan H-0, saja.

Alasan memilih destruksi secara basah

ialah karena pada destruksi secara

kering (pengabuan) suhu yang diperlukan

cukup tinggi, yaitu antara 550 dan

700 C. Pada suhu tersebut kemungkinan
137

sekitar 30% Cs yang ada akan menguap

137
(2). Standar Cs sengaja ditambahkan

ke dalam daging ikan tuna sebanyak

160,74 dan 80,37 pCi lalu diisolasi

kembali untuk mengetahui keandalan

metode isolasi yang digunakan.

TATA KERJA

PeAe.ak&Z ICLmid: Semua pereaksi ki-

mia yang digunakan berkualitas pro-a-

nalisis buatan Merck. Cs yang digu-

nakan buatan Amersham dengan aktivitas

9,34 tnCi/ml pada tanggal 1 Agustus

1979, dalam bentuk garam klorida.

PeJialatan. Detektor Nal(Tl), 3"x3"

berbentuk sumur (well type) buatan

ORTEC yang dihubungkan dengan pengana-

lisis salur ganda buatan CANBERRA, di-

gunakan untuk mengukur aktivitas 137Cs

dalam larutan. Untuk destruksi diguna-

kan seperangkat alat peleburan basah

("Kieldahl Apparatus") merk Gallenhamp.

?tn.aobaan dzngan Uvuvtan Standout,

Larutan standar Cs yang mempunyai

aktivitas 160,74 dan 80,37 pCi masing-

masing dibuat dengan memipet 100, dan

200 yl larutan standar Cs yang tnem-

punyai aktivitas 8,037 x 10 pCi/ml,

lalu diencerkan menjadi 200 ml dengan

HN0_ pH 2. Pada larutan standar terse-

but ditambahkan AFM sebanyak 80, 100,

dan 120 mg dan diaduk hingga homogen

lalu disaring. AFM yang telah menyerap

Cs dicuci dengan 5 ml NH40H 6N lalu

dituang ke dalam tabung pencacah untuk

diukur aktivitasnya.

Pelzbu/ian dzngan. CcmptxMn

Sul6<vt, Mam tiittuvt, dan Hldfiogzn

ok&<Lda. Dua ratus gram daging ikan tu-

na dipotong-potong, dimasukkan ke da-

lam labu bulat, ditambah 25 ml H2S(>4 6N

dan 50 ml HN0_ 6N, lalu dipanaskan.

Setelah mendidih ditambaViakan H ^ 30X

pelan-pelan sampai larutan jernih. La-

rutan hasil peleburan dikerjakan se-

perti pada larutan yang kondisinya

menghasilkan recovery terbaik, ialah

AFM yang ditambahkan 120 mg dan lama

penyerapan 7 jam. Percobaan ini dilaku-

kan dengan 5 kali ulangan.

PeZebuAan dengan Hidtiogen Pvuok-

6-lda. Oua ratus gram daging ikan tuna

dipotong-potong, dimasukkan ke dalaro

gelas beker lalu ditambahkan H.O^ 30Z

sebanyak 200 ml. Kemudian dipanaskan di-
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atas penangas air sambil ditambah H 0

lagi sampai larutan tidak berbusa.

Larutan disaring, diberi Cs, kemudi-

an dikerjakan seperti pada larutan

standar, dengan penambahan AFM 120 mg

dan lama penyerapan 7 jam. Percobaan

dilakukan dengan 5 kali ulangan.

Va.noA.apan pada Ikan Tana. Cara pe-

leburan yang dipilih untuk diterapkan

pada ikan tuna ialah dengan menggunakan

H«0,, saja. Cs mula-mula ditambahkan

ke dalam 200 g daging ikan yang telah

dipotong-potong, lalu ditambah 200 ml

H«0« 30% dan dipanaskan di atas pena-

ngas air. Penambahan H?0 diteruskan

sampai tidak berbusa. Larutan diencer-

kan sampai 200 ml, pH-nya dibuat 2 de-

ngan menambahkan HNO.,. Setelah itu

dimasukkan 120 mg AFM ke dalamnya dan

didiamkan selama 7 jam. Ketnudian di-

saring dan AFM yang telah menyerap

1 7Cs dilarutkan- dengan 5 ml NH OH 6N,

lalu dipindahkan ke tabung pencacah

untuk diukur aktivitasnya.

HASIL DAN PtMBAHASAN

Dari Tabel 1 terlihat bahwa makin

banyak AFM yang ditambahkan dan makin

lama waktu penyerapan, makin banyak

Cs yang terserap. Ternyata bahwa

pada penambahan AFM 120 mg dan waktu

penyerapan 7 jam, sekitar 97% Cs da-

ri larutan baik dengan aktivitas 160,74

maupun 80,37 pCi telah terserap oleh

AFM.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pene-

rapan kondisi di atas pada larutan ha-

sil destruksi secara basah dengan H_0_-

lebih baik daripada dengan campuran

asatn sulfat , asam nitrat, dan H,0 .

Cs yang didapat kembali pada larut-

an hasil destruksi dengan H_0_ sekitar

84% dengan penyimpangan sekitar 2%, se-

dangkan pada larutan hasil des-

truksi dengan campuran asam sulfat,

asam nitrat, dan H«0~ hanya sekitar 46%

dengan penyimpangan 3% masing-masing

dengan 5 kali ulangan. Hal ini dise-

babkan larutan hasil destruksi de-

ngan campuran asam dan H_0. kondisinya

terlalu asam, sehingga merapengaruhi
137

penyerapan Cs oleh AFM (3).

Pada Tabel 3, hasil penerapan me-

tode destruksi dengan H ?0 ? pada ikan
137

tuna yang telah diberi Cs tnemberikan
recovery 80% dengan penyimpangan 4%

137
pada batas ketangguhan 95%. Cs yang

didapat kembali sekitar 80% karena

contoh ikan tuna sendiri terdiri dari

beberapa macam senyawa organik sehingga

mempengaruhi matriks larutan contoh.

Destruksi dengan H 0 lebih baik karena

pengaruh pengotoran oleh pereaksi lebih

sedikit bila dibandingkan dengan des-

truksi menggunakan campuran asam sul-

fat, asam nitrat, dan H_0?

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dipero-

leh metode penentuan Cs dalatn ikan

tuna dengan pengompleks amonium fosfo-

molibdat (AFM). Peleburan yang ter-
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baik ialah dengan hidrogen peroksi-

da, karena dengan cara tersebut dipero-

leh hasil recovery yang cukup ting-

gi dengan penyirapangan yang rendah.
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Tabel 1. Persentase penyerapan Cs dari larutan standar oleh
AFM pada berbagai variasi berat, aktivitas, dan
waktu penyerapan

Berat
AFM
(mg)

t ivitas 137Cs
s. (PCD

\

80

100

120

3

65

66

73

jam

,48

.53

, 4 4

160

5

84

84

94

i .74

jam

.47

,02

,57

7

85

90

96

jam

.51

.96

,59

3

65

69

74

jam

,43

,32

, 12

80, 37

5 jam

85,

90.

96,

11

76

36

7

85

90

97

jam

.92

.74

.46

Hull r«t«-r«t« dari 3 kali ulangan

137rTabel 2. Persentase Cs yang didapat kemoali dari larutan
hasil peleburan ikan tuna yang diberi Cs.

Aktivitas 137Cs (pCi) Pelebumn dengan

H2SO4 • HNO3 • II2O2 I I2O2

160

80

,74

,37

47,60
45,59

• 2,

±2<
54

23

85

83
,21

,86

* 2,27
•_ 2,09

Hul l rata-rata dari 5 kali ulangan
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DJSKUSI

Tabel 3. Persentase Cs yang didapat kembali dari ikan tuna
yang uibei'i Cs la in ejdilebur dengan H2O;,.

Aktivitas l 3 7Cs (pCi) Harga ra ta - ra ta

160,74

80,37 79,50

Hasil ra ta - ra ta dari 5 kal i ulangan

Simpangan boku (%)

4,09

3,56

N- H1LMY :

»<-t«'ksi Cs d.jn basil fisi lainnya

makin banyak dimhita sebdf»ai syjrjt

bag i komoditi fkspor bahan pangan

soprrti residu pada b i j i-b i i i an dan

[>rndnk ik.jii. 01 eh karen;j penentuan

Cs sudah mcrupakan pt-kcrjaan rut in

BATAN, sejauh mana metode yang Anda

komb.jtigkan dapat mcroperba iki met ode

nil in y.-jng telah dipakai ? Bcrap.i batas

ni,iksip!.il kontamin.isi f:.s d.j I an bahan

pan Ran '(

VUMIARTI :

S o I am.< i n i b a r u I r - r b . i i . i K p.iclci p e n j ' u k u r -

-III a k i i v i t . i s t t i i a l , <\un h a . s i l n y a n a s i h

d i s c k i i a r \V.\. M e t o d o i n i a k a n m o n g a t a -

s i i i n . i b i l . i BG c u k u p t i n JJ f» i s r h i n g -

f'a p c r l i i d i t c n t u k a n i n d i v i d u r a d i o -

n u k l i d a n y a ( C s ) . f iat a s m a k s intuni : 6

B q / k p , d . i l a i ' i ba l l . . , ) m a k a n a n ( 1 6 4 pC

SOFYAN YATIM :

I. Dcst ruksi donp,nn H O sai.i t idak

dapat dilakukan untuk ch-slruksi ba-

tian organik. Seharusnya destruksi

dilakukan dengan pereaksi Fe +

H2°2 yang akan menghasilkan OH ra-

dikal. Proton OH radikal inilah yanjj

bcrperan dalam destruksi bahan or-

j»anik. Kenapa Anda hanya mengguna-

kan H O dalam destruksi ini ?
137

Mctodc analisis Cs dengan AFM

ad.ilah metode yang telah baku. A-

pakah metode ini perlu diselidiki,

mengingat metode tersebut telah me-

rupakan met ode baku ?

YUM1 ART! :

Karen.i H O merupakan oksidator yang

mempunyai kemampuan tinggi. Ues-
+2

truksi dengan H.O_ + Fe (pereaksi

Fonton) pernah dicoba, tetapi ha-

silnya kurang baik. Kemungkinan Fe
yang ' ditambahkan sudah berubah

men iadi Ke

UnLuk contoh ikan tuna belum me-

rcipakan met ode baku, maka saya ang-

gap porlu diselidiki.
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MADE SUMATRA :

Bagaimana cara mengidentifikasi secara

fcualitatif dan fcuantitatif andaikata

ada radionuklida lain selain

lam sampel ?

137
Cs da-

YUMIARTI :

Cara mengidentifikasi ialah dengan me-

lakukan pemekatan sesuai dengan ka-

rakteristik radionuklida yang akan di-

tentukan dan diukur dengan MCA dengan

detektor spesifik untuk Low Level Co-

unting.

YUNUS HASAN :

Komentar : Metode penentuan produk fisi

cukup dengan pengembangan me Code pe-

nentuan Cs dan Sr karena kedua ra-

dionuklida ini yang dominan dan mewa-

kili radionuklida lain.

apakah dilakukan pula terhadap contoh

standar ikan tuna ? (Kalau tidak salah

ada Reference Standard Ikan Tuna).

YUMIARTI :

Sudah dilakukan pada reference stan-

dard, tetapi tidak terdeteksi. Kemung-

kinan karena contoh Reference Standard

Ikan Tuna terbatas,yaitu hanya 50 g.

ROCHESTRY SOFYAN :

Pada Tabel 3, tidak dilakukan penentuan
137

pada ikan tanpa penambahan Cs. Ba-

gaimana Anda yakin bahwa Cs yang

terukur hanya berasal dari Cs yang

ditambahkan ?

YUMIARTI :

Sudah dilakukan, tetapi tidak terde-

teksi.

SUPANDI :

Untuk meyakinkan kebenaran metode ini
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PENENTUAN UNSUR MIKRO DAN RUNUTAN DALAM CONTOH TEH DENGAN CARA
ANALISIS PENGAKTIFAN NEUTRON

J u n e M e l l a w a t i * , M i n a r n i A . * , dan S u r t i p a n t i S . *

ABSTRAK

PENENTUAN UHSUR MIKRO DAN RUNUTAN DALAM CONTOH TEH DENGAN CARA ANALISIS PENGAKTIFAN NEUTRON.
Analisis unsur Br, La, Ca, Sc, Cr, Fe, Rb, Sb, Co, Zn, Eu, As, Se, Cs, dan Hg dalam contoh teh dari pa-
saran Indonesia telah dilakukan, baik unsur dalam jumlah mikro atau runutan. Analisis dilakukan dengar.
mengiradiasi contoh raenggunakan sumber neutron.dalam reaktor TRIGA-MARK di Pusat Penelician Teknik
Nuklir, Bandung, yang mempunyai fluks neutron 10 n cm S . Iradiasi dilakukan aelama 36 jam, diikuti
pendinginan 2 hari. Pengukuran energi sinar gamma dilakukan dengan menggunakan alat penganalisis salur
ganda (Multi Channel Analyzer). Hasil analisis yang diperoleh ialah Br 2,84 - 4,95 ppra; La 0,13 - 3,84
ppm; Sc 0,10 - 0,88 ppm; Cr 0,18 - 1,03 ppm; Ca 0,28 - 0.94Z; Fe 161,33 - 894,11 ppm; Rb 50,42 - 144,61
ppm; Sb 0,09 - 0,88 ppra; Co 0,06 -" 0, J8 ppm; Zn 11,17 - 33,50 ppm; Eu 0,01 - 0,06 ppm; As 0,14 - 1,50
ppm; Se 3 - 60 ppb; Cs 0,07 - 0,38 ppra; dan Hg 10 - 80 ppb.

ABSTRACT

DETERMINATION OF MICRO AND TRACE ELEMENTS IN TEA LEAVES BY NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS. A n a l y s i s of
Br, La, Ca, S c , Cr, Fe , Rb, Sb, Co, Zn, Eu, As , Se , Cs , and Hg i n t e a l e a v e s samples has been c a r r i e d
out e i t h e r as micro or t race e l e m e n t s . A n a l y s i s were c a r r i e d out by i r r a d i a t i n g t h e s a n p l e s for 36 hours
fo l lowed by 2 days c o o l i n g in TRIGA-MARK r e a c t o r , a t thermal neutron f l u x o f 10 n cm s . A H u l t i
Channel Analyzer was used for i d e n t i f y i n g the energy o f gamma ray e m i t t e d . The r e s u l t s obta ined in term
of c o n c e n t r a t i o n range were Br 2 . 8 2 - 4 . 9 5 ppm; La 0 . 1 3 - 3 .84 ppm; Sc 0 .10 - 0 . 8 8 ppm; Cr 0 . 1 8 - 1.03
ppm; Ca 0 . 2 8 - 0 .94Z; Fe 161.33 - 894 . 11 ppm; Rb 5 0 . 4 2 - 144.61 ppm; Sb 0 . 0 9 - 0 . 8 8 ppm; Co 0 . 0 6 - 0 . 1 8
ppm; Zn 11.17 - 33 .50 ppm; Eu 0 .01 - 0 . 0 6 ppm; As 0 .14 - 1.50 ppm; Se 3 - 60 ppb; Cs 0 . 0 7 - 0 , 3 8 ppm;
and Hg 10 - 80 ppb. •

PENDAHULUAN

Analisis pengaktifan neutron telah

banyak digunakan untuk menentukan un-

sur mikro atau runutan ( t race) . De-

ngan cara anal is is ini deteksi limit

yang dicapai sampai orde nano gram (1).

Teh adalah salah satu jenis mi-

numan yang banyak dikonsumsi oleh pen-

duduk di seluruh dunia, baik pendu-

duk yang berpenghasilan tinggi tnaupun

rendah. Berdasarkan telaah pustaka,

ternyata bahwa unsur mikro tnaupun ru-

nutan dalam teh cukup banyak, baik yang

•Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

esensial maupun nonesensial (bera-

cun) (2). Hal ini mungkin terjadi aki-

bat penggunaan pupuk atau pestisida

pada tanaman tersebut, karena dosis

pemupukan mempengaruhi kadar unsur hara

dalam daun (3). Seperti telah dike-

tahui, jenis pestisida yang diguna-

kan pada tanaman teh ialah metilbromida

dan trikarbamik (mengandung bahan aktif

Zn, Fe, M, dan etilen bisditiokarbamat)

sebagai fungisida, sedang jenis pesti-

sida sebagai insektisida yang diguna-
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kan ialah nogos, tamaron, lannate, dan

sebagainya.

Untuk mengetahui kadar unsur mikro

dan runutan dalam teh, maka dilakukan

penelitian analisis unsur tersebut

dengan cara pengaktifan neutron (APN).

Cara ini cukup peka untuk unsur-unsur

yang sulit dideteksi dengan spek-

trometri serapan atom atau fluore-

sensi sinar-X (2) dan tidak tnemerlu-

kan proses kimia terlebih dahulu. Da-

lam penelitian ini telah dilakukan

penentuan unsur Br, La, Ca, Sc, Cr, Fe,

Rb, Sb, Co, Zn, Eu, As, Se, Cs, dan Hg

dalam contoh teh yang dibeli di pasar

dengan cara mengiradiasi contoh di re-

aktor TRIGA-MARK di Pusat Penelitian

Teknik Nuklir Bandung.

Tujuan penelitian ini ialah untuk

mengetahui sarapai seberapa jauh kemam-

puan metode APN untuk menganalisis un-

sur-unsur tersebut dalam contoh teh.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat

dipakai sebagai tambahan informasi bagi

masyarakat.

TATA KERJA

Btxhan. Bahan penelitian meliputi 7

ma cam contoh teh produksi dalatn negeri

dengan merek dagang yang berbeda, yaitu

teh Tongci (perusahaan teh Tegal), Sa-

riwangi (perusahaan teh Jakarta), Go-

pek, Poci dan Botol (ketiganya dari

perusahaan teh Slawi), Bandulan (peru-

sahaan teh Pekalongan), dan Goalpa-

ra (perusahaan teh Sukabumi) yang ke-

semuannya mudah di peroleh di pasaran.

Dari masing-masing pak teh diambil

secara acak sebanyak 0,5 gram, lalu

dianalisis. Sebagai standar digunakan

standar "Orchard Leaves" (SRM-1571) da-

ri National Bureau Standard.

?ZfwJbxtan. Alat yang digunakan^ ya-

itu penganalisis salur ganda (Multi

Channel Analyzer) ND-62 yang mempunyai

4096 saluran, dan dirangkaikan dengan

detektor germanium murni (Princeton Ga-

mma Tech; model IGC-11 No Seri DI-

445) dengan diameter 7,5 cm, dan pre-

amplifier/ amplifier (ND-62 No Seri 84-

0407). Alat tersebut mempunyai reso-

lusi (FWHM) 3,75 keV untuk energi ga-

mma 1332,4 keV dari 60Co.

?flOit<LduJi AnatU'ii. Contoh teh di-

keringkan dalam oven pada suhu 65 C

selama 24 jam, lalu dihaluskan. Ke-

mudian diambil secara acak sebanyak 0,5

gram, dimasukkan ke dalam vial po-

lietilen dan ditutup. Contoh tersebut

diiradiasi di reaktor TRIGA-MARK di

Pusat Penelitian Teknik Nuklir, Bandung

yang mempunyai fluks neutron 10 n

cm s selama 36 jam, lalu didinginkan

selama 2 hari. Untuk standar dilaku-

kan hal yang sama, yaitu menggunakan

standar "Orchard Leaves" (SRM-1571) da-

ri NBS. Untuk menentukan kadar air, teh

dikeringkan dalam oven pada suhu 1 10 C

selama 1 jam. Untuk mengetahui unsur

yang terlarut dalam air, contoh teh di-

perlakukan sebagai berikut; ke dalam +

300 ml air suling mendidih (+ 3 cang-
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kir) dimasukkan mas ing-mas ing contoh

teh secukupnya (2,5 gram) dan dibiarkan

selama 5 - 1 5 menit lalu disaring.

Ampas teh dikeringkan dan kemudian

diperlakukan sama dengan contoh teh

yang tidak diseduh untuk kemudian

diiradiasi.

T&kYuk Vo.nc.CiC.ahan. Contoh yang su-

dah diiradiasi dan didinginkan dica-

cah dengan alat penganalisis salur gan-

da. Kalibrasi energi menggunakan Co

yang mempunyai energi 1173 dan 1332,4

keV dilakukan pada setiap pengukuran.

Pencacahan dilakukan selama 1800 detik

pada jarak 30 cm dari detektor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan berbagai unsur mikro dan

runutan dalam contoh teh telah di-

teliti, demikian juga dalam ampas teh

yang telah diseduh selama beberapa

menit dengan air suling mendidih, untuk

mengetahui berapa banyak unsur tersebut

yang terlarut dalam air seduhan teh.

Unsur-unsur yang ditentukan adalah

seperti yang tertera dalam Taber I.

Hasil analisis unsur dalam contoh teh

tertera dalam Tabel 2, dan Ganibar 1.

Hasil tersebut adalah harga perata dari

lima kali ulangan.

Penentuan unsur brom (Br), arsen

(As) dan stibium (Sb) ditentukan se-

ft 9 7ft

bagai isotop Br (554,3 keV), As

(559,2 keV), dan '"sb (564,1 keV).

Ketiga unsur tersebut dapat ditentukan

secara langsung karena tidak mengalami

gangguan (Gambar 2). Demikian juga un-

tuk penentuan unsur seng (Zn) d.v .

skandium (Sc) yang ditentukan sebagai

isotop 65Zn (1115,4 keV) dan 4°Sc

(1120,3 keV) (Gambar 3). Untuk unsur

merkuri (Hg), sebagai isotop
203Hg.

(279,2 keV) ditentukan dengan memperhl-

tungkan faktor koreksi terhadap Se.

(279,5 keV), karena keduanya mempu-

nyai energi sinar y hampir sama se-

hingga menggangu dalam pengukuran (5) .

Penentuan unsur lain sepert i Fe, Cs,

Co, Cr, Ca, Rb, Eu, Sc, dan La dapat

dilakukan secara langsung tanpa meng-

alami gangguan. Unsur tersebut

ditentukan sebagai isotop Cs (795

keV), 75Se (264,6 keV dan 136 keV),

51Cr(320 keV), 46Ca (1298,6 keV), 85Rb

(1077 keV), 59Fe (1098,6 keV dan 1291,5

keV), 60Co (1173,1 keV dan 1332,4 keV)

dan 140La (1595,4 keV dan 486,8 keV).

Penentuan secara kuant i ta t i f meng-

gunakan perhitungan secara nisbi (4)s

yaitu :

V contoh - C?s x V .t.nd.rCps standar

W • kadar unsur dalam

Cps " Jumlah cacah t lap detlk
(count per second)

Metode APN ini sebelumnya telah

diterapkan pada standar "Orchard

Leaves" (SRM-1571) dari NBS dengan

ulangan percobaan sebanyak 5 kali dan

hasilnya tertera pada Tabel 3.

Unsur-unsur beracun seperti se-

lenium (Se), merkuri (Hg), brom (Br),
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arsen (As), stibium (Sb), dan krom (Cr)

merupakan unsur racun yang paling

menarik dibicarakan karena dari hasil

pengamatan menunjukkan bahwa kelarut-

annya dalam air seduhan teh cukup besar

(Tabel 4).

Harga rata-rata tertinggi kan-

dungan unsur Se dalam contoh teh adalah

0,06 ppm, dan dalam aropas teh 0,02 ppm.

Ini berarti + 66% kandungan Se dalam

teh larut dalam air seduhan teh.

Apabila rata-rata orang minum teh

sehari 3 cangkir (i 2,5 gram teh dalam

300 ml) maka tubuh akan menerima unsur

Se sebanyak 0,10 Ug/hari. Jumlah ini

masih lebih kecil dari jumlah Se yang

diperbolehkan masuk ke dalam tubuh ma-

nusia yaitu 56 -326 ug/hari (6).

Harga rata-rata tertinggi kan-

dungan unsur merkuri (Hg) dalam con-

toh teh adalah 0.08 ppm dan da-

lam ampas teh 0,03 ppro. Ini berarti +

62% kandungan Hg dalam teh larut dalam

air seduhan teh. Apabila rata-rata

orang minum teh sehari 3 cangkir (t 2,5

gram teh dalam 300 ml),maka Hg yang

masuk ke dalam tubuh manusia sebanyak

0.13 yg/hari. Jumlah ini masih lebih

kecil daripada jumlah unsur Hg yang

diperbolehkan WHO/FAO, yaitu 42,9

Vg/hari (7).

Harga rata-rata tertinggi kan-

dungan unsur arsen (As) dalam con-

toh teh adalah 1,50 ppm, sedang da-

lam ampas teh 0,07 ppm. Ini berarti x

95% kandungan As dalam teh larut dalam

air seduhan teh. Apabila rata-rata

orang minum teh sehari 3 cangkir (+.2,5

gram teh dalam 300 ml) maka As yang

masuk ke dalam tubuh manusia 3,58

yg/hari. Jumlah ini masih lebih kecil

dari jumlah unsur As yang diperbolehkan

yaitu 40 yg/hari (6).

Harga rata-rata tertinggi kan-

dungan unsur brom (Br) dalam con-

toh teh adalah 4,95 ppm, sedang da-

lam ampas teh 1,45 ppm. Ini berarti

bahwa* 70% kandungan Br dalam teh la-

rut dalam air seduhan teh. Apabila

rata-rata orang tninum teh sehari 3

cangkir (±2,5 gram dalam 300 ml) ma-

ka tubuh akan menerima unsur brom 8,75

yg/hari. Jumlah ini masih lebih kecil

dari jumlah Br yang diperbolehkan masuk

ke dalam tubuh menusia, yaitu 1 mg/hari

(5).

Harga rata-rata tertinggi kan-

dungan unsur stibium (Sb) dalam con-

toh teh adalah 0,88 ppm, dan da-

lam ampas teh 0,64 ppm. Ini ber-

arti bahwa sekitar 27% kandungan Sb

dalam teh larut dalam air seduhan teh.

Apabila rata-rata orang minum teh

sehari 3 cangkir (±.2,5 gram teh dalam

300 ml) maka tubuh akan menerima unsur

Sb 0,6 yg/hari. Jumlah ini masih di

bawah harga yang diperbolehkan yaitu

36-178 Vg/hari (6).

Harga rata-rata tertinggi kan-

dungan unsur krom (Cr) dalam contoh teh

adalah 1,03 ppm, dan dalam ampas teh

0,13 ppm. Ini berarti ± 87% kandungan-
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krom dalam teh larut dalam air seduhan

teh. Apabila ratarata orang minum teh

sehari 3 cangkir (+2,5 gram teh dalam

300 ml) maka tubuh akan menerima unsur

krom 2,25 yg/hari. Jumlah ini masih di

bawah batas maksimum yang ditetapkan

oleh WHO, yaitu 0,05 ppm (6).

Dari hasil analisis pada lima kali

pengambilan contoh, ternyata antara

merek satu dan merek yang lain, dan teh

dalam satu merek pun hasilnya berva-

riasi (Tabel 2). Hal ini mungkin dise-

babkan oleh kondisi tanah tempat teh

ditanam, pemberian pupuk dan pestisi-

da, serta tempat memproses teh yang

berbeda-beda.

KESIMPULAN

Dengan metode analisis pengak-

tifan neutron, kandungan unsur mi-

kro dan runutan dalam contoh teh da-

pat ditentukan secara serempak, tan-

pa melalui pemisahan. Contoh yang

diperlukan cukup sedikit, yaitu se-

kitar 0,50 gram. Dari hasil ana-

lisis unsur beracun dalam contoh teh>

seperti Se, Hg, As, Sb, Br, dan Cr,

ternyata bahwa kadar masing-mas ing

unsur tersebut dalam teh tnasih belum

tnembahayakan.
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Tabel 1. Data nuklir unsur-unsur yang ditentukan secara
APN (Anal is i s Pengaktifan Neutron).

Unsur

As

Br

Se

Hg

Sb

Fe

Co

Cr

Zn
Ca
Rb

La
Eu

Sc
Cs

Isotop dan

76,
As

8 2Br
7 SSe
203Hg
1 2 2Sb
S 9Fe
60Co
51Cr
65Zn
4 7 Ca
8 6Rb
1 4 0 La
1 5 2 Eu

4 6 Sc
1 3 4Cs

Waktu paruh (.Vi)

(26,4 jam)

(3S.3 jam)

(120.4 hari)

(46 hari)

(60,6 hari)

(45,6 hari)

(5)2 hari)

(27.8 hari)

(243 hari)

(4,54 hari)

(18,6 hari)

(40,27 jam)

(12,7 tahun)

(84 jam)

(2,07 tahun)

Energi-Y (keV)

SS9.2 (100%),

554,3 (80%) ,

264,6 (100%),

279,1 (100%)

564 (100%)

1098,6 (100%)

1173,1 (100*)

320 (100%)

1115,4 (100%)

1296,9 (100%)

1076,6 (100%)

1595.4 (100%)

1407.4 (9O%0
121,8 (604)

889,4 (100%),

604,7 (100%),

5 Intensitas(%)

657 (14%)

777 (100%)

136 (90%)

, 1291,5 (100%)

, 1332.4 (100%)

, 486,8 (100%)

, 9 6 4 , 1 (55%),

1120,3 (100%)

795,8 (90%)

Tabel 2. Hasil perita kadar unsur Br, La, Ca, Sc, Cr, Fe, Rb, Co, Zn, Eu, As. Se, Cs, dm Hj
dalaa contoh teh, dinyatakan dalam Ug/g berat kering, kecuali Ca (dalaa %).

Unsur

Br
La

Ca {»)

Sc

Cr

Fe

Rb

Sb

Co

Zn
Eu

AS

Se

Hg

Cs

3

1

0

0

0

253

38

0,

0,

16,

0,

0,

0 ,

0 .

0 ,

Tongci

. 7 2

. 3 3

, 9 4

.19

, 4 4

, 5 6

. 5 4

,41

,18

,94

,04

.51

,05

025

34

*_ 1

• 0

1 °
• 0

i o
1 25
• 6,

1 - 0.

i °<
1 3'
• 0

1 °>
1 °.
,«_ 0,

.*. °.

, 30

,31

, 9 3

.01

. 1 8

,7S

,21

,36

,01

,66

,19

,07

,02

01

58

3

3

0

0

0

161

66

0

0,

24,

0,

1,

0 ,

0 ,

0 ,

Bandulan

,63 +_

,84 *

,46 *_

,18 •

,18 •_

,33 •

,13 _»

,59 ^

,13 •

,29 •

,01 ^

,50 j .

,005*_

07 «•

38 •

0

3

0

0

0

83,

8,

0,

0,

8,

0 ,

0 ,

.14

. 2 5

,30

,02

,10

,12

,13

,60

,03

,44

OS

15

0,001

U,

0 ,

02

61

Goalpj

4

0

0

0

0

162,

36,

0 ,

0,

16,

0 ,

0 ,

0 ,

0 0 ,

0 ,

,95 i

,75 H

,28 <

.11 •
,34 +

i r a

• 3

• 0

• 0

0

0

,08 «28,

,12 •

,37 •

,06 •

57 +

02 _.

40 •

06 •

03 *_

14 *

6,

0,

0 ,

1,

0 ,

0 ,

0 ,

o.
0 .

.37

.21

.11

,03

.39

,37

,01

.32

.04

OS

11

60

02

01

50

Merk contoh teh

Z

0

0

0

0

341

56,

0,

0,

32 ,

0 ,

0 ,

0 ,

o.
o,

Gopek

, 84

, 7 5

, 3 0

,10

,50

,46

,42

,09

.13

56

,03

60

03

04

34

*_ 1

• 0

* 0

* 0

+ 0

+15

• 7

• 0

i °.
i17.
1 °,
. 0 ,

• o,

• o .

±°.

, 6 8

. 6 2

,19

.30

.06

,58

,S1

.28

,05

,27

,16

,05

02

02

50

3

0

0

0

0

663

57

0,

0,

33 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

Sariwangi

,11 <

, 1 3 <

,50 *

,16 •

,84 •

,15 •

,50 +

,53 •

,17 +

,50 *_

,02 *_

,95 *_

04 ^

08 •

07 *_

•_ 1

: °
0

0

0

1

7,

, 0,

0,

5,

0,

0,

0,

0,

0 .

,76

,30

.70

.41

.95

. 38

,58

.72

.04

.79

.13

,93

,02

03

21

2

0

0

0

1

894

78

0

0,

11,

0,

0,

0 ,

0 ,

0 ,

Poci

,88 t

,21 ^

• 4 S I.19 *,

,03 *_

,11 ^2

,00 *_

,78 •

, 1 2 *

,17_»

,03 + :

,50 ^ i

003+0

01 ^ 1

30 • 1

1.69

0,40
0,67
0.54

1.01
!7,91
8,83
0,80
0,03
3,34
0,17
0.07
.001

9,01

9,52

Botol

J.9S

2.79
0

0

0

6(3

144

0

0,

39,

. 33

,88

.25

.25

.16

.88

,16

.is
0.06
0,

0.

0,

0 ,

,14

*_ 1,98

*_ 1,60

•^0,31

•^0,93

^0.55

^315,04

•12,01

•^0,01

* 0,08
^5,02
•^0,21

• 0,04

,003*0,005

03

35

• O.OJ

• 0.61
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Tabel 3. Perbandingan hasil analisis kandungan unsur dalam
SRM-1S71 USNBS (Orchard Leaves) dengan hasil yang
tertera dalam sertifikat.

Unsur Hasil a n a l i s i s (ppm) Kadar dalam s e r t i f i k a t (ppm)

As
Br
Se
Hg
Sb

Fe
Co
Cr
Zn
Ca

Rb
La
Eu
Sc
Cs

12,89
11,03
U.10
0,16
3,15

309
0,26
2,31

26,01
2,19

12,44
1,49

90
85,94
41,50

+ 8,13
V 4,64
~ 0.07
+ 0,02
+ 1,20

+ 16,46
+ 0,01
+ 0,20
+ 7,27
+_ 0,66*

+ 3,27
~ 1,20**
* 18**
T 20,15**
+ 10,50

10 + 2
110)

0,08
0,155
2,90

300

+ 0,01
+ 0,015
T0.30

+ 20
• (O.TO)
U,

25
2,

12
1,20
90
90
32

,30)
+ 3
,09*

+ 1
~ 0,40**
+ 10**
7 60**
+ 10

* Hasil analisis dalam %
** Hasil analisis dalam ppb

Tabel 4. Harga perata kadar unsur dalam semua contoh teh, aropas teh,
dan yang larut da lam air seduhan.

Unsur

Br

U

Ca

Sc

Cr

Fe
Rb

Sb

Co

Zn

Eu

As

Se

Hg

Ce

Kadar unsur dalam

teh (Ug/g)

3,58

1,37

0,46*

0,26

0,51

451,28

68,12

0,52

140**

23,60

30**

0,66

30**

40**

0,27

Kadar unsur dalam

ampas teh (Ug/g)

1,07

0,71

0,42*

0,16

0,06

342,65

31,25

0,36

88,78**

12,73

8,30**

0,05

10,87**

26,50**

0,13

Kadar unsur yang la-

rut dalam air (%)

72,10

51,47

8,85

35,68

87,90

24,06

54,18

27,27

36,57

45,98

72,50

93,35

63,33

33,32

51,47

* Harga perata dalam %
** Harga perata dalam ppb.
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Ganibar 1. Spektra sinar-Jf radionuklida dalam contoh teh. Waktu iradiasi 36 jam
dengan neutron termal dan pendinginan selama 2 har i .

•?

*>*
f

s]

TO

Gambar 2
Energi

. Spektra sinar-7,82Br (554,3 keV),76As
(559,2 keV), n 2 S b (564,1 keV} dalam
contoh teh. Waktu iradiasi 36 jam de-
ngan neutron terraal dan pendinginan se-
laroa 2 hari .

Energi (keV)

Gambar 3. Spektra sinar-jr 6S2n (1HS.4 k«V)
dan «Sc (1120,3 keV) dalam contoh
teh. Waktu iradiasi 36 jam dengan
neutron termal dan pendinginan se-
lama 2 har i .
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DISK.USI

ULFA THAMIN :

Berapa gram teh yang Anda seduh dalam

air, dan atas dasar apa patokan terse-

but ?

JUNE MELLAWATI :

Untuk mengetahui berapa banyak unsur

yang larut dalam seduhan teh maka saya

mengambil patokan ukuran dari salah

satu produk teh, yaitu Sariwangi yang

menyertakan etiket aturan pakai yaitu :

"Untuk 300 ml air dibutuhkan 2,5 gram

teh". Untuk produk teh merk lain yang

tidak menyertakan etiket aturan pakai,

dipakai patokan tersebut supaya sera-

gam. Sebenarnya cara ini untuk bebera-

pa produk teh kurang tepat, karena

orang minum teh kepekatannya bergan-

tung pada selera.

JUNE MELLAWATI :

). Energi y vang diukur berasal dari

radionuklida :

L., 4 6 3

1 2 2

Br,
8 6

6Sc,

Rb, 2Sb,

. 7 6As, 7 5Se, dan 2 0 3Hg.

2. Tidak ada. Karena pengukuran dilaku-

kan 2 hari setelah contoh yang dii-

radiasi keluar dari reaktor se-

hingga gangguan spektra dari radi-

onuklida berumur pendek (orde de-

tik, menit, dan jam) dapat diabai-

kan. Cacah yang diukur adalah cacah

bersih (net count) dengan base line

1/2 tinggi spektra dari radionu-

klida yang terdeteksi.

SOFYAN YATIM :

1. Energi y yang Anda ukur berasal dari

radionuklida apa ?

2. Apakah tidak ada gangguan spektra

dari radiasi yang Anda ukur ? Jika

ada bagaimana cara yang Anda lakukan

untuk mereduksi gangguan spektra ?
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PENENTUAN 6°Co DALAM CONTOH AIR DAN AIR LAUT DENGAN PENGOMPLEKS
2-NITROSO-1NAFTOL

S u r t i p a n t i S . * , Syaefud in S . * , dan June M e l l a w a t i *

ABSTRAK

60,.PEHEHTDAN " uCo DALAM COHTOH AIR gAN AIR UHFT DEHGAN PENGOMPLEKS 2-HITROSO-1-NAFTOL. Dal an.
penelitian ini Celah ditefltukan kandungan Co dalan contoh air dan air laut setelah dilakukan peaekactn
dan penisahan. Pemekatan dilakukan dengan penukai ion IR-120, sedang untuk memisahkannya dari
unsur-unsur lain, dilakukan dengan ekstraksi.pelarut yang menggunakan pereaksi 2-nitroso-l-naftol dan
pelarut kloroform. PenenCuan kandungan Co dilakukan dengan mengukur aktivitas sinar?,,/ yang
dipancarkannya menggunakad alat penganalisis salur ganda (Multi Channel Analyzer) ND-62. K*dar Co yang
diperoleh kenbali dengan metode ini, berkisar ancara 80 dan 90Z.

ABSTRACT

60,
60-

DETERMINATION OF °"Co IS HATER AND SEA WATER USING 2-NITROSO-I-NAPHT0L REAGEH. The decennination ot
Co in water and sea water »ample has been carried out after being concentrated and separated. The

pre-concentration was carried out using iog^exchange resin IR-120, while the separation of Co fro* the
other elements vas done by extracting the Co with 2-nitroso-l-naphtol and cloroforra as the *olven.,The
activity of gamma ray emitted vas measured using a nulti channel analyzer, and the recovery of Co
found was about 80-90Z.

PENDAHULUAN

Berbagai macam metode telah di -

gunakan untuk memisshkan kobalt dari

unsur-unsur la in , di antaranya dengan

pengendapan sulfida, atau ekstraksi

pelarut. Kedua metode tersebut cukup

baik, te tapi tidak dapat dipakai untuk

penentuan kandungan kobalt yang sangat

kecil dalam contoh yang berjumlah besar

(1).

Dalam penelitian ini dicoba meng-

gabungkan metode pentekatan dengan pe-

nukar ion dan metode ekstraksi pela-

ru t . Pemekatan dilakukan dengan mele-

watkan contoh melalui kolom resin pe-

nukar ion. Setelah kation-kation yang

ada di dalamnya terikat oleh resin,

*Pusat Aplikasi Isotop'dan Radiasi, BATAN

kation-kation tersebut dielusi kembali

dengan menggunakan asain klorida IN.

Eluen kemudian digunakan sebagai contoh

yang akan dianalisis kandungan kobalt-

nya. Dengan cara seperti ini, maka da-

pat dilakukan pemekatan sesuai yang di-

inginkan secara cepat dan mudah.

Dengan menggunakan netode terse-

but, telah dicoba melakukan peraisahan

kobalt dari logam-logam lain, yaitu Ni,

Fe, Sn, Cu, Pd, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Mg,

dan Ca, dalam contoh air. Penukar ion

yang dipakai ialah resin Amberlite IR-

120, sedang untuk ekstraksi digunakan

pengompleks 2-nitroso- 1-naftol dengan

kloroform sebagai pelarut (2).
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Kobalt dalam larutan asam, dengan

senyawa 2-nitroso' 1-naftol C QHg (NO)

(OH) membentuk senyawa kompleks ko-

balt-nitroso-naftol yang berwarna me-

rah, menurut reaksi berikut (2) :

3C|QH6(NO)(OH)

Senyawa tersebut larut dalam kloroform.

Metode tersebut ternyata dapat di-

gunakan untuk memisahkan kobalt dari

campuran logam-logam lain yang ada da-

lam air, sehingga dapat diterapkan un-

tuk menentukan Co yang terdapat da-

lam contoh air.

Pada penelitian ini akan ditentu-

kan Co dalam contoh air dan air laut

dengan menggunakan metode tersebut, raa-

sing-mas ing sebanyak 5 liter, dengan

keaktifan 30 pCi/liter. Pemisahan di-

lakukan dengan menambahkan kobalt seba-

nyak 5-15 pg sebagai pengemban ke dalam

contoh (3).

Sebagai uii coba dalam ^eT\elitiat\

ini telah ditentukan kandungan kobalt

dalam air dengan berbagai macam logam

pengganggu masing-masing seperti ter-

sebut di atas, dengan menggunakan alat

spektrofotometer UV, pada panjang ge-

lombang 402 ntn. Untuk penentuan radio

nuklida Co yang kadarnya kecil di-

pakai alat penganalisis salur ganda

(Multi Cannel Analyzer).

Tujuan penelitian ini ialah untuk

mendapatkan metode nenentuan Co dalam

contoh air dan air laut untuk analisis

rutin.

TATA KERJA

-C KJLmla., Semua pereaksi ki-

mia yang digunakan berkualitas pro-a-

nalisis, buatan Merck. Larutan 2-nitro-

so-I-naftol, dibuat dengan melarutkan 1

gram 2-nitroso-1-naftol ke dalam 100 ml

asam asetat glasial, ditambah 1 gram

karbon aktif, dikocok, keraudian disa-

ring. Larutan penyangga natrium si-

trat (Na_C,Hc0.J 40% dibuat dengan
loot

melarutkan 40 gram natrium sitrat ke

dalam air. Larutan standar Co buat-

an Amersham, mempunyai keaktifan 9,7

jiCi/ml pada tanggal 1 April 1979. Pe-

nukar ion yang dipakai adalah resin Am-

berlite IR-120, ukuran 14-50 mesh.

Pzfmlatan. Peralatan yang digu-

nakan ialah penganalisis salur ganda

(MCA) ND-62 dengan 4096 saluran, yang

memakai detektor Hp Ge (Princeton Gamma

Tech; Mod IGC-11 No. Seri DI-445),

beTdiatnetet 7,5 cm ya-ng dvrangk.aiV.an

dengan preamplifier/amplifier (ND-62 No

Seri 84-0407). Alat tersebut mempunyai

resolosi (FWHM) 3,75 keV, untuk energi

gamma 1332,5 keV dari Co.

PfiO&tdu/i Ana£yL&<L&. Lima liter la-

rutan contoh yang mengandung Co 30

pCi/1 dan 5-15 ug Co sebagai pengemban,

pH 4-6 dialirkan melalui kolom penukar

ion yang berdiameter 3 cm dan tinggi 40

cm. Tinggi resin ddlam kolom 10 cm.

Kecepatan aliran contoh yang keluar
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dari kolom 25 ml/menit. Setelah semua

contoh dialirkan melalui kolom, kation

yang terikat oleh resin dielusi dengan

250 ml HC1 1 N, dengan kecepatan aliran

eluen 1 ml/menit. Eluen kemudian dima-

sukkan ke dalam corong pemisah, ditam-

bah 10 ml larutan natrium sitrat 40%,

pH diatur 3-4 dengan asam klorida atau

natrium hidroksida, kemudian ditambah

10 ml H O . 3%, didiamkan JO menit, di-

tambah 2 ml larutan 2-nitroso-1-naftol,

dan didiamkan selama 30 menit pada suhu

kamar. Kemudian larutan diekstraksi de-

ngan 10 ml CHC1., lalu fase organik

dipisahkan. Ke dalam fase air ditambah-

kan lagi 5 ml CHCl-j dan diekstrak-

si, fase organik dipisahkan, kedua fase

organik tersebut dijadikan satu, dan

dikocok dengan 20 ml HC1 2N untuk meng-

hilangkan Fe. Fase organik dipisahkan

lagi dan ke dalam fase organik tersebut

ditambahkan 20 ml NaOH dan dikocok

untuk menghilangkan kelebihan pereaksi

2-nitroso-J-naftol. Fase organik dipi-

sahkan lagi, kemudian diukur keaktif-

annya dengan penganalisis salur ganda

(MCA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan kobalt dari logam lain

dan penentuannya dengan UV-spektrofoto-

meter pada panjang gelombang 402 nm,

hasilnya tercantum dalam label 1.

Terlihat bahwa I ppm Co yang diberi

pengganggu sebanyak 5-W ppm, serapav.-

nya tidak berbeda nyata (p<0,05). Hal

ini menunjukkan bahwa Co dapat terpisah

dari logam lain.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa makin

tinggi kadar pengemban, makin berkurang

Co yang didapatkan kembali. Hal ini

mungkin disebabkan kapasitas resin su-

dah jenuh sehingga ada pengemban dan

Co yang tidak terikat pada resin,

tetapi lolos ke luar kolom.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa dengan

pengemban Co yang keaktifannya 144

dan 360 pCi, Co yang didapatkan kem-

bali tetap di atas 80%.

Pada Tabel 4 terlihat pengaruh pH

pada pemekatan dengan penukar ion. Pada

pH 4-6, Co yang didapatkan kembali

rata-rata di atas 90%, sedang pada pH

di bawah 4, hanya sekitar 66%. Hal ini

mungkin karena pada suasana pH < 4, ka-

dar ion H+ terlalu besar sehingga me-

ngganggu pertukaran ion logam dengan H

yang terikat pada resin. Dengan

deraikian, ion logam yang seharusnya

terikat pada resin akan lolos ke luar

kolom.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disim-

pulkan bahwa, air dan air laut yang

volumenya 51 dan mengandung Co yang

keaktifannya 144 pCi dapat ditentu-

kan kandungan kobaltnya dengan cara

ekstraksi yang menggunakan pengompleks

2-nitroso-1-naftol setelah melalui re-

sin penukar ion pada pH <•—6. Kobalt-

60 yang didapatkan kembali lebih dari
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90%.

Dengan metode ini dapat dilakukan

pemekatan dari 5 liter menjadi 15 liter

(+300 kali).
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Tabel 1. Pengaruh beberapa logam pada ab-
sorban Kobalt-nitroso-naftol se-
telah diekstraksi dengan kloro-
form, diukur pada panjang geiom-
bang 402 run, 3 ulangan (simpang-
an baku 0-0,29%); kadar kobalt
1 ppm.

Jen i s logam
yang ditam-
bahkanj.  

U"

Cr
Cr

Fe
Fe

Ni
Ni

Sn
Sn

Cd
Cd

Zn
Zn

Mg
Mg

Pb
Pb

Ca
Ca

Cs
Cs

Mn

Kadar logara
yang ditam-
bahkan

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
s

10

s
10

s
10
5

10
S

10
5

Absorb an

1.30S
1,321
1,305

1,259
1,202

1,364
1,355

1,342
1,105

1,340
1,325

1,256
1,156

1,247
1,265

1,347
1,287

1,326
1,287

1,371
1,292

1,342
1,290

1.3S8
1,203

Tabel 2. Persentase b0Co yang didapatkan
kembali dari 144 pCi dalam 5 1
contoh air laut buatan dengan
pengemban yang divariasi .

Juralah pengemban
(Mg)

Harga perata
t*)

5

10

15

93,66 *_ 1,78
88,87 ^ 2,93
74,27 *_ 5,05

Tabel 3. Perseutase Co yang didapat
kesbali dari 5 1 contoh air
laut buatan dengan keaktifan
yang berbeda dan pengemban
yang ditanbahkan 5 yg, ulang-
an 5 ka l i .

Keaktifan 60Co
(pCi)

Harga perata
(*)

144

360

93,66 ^

81,«6 +̂



Tabel 4. Persentase Co yang didapat
kembali setelah melalui penu-
kar ion yang pH-nya divariasi
dari 4 sampai 6, den:an nengem-
ban 5 Mg dan keakt: f •:••-. 60Co
144 pCi.

pH

< 4

4 -

S -

5

6

Harga
V

66,769

93,66

96,22

pcrata

+ 1,96

+ 1,78

+ 9,80

DISKUSI

N. HILMY :

Jepang mengisolasi kobalt-60 dan ura-

nium dari air laut dengan hasil yang

cukup meyakinkan. Selain dari limbah

reaktor, apakah ada sumber lain yang

menyebabkan air laut tercemar oleh ko-

balt-60 dan uranium ?

SOFYAN YAT1M :

1. Waktu yang diperlukan untuk analisis

Co berlangsung sekitar 450 menit.

Dapatkah disebutkan cara ini sebagai

cara yang cepat ?

2. Betulkah kadar pengemban yang di-

gunakan 10 ppm ( - 1 ppb) ?

SURTIPANTI :

Selain limbah dari reaktor, ada juga

limbah dari laboratorium yang meng-

gunakan Co. Uranium mungkin berasal

dari proses penambangan U yang air

cucian/buangannya dibuang ke sungai

yang mengalir ke laut.

SURTIPANTI :

1. Waktu 450 menit dianggap cepat bila

dibandingkan dengan cara pengen-

dapan.

2. Pengemban 10~ ppn berasal dari 5

ug/5 1 - 5 ug/5000 ml - 10" ppm.
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PENGENDAPAN BERTINGKAT LIMBAH CAIR AKTIF PEMANCAR PARTIKEL

Piping Supriatna *, dan Arlinah Kusnowo*

ABSTRAK

PENGENDAPAN BERTINGKAT LIMBAH CAIR AKTIF PEMANCAR PARTIKEL a. Limbah cair aktif pemancar part ike1 .a
merupakan limbah hasil samping dari penelician pembuatan pelet UO. di lab. Metalurgi PPTN. Mengingat
waktu paruh isocop uranium sangat tinggi dan bahaya interna yang dapat ditimbulkannya cukup serius, maka
pengelolaan limbah cair aktif ini hams dilakukan dengan seksama. Pada pengelotaan limbah cair ini
dipilih teknik pengendapan bertingkat, untuk dapaC menurunkan konsentrasi keaktifan limbah cair
seminimal mungkin. Pengendapan bertingkat dalam penelitian ini dilakukan pada skala kecil, dengan
menggunakan corong penisah 500 ml. Sebelum dilakukan pengendapan, 10 ml cuplikan liobah cair dipanaskan
dalam planseC 2 ml secara bertahap, keaudian residunya dicacah untuk aenencukan konsentrasi
keaktifannya. Selanjutnya dilakukan pengendapan limbah cair tersebut dengan bantuan koagulan tawas dan
ferosutfat. Setelah terjadi pengendapan, limbah cair ini ditentukan kembali konsentrasi keaktifannya.
Ternyata diperoleh penurunan konsentrasi keaktifan setelah pengendapan, baik dengan tawas aaupun dengan
ferosulfat, sampai sekitar 85 - 94Z. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan pengendapan bertingkat skala
besar, taenggunakan 3 buah tangki 150 liter yang disusun nenurun. Residu hasil pengendapan yang berupa
gumpalan dapat dikeringkan atau dipadatkan dengan proses sementasi.

ABSTRACT

FRACTIONAL PRECIPITATION OF a EMITTING RADIOACTIVE LIQUID WASTE. aTeaicting radioactive liquid
vaste is a side product of U0_ pellet fabrication experiment at the PPTN Radiometalurgy Laboratory.
Since the half l i f e of the uranium isotope is very long and the serious internal hazard i t may cause,
the treatment of this radioactive liquid waste should be carried out very carefully. Fractional
precipitation technique has been chosen as the method of reducing the radioactive concentration to as
low as possible level. In this experiment, a small scale fractional precipitation has been carried out
using a 500 ml separatory funnel. Before the precipitation 10 ml of this liquid waste was taken and
evaporated to dryness in a 2 nl plancet. The dried residue was counted for determinating i ts radioactive
concentration. The radioactive liquid waste then precipitated by using allua and ferrosulfate as
coagulants. After each precipitation process, radioactive concentration of the liquid waste was again
determined. The results showed that radioactive concentration decreased significantly after each
precipitation used either allum or ferrosulfate by about 85 - 94Z. In practice, a large scale fractional
precipitation will be carried out using three 150 l i ters tanks in series. The sludge as the bottom
product of precipitation was then dried and cemented.

PENDAHULUAN

Uranium merupakan material utama

untuk pembuatan bahan bakar nuklir.

Uranium ini berasal dari bijih uranium

(batuan uraninit) , yang diolah dan di-

pekatkan raenjadi Yellow-cake (konsen-

trat uranium). Selanjutnya Yellow-ca-

ke ini diolah lagi menjadi U,0_, dan

seterusnya sampai menjadi serbuk U0?)

sebagai bahan pembuat pelet UO, untuk

bahan bakar reaktor. Pembuatan pelet

U0- ini dilakukan di PPTN, dengan cara

melakukan pengepresan terhadap serbuk

U02, dan selanjutnya dilakukan sinter-

ing-

Untuk pengawasan mutu, pada pelet

U0_ yang sudah j a d i dilakukan pemo-

•Pusat Penelitian Teknik Nuklir, BATAN
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tongan dan penggetindaan sambil digu-

yur dengan air yang disirkulasikan.

Akan tetapi pada proses pemolesan pelet

UO- supaya ukurannya sama dan pencucian

pelet UO- yang sudah jadi, air yang

diguyurkan tidak disirkulasikan karena

serbuk U0_ yang terbentuk terlalu halus

sehingga sukar untuk diendapkan. Jadi

hasil samping dari pembuatan pelet

U0_ ini adalah limbah cair aktif yang

mengandung serbuk halus UO^ pemancar

part ike1-a

Limbah cair aktif pemancar parti-

kel- a ini sangat berbahaya bagi tubuh

manusia, karena liiribaYi cair aktif ini
238.T . 23577mengandung isotop U dan U yang

waktu paruhnya sangat tinggi, yaitu
9 8

4,5x10 dan 7,0x10 tahun. Kedua isotop

uranium ini merupakan pemancar parti-

kel-o yang mempunyai nilai RBE (Rela-

tive Biological Effectiveness) sebe-

sar 10.

Limbah cair aktif pemancar parti-

kel a yang dihasilkan dari lab. Meta-

lurgi Nuklir jumlahnya terbatas, teta-

pi mengingat toksisitas dan bahaya in-

terna yang dapat ditimbulkannya, maka

pengolahan limbah cair aktif ini harus

dilakukan secara khusus, yaitu dengan

cara pengendapan bertingkat, agar ser-

buk halus UO, yang terdapat dalam

limbah cair aktif ini dapat diendapkan.

TEORI

Uranium merupakan unsur yang tidak

stabil yang selalu memancarkan par-

tikel-a dengan energi tertentu, ter-

gantung dari jenis isotop uranium-

nya. Uranium alam merupakan campuran

dari U dan JU, dengan perbanding-

an 99.289% 2 3 8U dan 0,711% 2 3 5U. Pada

mulanya, uranium terdapat dalam batuan

Uraninit yang untuk berbagai jenis

kualitas batuan Uraninit, kandungan u-

raniumnya bervariasi dari orde ppm

sampai orde persen (%)• Pemurnian ura-

nium alam dilakukati secara bertahap

mulai dari batuan Uraninit menjadi Ye-

llow-cake sampai akhirnya menjadi ser-

buk UO- dengan kemurnian 99,96%, se-

bagai bahan dasar uutnk baban bakar te-

aktor (Reaktor Daya Tipe CANDU).

Limbah cair aktif peraancar parti-

kel- a sebagai hasil samping dari

pembuatan pelet U0 ?, tingkat radiotok-

sisitasnya tinggi sekali. Limbah ca-

ir ini mengandung serbuk halus U0 2 yang

dalam air cenderung mudah mengendap.

Akan tetapi, jika serbuk U0 2 ini dibi-

arkan lama di dalam air, maka serbuk

UO- ini akan terhidrolisis dan larut

dalam air tnembentuk ion U dan U

Oleh karena itu, jilca limbah cair yang

mengandung serbuk UO- dibiarkan lama

sampai berbulan-bulan, maka konsentrasi

keaktifannya akan jauh lebih tinggi

daripada konsentrasi keaktifan limbah

cair yang mengandung serbuk U0 2 yang

masih baru.

Limbah cair yang mengandung serbuk

UO- yang masih baru lebih mudah untuk

diendapkan, tetapi jika sudah dibiarkan
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sampai berbulan-bulan, untuk mengen-

dapkannya harus diberi bantuan koagulan

untuk mengikat ion-ion uranium yang

terlarut dalam limbah cair. Dengan me-

liggunakan koagulan, ion-ion uranium i-

ni akan terperangkap oleh gumpalan-

gurapalan endapan (flog.) yang dibentuk

oleh koagulan pada dasar air.

Untuk me'getahui apakah ion-ion

uranium dalam larutan limbah cair sudah

terperangkap dalam floe yang dibentuk

oleh koagulan, maka dilakukan penentuan

konsentrasi keaktifan sebelum dan se-

sudah dilakukan pengendapan dengan

koagulan pada limbah cair tersebut.

Penentuan konsentrasi keaktifan limbah

cair ini dilakukan dengan jalan tneng-

atnbil sebagian dari cuplikan limbah,

kemudian diuapkan dan residunya dicacah

dengan GM-counter yang memiliki tebal
2

window 2,5 mg/ctn yang terbuat d a n roi-

ka.

Dengan diketahuinya nilai efisi-

ensi pencacahan dari GM-counter (ef),

nilai cacahan cuplikan (c) dan volune

cuplikan (v), maka dapat ditentukan

konsentrasi keaktifannya yaitu sebe-

sar :

K = 2,7.10-5• ef.V
• uCf/ml (1)

ri hubungan antara aktifitas dengan ma-

ssa uranium, yaitu sebagai berikut.

Jika suatu nuklida meluruh, maka jumlah

nuklida yang meluruh (~dN) sebanaing

dengan berjalannya waktu (dt), dan juga

Konsentrasi uranium dalam limbah cair

biasanya ditentukan dalam satuan ppm

sehingga untuk menentukan konsentrasi-

nya dalam satuan ppm kita harus menca-

sebanding dengan banyaknya nuklida yang

akan meluruh (N). Secara tnatematis

dapat kita tuliskan sebagai :

-dN = X.N.dt; X • konstanta pelu-
ruhan

dN
X.N .(2)

Ntlal X di sini adalah X -

dan massa dari N buah nukltda a-
dalah ;

-
o gadro

M > noroor massa
dari nukllda

dengan deroikian persamaan (2) ber-
ubah menjadt :

Oalam hal ini untuk 23°U diperoleh
besaran-besaran sebagai berikut :

M - 238

No= 6,02 x 1023

T\* 4,5 x 10^ tahun ••

1.A2 x 1017 detik

Jika besaran-besaran ini dimasuk-
kan ke dalam persamaan (3 ) , maka
diperoleh :

•t2.ni, atau

- 8,1 x 10"5. A (*

dt mana massa (m) dalam satuan
gram, dan aktivitas (A) dalam
satuan dps.

Sepertl kita ketahul, aktlvttas
( A ) da lam satuan dps ditentukan
oleh alat cacah GM-counter yang
besarnya adalah •"

; c - cacahan cup11kan
limbah (cps)

ef » eflsiensi alat ca-
cab
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maka persamaan (I4) akan berubah
menjadi :

m •= 8,1 x 10"5.—4- gram .(5)

Jlka volume cuplikan IImbah ca-
ir dlketahuf sebesar V (ml),
maka kadar kandungan uranium
daiam 1imbah cair adaiah :

g/m]

10b ppm ;

10 ppm

(6)

atau :

K - 8,1 x 10

1 g/ml

K = 81.

dalam ha 1 In! :

c • cacahan cuplikan dalam cps
ef - eflsienst alat cacah
V « volume cuplikan limbah dalam

ml

EKSPERIMEN DAN PERHITUNGAN

Limbah cair aktif yang digunakan

di sini adalah limbah cair aktif buat-

an (serbuk UO2 dalam keadaan terlarut

dalam air membentuk ion-ion uranium).

Limbah cair ini dibuat dengan jalan

melarutkan serbuk UO_ secara bertahap

ke dalam larutan asam sulfat pekat

sambil dididihkan, sampai larutan ter-

sebut jenuh dengan \JO yang terlarut.

Selanjutnya 20 ml larutan UCL ini di-

encerkan dengan air sampai volutnenya

menjadi 2 liter, dati selanjutnya la-

rutan UO_ yang sudah diencerkan ini

dijadikan sebagai limbah cair aktif bu-

atan untuk percobaan ini.

Sebelum dilakukan pengendapan de-

ngan bantuan koagulan, limbah cair ak-

tif buatan ini diambil cuplikannya se-

banyak 10 ml, kemudian diuapkan di da-

lam planset (vol. 2 ml) secara berta-

hap dengan menggunakan lampu pemanas

di dalam processing box. Kemudian re-

sidunya dicacah dengan GM-counter yang

telah ditentukan efisiensi pencacahan-
233

nya dengan sumber standar U, yaitu

sebesar 11,8%. Di sini dibuat 3 cuplik-

an, setelah dicacah kfcmudian dengan me-

nggunakan persamaan (6) ditentukan ka-

dar uranium yang dikandung oleh cu-

plikan limbah tersebut, dan diperoleh

data sebagai berikut :

Nomor
likan

1
2
3

Kadar

cup- Cacahan
(cps)

1,483
1,522
1,444

uranium ra ta - ra t a

Xadar kan-
dungan ura-
nium (ppm)

101
104
99

101

,8
,5
,1

,8

Dari data di atag diperoleh bahwa

kadar uranium dalam limbah cair aktif

buatan sebelum dila.kukan pengendap-

an dengan bantuan koagulan adalah :

101,8 ppm. Selanjutnya limbah cair ini

dimasukkan ke dalam 4 buah corong

pemisah (vol. 500 ml) masing-masing

sebanyak 400 ml.

Dua buah corong pemisah masing-

mas ing ditambah koagulan tawas seba-

nyak 200 mg (dalam bentuk larutan tawas

80.000 ppm sebanyak 2,5 ml), dan zat

pembantu NaOH 70 mg (dalam bentuk la-

rutan NaOH 20.000 ppm sebanyak 3,5 ml).

Selanjutnya salah satu corong pemisah
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dibiarkan selama 1 jam dan yang lainnya

2 jam. Setelah teriadi endapan berben-

tuk gumpalan pada bagian bawah corong

pemisah, maka diambil cairan bagian

atasnya sebanyak 10 ml untuk ditentu-

kan kadar uraniumnya, seperti prosedur

pengolahan cuplikan 1imbah sebelumnya.

Selanjutnya gumpalan yang terjadi

dikeiuarkan dari corong pemisah, Lalu

ke dalam 1imbah cair ini ditambahkan

lagi tawas dan NaOH dengan jumlah yang

sama seperti di atas, kemudian di-

biarkan mengendap seperti di atas dan

setelah terbentuk gumpalan ditentukan

lagi kadar uraniumnya.

Uua buah corong pemisah lainnya

mas ing-mas ing ditambahi koagulan fero-

sulfat sebayak 250 mg (dalam bentuk

larutan FeSO 50000 ppm sebanyak 5 ml)

dan zat pembantu NaOH sebanyak 120 nig

(dalam bentuk larutan NaOH 200000 ppm

sebanyak 6 ml). Selanjutnya mendapat

perlakuan yang sama seperti pada 1imbah

cair yang diendapkan dengan koagulan

tawas.

Dari semua percobaan di atas, di-

peroleh data pengukuran sebagai terli-

hat pada Lampiran I.

Selanjutnya dari data tersebut diperhi-

tungkan penurunan kadar uranium dalam

libah cair, untuk masing-mas ing koagu-

lan, yaitu sebagai berikut :

Koagulan

Tawas

Ferosulfat

Lamanya pengendapan
( jam )

1
2
1
2

Penurunan konsentrasi

Ix pengendapan 2x

62,3
65,4

75,8
77,5

keaktifan (*)

pengendapan

84,8
.86,5
92,6
94,4

Perhitungan penurunan konsentrasi ke-

nkt i f.m (7,) ditcntukan dengan menggu-

nakan rumus :

p = L

P ~ Penurunan Konoentrasi Keaktifan
(I)

Ko- Konscntrast Keaktifan sebelum
pcngendap^in

K^= Konsentrsf, i Keaktifan sesudah
pengc.ndapan

Secara teoritis kita dapat melaku-

kan pengendapan berkali-kali pada 1im-

bah cair aktif ini dengan bantaan

koagulan, sampai konsentrasi keaktifan-

nya mendekati nol. Cairan limbah yang

U0_-nya diendapkan, dapat digunakan

kembali pada proses pembuatan pelet

UO selanjutnya. Dengan demikian pro-

ses pengendapan limbah cair aktif ini

merupakan sistem sirkulasi tidak lang-

sung untuk air guyuran pada proses

buatan pelet U0?. Dengan prosedur
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seperti ini, volume limbah cair aktif

pemancar partikel-a dari lab. Meta-

lurgi Nuklir, tidak akan bertambah dan

tidak akan mencemari lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya akan diguna-

kan teknik pengendapan bertingkat pada

skala besar, dengan menggunakan 3 buah

tangki besar (vol. 150 liter) yang di-

susun menurun, sehingga proses pengen-

dapan ini dapat dilakukan lebih cepat.

Residu hasil pengendapan ini yang beru-

pa gumpalan, dapat dikeringkan atau di-

padatkan dengan proses sementasi.

KESIMPULAN

Cara yang paling tepat dalam pe-

rt anggulangan limbah cair aktif peman-

car partikel-'-.a dari lab. Metalurgi Nu-

klir ialah dengan sistera pengendapan

bertingkat. Limbah cair yang sudah di-

endapkan uraniumnya dapat digunakan

lagi untuk pengguyuran dalam proses

pembuatan pelet U0 ? sehingga secara

tidak langsung merupakan suatu sirku-

lasi.

Untuk mengetahui apakah uranium

dalam limbah cair sudah dapat diendap-

kan dalam sistem pengendapan berting-

kat ini, maka harus diketahui kadar u-

ranium dalam limbah cair tersebut se-

belum dan sesudah dilakukan pengendapan

dengan bantuan koagulan.
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Lampiran 1

Penentuan kadar uranium dalam 10 ml cuplikan limbah
( Efisiensi a lat cacah 11,8% ) .

Koagulan Pengendapan
(jam)

Tawas 1

2

Ferosulfat 1

2

Setelah lx

Cacahan(cps)

0,555
0,545
0,577

Rata-rata

0,506
0,526
0,507

Rata-rata

0,357
0,370
0,349

Rata-rata

0,337
0,310
0,354

Rat a-rat a

pengendapan

Kadar(ppm)

38,09
37,41
39,64

38,38

34,73
36,14
34,79

35,22

24,51
25,41
23,99

24,64

23,16
21,29
24,28

22,91

Setelah 2x

Cacahan(cps)

0,219
0,237
0,220

Rat a-rat a

0,208
0,195
0,197

Hata-rata

0,118
0,108
0,103

Rata-rata

0,089
0,078
0,082

Rut a-rat a

pengendapan

Kadar(ppm)

15,04
16,24
15,13

15,47

14,25
13,41
13,56

13,74

8,09
7,44
7,06

7,53

6,12
S.35
5,63

5,70
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DISKUSI

SUYITNO :

Pada abstrak dikatakan bahwa untuk

limbah cair aktif pemancar partikel al-

fa dalam pelaksanaannya akan dilaku-

kan pengendapan bertingkat dalam skala

besar dengan menggunakan 3 buah tangki

150 liter. Timbul kesan seakan-akan

untuk ukuran besar juga perlu wafctu

pengendapan selama 2 jam. Padahal ka-

lau ukuran besar, perlu perhitungan

tersendiri dan bukan 2 jam.

PIPING S. :

Pengendapan yang terjadi tidak secara

sentrifuge* tetapi secara gravitasi se-

hingga untuk skala besar ukuran tang-

ki tidak mempengaruhi laraanya peng-

endapan.

YUNUS HASAN :

Apakah Anda akan ukur dengan GM Counter

itu partikel a atau partikel B dan y

turunan U ? Mohon penjelasan spesi-

fikasi detektor GM yang Anda pakai.

PIPING S. :

Sampel isotop yang dicacah di sini
238

ialah U (yang dominan), dengan alat

cacah tipe ORTEC dengan detector GM
2

yang mempunyai tebal window 2,5 rag/cm .

Detektor GM dapat mencacah radiasi ex ,

8, maupun y bergantung pada filter yang

digunakan. Akan tetapi, pencacahan yang

dilakukan di sini tanpa filter sehingga

a, B, dan Y masuk semua. Dalam hal ini

cacahan yang diperoleh sebanding dengan

aktivitas sampel yang dicacah.
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STUDI TENTANG PEMISAHAN ISOTOP DENGAN LASER

Budi Santoso*

ABSTRAK

STUDI TENTANG PEMISAHAN ISOTOP DENGAN LASER. Suatu unsur A dapat dipisahkan dari isotopnya B
melalui cara kimia acau fisika "klasik". Persentase hasil (yield) dari pemisahan ini sangat kecil karena
sifat-sifat kimia dan fisika dari isocop yang hampir sama. Yang dimaksud cara klasik ialah cara-cara
berdasarkan reaksi kimia dan fisika berdasar pengetahuan klasik (beda kecepatan reaksi, beda raassa, beda
kecepatan berdifusi, dan Iain-lain) tanpa melibatkan pengetahuan kuantum struktur atau isotop yang
bersangkutan. Dal am tulisan ini akan dibahas penelitian isotop dengan laser, di mana laser dapat
mengeksicasi isotop secara selektif sehingga memperlebar perbedaan sifat-sifat kinia maupun fiaika
isotop satu dengan lainnya. Perbedaan sifat yang membesar ini memungkinkan dapat dinaikkannya persencase
hasil pemisahan. Prinsip bekerjanya isotop dengan laser diuraikan berdasarkan studi literaCur yang
sampai sekarang tersedia.

ABSTRACT

STUDY OF ISOTOPE SEPARATION USING LASER. An atom A can be separated from its isotope B through
chemical or clasic physical methods. Yield percentage of the separation is very small, since the
chemical and physical properties of isotopes of an atom are almost similar. Classical method is methods
based on classic chemical reactions and physical properties, such as reaction rate, mass size, and
diffusion rate, without using basic science in structure quantum or isotopes concerned, this paper will
discuss isotope study using laser. Laser can excite isotope selectively, so that differences in
chemical, as well as physical properties of the isotopes become wider, the wider differences will
increase the yield percentage of separation. The priciple of isotope separation using laser is explained
based on literatures which is now available.

PENDAHULUAN

Pemisahan isotop dengan laser me-

rupakan salah satu teknik terbaru yang

prinsip-prinsipnya telah didemonstra-

sikan dalam skala lab maupun skala p i -

lo t . Dalam skala lab, teknik pemisahan

ini masih terbuka untuk publikasi,

tetapi informasi dalam skala pi lot dan

rencana industri selalu dirahasiakan,

sehingga publikasi atau informasi dalam

masalah ini tidak dapat diperoleh. Da-

lam pemisahan isotop dengan laser yang

dimasalahkan mengenai isotop dan laser .

Suatu atom A dikatakan sebagai isotop

dari atom B atau sebaliknya apabila

*Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir, BATAN

nomor atom A dan B sama, te tapi no-

tnor massanya berbeda. Sebagai contoh
35 37

,-,Cl dan ]7C1, yaitu klor dengan nomor

atom )7 dan nomor massa 35 dan 37. Si-

fat-sifat kimia mereka hampir tidak

bisa dibedakan sehingga pemisahan de-

ngan ialan kimia harapir tidak mungkin.

Perbedaan sifat kimia (afinitas), yang

membesar akibat perbedaan suhu terli-

hat misalnya pada pemisahan isotop D_0

dengan penukar HJS (H_S exchange). Di

dalam air terdapat isotop D dengan

kadar sekitar 147 ppm (part per milli-

on) atau sekitar satu atom D setiap
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6500 atom H. Pada kolom-kolom pertu-

karan dialirkan air yang berlawanan

arah dengan aliran H_S dan terjadi

pertukaran air berat yang berada dalam

air dengan asatn sulfida sebagai beri-

kut :

H?0

Akan tetapi, dapat juga terjadi per-

tukaran kembali :

Namun, pada suhu kamar laju pertukaran

ke arah pembentukan D_S lebih besar

dibandingkan dengan laju pertukaran di

kolom lain yang suhunya lebih tinggi

di antara laju pembentukan D£0 lebih be-

sar. Dengan demikian, dengan mendaur-

kan H_S melalui kedua kolom pertukaran

ini dapat selalu diambil D? dari kolom

satu dan pindah ke kolom lain sehinggs

akan memperkaya D^O di kolom terakhir.

Proses ini dapat terus dilakukan secara

bertingkat-tingkat untuk memperoleh

pengkayaan air berat yang tinggi. Se-

perti diketahui,air berat digunakan un-

tuk pemisahan isotop secara fisis pu-

la. Sebagai contoh dalam pengkayaan u-

ranium-235 (yang secara alami berkadar

0,7%) dari uranium-238, digunakan sen-

trifuga ultra (ultra centrifuge), yai-

tu pemutaran tabung-tabung berdiame-

ter 5 cm dengan putaran > 60.000 rpm.

Gas UF ikut mengalami percepatan ra-

dial dengan gaya sentrifugal seban-

ding dengan massa. Perbedaan massa

235

gas

5
OTfi dengan OT membuat persentase

UF di tepi (dinding) lebih

tinggi daripada di tengah yang berarti
235

persentase UF lebih tinggi di te-

ngah silinder (tabung). Dengan menga-

lirkan komposisi gas di sumber yang

lebih diperkaya dan dengan melakukan

pemusingan secara bertingkat-tingkat,

maka dapat diperoleh pengkayaan yang

tinggi. Demikian juga teknik difusi

dengan membran memberikan kecepatan
r\ ry £- O *3 Q

difusi ^ 3UF, lebih tinggi dari UF,
o n

karena kecepatan rata-rata (pada suhu

yang sama) isotop yang lebih ringan

akan lebih tinggi dibandingkan kecepa-

tan isotop yang lebih berat. Karena

perbedaan massa yang begitu kecil

membuat perbedaan kecepatan difusi yang

kecil pula sehingga membuat faktor se-

parasi yang kecil.

Di lain pihak, pemisahan dengan

laser perlu membahas perbedaan spektrum

absorpsi antara isotop A dan B. Untuk

atom-atom ringan pergeseran isotop di-

sebabkan karena massa tereduksi elek-

tron orbit yang mengalami trans isi

kuantum berbeda sehingga panjang gelom-

bangnya iuga berbeda. Untuk atom-atom

beratj maka pergeseran tingkat tenaga

pada suatu tingkat tenaga disebabkan

oleh adanya efek permukaan inti (sur-

face effect). Perbedaan frekuensi aki-

bat isotop sekitar
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Av atau AA
10

Perbedaan ini cukup meinberikan pemisah-

an yang jelas dan tumpang tindih dapat

dihindarkan apabila pelebaran spektrum

akibat Doppler dapat dihindari. Di-

anggap bahwa cahaya yang kuat dari la-

ser yang panjang gelombangnya bere-

sonansi dengan isotop A, lebar garis

lasernya cukup sempit sehingga tidak

menumpang tindih garis spektrum B, atau

dengan kata lain lebar garis laser

(laser line width) jauh lebih ke-

cil dari pergeseran isotop (isotopic

shift).

Beberapa persyaratan agar pemisah-

an isotop dapat dilaksanakan ialah :

1. Absorpsi spektrum dari isotop A dan

B harus terpisah dengan baik.

2. Tersedia sumber cahaya laser yang

panjang gelombangnya sesuai dengan

absorpsi isotop yang diinginkan.

Agar hasil pemisahan cukup besar dan

murah, roaka sumber cahaya ini harus

tnurah dengan ketentuan monokromati-

sitas, stabilitas dan dayanya cu-

kup tinggi.

3. Tidak terjadi eksitasi lain yang

kompetitif terhadap mekanisme ad-

sorpsi ini.

4. Suatu langkah Ianjut untuk memisah-

kan isotop yang tereksitasi melalui

reaksi kimia, atau cara fisika,

secara cepat harus tersedia/dimung-

kinkan.

Untuk atom-atom berat terlihat, bahwa

persyaratan pemisahan isotop dengan

laser (Laser Isotop Separation =» LIS)

dapat dipenuhi sehingga teknik LIS ini

sesuai untuk atom-atom beraty seperti

uranium atau merkuri.

Sebagai contoh ialah daya laser

yang digunakan untuk dua langkah proses

ionisasi. Dalam langkah ini setelah A

dieksitasi oleh laser pertama (frekuen-

Tabel 1. Contoh-contoh p e r g e s e r a n i s o t o p beberapa atom ( 2 ) .

I s o t o p

6u - hi
I 0 B - l l B

3 » K - 4 l K

6 3Cu - 6SCu
85Rb - 87Rb
1 0 7Ag- 1 0 9 Ag
194pt.196Pt

200Hg.202Hg

200Hg.204Hg

23BU .23Bu

Pergeseran
isotop
(cm"1)

• 0,350

• 0,175
+ 0,008
+ 0,018

;f 0,002
- 0,10
- 0,10
- 0,179
- 0,354
• 0,2»0

I'anj ang
g e l . a b s .

(mm)

323,26

249,77
769,99

324,75

780,02
32B.07
265,95
253,65
253,65
424,61

Suhu uap (Tv)
atom (°K)
(p=l torr)

996

2673
614

1901
570

2273
3003

399

399

aioo

Pelebaran Dop-
pler pada Tv
(cm"1)

0,26

0,44
0,036
0,12
0,023
0,099
0,11
0,040

0,040
0,CI»»



si v-j) maka A* (tereksitasi) diioni-

sasi dengan laser kedua (frekuensi v^)-

Setelah A terionisasi dapat terpi-

sah oleh kuat medan l is tr ik atau magnet

yang telah terpasang dalam sistem.

Tabel 2. Penggunaan daya laser untuk proses ionisasi .

Proses eksitasi

Tenaga/pulsa 0,1 - 1 roJ .
Selang waktu pulsa 10 ns
Laju repetisi (repetation rate) . . . 10* Hz
Daya rata-rata 1 - 10 W
Jangkauan panjang gelonbang 3000 - 7000 A
Lebar garis •. < 0,03 cm"*
Efisiensi ". —

Proses

1
10
10
10

2500 -

J

4
4

ionisasi

ns
Hz
W o
5000 A

SKEMA PEMISAHAN ISOTOP DENGAN LASER

Skema pemisahan isotop dengan la-

ser ada berbagai macam yang dapat di-

klasifikasikan sebagai :

a) Skema atom dengan diagram sebagai

berikut

Eksitasi
selektlf :

defleksi atom A*

dari berkas atom

Foto ionisasi
A* • hv 2 —»A* + e

Ionisasi dengan a-
tom C tereksi tas i
melalui timihukan

A* • C* — A*+ C+e

Ionisasi kimia

A* • D —*AD +

Reaksi kini*

A* • B > AB

koleksi atom-atom

terdefleksi

koleksi ion

dengan medan

l i s t r i k atau

magnet
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b) Skema molekul dengan diagram sebagai

berikut .

Ekiltasi selektif

dari

atau

AC •

elektronik

vibrasi

h Vj >AC»

Foto i o n i s u i

AC* • h V, —>AC*

Reaksi kinia

AC*»O

UomriMfl
AC* —» AC,

Koleksi

mtode

ion
medan

atau l i s t r i k

dengan

magntt

Disosiasi

AC*

AC**h v j -

•»A*C

-»A*C

ijomor

>sp«rMl
klmia

Dari kedua skema tersebut perlu

diingat, bahwa ada dua mekanisme yang

merusak • pemisahan,misalnya pertukaran

eksitasi karena :

- tumbukan :

A* + B — • A + B*

- pertukaran ion :

A* + B —> A + B +

- relaksasi vibrasi-vibrasi

AC (v=n) —* AC (v=n')

AC (v=n) + BC — » AC + BC (v=n)

Agar suatu sketna pemisahan dapat dipe-

nuhi, maka kecepatan pemisahan harus-

lah lebih tinggi dari kecepatan peru-

sakan pemisahan ini.

Yield yang diperoleh dengan satu

kali proses berkisar dari 10 sampai 90%

pengkayaan. Hanya saja efisiensi daya

sangat rendah sehingga percobaan masih

bersifat demonstratif dan masih sukar

dilihat berapa persen daya digunakan

untuk pemisahan per isotopnya.
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Tabel 3. Contoh pemisahan yang telah berhasil dilakukan.

1.

2.

3 .

skeraa atom

foto defleksi

eksitasi selektif
dan reaksi kimia

eksitasi selektif
dan fotoionisasi

atom

Ba

Hg

Ca

U

5535,78 A°

lampu merkuri
2536.5 A0

6162 A°

4880 A°
5915,3 A°

dye
daya

- - -

dye

ion

dye

laser

linewidth 10 NHz
SO M"

(eksitasi dari
— 45S53S1

argon (ionisasi)

(eksitasi)

3371 A" Hg-Xe lamp
(ionisasi)

skeroa molekul

1. selektif fotoradi-
sosiasi

2. mas if selektif
vibrasi untuk
disosiasi melalui
proses kaskade

3. selektif eksitasi
vibrasi dan reaksi
kimia

4. selektif eksitasi
elektronik dan
reaksi kimia

5, selektif eksitasi
vibrasi dan foto-
disosiasi

H

Br

BC1,
3

S

H

B, Cl

Cl

CsClj
atau
N

(NH,)

5590 A°

5S90 A°

v 3 - CO- laser
2

3644 cm'1

4657,84 A°

4705,5 A°

947,74 cm"

i

453S0 cm"

ruby
(doubled frequency)
ruby
(doubled frequency)
CO, laser

2
CO, laser

HF (100 W cw)

""

Ar+

dye

CO., pulsa
I

(60 mJ, 300 nsec.)
cahaya dari discad
udara

CONTOH-CONTOH

Berikut disaiikan berbagai contoh

rangkaian percobaan yang telah dikerja-

kan orang dengan hasil yang nyata.

Pzml&ahan Uotop KlofUda. Gas ci2.
dieksitasi dengan garis 4880 A° dari

laser Argon, kemudian direaksikan de-

ngan tetrakloroetilen. Pengkayaan

gas sisa Cl meningkat

37,
Cl.

dalara gas sisa Cl meningkat ber-

banding linier dengan lama radiasi.

Pengkayaan dengan faktor 1,17 diperoleh

setelah iradiasi selama 120 menit dan

daya laser 180 tnW.
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Diagram eksperimen adalah sebagai
benkut :

Ar+ laser

AH

Det AH

BS

gas masuk

trometer
kuadrupol

trap dingin

Sinar laser Ar yang dipilih pada A =

4880 A dipantulkan oleh cermin M., ke-

mudian oleh "beam splitter" (BS) seba-

gian dideteksi oleh detektor setelah

diatenuasi (diredam tenaganya) dan se-

bagian dipantulkan oleh cermin M. un-

tuk seterusnya dilewatkan ke dalam ta-

bung reaksi. Dalam tabung gas terjadi

eksitasi
35^,

hV (V= 4880

35
ci 2 + c2ciA c2ci6

C Cl, akan diendapkan oleh trap dingin
L O

sehingga gas sisanya akan mengalami

pengkayaan dalam Cl_.

VemLkahan l&otop llfuinlum de.ngan

lOYli&aAl dan Toton. Berkas atom uranium

dapat dibuat dengan jalan membombardir

padatan uranium dengan berkas elektron

di dalam ruang hatnpa. Berkas atom ura-

nium kemudian disinari dengan laser da-

ri arah tegak lurus berkas. Penyinar-

an bersifat pulsa dengan lebar pulsa

(orde beberapa nano detik). Arah berkas

yang saling tegak lurus memungkin-

kan dihindarinya pelebaran Doppler. Du-

a sinar laser yang bersamaan digunakan

adalah laser zat warna X = 4266,325 A

sebagai eksitator diikuti laser nitro-

gen X = 3371 A . Pengkayaan yang diper-

oleh 2 3 5u7 2 3 8U adalah 50%.

Diagram percobaan adalah sebagai

berikut :

Berkas elektron pe-
ngion sebagai refe-
rent i

dotoktor

ke spektronteter massa
lent* pcafoku*

teabakan
elektron

ASPEK EKONOMI

235,.
Pemisahan isotop ""'U dan D meru-

pakan target utama yang menarik berhu-

bung aspek ekonominya dalara roemproduk-

si energi nuklir. Kebutuhan dunia a-

kan bahan bakar nuklir sampai tahun

2000 diperkirakan sekitar 6 juta ton

U.0_. Harga pengkayaan bahan bakar ini

mulai dari memproses batuan sekitar US

$ 150 milyar. Bila pemisahan dengan

laser dapat berhasil dilakukan secara

industri maka biaya ini dapat ditekan

lebih jauh. Harga pengkayaan sekitar 6%

dari harga produksi tenaga nuklir.

Sudah barang tentu, biaya US $ 150

milyar selama 25 tahun tidaklah terlalu
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besar dibanding kenaikkan harga minyak

dengan tambahan harga jual sekitar $ 50

milyar dalam satu tahun.

Suatu reaktor daya dengan air
9

ringan yang menghasilkan 10 wat me-

merlukan 600 ton U-0o batuan untuk pe-

muatan awal dan pemakaian per tahunnya

sekitar 200 ton. Bahan bakar diperkaya

sekitar 3% dari kelimpahan alami 0,75%.

Bahan sisa (depleted U) mengandung 0,2
235

sampai 0,3% U. Biasanya pengkayaan

dilakukan dengan sentrifugal difusi

yang satu plant dapat memproses 20.000

ton UF, per tahun. Plant seperti ini
6 9

memerlukan tenaga listrik 2,4 x 10 W,
dan harga konstruksi plant sekitar US

$-2,8 milyar. Pada sistem pengkayaan

dengan metode difusi gas, diperlukan

sekitar 5 MeV tenaga listrik untuk
235

memisahkan setiap atom U, sehmgga

harga pengkayaan adalah sekitar $ 5 per
235,

gram U. Di lain pihak,teknik laser

hanya memerlukan 10 eV foton per atom

U. Harga energi untuk laser yang

ideal sangat kecil atau dapat diabai-

kan. Apabila b aya konstruksi laser un-

tuk pengkayaan lebih kecil dari pengka-

yaan dengan difusi gas, maka teknik

pengkayaan/pemisahan isotop dengan la-

ser akan menurunkan biaya harga bahan

bakar uranium sebesar 40%.

Tabel 4. Daftar harga pengkayaan berbagai isotop :

Isotop

2D

13c
17o
3 7ci
48Ca
5 7Fe
19Br
W 6Hg
23SU

Kelimpahan aland

0,015

1,11

0,007

25

0,185

2,19

50

U,15

0,75

Pengkayaan

99+

96

40

90

95

90

99

48

3

Harga
( US$/mole)

1

io3

i o s

6 x 104

106

2.10S

3.10S

io8

io 3

Metode

pertukaran
kimia

distilasi

distilasi

calutron

calutron

calutron

calutron

calutron

difusi gas
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KES1MPULAN

Pemisahan isotop dengan laser metn-

berikan harapan dalam menyediakan tek-

nologi pemisahan/pengkayaan isotop yang

lebih murah. Pada saat sekarang tekno-

logi pembuatan laser itu sendiri masih

terlalu mahal sehingga implementasi

metode ini baru sarapai pilot. Kar.ena

darapak penguasaan teknologi ini sangat:

luas, maka pengembangan penelitian dan

aktivitas yang dilakukan negara-negara

maju masih dirahasiakan. Pengembangan

berikutnya dalam skala industri dapat

diperkirakan setelah abad ke-20 ini.
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D1SKUSI

ROCHESTRY SOFYAN :

Sudah sejauh mana penggunaan metode ini

di negara industri yang telah maju ?

BUDI SANTOSO :

Sukses metode ini dapat diperlihatkan

oleh laboratorium di negara ma.iu secara

terbuka. Dalam skala pilot plant, kema-

juan yang dicapai dirahasiakan, teta-

pi mereka sangat optimis bahwa tnetode

ini akan memberikan break through

teknologi pemisahan isotop yang lebih

murah di ktmudian hari.
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DISTRIBUSI KARBOFURAN BERTANDA-14C DALAM BEBERAPA CONTOH TANAH

Faidil Sjo'eib*, Made Sumatra*, Martinus Mardjo*, dan Elida Djabir*

ABSTRAK

DISTRIBUSI KARBOFURAN BERTANDA '*C DALAM BEBERAPA CONTOH TAJJAH. Telah dilakukan suatu penelitian
untuk mendapatkan informasi seberapa jauh karbofuran bercanda- C terserap oleh berbagai jenis tanah,
yaitu : aluvial (Bekasi, Pulogadung, Bali), latosol (Gambling-Jawa, Barat) dan podzolik (Sukamandi).
Penelitian ini berdasarkan harga konstanta distribusi karbofuran- C dalam sitem canah-air setelah
dikocok selama : 0,5, 1, 2, 4, dan 24 jam. Dengan mencacah karbofuran bercanda- C dalam fraksi air,
maka karbofuran bercanda- C yang terserap oleh tanah dapat ditentukan. Hasil pengamatan nenunjukkan
bahwa kesetimbangan terjadi setelah pengocokan berlangsung lebih dari I jam. Tanah yang mengandung bahan
organik lebih tinggi ternyata raenyerap karbofuran- C lebih besar.

ABSTRACT

DISTRIBUTION OF "*C-LABELLED CARBOFURAH IN SOIL SAMPLES. An investigation was done to determine Che
absorption of C-carbofuran in four soil samples, namely: aluvial (Bekasi, Fulogadung. Bali), latosol
(Gambung-West Java), and podzolik (Sukamandi). The constant of distribution of C-carbofuran in
soil-water system was measured after shaking.the system for : 0.5, 1, 2, 4, and 24 hours. By counting
Che C-carbofuran in water fraction, Che C-carbofuran adsorbed by soil could be determined. The
results showed that equilibrium was reached after 1 hour shaking. Soils containing higher organic
matters adsorbed more carbofuran.

PENDAHULUAN

Karbofuran merupakan salah satu

insektisida golongan karbamat yang ba-

nyak digunakan di Indonesia, terutama

untuk pemberantasan hama wereng. Insek-

tisida ini sistemik dengan kelarutan

dalara air 320 ppm pada suhu 20 C (1).

Umumnya karbofuran digunakan dalam

bentuk butiran dengan formulasi furadan

3G, yang disebarkan pada permukaan ta-

nah. Persentase karbofuran dalam bebe-

rapa contoh tanah sawah setelah dia-

plikasikan selama 20 sampai 40 hari

menurun drastis, karena dalam perjalan-

annya selama aplikasi, karbofuran me-

ngalami translokasi, leaching dan de-

gradasi. Keadaan ini mempengaruhi ke-

lestarian lingkungan di sekitarnya. Ba-

ik karbofuran maupun metabolitnya ber-

sifat toksik dengan konsentrasi letal

karbofuran terhadap tikus II mg/kg,

sedangkan 3-hidroksi karbofuran dan

3-keto karbofuran mas ing-mas ing 17,9

rag/kg dan 69,0 mg/kg (2,3).

Untuk mengetahui penggunaan karbo-

furan yang efektif dan aman terhadap

lingkungan perlu diketahui distribusi-

nya dalam sistem tanah-air. Distribusi

ditentukan oleh nilai konstanta dis-

tribusi :

*Pusnt Aplikasi Isotop tlan Radiasi, BrtTAN
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Cs

Cs - Konsentrasi karbofuran- C dalam
tanah diukur sebagal ^C tota l .

Cw » Konsentrasi karbofuran- C dalam
air diukur sebagai Ĉ total .

Jika harga K besar berarti karbo-

furan- C yang terserap dalam tanah

lebih besar daripada yang terdapat di

dalam air dan sebaliknya. Penentuan

nilai K dilakukan dengan rnenggunakan

cacah sintilasi cair.

Penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan informasi seberapa jauh

karbofuran terserap oleh tanah se-

hingga dapat digunakan untuk penentu-

an distribusi dan degradasi karbofu-

ran dalam sistem tanah-air.

TATA KERJA

Empat jenis tanah diambil pada

kedalaman 25 cm dan diambil secara acak

dari beberapa lokasi: aluvial (Bekasi,

Pulogadung, Bali), latosol (Gambung -

Jawa Barat), dan podzolik (Sukamandi).

Tanah dibiarkan kering di atas kertas

aluminium, setelah kering digerus dan

disaring dengan ayakan 2 milimeter atau

9 mesh buatan Yamato Scientific Co.,

Japan.

Kandungan air ditentukan dengan

mengambil 5 g tanah kering, dipanaskan

dalam oven pada suhu 105 C selama 24

jam, lalu dibiarkan dingin kemudian

ditimbang. Selisih berat sebelum dan

sesudah dipanaskan merupakan berat air

yang terkandung dalam tanah tersebut.

Penentuan karidungan air maksimum

dilakukan dengan menatnbahkan 5 g tanah

kering pada corong gelas yang berisi

sedikit gelas wool yang sebei u>..r.yj>

sudah ditimbang. Air ditambahkan pacla

tanah sampai tanah cukup basah keniudia .

ditimbang. Selisih antara berat tanati

basah dan berat tanah kering adaiah

kandungan air maksimum tanah tersebut.

Pengukuran pH dilakukan dengan pH

meter HM-IOB TOA, sedangkan penentuan

bahan organik menggunakan cara BLACK

(4).

Semua pereaksi kimia pada peneli-

tian berkualitas pro analisis buatan

Merck, dan alat pencacah sintilasi cair

LS-180] yang digunakan ialah buat-

an Beckman.

Karbofuran radioaktif (2,2-dime-

til-2,3-dihidro 7 benzofuranil/ring-3-

14

C-metil karbatnat) berasal dari Ho-

ngaria Science Institute dengan kemur-

nian 99,97, dan aktivitas 443,6 MBq/mM

atau 120 dpm/ng, sedang karbofuran yang

tiak radioaktif diperoleh dari PT. Pa-

rama Bina Tani berupa Furadan 3G. Pc-

murnian dilakukan di PAIR-BATAN dengan

kolom kromatografi berisi adsorban si-

lika gel serta dielusi dengan aseton.

Eluat diuapkan kemudian ditambah se-

dikit metanol sehingga terbentuk kris-

tal putih dengan titik leleh I50°C.

Pada penelitian ini dibuat larutan
14

karbofuran- C dengan konsentrasi 1 ppm

dan mengandung kalsium klorida 1/50 N

dengan aktivitas 11880 pCi/ml, kemudian
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larutan ini diaduk sampai merata serta

dibiarkan I malam. 2 g tanah masing-ma-

sing jenis dimasukkan ke dalam tabung

reaksi (20 ml) yang tertutup dan ditam-

bahkan 10 ml larutan karbofuran- 4C

disertai pengocokan selama 0,5, 1, 2,

4, dan 24 jam. Setiap interval waktu

tersebut diambil t 2 ml larutan tanah

kemudian disentrifus selama 5 menit. 1

ml supernatan yang jernih dimasukkan ke

dalam botol kecil yang berisi 10 ml

larutan sintilasi (PPO : POPOP : Toluen

: Triton X-100 = 10 : 1 : 1000 : 500)

lalu dicacah dengan pencacah sintila-

si cair. Setiap pengerjaan menggunakan

duplo.

HAS1L DAN PEMBAHASAN

Kesetimbangan antara konsentrasi

karbofuran- C di dalam tanah dengan

konsentrasi karbofuran- C di dalam air

tercapai setelah pengocokan lebih dari

1 jam. Hal ini terlihat dari konstanta

distribusi masing-masing jenis tanah

yang mulai konstan (Tabel 1).

Dari keempat jenis tanah ini, ter-

nyata tanah podzolik (Sukamandi) mem-

punyai harga konstanta distribusi pa-
14

ling tinggi, berarti karbofuran- C

yang terserap lebih tinggi dibandingkan

tanah aluvial (Bali, Bekasi, dan Pu-

logadung) dan latosol (Gambung - Jawa

Barat).

Persentase kandungan bahan organik

keempat jenis tanah ini sangat ber-

variasi. Tanah aluvial (Bali) dan pod-

zolik (Sukamandi) mempunyai kandung-

an bahan organik lebih besar, yaitu

2,43 dan 2,25%, sedang dua jenis tanah

yang lain mempunyai kandungan yang agak

kecil, yaitu 1,92 dan 1,73% (Tabel 2).

Dari penelitian ini terlihat, bahwa

hubungan antara konstanta distribusi

dan persentase kandungan bahan organik

adalah linear, berarti penyerapan kar-

bofuran- C oleh tanah makin besar

dengan bertambahnya kandungan bahan

organik (Gambar 1). Penelitian serupa

yang dilakukan oleh SETHUNATHAN (2)

dengan menggunakan beberapa senyawa in-

sektisida pada beberapa jenis tanah

sawah menunjukkan pula bahwa nilai K

dipengaruhi oleh kandungan bahan or-

ganik.

0..0 1.0 2.0 3.0
Persentase kandungan bahan organik
Gawbar 1. Hubungan antara konstan-

ta distribusi dan per-
sentase kandungan bahan
organik

Pada tanah aluvial (Bali) penye-
14

rapan karbofuran- C ternyata lebih ke-

cil dibandingkan tanah podzolik (Su-
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kamandi), walaupun mempunyai kandung-

an bahan organik lebih besar. Faktor

lain yang mungkin ikut berperan ialah

perbedaan kandungan mineral kedua jenis

tanah tersebut.

Ditinjau dari segi kegunaan tanah

ternyata tiga di^antaranya roerupakan ta-

nah persawahan, sedang yang satu lagi

adalah tanah perkebunan teh. Dari hasil

penelitian ini ternyata tanah persawah-

an tnengandung bahan organik lebih be-

sar dibandingkan tanah perkebunan teh.

Perbedaan ini mungkin disebabkan sisa

batang padi yang dibiarkan busuk untuk

menyuburkan lahan buat masa tanam beri-

kutnya (5).

Keempat contoh tanah mempunyai pH

yang hampir sama dan bersifat asam.

Prngaruh pH terutama pada degradasi
14

karbofuran- C di dalam tanah. Oleh ka-

rena itu, per-lu penelitian lebih Ian-

jut mengenai distribusi hasil degra-
14

dasi karbofuran- C di dalam tanah.

14,

KESIMPULAN

Agar distribusi karbofuran^>HC da-

lam sistem tanah-air mencapai keadaan

setimbang diperlukan waktu pengocokan

lebih dari 1 jam. Penyerapan karbofu-
14

ran- C oleh tanah makin besar dengan

bertambahnya persentase kandungan ba-

han organik dalam tanah, dan .hubung-

annya linear.
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Tabel 1. (Constanta distnbusi karbofuran- C dalara
sistem tanah-air.

Lama pengocokan

(jam)

0,5

1

2

4

24

Aluvial
Pulogadung,

Bekasi

1,46 + 0,01

1,71 + 0,01

1,73 + 0,01

1,72 + 0,01

1,74 +_ 0,01

Contoh

Aluvial
Bali

1,73 +_0,01

2,16 + 0,01

2,17 ^ 0 , 0 1

2,16 + 0,01

2,15 ^ 0,01

tan ah

Latosol
Gambung/Jabar

1,16*+

1,35 +_

1,37 +_

1,34 •_

1,38 +_

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Podzolik
Sukamandi

1,83 ^ 0 , 0 1

2,22 *_ 0,01

2,23 *_ 0,01

2,25 +_0,01

2,24 +.0,01

Tabel 2. Parameter kimia contoh tlanah.

Parameter

pH

Kandungan bahan
organik

Kandungan air

Kandungan air
maksimura

Aluvial
Pulogadung,

Bekasi

5,3

1,92%

4,13%

55,26%

Aluvial
Bali

s , i
2,43%

2,17%

60,07%

Latosol
Gambling/ Jab ar

5,3

1,73%

5,03%

64,53%

Podzolik
Sukamandi

5,1

2,25%

4,57%

63,57%

D1SKUS1

SRI WAHYUNI :

Dalam makalah Anda tertulis: "Untuk me-

ngetahui karbofuran yang efektif dan

aman terhadap lingkungan". Berapa nilai

K distribusi yang aman terhadap ling-

kungan ?

FAIDIL SJOE'IB :

Sampai saat ini nilai K bergantung pada

kadar bahan organik maupun bahan mi-

neral dalam tanah. K distribusi yang

aman terhadap lingkungan tidak bisa

ditentukan, karena harus ditinjau fak-

tor-faktor lainnya.

ARYANTI :

1. Apa pengaruh mineral terhadap pe-
14

nyerapan karbofuran bertanda- C ?

2. Dapatkah Anda jelaskan mengapa pe-

nyerapan karbofurar oleh tanah lebih

besar dengan bertambahnya kandungan

bahan organik ?

FAIDIL SJOE'IB :

1. Pengaruh mineral terutama pada pem-

bentukan kisi dari tanah. Sebab ada

tanah berkisi 1 dan ada tanah berki-

si 2. Jelas kisi 2 mempunyai luas

permukaan lebih besar.
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2. Kandungan bahan organik menyebabkan

mikroba dalam tanah bertambah banyak

sehingga menyerap karbofuran lebih

banyak.

YANTI SABARINAH :

Mengapa kandungan bahan organik dan

mineral dalam tanah menentukan penye-

rapan karbofuran ?

FAIDIL. SJOE'IB :

Sama dengan pertanyaan Sdr. Aryanti.

SYAEFUDIN SIMON :

Dalam makalah Anda disebutkan bahwa

hasil degradasi karbofuran terhadap

waktu akan mempengaruhi kelestarian

lingkungan. Akan tetapi, Anda tak me-

nyebutkan kesimpulan sejauh mana ke-

mungkinan pencemaran dan batas-batas

yang bisa diterima seandainya tanah itu

tercemar.

FAIDIL SOE'IB :

Pencemaran tcrjadi kalau penggunaan

karbofuran tida.k efisien dan selektif/

aman.

S. ABBAS RAS :

Mengenai distribusi karbofuran bertan-
14

da- C dalam tanah jika hanya harga K

besar berarti karbofuran bertanda-
14
C yang terserap dalam tanah lebih

besar. Bagaimana pengaruh :

1. Kerapatan tanah

2. Suhu tanah

3. pH tanah (air)

FAIDIL SJOE'IB :

1. Penyerapan biasanya bergantung pada

luas permukaan.

2. Penelitian ini dilakukan pada suhu

kamar.

3. pH tidak ada pengaruhnya pada penye-

rapan karbofuran, tetapi pada de-

gradasi karbofuran ada.

INDROJONO :

Bagaiman sistem pencacahan karbofuran
14

bertanda C dari sampel dengan penca-

cah sintilasi cair

FAIDIL SJOE'IB :

Sampel tanah dikocok dengan diklorome-

tan kemudian ekstrak diklorometan di-

larutkan dalam larutan sintilasi lalu

dicacah.

BUDI SANTOSO :

1. Berapakah cacah background terhadap

cacah yang diperoleh untuk mendetek-
14,

14.
si karbofuran bertanda *~*C ?

2. Bagaimana cara mengeliminasi " C

background yang mungkin tertangkap

waktu proses ekstarksi karbofuran,
14

atau barang kali C background da-

pat diabaikan ?

FAIDIL SJOE'IB :

1. Cacah background 4 1 cpm/ml.
14

2. Dalam hal ini C background dapat
diabaikan.
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MINARNI :

Apakah karbofuran termasuk insektisida

yang dilarang pemerintah ?

FAIDIL SJOE'IB :

Tidak.

MUNSIAH :

1. Apakah karbofuran masih termasuk

jenis insektisida yang diperbolehkan

untuk digunakan pada saat ini ?

2. Bila tanah persawahan menyerap

karbofuran paling baik, apakah ini

berarti bahwa penggunaannya paling

efektif untuk tanah persawahan ?

Akan tetapi, sebaliknya bila

ditinjau dari kelestarian lingkungan

mungkin kurang baik, karena makin

lama digunakan, kadar karbofuran

dalam tanah makin tinggi. Apakah

benar deraikian ?

FAIDIL SJOE'IB :

1. Masih termasuk.

2. Benar, karena itu penggunaannya

harus selektif sekali.

ROCHESTRY SOFYAN :

Dalam percobaan penentuan konstanta

distribusi dilakukan ekstraksi dengan

"Shaker", sedang di alam tentu tidak

demikian. Bagaimana kir,:nya keadaan

kesetimbangan di alam dapat diterangkan?

FAIDIL SJOE'IB :

Sampai sejauh ini belum terpikirkan,

tetapi nanti akan dicoba untuk

melakukan penelitian tanpa menggunakan

"shaker" dan kemudian akan dilihat

korelasinya.

SUYITNO :

Penekanan yang Anda teliti adalah

mencari koefisien distribusi K - Cs/Cw

yang dikaitkan dengan kandungan bahan

organik dalam tanah.

1. Misi yang terkandung dalam peneliti-

an ini apakah bila K kecil, berarti

karbofuran yang terlarut dalam air

besar, sehingga lebih berbahaya bagi

kehidupan ?

2. Apakah penelitian ini dapat dipakai

untuk memperkirakan' batas konsentra-

si karbofuran yang disebar di suatu

tempat karena nilai K-nya tertentu ?

3. Dari pene ian ini diperoleh kore-

lasi K vs jndungan bahan organik

dalam tanah. Apakah hasil tersebut

dapat berlaku umum ?

FAIDIL SJOE'IB :

1. Benar, dengan banyaknya karbofuran

yang terlarut dalam air berarti yang

terserap oleh hama wereng makin

banyak. Akan tetapi, segi bahayanya

sedikit sekali karena penggunaan

karbofuran harus efisien seperti di-

jelaskan oleh petugas penyuluh per-

tanian setempat. Di samping itu,

waktu paruh karbofuran + 1 bulan.

2. Ya.

3. Ya.

65



PERBEDAAN KARBOFURAN-14C YANG TERISAP OLEH WERENG COKLAT (Nilaparvata lugens

STAL; DAN WERENG HIJAU (Nephotettix viresencej MELALU1 TANAMAN PADI

M. Sumatra*, E. Anwar*, A.N. Kuswadi*, dan D. Soekarna**

A.BSTRAK

14PERBEDAAN KARBOFURAN- C YANG TERISAP OLEH WERENG COKLAT (.Nilaparvata lugens STAL) DAN WERENG HIJAU
tix, viresence) MELALtfl TANAMAN PADI. Telah dilakukan percobaan uncuk raengecahui jumlah

karbofuran- C yang terisap ke dalam Cubuh wereng coklat dan wereng hiiau mclalui canaman padi yang
mengandung karbofuran- C. Tanaman padi varietas TNH berurour 30 hari diinkubasi dalam larutan Kimuta-B
yang mengandung karbofuran- C dengan akcivicas 18600 pCi/ml, yang ekivalen dengan 0,6 Vg karbofuran/mi.
Setelah 3 hari, 20 ekor wereng coklat dan 20 ekor wereng hiiau dilepas pada bagian batang dan daun padi.
Persentase kematian wereng coklac dan wereng hijau setelah 24 dan AS jam penglepasannya ternyata serupa,
sedangkan cacah radioaktif rata-rata pada wereng hijau hidup 3,5 kali cacah pada wereng coklac hidup,
dan cacah rata-rata wereng hijau mati 3,2 kali cacah vereng coklac mati. Terlihat pula, bahwa cacah
rata-raca pada daun padi 3,5 kali cacah pada bacang padi. Hasil peraeriksaan krooatografi lapis Cipis
terhadap ekstrak larutan Kioura-B, batang dan daun padi menunjukkan bahwa sebagian karbofuran telah
Cerdegradasi menjadi metabolitnya, antara lain: 3-0H- karbofuran dan 3-keto-karbofuran. Persentase
karbofuran oakin lama makin menurun, sedangkan 3-keto-karbofuran makin meningkat.

ABSTRACT

14.UPTAKE 0 ' '"*C-CARB0FURAN FROM RICE PLANTS BY BROWNPLANTHOPPER (Nilaparvata lugens STAL) AND GREEN
LEAFHOPPER (Hephotettix viresence ).~-An experiment was carried out to determine the amount of

C-carbofuran taken up by brown pi anchopper (BPH) and green leafhopper (GLH) from ride plants
containing C-carbofuran. The roots of 30 days old rice plants were immersed in Kinura B solution
containing carbofuran (0,6 vg/nl), with activity of 18600 pCi/ml. After 3 day, 20 BPH and 20 GLH
released onto the rice stems and leaves. The mortalities of BPH and GLH were similar after 24 and 48
hours of the release. The average radioactivity found in living GLH was 3.5 times of those found in
living GLH was 3.5 times of those found in living BPH. and in dead GLH was 3.2 times of those in dead
BPH. Radioactivity in rice leaves was 3.5 times of those is stems. Thin layer chromatograph of extracts
of Kimura B solution, stems, and leaves shoved that small amounts of carbofuran had degraded to
substances like 3-OH-carbofuran and 3-keto-carbofuran. The percentage of radioactivity found as
carbofuran decreased with time, while the amount of 3-keto-carbofuran increased.

PENDAHULUAN

Wereng coklac (Nilaparvata lugens

Seal) dan wereng hijau (Nephotettix

viresence} merupakan hama pent ing pada

canaman padi. Wereng coklat, selain da-

pat membunuh tanaman padi dengan cara

menusuk dan mengisap cairannya, juga

dapat menularkan penyakit kerdil rumput

(grassy stunc) dan kerdil hampa (ragged

stunc) (1). Mereka terutama dijumpai di

bagian pangkal tanaman padi, dan dalam

keadaan makanan yang optimal reereka

sanggup hidup berdesak-desakan samp4i

tnencapai jumlah 6.000 ekor/rumpun (2).

Dalam satu musitn Canam, wereng coklat

dapat hidup berkesinambungan sampai 4-5

generasi (3). Wereng hijau terutatna

mengisap tanacian dari daun tanaman

padi. Selain dapat mematikan tanatnan

secara langsung dengan mengisap cairan-

nya, wereng hiiau araat berbahaya ka-

*Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
**Balai Penelitian Tanaman Pangan, Bogor
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rena dapat menularkan virus penyakit

tungro dan hama putih palsu (4, 5).

Pengendalian kedua ienis wereng

tersebut di Indonesia dilakukan antara

lain dengan menggunakan Varietas Unggul

Tahan Wereng (VUTW) dan insektisida.

Salah satu insektiaida yang digunakan

adalah karbofuran dalam bentuk formula-

si Furadan 3G dan Curaterr 3G. Karbofu-

ran paling efektif terhadap wereng hi-

iau. Hasil percobaan yang dilakukan o- ,

leh SAMA dkk. (6) pada tahun 1975/1976 "

ternyata dengan satu kali aplikasi pada

dosis 0,5 kg/ha sanggup mencegah pectya-

kit tungro. Untuk wereng coklat, kar-

bofuran kurang efektif. Hasil perco-

baan tahun 1976 di Jawa Tengah da-

ri 6 kali aplikasi Furadan 3G dengan

dosis bahan aktif 1,5 kg/ha ternyata

tidak mampu untuk inelindungi tanamar

dari infeksi kerdil rumput (3). Hasil-

hasil percobaan tersebut secara sepin-

tas dapat dilihat bahwa wereng coklat

lebih resisten terhadap karbofuran da-

ripada wereng hijau. Penyebab resis-

tensi ini belutn diketahui dengan pas-

ti. Dalam percobaan ini dilakukan upa-

ya untuk mengetahui jumlah karbofuran-

14

C yang masuk ke dalam tubuh wereng

coklat dan wereng hijau melalui tanaman

padi yang mengandung karbofuran- C.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Mat, Percobaan ini

menggunakan tanaman padi varietas TN~

1, wereng coklat (Nilaparvata lugens

Stal), dan weren, hijau (Nephotettix

viresence) yang diperoleh dari Lab.

Bidang Pertanian PAIR - BATAN. Karbo-

furan- C dengan kemurnian 99,9% diper-

oleh dari Hongaria Science Institute,

sedang karbofuran tidak radioaktif de-

ngan kemurnian 99% diperoleh dari PT

Parama Bina Tani. Pengukuran radioak-

tivitas dilakukan dengan alat penca-

cah Liquid Scintillation Counter merk

Beckman model LS-18Q1. Kromatografi

Lapis Tipis (KLT) dilakukan dengan plat

silica gel 60 F05A b u a tan E. Merck.

Inkubod-i Tammon Padi. Tanaman

padi yang berumur 30 hari dicabut

dengan hati-hati dari pesemaian se-

demikian rupa sehingga akarnya tidak

mengalami kerusakan. Akarnya dicuci de-

ngan air sampai bersih, kemudian ta-

naman diinkubasi dalam gelas piala 50

ml yang berisi 30 ml larutan karbofu-
14

ran- C dalam larutan Kimura-B. Kadar

radioaktif larutan tersebut sebesar

4 1.300 cpm/rol atau 18.600 pCi/ml. Seca-

ra keseluruhan kadar karbofuran dalam

larutan tersebut adalah 0.6 ug/ml.

VtnglzpaiCLn We/teng. Setelah

tanaman diinkubasi selama 30 hari, ta-

naman dikurung pada bagian daun dan

batangnya dengan kurungan plastik ber-

bentuk silinder dengan garis tengah 5

cm. Bagian atas dan bawah silinder

ditutup dengan kain kasa. Ke dalam

kurungan bagian daun kemudian dima-

sukkan 20 ekor wereng hijau dan ke

dalam kurungan di bagian batang dile-
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paskan 20 ekor wereng coklat. Kurungan

di sekitar tanaman padi akan mencegah

wereng terbang ke luar (Gambar 1). Jum-

lah ketnatian wereng dicatat dalam waktu

24 dan 48 jam setelah wereng dilepas-

kan.

Keterangan :

1. Gelas p ia la SO nil b e r i s i
30 ml larutan karbofuran-l4c
dalam larutan Kimura-B

2. Tanaman padi
3. Kurungan plast ik
4. Wereng coklat
5. Kurungan plast ik
6. Wereng hijau

Gambar 1. Sistera penglepasa/i wereng pada
tanaroan padi.

LctAutan Kimuna-B. Con-

toh larutan dari gelas piala diambil

pada hari ke 4, 5, 6, 12, dan 13 sejak

akar tanaman dicelupkan ke dalam la-

rutan Kimura-B. Tiap pengambilan con-

toh terdiri atas dua ulangan. Larutan

tersebut dimasukkan ke dalaci tabung

reaksi 10 ml lalu dikocok bersama 2 ml

diklorometan selama 3 menit. Satu mi-

liliter diklorometan dipipet ke da-

lam tabung lain, dipekatkan dengan

aliran gas nitrogen sampai mencapai

volume 0,3 ml untuk diperiksa dengan
14

KLT. Bercak karbofuran- C dan metabo-

litnya pada plat KLT dicacah secara

terpisah. Sisa 1 ml larutan diklorome-

tan dipindahkan ke dalam botol penca-

cah, diuapkan dengan aliran nitrogen

sampai kering, kemudian ditambahkan 10

nl sintilator untuk dicacah.

PmeJiih&aan Batang dan Vaan Padi.

Contoh batang dan ujung daun padi

diambil pada hari ke-4, 5, 6, 12, dan

13 sejak akar dicelupkan ke dalam la-

rutan Kimura-B. Tiap contoh terdiri dua

ulangan, masing-masing sebanyak 250 mg.

Masing-masing contoh dipotong kecil-

kecil, kemudian direndam dengan 10 ml

aseton selama 2 hari 2 malam da-

lam botol 15 ml yang tertutup rapat.

Settanyak 1 ml larutan hasil ekstraksi

dicampur dengan sintilator, lalu dica-

cah. Sebapyak 5 ml larutan dipekatkan

menjadi 0,5 ml dengan aliran nitrogen

kemudian diperiksa dengan KLT.

PemesUkiaan W&tie.ng CokZat dan We-

KWQ Hljau.. Dalam waktu 48 jam setelah

rfereng dilepaskan, 5 ekor wereng mati

dan 5 ekor wereng hidup diambil dari

tiap kurungan dan setiap 5 ekor wereng

s. tersebut dimasukkan ke dalam botol

pencacah yang berisi 1 ml mentanol.

Wereng tersebut digerus dengan batang

pengaduk, lalu ditambahkan 10 ml sinti-

lator untuk persiapan pencacahan.

Kfuomatogfia^l Lapli Tlpli . (KLT) .

KLT dilakukan di atas plat silica gel

60 FOCA. tebal 0,25 mm buatan E. Merck.

Eluen terdiri atas campuran dietileter-

N-heksan dalam perbandingan 3:1. Bercak
h

yang terjadi setelah elusi dideteksi

dengan lampu UV pada - 254 nm. Kar-

bofuran dan metabolitnya diidentifi-

kasi dengan bercak standar karbofu-

ran , 3-OH-karbofuran dan 3-keto-karbo-
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furan. Bercak contoh yang memiliki R.

sama dengan R ketiga standar tersebut

dikerok, kemudian dimasukkan ke dalam

botol pencacah yang berisi 10 ml sinti-

lator. Botol dikocok lalu dicacah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kzmcutian W&itng, Tabel 1 menunjuk-

kan persentase kematian wereng coklat

dan wereng hijau 24 dan 48 jam setelah

penglepasannya. Persentase kematiannya

ternyata hampir sama. Ternyata pula

bahwa cacah radioaktif rata-rata un-

tuk 5 ekor wereng hijau yang hidup 3,5

kali cacah wereng coklat yang hidup,

dan cacah rata-rata 5 ekor wereng hijau

yang mati adalah 3»2 kali cacah 5 e-

kor wereng coklat yang mati (Tabel 2).

Cacah rata-rata wereng mati lebih ren-

dah daripada cacah rata-rata wereng hi-

dup. Hal ini dapat dimengerti karena

wereng hidup mempunyai kesempatan lebih

lama untuk mengisap cairan padi.

Wereng coklat hidup di bagiar. ba-

ting padi sedangkan wereng hijau hi-

f.'up di bagian daun. Dari Tabel 3 da-

pat dilihat, bahwa cacah per tn-nit per

i()0 mg daun adalah 3,5 kali cacah ra-

t:.i-rata batang padi. Dari data ini

dapat diketahui penyebab cacah wereng

hijau yang iauh lebih besar, yaitu 3,5

kali cacah wereng coklat, karena ma-

kanannya mengandung zat radioaktif le-

bih banyak. Persentase kematian we-

reng coklat sama dengan persentase

kematian wereng hijau, sedang jumlah

karbofuran yang terisap oleh wereng

hijau 3,5 x jumlah karbofuran yang

terisap oleh wereng coklat. Ini berarti

wereng coklat lebih peka terhadap fcar-

bofuran daripada wereng hiiau.

Hasil Kromatografi Lapis Tipis

terhadap ekstrak larutan Kimura-B, ba-

tang dan daun padi menunjukkan bahwa

tidak semua radioaktivitas itu berasal
14

dari karbofuran- C. Sebagian dari

radioaktivitas itu berasal dari metabo-

litnya, antara lin 3-OH-karbofuran dan

3-keto-karbofuran (Tabel 4, 5, 6). Per-

sentase karbofuran siskin lama makin

menurun, sedangkan persentae 3-keto-

karbofuran makin meningkat. Persenta-

se 3-OH-karbofuran sangat kecil dan

boleh dikatakan tetap. Penurunan per-

sentase karbofuran dan peningkatan per-

sentase 3-keto-karbofuran dalam larut-

an Kimura-B dapat dilihat lebih jelas

pada Gambar 2. Metabolit karbofuran

tidak mempunyai sifat insektisida. De-

ngan demikian, dapat diperkirakan bah-

i-.

60

SO

40

30

20

10

. . L . I .

» II

\

' •

4 5 6 12 13
Waktu (hari)

Ganbar 2. Fersentase kaxhofuran-^C (1) dan
3-keto-karbofuran-l4C (II) dalam
larutan Kimura-B.
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wa keefektifannya untuk melindungi

tanaman padi dari serangga juga makin

lama niakin menurun.

KESIMPULAN

1. Radioaktivitas daun padi 3,5 kali

radioaktivitas batang padi. Hal ini

raenunjukkan bahwa karbofuran yarig

terserap dalam daun adalah 3,5 kali

jumlah yang terserap pada batang.

2. Wereng hijau mengisap karbofuran- C

sebanyak 3,5 kali jumlah yang diisa;>

oleh wereng coklat.

3. Berdasarkan jumlah radioaktivilas

yang terisap, ternyata wereng coki.»r

lebih peka terhadap karbofuran ridri-

pada wereng hijau.
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Tabel 1. Persentase kematian wercng setelah di-
lepaskan pada tanaman padi yang mengan-
dung karboturan.

Tabel 4. Persentase karboturan- C dan metabo-
li tnya dalara larutan Kimura-B.

Waktu sete-
lah pengle-
pas an

(jam)

24

48

Persentase

Wereng coklat

40,0

68,3

Hasil rata-rata dari 3 kali

kenia: i. an wereng

iVereng hijau

38.3

6B.3

ulangan

Hari
inkubasi

4

5

6

12

13

Karbofuran-

(%)

65.8

61,8

54,6

15,8
0,8

3-OH-karbo-
furan-14C

W
1.1
1,2
0.9
i,0

0,8

3-keto-kar-
bofuran-14C

(%)

2,1
4,9

11,5
42,9
48,1

Hasil raca-rata dari 2 ka l i ulangan

Tabel 2. Radioaktivitas pada wereng hidup dan
wereng mati.

Tabel 5. Persentase karbofuran- C dan metabolit-
nya pada batang padi.

Keada-
an we-
reng

Hidup

Mati

Hasil

Radioaktivitas
(cpm/5 ekor)

Wereng
coklat

179

160

rata-rata dari

IVereng
hijau

625

510

3 kali ulangan

Perbandingan
radioaktivitas
wereng hijau
tcrhadap wereng
coklat

3,5

3,2

Hari
inkubasi

4

5

6

12

13

Karbofuran-
14C

(*)

50,9
45,4

42,4

17,8

11,3

3-OH-Kajbo-
furan-14C

(%)

3,6

2,2

2,1
1,9

2,0

3-keto-kar-
bofuran- C

3,0

5,4

17,1

46,2

54,5

Hasil ra ta - ra ta dari 2 kali ulangan

Tabel 3. Radioaktivitas batang <l,n iiaun padi
14Tabel 6. Persentase karbofuran- C dan metabolit-

nya pada batang padi.

inkubasi

4

5

6

12

13

Vcpm/100 ran)

Batang

3400
5100

5250

4950

5050

Daun

12300
181S0

17950

16650

17950

radioaKtivitas
daun terhadap
batang

3,6

3,6

3,4

3.4

3,6

Hari
inkubasi

4

S
6

12

13

Karbofuran-
14C

(%)

43,6

41,5
39,P
13,5

10,7

3-0H-Karbo-
furan-14C

(*)

1»1
0,8

i .o
0,9

1,0

3-keto-kar-
bofuran-14C

C*)

7,8

10,4

24,0
52,6

58,1

Hasil ra ta - ra ta dari 2 kali ulangan Hasil rata-rata dari 2 kali ulangan
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D1SKUS1

SUYITNO :

Masalah hama we^etig coVilat kitii bairn

menjadi masalab nasional. Empat pem-

bicara terdahulu semua membahas ma-

salah ini. Data hasil penelitian ter-

sebut saat ini sedang ditunggu untuk

membantu mengatasi masalah nasional

tersebut.

1. Berapa jauh data tersebut dapat

dipraktekkan ?

2. Seandainya betul dapat digunakan

untuk memecahkan masalah, bagaimana

cara untuk mengatasi putusnya ko-

munikasi dengan pihak yang akan

memanfaatkannya ?

MADE SUMATRA :

1. Data yang diperoleh dari penelitian

ini dapat dipakai untuk raenentukan

cara yang lebih efektif untuk me-

ngendalikan hama wereng-

2. Melalui seminar, publikasi ilmiah,

dan kerja sama dengan peneliti di

bidang pertanian.

MINARNI A. :

Dari data metabolit, jutalah kaxbofwcan

makin lama makin menurun, sedangkan

jumlah ketokarbofuran makin lama makin

meningkat. Apa yang menyebabkannya ?

MADE SUMATRA :

Jumlah karbofuran- C yang digunakan

dalam percobaan ini tertentu. Dengan

sendirinya kalau karbofuran ini me-

ngalami metabolisme jumlahnya tnakin

lama makin menurun, sedangkan jumlah

hasil metabolitnya (ketokarbofuran) ma-

kin meningkat.

BUDI SANTOSO :

Apakah karbofuran juga masuk pada buah

padi (berapa person) dan bagaitnana

efeknya pada orang yang makan nasi padi

tersebut ?

MADE SUMATRA :

Tidak ditemukan residu karbofuran dalam

buah padi.
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STUDI TENTANG DISTRIBUSI KARBOFURAN PAD A TANAMAN PADI

Sulistyati M.*

ABSTRAK

STODI TENTANG DISTRIBUSI KARBOFURAN PADA TAKAMAN PADI. Pada.oercobaan ini digunakan karbofuran
(2,2-dimetil 2,3-dihidrobenzofuranil 7-N metil karbamat) bertanda- C pada atom C,, pada selutuh bagian
tanaman padi atau pun bagian canatnan yang telah dihaluskan sebelumnya. Tanaraan yang dihaluskan menyerap
karbofuran- C dan kesetimbangan dicapai setelah 4 jam pengocokan dengan konstanta distribusi 20.*)
untuk batang dan akar, dan 10:1 untuk daun. Tanainan menyerap karbofuran C melalui akarnya bersama
sejumlah air setiap hari yang beratnya sebanding dengan berat tanaman. Radioaktivitas pada akar dan daun
lebih besar daripada batang, cetapi pada daun lebih terakuinulasi pada ujungnya.

ABSTRACT

CARBOFURAN DISTRIBUTION IN RICE PLANTS. The distribution of carbofuran (2,2-dimethyl 2,3-dihydro-
benzofuranyl 7-N methyl carbamate) in the rice plant was studied by using ^ C j l a b e l l e d carbofuran. Study
was conducted for the whole plant as well as ground plant. Results obtained shows that ground plants
materials absorbed carbofuran and the equilibrium was reached after four hours of shaking. The
distribution constant were 20 : 1 for stem and root, and 10 : I for . l eaves . Carbofuran was absorbed by
plant root through water absorption metabolism. Carbofuran absorbed by plant was proportional with plant
weight. Radioactivity of C was higher in plant roots and leaves then stem. For the leave, i t was more
concentrated in the t i p .

PENDAHULUAN

Karbofuran merupakan salah satu

insektisida yang banyak digunakan oleh

petani untuk memberantas hama tanaman

padi, nisalnya wereng hijau (green leaf

hopper: GLH, Nephotettix viresence) dan

wereng coklat (brown plant hopper: BPH,

Nilaparvata lugens Stal) . Pada umumnya

karbofuran yang digunakan dalam bentuk

butiran dengan nama Furadan, misalnya

Furadan 2G, 3G, 5G, atau I0G yang

masing-mas ing mengandung 2, 3, 5, dan

10% karbofuran, disebarkan pada tanah

sawah 2 kali selama masa tanam, masing-

masing 17-20 kg/ha. Biasanya bagian

daun diserang oleh wereng hijau, sedang

batangnya oleh wereng coklat. Karbofu-

ran tertnasuk insektisida golongan kar-

*I'usat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

bamat yang mudah terurai, toksisitasnya

tinggi, dan di samping itu mempunyai

sifat sistematik (1). Agar penggunaan

karbofuran dapat efektif dan anan ter-

hadap lingkungan, maka perlu dipela-

jari distribusi karbofuran pada tanain-

an padi dengan menggunakan karbofuran

14
bertanda- C yang dilarutkan dalam air.

Kelarutan karbofuran dalam air 700 ppm

pada 25°C (2).

Penelitian ini bertujuan untuk

menentukan konstanta distribusi karbo-

furan pada tanaman padi yang dinyata-

kan sebagai konsentrasi karbofuran

dalam tanainan, dibandingkan dengan kon-

sentrasi karbofuran dalam air yang tna-
14

sing-mas ing diukur sebagai C total.
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Di samping itu, penelitian ini juga

untuk menentukan berapa banyak karbofu-

ran yang terakumulasi pada akar, ba-

Cang, dan dauo setelah tanaman disim-
14

pan dalam larutan karbofuran- C dalatn

waktu tertentu.

ASHWORTH dkk. (3) melaporkan bah-

wa karbofuran lebih banyak terakutnu-

lasi pada daun daripada bagian yang

lain, dan tidak terakumulasi pada akar,

pada percobaan yang menggunakan tanam-

an tembakau.

TATA KERJA

Bahan dan Afjlt, Tanaraan padi yang

digunakan ialah jenis pelita berumur 5-

7 minggu. Semua pereaksi kinia yang di-

gunakan berkualitas pro-ana]isis buat-

an Merck, sedang sintilator buatan
14

Beckman. Karbofuran- 0 yang digunakan

berasal dari Hongarian Science Institu-

te dengan aktivitas 443,6 Bq per mi-

li litor, keraurnian 99,9%. Alat yani;

dip.unakan ialah alat pencacah sintilaai

cair (Liquid Scintillation Counter

I.SC) buatan Becr<man model LS 1801, dan

alat oksidasi sompurna Harvey Biologi-

cal Oxidizer.

Kon&.t.anta P-i&tA.fJi(nl
14

n- C. Tanaman padi dicuci a-

k.irny.i sampai bersih, lalu dipisahkan

uutara akar, batang dan daunnya. Ma-

sinf»-masing dipotong kecil-kecil, ke-

mudic'in ditunbuk dengan mortar sampai

halus, disontrifuga, clibuang superna-

tiiimy;i, d.in d ii.ontiik.in kadar airnya.

Selanjutnya bagian padatan ditimbang

200 ijg, ditambah 5 ml larutan karbo-

furan- C dalam air dengan aktivitas

0,0012 uCi/ml, dikocok selama 1,2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 16, dan 24 jam, lalu di-

sentrifuga sampai supernatan bening.

Supernatan diambil 1 ml lalu ditambah

10 ml sintilator dan dicacah langsung

dengan pencacah sintilasi cair (LSC).

Pmentuan Vaya Szhap M A dan VLs-
14fu.huAl Ka/lbo^uAan- C. Tanaman padi,

akarnya dicuci dengan air suling sarapai

bersih lalu disimpan di dalam gelas u-

(oir 5Q tal yaag berisi 40 ml Larutan
14

karbofuran- C dengan aktivitas 0,0012

uCi/ml (3000 cpra/ml) ditambah lppm kar-

bofuran tidak bertanda. Permukaan ge-

las ukur ditutup dengan kertas alumi-

nium dan air yang diserap tanaman dia—

mati setiap hari berdasarkan penu-

runan permukaan air dalara gelas ukur..

Tanaman dipanen setelah 0, 1, 2, 3, 4,

6, dan 8 hari. Tanaman dikeluarkan da-

ri larutan karbofuran, akarnya dicuci

dengan air 3 kali, lalu air cucian

masing-masing dicacah langsung dengan

LSC.

Tanaman dibagi meniadi tiga bagian

yaitu akar, batang, dan daun. Akar dan

batang dipotong-potong, sedang daun

hanya dibagi menjadi 2 bagian yaitu

pangkal dan ujung. Masing-inasing di-

tipibang 25 - 200 mg, lalu dioksidasi

sempurna (dibakar) dengan alat "Harvey

Biological Ojcidizer" menjadi CO yang

terjadi ditangkap dengan larutan pe-
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nanf .kap CO . L.arutcan i n i (.' i c a c a h d e n g a n

: •' scbaf'.a i CO- .

\SiL DAN PEMBAHASAN

K u n s L a n t a d i s t r i b u s i (K) k a r b o f u -

• MI da I am a k a r , b a t a n g , dan daun yang

.<•iap.it.kan s e t e l a h I , 2 , 3 , 4 , 5 , b, 7 ,

If), clan 24 iam p e n g o c o k a n , d i t u n -

,'ikkan pada Gambar 1 dan Tabel I. Har-

'..• K dalam batang dan daun mulai kon-

( an setelah 4 jam pengocokan, sedang

lil am akar setelah 24 jam pengocokan.

2 4 6 8 10 14 18 22 26

Wafctu pengocokan (jam)

fi.unbar 1. Kurva konStanta distribiisi (K)
karbofuran dalam bagi.w-bagian
tanaman padi jrang telah
dihaluskan.

x x = akar
" • = batang
1 i = daun

iip.il dikatakan bahwa distribusi karbo-

nr,i:i dal.-in batang dan daun inencapai

•.•HI ii-ibaii}',an setelah 4 jam pengocokan,

<<l,in;> daicirn akar kfset imbangan itu ba-

M lercapai sotolah 24 jam pengocokan.

:1 i n i mun;>kin disebabkan karbofuran

• !iij> tii.scrap <)lr4i daun dan batang Jebih

cepat terurai meniadi metabolitnya yang

nudah larut kimbali dalam air daripada

yang diserap oleh akar. Konstanta

lebih kecil daripada dalam batang dan

akar. Hal ini mungkin disebabkan daun

lebih sedikit menyerap karbofuran dari-

pada batang dan akar. Tabel 2 menun-

jukkan jumlah serapan larutan karbofu-

ran- C per gram tanaman per hari . U-

ji-F dari data tersebut memberikan

hasil bahwa tidak ada perbedaan serapan

antara hari ke-I , 2, 3, 4, 6, dan 8

OXO.05).
14

Distribusi karbofuran- C pada a-

kar, batang,dan daun melalui penyerap-

an lewat akar yang diukur dalam dpn

(disintegrasi per menit) per gram ta-
14

naman menur ''; ̂  t ihwa karbofuran- C

terakumulaSi mua bagian tanaraan,

yaitu pada a!" Tg^dan daun (Tabel
14

3). Radioakfiv -bofuran- C da-

lan akar, dan dau ]h besar daripa-

da dalam batang, dan Lam daun di ba-

gian ujung selalu lebih besar dari-

pada di pangkal. Radioaktivitas karbo-
14

furan- C bertarcbah dengan waktu.

Tanaraan yanj; digunakan dalam per-

cobaan masing-rnas ing manpunyai 3 lem-
14

bar daun. Karbofuran- C yang diserap

tanaman lewat akar terdistribusi ke so-

luruh bagian tanaman, ke daun pertama,

kedua, dan kotiga, seperti terlihat

pada Tabel 4. Masing-fliasing daun baik

ujung naupun pangkalnya raenyerap karbo-
14

furan- C. Radioaktivitas karbofuran
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nangkap CO . Larutan ini dicacah dengan

: :C sebag.ii CO_ .

ti\SlL DAN PEMBAHASAN

Konstanta distribusi (K) karbofu-

r.m dalam akar, batang, dan daun yang

(iidapaLkan setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

•I, 16, dan 24 jam pengocokan, ditun-

jukkan pada Gambar 1 dan Tabel 1. Har-

ga K dalam batang dan daun raulai kon-

stan setelah 4 jam pengocokan, sedang

diilam akar setelah 24 jam pengocokan.

0 2 4 6 8 10 14 18 22 26
Waktu pengocokan (jam)

Gambar 1. Kurva konstanta distribusi (K)
karbofuran dalan bagi.in-bagian
tanaman padi yang telah
dihaluskan.
x x = akar
• • = batang
i A = daun

i>ap.it dikat;ikan bahwa distribusi karbo-

lur.in da lam batang dan daun raencapai

K -set imbanj-an setelah 4 jam pengocokan,

:;t-d;.mj» dalani akar kesetirabangan itu ba-

rn icrcapai setelah 24 jam pengocokan.

!l;il ini mungkin disebabkan karbofuran

yin« disc-rnp olch daun dan batang lebih

cepat terurai menjadi rnetabolitnya yang

nudah larut kerabali dalam air daripada

yang diserap oleh akar. Konstanta

distribusi karbofuran dalam daun iauh

lebih kecil daripada dalani batang dan

akar. Hal ini mungkin disebabkan daun

lebih sedikit menyerap karbofuran dari-

pada batang dan akar. Tabel 2 menun-

jukkan jumlah serapan larutan karbofu-

ran- C per gram tanaman per nan. U-

ji-F dari data tersebut memberikan

hasil bahwa tidak ada perbedaan serapan

antara hari ke-1, 2, 3, 4. 6, dan 8

(F<0.05).
14

Distribusi karbofuran- C pada a-

lcar, batang,dan daun melalui penyerap-

an lewat akar yang diukur dalam dpra

(disintegrasi per menit) per gram ta-
14

laman menunjukkan bahwa karbofuran- C

terakumulasi pada semua bagian tanainan,

yaitu pada akar, batang,dan daun (Tabel
14

3). Radioaktivitas karbofuran- C da-

lan akar, dan daun lebih besar daripa-

da dalara batang, dan. dalain daun di ba-

gian ujung selalu lebih besar dari-

pada di pangkal. Radioaktivitas karbo-
14

furan- C bertambah dengan waktu.

Tanaman yang digunakan dalam per-

cobaan mas ing-mas ing mampunyai 3 lem-
14

bar daun. Karbofuran- C yang diserap

tanainan lewat akar terdistribusi ke se-

luruh bagian tanaman, ke daun pertaroa,

kedua, dan ketiga, seperti terlihat

pada Tabel 4. Mas ing-mas ing daun baik

ujung naupun pangkalnya menyerap karbo-

furan- C. Radioaktivitas karbofuran
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bailc pada ujung maupun pangkal daun

pertama, kedua, dan ketiga makin lama

nakin bertambah besar. ASHWORTH dkk.

(3) melaporkan bahwa pada tanaroan tem-

bakau yang disimpan dalam larutan kar-
14

boiuran- C selama 12 hari, karbofu-

ran tidak terakumulasi pada akarnya.

Hal ini mungkin disebabkan oleh perbe-

daan tananan dan juga media yang di-

gunakan. Pada penelitian ini tanaman

padi disimpan di dalatn larutan kar-
14

bofuran- C dalam air, sedang pada

percobaan ASHWORTH dkk., tanaman temba-

kau disimpan dalam larutan mutrisi yang

mengandung karbofuran.

KES1MPULAN

1. Kesetimbangan karbofuran yang ter-

serap pada daun dan batang padi yang

telah dihaluskan dicapai setelah 4

jam pengocokan, sedang pada akar,

baru .setelah 24 jam pengocokan.

Konstanta kesetimbangan pada akar,

dan batang nama besar, yaitu 20 : I

sedang pada daun jauh lebih kecil,

yaitu 10 : 1.

2. Serapan air p.ida tanaman padi per

hari sebandinj> dengan berat tanaman.

3. Karbofuran yang terserap oleh tanam-

an terdistr ibusi ke seluruh bagian

tanaman, yaitu akar, batang dan da-

un. Radioaktivitas karbofuran da-

lam daun dan akar lebih besar d.i-

ripada dalam batang, dan dalata daun

lebih terakumulasi pada ujung daun.
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14
label 1. Konstanta distribusi K karbofuran- c pada

bagian-bagian tanaman padi yang telah di-
haluskan, setelah pengocokan dengan waktu
yang bervariasi.

Waktu
pengocokan

(jam)

1

2

3

4

5

6

7

8

16

24

8

11

13

16

17

17

18

19

20

21

1

Akar

,6S

,75

,7

.1 .

.25

,4

,20

,65

,55

,1

+ 0,55

+ 0,25

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,35

+ 0,35

+ 0,3

+ 0.3S

0,25

0,2

Bagian tanaman

Batang

4,85+_O,35

12,154_O,1S

16,4 +_ 0,3

18,85 •_35

18,45 + 0,15

19,25 + 0,25

19,75 .+ 0,35

19,0 *_ 0,5

19,1 0,2

17,85 0,25

Daun

3,7

5,9

9,8

11,1

^0,4

+ 0,2

+ 0,3

+_0,2

10,35+0,45

11,3

11,0

+ 0,2

^ 0 , 3

10,85+0,35

9,8

9 .3

0,5

0,5



Tabel 2. Serapan a i r oleh tanaman padi selama 8 h a r i ,
dinyatakan dalam nl/gram/hari .

Berat tanaman
(g)

2 ,7
2 , 5
1,6
1,8
1,2
1.7
2 , 4
2,7
1,4
2 , 3
2 , 6
2 , 3

1

0 , 9
0 , 8
1,9
0 , 8
1,7
0 , 9
1,9
0 , 7

1,4
1,1
0 , 8
1.5

Waktu

2

0 , 6

1,1
0 , 8
1,2
1,0
0 , 7
0 , 7

1,3
0 , 8

1,1

perendaman

3

2 , 1
0 , 3
1,3
0 , 7
1,0
1,3
1,0
1,5

1
0
0
1
1
1

4

, 3
,7
,7
,5
,2
,5

(hari)

6

0 , 7
0 , 9

1.9
1,1

8

0 , 6
0 , 9

14Tabel 3. Distnbusi karbofuran- C pada tanaman padi /ung
ditanam kembali dalam lurutan karbofuran-14c se-
lama 1-8 har i , kemudian tanaman dioksidasi sc-m-
purna, dinyatakan dalam dpm x 10~Vgram bahan.

Bagian

Daun

Batang

Akar

2

2

10

. 3

,5

,4

8

3

18

2

.4

, 9

,8

Mas a

7

4

15

tan am

3

,9

, 8

,4

7

4

12

(hari)

4

,2 27

,0 7

,3 30

6

,5

,8

,6

8

42,

7 ,

2 4 ,

9

6

2

Hasil rata-rata dari 2 kali ulangan

14
label 4. Distribusi karbofuran- C pada pangKal dan ujung

daun pada 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 hari perendaman ,
dinyatakan aalam dpm x lO'Vgram bahan.

Daun/nomor

D l

D2

D3

Ujung
Pangkal

Ujung
Pangkal

Uj ung
Pangkal

1

1,7
0.9

5,6
2,1

2,y
l . r .

Waktu

6
5

15
7

23
5

c

,3
,1

,4
,4

, 8

perendaman

3

6 , 3

12,4
4,0

26,6
4,6

.1

15,y
5,3

23,2

27,1
6,5

(.hari)

b

87,
15,

92,
36,

82,
52,

2
7

7
7

3
4

111,4
30,2

58,5
17,6

157,0
19,0

Hasil rata-rata dari 2 kali ulangan
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DISKUSI

ENDANG ROSADI :

Apakah hasil penelitian Anda dapat

dikontribusikan ke penelitian K.7 kare-

na penelitian K.7 adalah distribusi

karbofuran ke tanah dan air sedang padi

ditanam di tanah yang berair (genangan).

SUL1STYATI M.T. :

Belum dapat, karena penelitian ini

dikerjakan dalam keadaan berbeda. Dapat

dikontribusikan bila kedua penelitian

ini dikerjakan dalam kondisi yang sama

dan saling menunjang.

ERMIN K. HARANTUNG :

Dikatakan bahwa karbofuran lebih banyak

terakumulasi pada daun, dan kemungkinan

lebih mudah terurai karena larut dalam

air. Bagaimana penguraian tersebut, dan

senyawa-senyawa apa yang dihasilkan ?

Baoaimana efektifitas karbofuran yang

sudah terurai tersebut dalam membasmi

iiama tanatnan padi ?.

SULISTYAT1 M.T. :

Karbofuran yang sudah terurai mas in

dapat membusmi hama tanaman padi, ber-

p.antung pada hasil peruraianny.i, misal-

nya 3-OH karbofuran masih toksik, hanya

aktivitasnya berkurang.

ROCHESTRY SOFYAN :

1. Mengingat karbofuran menpunyai sifat

dan toksisitasnya tinggi,

apakah pernah diselidiki berapa ba-

nyak karbofuran yang terdistribusi

pada biji padi yang siap dipanen ?

2. Saran : Pada Tabel 2 sebaiknya K di-

nyatakan dalam dpm/gram bobot ke-

ring bahan agar iinformasi yang di-

peroleh dari Tabel tersebut lebih

jelas.

SULISTYATI M.T. :

1. Belum pernah diselidi, karena pada

percobaan ini tanaman padi yang di-

panen untuk percobaan belum sempat

berbuah. Tanaman padi yang digunakan

berumur 6 - 7 minggu.

2. Terima kasih, akan kami perhatikan.

BUDI SANTOSO :

Apakah dapat disimpulkan dari analisis

distribusi ini mengenai kadar karbofu-

ran da I am batang padi>yaitu apakah ia

sudah di atas anbang yang dapat meracu-

ni apabila digunakan sebagai makanan

ternak ?

SULISTYATI M.T. :

Batas ambang untuk jerami ialah 0.2 ppm

(I), sedangkan yang terserap pada ba-

tang dan daun hanya 0.01 ppm.

Berarti batang dan daun padi tersebut

masih dapat digunakan untuk makanan

tornak.
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KONSENTRASI LETAL KARBOFURAN TERHADAP WERENG COKLAT (Nilaparvata lugens} DAN

WERENG HIJAU (Nvphotetiix vircsemr)

A.N. Kusw.-idi * , M. Smaat; i> ', ' ; . Anwar*, dan D. Suk;]rna**

ABSTRAK

KONSENTRASI LETAL KARBOFURAN TERHADAP WERENG COKLAT ( Nilaparvata lugens ) DAN WERENG HIJAU
(Nephotettix viresence ). Suatu uji toksisitas oral karbofuran terhadap wereng coklat dan wereng hijau
dengan menggunakan larutan sukrosa sebagai makanan wereng yang diberikan melalui sis ten membrane
feeding, telah dilakukan di laboratorium; karbofuran murni diencerkan ke da Ian larutan sukrosa tersebuC'.
Konsentrasi letal 50 persen (LC 50) insektisida ini terhadap wereng coklat dewasa dan nirafa
masing-masing adalah 0,21 dan 0,43 ppm, sedangkan terhadap wereng hijau dewasa dan nirafa adalah 0,43 dan
0,58 ppm. LC 90-nya adalah masing-masing 0,56 dan 0,90 ppn terhadap wereng coklat dan nimfa, dan 1,20
serta 1,60 ppm terhadap wereng hijau dan nimfa. Wereng coklat ternyata lebih peka terhadap karbofuran
daripada wejeng hijau, dan serangga dewasa kedua spesies tersebut lebih peka daripada nimfanya. Bila
karbofuran- C diaplikasikan pada tanaman padi, insektisida ini akan terakumulasi dalam daun lebih
banyak daripada da Ian batang, sehingga wereng hijau memperoleh toksisitas lebih tinggi daripada wereng
roklat.

ABSTRACT

LETHAL CONCENTRATION OF CARBOFURAN TO BROWN PLANTHOPPER ( Nilaparvata lugens) AND GREEN LEAFHOPPER
(Nephotettix viresence). An oral tox i c i ty test of carbofuran to brown planthopper and green leafhopper
using sucrose solution as feed given to the hopper through a membrane feeding system was conducted in
the laboratory; pure carbofuran was diluted in the feeding solution. The 50 percent lethal concentration
(LC 50) of this insect ic ide to adult and nympha of brown planthopper were 0,21 and 0.43 ppm,
respectively, while those to adult and nympha of green leafhopper were o,43 and 0.58 ppm. The LC 90
were 0.56 and 0.90 ppm to adult and nympha of brown planthopper, and 1.20 and 1.60 ppm to adult and
nympha of green leafhopper, respect ively . The brown planthopper was found to be more susceptible to
carbofuran than the green leafhopper, and the adult of both species were more susceptible than the
nympha. When carbofuran was applied to rice plant, this insect ic ide was accumulated more in the leaf
than in the sten, so that grern leafhopppr got more toxic i ty than the brown planthopper.

PENDAHULUAN

Wereng coklat Nilaparv,iLa lugens

Stal , dan wereng hijau Nephotettix

viresence merupakan dua jenis hama yang

banyak menimbulkan kerugian di Indo-

nesia. Dengan alat pada muluf.ny.i yang

berbentuk pencucuk, wereng cokl.it meng-

isap cnir.in tanaman di bagi.m batang

padi sehingga dalam jumlah lu-sar we-

reng ini dapat monyebabkan hopperburn

atau mati layu seperti terbak.ir. We-

rong coklat dapal juga berpor.iti subagai

vefctor virus penyebab penyakit kerdil

"I
rumput dan kerdil hampa. Wereng hi-

jau mengisap cairan tanaman di bagian

daun. Hama ini nerugikan karena dapat

menyebarkan penyakit tungro.

Karbofuran merupakan salah satu

jenis insektisida yang dianjurkan digu-

nakan untuk memberantas kedua jenis we-

reng tersebut (I). Karbofuran teru-

tama dianjurkan untuk diaplikasikan

pada tanatnan padi melalui akar karena
•Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

**Balai Ponelitian Tanaman Panijan, Bop.or
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bersifat sistemik. Dengan dtinikian, ta-

naman padi yanp, telah mengisap karbo-

furan tersebut akan beracun bagi ha-

tna, sedangkan musuh alarai hamu dapat

Lerhindar dari keracunan (2).

Dosis karbofuran yang harus di-

berikan pada tanaman bergantung pada

beberapa faktor, di antaranya pada ke-

pekaan wereng terhadap insektisida ter-

sebut. Dalam penelitian ini diuji kon-

sentrasi letal karbofuran terhadap ke-

dua jenis wereng,baik nimfa inuiipun de-

wasanya, yaitu konsentrasi karbofuran

yang harus terkandung daiam cairan

makanan wereng agar dapat menatikan.

Pada waktu menggunakan insektisida,

konsentrasi ini harus dicapai di dalam

cairan tanaman agar insektisida yang

diberikan efektif dalam memberantas

kedua jt^nis wereng.

TATA KERJA

Karbofuran murni didapat dari la-

boratorium Bidang Ki.mia dan Lingkunj;-

an PAItt-BATAN yang dibuat dengan cn-

ra memurnikan FURADAN 3G. '..irutan su-

krosa 5% dibuat dengan cara molarutk.in

50 gram sukrosa buatan MERCK ke dalam

satu liter akuades. Dengan larutan su-

krosa inilah karbofuran dienLcrk.in.

Bahan murni kiirfoufuran scbanyak 10

mg mula-mula di I .-.iruLkan dou.̂ dii I nil

etil alkohol, lalu diencerkan deng.in 9

ml larutan sukrosa sptiingga diporolcli

larutan karbofuran 1000 pprn. Dengijn

menggunakan larutan sukrus.i, dibuut

penger.cc-. ,iii Icbiii laniut sehingga di-

pernl'-i- . rutan karbofuran kepekatan

tertentu y'-ifg akan diuji. Tiap ke-

pekcit^n diuji daya bunuhnya tc-rhadap

wereng I'oklat dowasa, wereng coklat

nimfa, woreng hiiau dewasa dan v.'ereng

hijau niin!\i.

Pen:'!j.i ian dilakukan dua tingkat.

Pertarna ..xLilah pengujian untuk menduga

seccir<i Icasar konsentrasi letal. Dalan.

pengujjan ini digunakan konsentrasi :

]() ppi'i, '•' ppn, 1 ppm, 0,3 ppm, 0,1 ppra,

0,03 ppm, dan 0,01 ppin. Berdasarkan

basil pc !ij>"',uj ian pertama ini, dilakukan

pengujian berikutnya untuk mengetahui

konsen! c:s' letal, yaitu pada konsen-

trasi 1,20 ppm, 0,80 ppm, 0,60 ppm,

0,40 ppn, 0,30 ppm, dan 0,20 ppm dengan

dua kall ulangan.

Dalam setiap penguiian, larutan

karbofur.m dalam larutan sukrosa dibe-

rikan sebagai makanan kepada 10 ekor

wereng nelalui sistem memberane feed-

ing, soperti yang dilakukan KUNKEL (3)

untuk irn.Mnc I iliara aphis. Bagan sisteni

tersebut cJisajikan dalam Gambar 1.

Keraatian uureng diamati 24 jam sete-

lah perl.-iku.-in. Untuk menghitung kon-

sentr.isi lotal 50 dan konsentrasi le-

tal 90 i!: gr.nakan cara yang dikembang-

krtn oleh HKJESUS (4).

Ualatn pengujian digunakan werei.g

coklat biotipe I dan wereng hijau yang

dipelihara di laboratorium dengan ta-

naman padi TN 1 sebagai makanan. \le-

rong coklat dewasa yang digunakan a-
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dalah wererig betina br.ic!ivl c n w s dan

nimfanya adalah yang berur.iur satu ming-

gu. Wereng hijau dewasa v ing digu-

nakan adalah wereng bet inn, dan nimfa-

nya adalah yang berumur satu mitiggu.

Gambar 1. Sistem membrane feeding untuk menguji
toksisitas oral larutan karbofuran
terhadap wereng.

A = 1 ml larutan sukrosn 5% yang
mengandung karbofuian

B = lapisan parafilm
C = tabung gelas
0 - lubang aerasi
E = gelas arloji
F = tutup gelas
G = wereng coklat
II = wereng hijau

Untuk mengamati penyerapan ka rbo -

furan oleh wereng d ibua t porcobasn b c -

r i k u t . Anakan tanaman padi TN ) unur 30

h a r i diambil d a r i sawah r(,m d icuc i

akarnya , l a l u s a t u per s;:ri il i I umbuhkan

dalam 30 ml l a r u t a n Kimura B yang
14

mengandung karbofuran ber t . jnda- C pada

k o n s e n t r a s i 0 , 1 5 ; 0 , 30 ; dan 0,69 ppm.

S e t i a p konson t ras i clitanami cnam tanam-

an . Tinokat r a d i o a k t i v i t a s untuk na -

s ing-mas ing k o n s e n t r a s i karboldran i a -

lah 10000, 20000, dan 400000 dpm/ml.

Se t e l ah t if»a h a r i da r i s r t i a p konsen-

t r a s i diambil t i g a tanaman untuk komu-

dian d ipotong dan diuknr r a d i o a k t i v i -

t a s pada batang dan daunnya. Bagian

batang dan daun nas ing-nas i n;; d i amb i I

250 nig, d i pot ong-potong ha lus dan d i -

rendam dalam aseLon selama 48 jam.

Ekstraknya d i anb i l sebanyak 5 ml , kerau-

dian dicatnpur dengan 10 ml l a r u t a n

s i n t i l a s i (PPO,POPOP, TULUEN dan TRITON

X-100, 10:1:1000:500) dan dicacah de -

ngan a l a t pencacah s i n t i l a s i c a i r merk

BECKMAN.

Tiga tanaman l a i n d a r i t iap kon-

s e n t r a s i d i in feks i dengan 10 ekor we-

reng coklat pada batangnya dan 10 ekor

wereng h i jau pada daunnya, dengan s i s -

tem sepe r t i t e r l i h a t pada Gambar 2. Dua

ha r i se te lah infeksi semua wereng d i -

ambil, l a lu mas i ng-tnasing dimasukkan ke

dalara botol s i n t i l a s i d igerus me-

nggunakan batang g e l a s , kemudian d i l a -

rutkan dengan 15 nl l a ru tan s i n t i l a -

s i . Pencacahan dilakukan dengan a l a t

pencacah s i n t i l a s i c a i r merek BECKMAN.

Gambar 2. Sistcni untuk menguji penyerapan
karbofuran- C oleh wereng dari
t anum.vi padi .

B .
C

ti - pot plastik
li - .̂ 0 ml larutanKKimura B

me nj; an dung karbofuran- C
i. -- tabling [ilastik
•J - 10 ckor wereng coklat
e - tanaman padi
f - tabling gelas
B - 10 ckor wereng hijau
h = penjepit dan batang

penyanggah
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HAS1L DAN PEMBAHASAN

Pe.nguj<Lan TA.nQk.at PeAtama. di da-

lam tabung gelas sistem membrane feed-

j_nJW wereng dapat mengisap inakanan be-

rupa larutan sukrosa dengan cara men-

cucukkan alat pada mulutnya pada sela-

put parafilm. Bila larutan sukrosa me-

ngandung karbofuran, wereng akan tera-

cuni. Kematian akibat keracunan ber-

gantung pada konsentrasi karbofuran

yang diisap.

Hasil pengujian pertama, y:\

jumlah wereng yang raati 24 jam set.--.-i -•.

makan larutan sukrosa yang menganduaf.

karbofuran dengan konsentrasi 10 ppm, .5

ppm, I ppm, 0,3 ppm, 0,1 ppm, 0,003

ppm, dan 0 ppm, tercantum dalam his-

togram Gambar 3.

100

§ 80
n

& 60

I 40

20

0

Wereng
coklat

J J

Konsentrasi karbofuren (ppm]

80

60-

40

20

0

Wereng
hijau

i J
O O •-• CJ O O ©

o w o o o o o
Konsentrasi karbofuran (ppm)

Gambar 3. Persentase kematian wereng coklat dan wereng hijau 24 jam sete-
. lah makan larutan sukrosa 5 persen yang mengandung karbofuran.

M= dewasa; Q = nimfa

Pada konsentrasi 10 ppm wereng

coklat dan wpreng hijau baik dewasa

maupun nimfanya mati sebanyak 100

persen. Demikian juga pada konsentrasi

3 ppm kecuali nimfa wereng hijau yang

hanya mengalami kematian sebanyak 90

persen. Konsentrasi 1 ppm menyebabkan

ketnatian antara 50 dan 90 persen pada

semua serangga yang diuji, sedangkan

konsentrasi yang lebih rendah menyebab-

kan persentase kematian yang lebih

rendah dari 40 persen. Berdasarkan

hasil pengamatan tersebut pengujian un-

tuk mengetahui konsentrasi letal dila-

kukan pada konsentrasi antara 1,20 dan

0,20 ppm dengan selang yang lebib

kecil.

KovuzntAjtui Letol Kanbo^uAan tzn.-

hadap (tieAZtig Coklat. Persentase kema-

tian wereng coklat baik dewasa maupun

nimfa untuk setiap konsentrasi karbofu-

ran yang diuji disajikan dalam histo-

gram Gambar 4. Terlihat bahwa, hampir

pada setiap konsentrasi persentase ke-
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matian wereng coklat dewas.j lobih t i

nggi daripada persentase kcmatian nim

fanya.

Keraatian ( t )
98 95 90 85 80 70 60 50 40 30 20 10

100

I so]
4 60

H

Konsentrasi karbofurnn (ppm)

Cambar 4. Mistoi;ra«i pcrsentji.se Vpm.it i.in wcreng
cokl.'it dewasa clan nimHi sctt;]ah 24 jam
makaii larutan sukrosa 5 person yang
mengandung karhofuran

= dewasa; nltitt'ii

Konsentrasi letal 50 persen atau

LC50 adalah konsentrasi bahan aktif in-

sektisida yang dapat menimbulkan kema-

tian sebanyak 50 persen sernngga yang

diuji. Konsentrasi letal 90% adalah

konsentrasi yang dapat menimbulkan ke-

natian sebanyak 90%. Konsentrasi ini

dapat ditentukan dengan cara rietiggapi-

barkan grafik probit persentase ke-

matian pada logaritma setiap konsentra-

si yang diuji (4), seperti terlihat

pada Gambar 5. Diperoleh bahwa T̂ CSO

karbofuran untuk wereng coklat dewasa

dan nimfa mas ing-mas ing 0,2 1 dan 0,43

ppm, sedangkan LC90-nya mas ing-mas ing

0,56 dan 0,90 ppm.

Untuk membunuh nimfa ternyata di-

perlukan konsentrasi karboftiran yang

lebih tinggi daripada untuk inembunuh

dowasanya. Hal ini mungkin karena nimfa

mt'iigisap makanan daiam juinlah yang

lebih sedikit sesuai dengan ukuran

7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Kematian (probit)

Cambar 5. Grafik persentase kemati.in wereng coklat
dewasa dan nimfa setclah 24 jam makan la-
rutan sukrosa 5% yang mengandung karbofu-
Tari.

* s riowasa;^s nimfa ; A = I-C50 tcrhadap
dewasa; R = t.C50 terhadap niafa;
C. = I.C90 terhadap dewasa; P = I.C90 t e r -
hadap ninifn.

tubuhnya yang lebih kecil daripada se-

rangga dewasa. Kemungkinan lain ialah

bahwa nimfa memiliki ketahanan yang

lebih tinggi, karena hasil penelitian

MOCHIDA (5) justru menunjukkan bahwa

nimfa dapat mengisap cairan tananan

lebih banyak daripada dewasanya.

KoYUitntniul LztaZ KaAbo&unan Jti-

hadap WZACYig H-c/au. Persentase kema-

tian wereng hijau dewasa dan nimfa pada

setiap konsentrasi yang diuji disaji-

kan dalam histogram Gambar 6. Umuuinya

pada setiap konsentrasi persentase ke-

matian dewasa lebih tinggi daripada

nimfanya.

Dari grafik probit persentase ke-

matian wereng pada setiap konsentrasi

karbofuran yang diuji (Gambar 6) dike-

tahui bahwa LC50 terhadap dewasa ada-

lah 0,43 ppm, dan terhadap nimfa adalah
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(iainbar 6. Histogram pi'r.scntasc komati ;in wrcuii; hi j;iu dewasa
dan nimfa sctclah 24 jam makan larutan sukr i sa 5
Iierson yanp, iiicnj;amjun>> karimfuran.

WH - downs n; i = | =• njjnfa

0,58 ppm. LC90-nya mas ing-mas ing adalah

1,20 dan 1,60 ppm. Tingginya angka LC50

dan LC^O pada niinfa bila d Lbandingkan

dengan terhadap dewasa soperti pada

wereng coklat diduga karerwi nimfa lebih

tahan terhadap lcarbofuran cfaripada de-

wasanya.

(l 85

™ M i an ( % I
70 (>'i SI) 4(i :'.(' JU IS ID

0.1
' . 0 6.5 6,0 5,5 5,"0 4,S

Kematian (prohit)
1.0 3.5 3.0

Gamhav 7. fitafik tiersentase kematian wereng hi jau de-
wasa dan nimfa scTclah 24 jnm makan Jniut-
nn sukrosa 5% yang rocnfianHung knrhofur.in.

• » rlewasa;* - nimfa; A » I.CS0 tprharfap
dew.'ir.a; ^ • I.CSO terhndan nimfa;
C = 1.C90 terliadap dewnsn; I) - l.f"9il tc r -
badap f

Hasil uji konsentrasi letal karbo-

furiii-. pada kedua spesies wereng cer-

sebut monunjukkan bahv/a baik LC50 dan

LC9O Jc-bih rendah terhadap v;ereng co-

klat N. lugens daripada terhadap wereng

hijau. Sclain itu,pada kedua spesies

wortTig ternyata LC50 dan LC90 terhadap

dewasa Ubih rendah daripada terhadap

nimlanya. Hal ini membuktikan bahv;a

terliadap inseklisidcJ karbofuran, wereng

coklai. lebih peka daripada wereng hi-

jau, dan serangga dewasa kedua spesi-

es wereng tersebut lebih peka daripada

nimf.-mya .

i'enij&tapan Kcvibo finnan- C olzh We-

fie.ng dtvu. Ta.na.man Prtcti. Radioaktivitas

da Lam lanatnan padi dan wereng yang

mengisap makanan pada tanaman yang di-

tumbuhkan dalam larutan Kimura B yang

mengandung karbofuran- C, tercanturn

pada 'tabel 1 .

Tabel tersebuC menunjukkan babwa



Tabel 1. Radioaktivitas dalam tanuman pndi setelah 3 hari menyerap
karbofuran-14C dalam wereng yang makan tanaman padi
tersebut selama 2 hari .

Konsentrasi
karbofuran-^C*

(ppm)

0,15

0,30

0,60

('acahan dalam

(cpm/100 mg

Batang

1342

2197

3738

tanaman

bb**)

Daun

2744

3648

7959

Cacahan dalam wereng

(cpm/10 ekor)

W.coklat

135

264

379

W. hijau

230

602

1043

* = Tingkat radioaktivitas adalah
10.000 dpm per 0,15 ppm karbofuran

** = bb = berat badan

kandungan karbofuran dalam daun lebih

tinggi daripada dalam batang. AkibaCnya

karbofuran yang terserap oleh wereng

hijau lebih tinggi daripada yang terse-

rap oleh wereng coklat karena wereng

hijau makan daun, sedangkan wereng

coklat makan batang padi.

Hasil percobaan laboratorium ter-

sebut dapat tnenerangkan hasil perco-

baan di lapangan. BASICIO dan HEIN-

RICHS (2) menemukan bahwa bila karbo-

furan diberikan pada tanaman padi me-

lalui akar, kematian wereng coklat yang

tinggi hanya sampai hari ke-15 setelah

perlakuan, sedangkan kematian wereng

hijau tetap tinggi sampai hari ke-20,

lalu menurun. Kematian wereng hijau

yang masih tinggi setelah hari ke-15

setelah perlakuan tersebut ternyata

bukan disebabkan oleh lebih rendahnya

kepekaan wereng hijau, tetapi karena

perbedaan distribusi karbofuran dalam

tanaman padi. Setelah aplikasi, karbo-

furan banyak terakutnulasi pada daun

daripada pada batang sehingga wereng

hijau yang makan daun padi akan mengi-

sap karbofuran lebih banyak daripada

wereng coklat yang makan batangnya.

KESIMPULAN

Dalam pengujian dengan menggunakan

larutan sukrosa sebagai makanan LC50

dan LC90 insektisida karbofuran terha-

dap wereng coklat lebih rendah dari-

pada terhadap wereng hijau. Ternyata

juga bahwa LC50 dan LC90 terhadap se-

rangga dewasa kedua jenis wereng ter-

sebut lebih rendah daripada terhadap

nimfanya. Walaupun wereng coklat le-

bih peka, namun karena perbedaan si-

fat makan, yaitu wereng coklat makan

batang sedang, wereng hijau makan daun

tanaman padi, maka praktek pemberanta-

san dengan aplikasi insektisida mela-

lui akar akan menyebabkan wereng hijau

mengalami kematian yang lebih banyak

daripada wereng coklat. Karbofuran yang

diaplikasikan ternyata lebih banyak

terakutnulasi pada daun daripada pada

batang tanaman padi.
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DISKUSl

Da 1 an kesimpnlan Anda, w.renv; coklut

lebih peka terliac'.i?) pest is i CLE (karbo-

luran), tetapi rrnir^ipa i mi nasional

yanj; berker»ib;-iiif» iustru v/ereng coklat

lebih kebal terh.n'.iii pest i s i da . ;;<>hon

pen jelasan.

MADE SUMATRA :

llasil penelitian iui telah menberikan

iawaban hah1.;;) isu y.'n» bi-rkembain> itu

lidak ben/ir. Kel ilialanny.i v;eren;', coklat

lebih kebal karena 'carbofuran tidak

Piencapai ucrcnt; c-oklat dalarn do:; i s yam;

f;nkHi).

MUf:S I AH MAHA :

1. Ap.ikah radioakt ivitas karbofuran

yanj', tfigunakan tidak berpengaruh na-

da iaktor mortal itas seranp.ga (wc-

reng) ?

2. Dari percobaan Anda ternyata werenp

hijau lebih pe'ca daripada werenp,

coklat. Akan tetapi, kenyataan saat

ini wereuf; coklat lebih mengganas

daripada worenp, hijau di berbagai

daerafi. Anakah fial ini disebabkan

karena piereka belum nenggunakan

karbofuran untuk memberantas harna di

daerah tersebut ?
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3. LC-50 dan LC-90 untuk wereng coklat

= 1/2 wereng hijau. Hasil cacahan

dalam daun 2 Vali dalam b.itang.

Seharusnya mortalitas pad>i wereng

coklat dan wereng hijau saraa kalau

wereng coklat merusak batang dan

wereng hijau merusak daun. Kenya-

tuannya tidak demikian, Mengapa ?

MADE SUMATRA :

1. Radioaktivitas yang digunakan cukup

rendah sehingga tidak akan nenye-

babkan kematian wereng.

2. Hasil percobaan menunjukkan wereng

coklat lebih peka terhadap karbofu-

ran( dibandingkan dengan wereng hi-

jau.

3. Dari hasil percobaan konsentrasi le-

tal diketahui t,C50 karbofuran un-

tuk wereng coklat dewasa dan nitafa

mas ing-mas ing 0,2 1 dan 0,43 ppra,

sedang 1X50 untuk wereng Yiijau dan

ninfa mas ing-mas ing 0,4 3 dan 0,58

ppm. Jadi, wereng hijau dewasa kurang

lebih dua kali lebih tahan terhadap

karbofuran dibandingkan dengan v;e-

reng coklat devasa. Deraikian juga

dari hasil percobaan nirnfa wereng

hijau lebih tahan dari nimfa wereng

coklat terhadap karbofuran. Jadi,

walaupun kadar karbofuran dalam ba-

tang 1/2 dari karbofuran dalara daun,

hal itu metnberikan tnortalitas yang

kurang lebih sama bagi wereng coklat

dan wereng hijau yang mengisap ta-

naman padi.

87



14RESIDU KARBOFURAN- C DALAM MODEL EKOSISTEM MINA-PADI

Sumat ra* , T'., Soekarna** , Suhanda*, dan A.N. Kuswadi*

ABSTRAK

REJ5IDU KARBOFURAN-I4C DALAM MODEL EKOSISTEM MINA-PADI. Karbofuran-'*C dalam bentuk formulas! Fu-
radan- C 3G diaplikasikan dengan dosis 0, 2, dan 4 g/m pada model ekosisten mina-padi yang terdiri
acas air, Canah, tanaraan padi, dan ikan mas (Cyprinus carpio) dalam bak berukuran panjang 1 m, lebar 1
m, dan tinggi 0,5 m. Karbofuran- C dibebaskan dari Furadan- C 3G, masuk ke dalam air, diserap oleh
akar tanaman padi, kemudian didisCribusikan ke seluruh tanaman. Sebagian karbofuran- C terserap dan
terikat pada Canah. Baik pada dosis 4 maupun 2 g/m Furadan- C 30 bersifar. roksis terhadap Cyprinus
carpio dalam kondisi percobaan yang dilakukan.

ABSTRACT

I4C-CARBOFURAN RESIDUE IN RICE-FISH ECOSYSTEM MODEL. l4C-carbofuran in the form of WC-Furadan 3G
was applied with doses of 0, 2, and 4 g/m to a r ice - f i sh ecosystem model consis t ing of water, s o i l ,
r ice , plant, and fish (Cyprinus carpio) in tanks of the size I m lenght, I m width, and 0,5 m depth.

C-carbofuran was released from C-Fur.adan 3G, entered into the water, adsorbed by plant root , and
then distributed into the whole plant, A part of the C-carbofuran was adsorbed and retained by s o i l .
In both doses of 4 and 2 g/m , the C-Furadan 3G was toxic to Cyprinus carpio under this experiment
condition.

PENDAHULUAN

Karbofuran (2 , 3-dihidro 2,2- dime-

t i l 7-benzopur;inil N-metil karbamat)

merupakan insektisida tfolonpan kar-

bainat yanp, memiliki spektrun penpen-

dalian haraa yanr> 1 .uas. Insert isifia ini

dipasarkan sejak tcihun 1967 dent'.an na-

ma dagang Furadan oleli FPNC Corporati-

on. Insektisida ini biasa digunakan da-

lam bentuk flramil 21, 3%, 5% atau 10Z

(1) . Oi Indonesia, formulasi yang umum

digunakan oleh petani ialah granul 3X

dengan nama dagang Fur.idaii 3G, diguna-

kan untuk mengendal i kan berba>»ai sera-

ngga hama tanaman, antara lain padi,

lada, dan kapas (2). Aplikasi Furadan

3G di porsawalwjn dilakuk.-in dengan cara

menebar butiran Furadan 3G pada hari

ke-5 sampai ke-10 setelah tanam dengan

dosis 20 kg/ha.

Karbofuran bersifat sistemik de-

ngan kelarutan dalam air sebesar 0,07%

(25 C) dan memiliki toksis i tas yang

tinggi terhadap mamalia, dengan dosis

le ta l oral pada tikus sebesar 11 ing/kg

(3). Mengingat di daerah-daerah ter ten-

tu petani menerapkan sistem mina-padi

dengan cara menebarkan ikan di sawah

yang telah ditanami padi, maka perlu

dipelajari sampai sebsrapa jauh penga-

ruh Furadan 3G pada ikan dan tentang

distribusinya maupun residunya dalam

sistem mina-padi. Untuk maksud tersebut

•Pusat Aplikasi lsotop dan Kadiasi, BATAN
**Balai Punelitian 'I'.-inam.-in Panj'.nn, Boc.or
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dilakukan percobaan dengan raenggunakan

Furadan- C 3G yang diaplikasikan pada

model ekosistem mina-padi.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilakukan di ruraah kaca

laboratorium Balai Penelitian Tanaman

Pangan Bogor menggunakan model ekosis-

tem nina-padi. Model ekosisten dibuat

berdasarkan rekonendasi dari FAO/IAEA

tahun 1983 (4). Ekosistem terdiri atas

bak yang terbuat dari kayu lapis (tebal

18 mm) dengan ukuran paniang 1Q0 en,

lebar 100 cm, dan tinggi 25 cm. Winding

bagian da lam bak dilapisi dengan

lembaran polietilen yang direkat dengan

aica aibon, untuk menghindari kebocor-

an. Bak diisi dengan tanah sampai se-

tinggi 15 cm, kemudian direndam sam-

pai permukaan air setinggi 5 cm dari

permukaan tanah. Bibit Dadi variatas

Cisadane yang berumur 2 1 hari ditanan

dalam bak (3 tanaman/rumpun) drngan ia-

rak 20 x 34 cm. Sebanyak 16 ca";in pe-

tri (diameter 7 cm, tinggi 3 cm) dibe-

namkan ke dalam bak dengan Dosisi se-

perti pada Gambar I. Pembenanan ca-

wan petri tersebut dilakukan sedemiki-

an rupa sehingga hanya 2 cm saia yang

tertanam. Tujuh hari setelah tanam per-

mukaan air dinaikkan sampai nencapai 10

cm di atas perraukaan tanah. Tinggi

pemukaan air dipertahankan terus pa-

da ketinggian tersebut sampai tanaman

padi berumur 90 hari.
14

Aplikasi Furadan- C 3G dengan do-

sis 0, 20, dan 40 kg/ha dilakukan pada

hari ke-10 setelah tanan, sedangkan

ikan mas (Cyprianus carpio) dilepaskan

ke dalam bak (15 ekor/bak), sehari se-

telah aplikasi. Panjang rata-rata i-

kan F.as 7 cm dengan berat rata-rata 8

gram. Tiap perlakuan menggunakan 2

(dua) ulangan. Furadan 3G dengan kadar

karbofuran 2,8% diperoleh dari PT. Pa-

ratna Bina Tani, sedangkan karbofuran-

14C (2.2-dimetil 2,3-dihidro-7 benzo

furanil/cincin 3- C/metil karbamat)

dengan aktivitas jenis 443,60 MBq/mM

dan kemurnian 99% diperoleh dari Insti-

tute of Isotopes of The Hungarian Aca-
14

demy of Sciences. Karbofuran- C ter-

sebut dipakai untuk menandai Furadan

3G.
Pe.na.nda.an Vtwadan 3G. Sebanyak 0,5

14
mCi (9,25 mg) karbofuran- C dilarutkan

dalam gelas piala 50 ml. Ke dalam la-

rutan tersebut ditambahkan sebanyak 15

gram Furadan 3G (setara dengan 420 mg

karbofuran) diaduk perlahan-lahan de-

ngan pengaduk gelas selama 5 menit.

Pelarut benzen kernudian diuapkan dengan

aliran nitrogen sementara pengadukan

terus dilakukan sampai seluruh pelarut

menguap. Residu yang tertinggal adalah
14

formulasi Furadan- C 3G yang digunakan
14

untuk percobaan. Furadan- C tersebut

memiliki aktivitas ienis 333,13 uCi/g.

Dosis dalam percobaan ini mas ing-mas ing

sfbesar 0, 2, dan 4 g/bak dengan dua

ulangan untuk tiap perlakuan.
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G.-unbar 1. Model ekosistem mina-padi .

Prngmatan dan PrngamblZan Contoh.

Pengamatan atas kematian ikan dilakukan

setiap hari. Ikan yang mati dikeluarkan

dari dalam bak untuk dianalisi.s r;idio-

aktivitasnya. Penganbilan contoh air

(50 ml) dilakukan pada hari ke-1 , 3, 7,

21, dan 35 setelah aplikasi Fura-

14

dan- C3G. Contoh tanah dalam cawan pe-

tri diatnbil secara acak dari dalam bak

pada hari ke-3, 7, 21, 52, 81, dan 112

setelah aplikasi. Contoh tanaman diam-

bil pad.) hari ke-35, 67, dan 112 sete-

lah aplikasi. Tiap kali pcngambiIan

contoh diambil dua rumpun dari setiap

bak.

Pzngukunan Contoh Tanah. Radioak-

tivitas contoh diukur dengan alat li-

quid seintilation counter (Beckman mo-

del LS 1801). Pencacahan dilakukan se-

telah contoh diperlakukan sebagai bc-

rikut,

Sebanyak 10 gram tanah dcngan k.i-

dar air rata-rata 50% ditimbam/, 1;:; .

dinasukkan ke dalam botol 20 ml.

dalara botol tersebut ditambahkan 10 n'.

metanol kemudian dikocok selama 2 j..n;

dengan pengocok. Larutan ekstrak dibi-

arkan memisah dengan tanah. Sebanyak

2,5 ml bagian yang jernih dipipet de-

np.an hati-hati lalu dimasukkan ke dalam

botol cacah, ditambahkan 10 ml instagel.

(Packard) kemudian dicacah. Kadar air

dalam tanah ditentukan untuk roengoreksi

volume ekstrak metanol.

Prngukusian Contoh AOi. Sebanyak

5,0 ml air dimasukkan ke dalam botol

cacah, ditambah 10 ml instagel, kemudi-

an dicacah.

PzngukuAan Contoh Ikan. ikan dipi-

sahkcm antara bagian daging dan usus-

nya lalu masing-masing dihomogenkan de-

ngan mortar. Sebanyak 500 mg usus ata-

u daging didestruksi dengan cara meniu-

sukkannya ke dalam botol cacah, ditam-

bah 2 ml H O dan 2 ml HC1O 30%, ke-

mudian dipanaskan pada s hu 70 C da-

lam penangas selama 1 jam. Hasil des-

truksi dibiarkan selama 1 malara, ketnu-

dian ditanibahkan )0 ml instagel untuk

dicacah.

PdnguliLVian Contoh Tanaman Vadi.

Tanaman padi dicacah secara terpisah

antara akar dan bagian tanaman di

atas akar. Sebanyak 400 mg bagian

tanaman dimasukkan ke dalam botol ca-
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cah. Kedalamnya kemudian di t afibahkan 4

oil H O , dan 2 ml HC1O . Camnuran kcnu-

dian dipanaskan dalam pena;.>a : iir pa-

da 70 C selania 1 jam. Has i 1 .kstruksi

dibiarkan semalam dan volume akhir

diukur. Sebanyak 1 ml hasil dcstruksi

kemudian dipipet ke dalam boiui cacah

kosong dan ditambahkan 10 ml instagel

untuk dicacah. Semua hasil cacah diko-

reksi dengan latar belakang dan quen-

ching .

HASIL DAN P E M B M U S A L N

RadioaktiV'LtaA KUl. Sehari setelah

14
apJikasi Furadan- C KG ternyala radi-

oaktivitas dalam air cukup tinjigi, baik
2

pada dosis 2 g/m maupun pada dusis 4

2 2

g/m (Tabel 1). Pada dosis Z f;An ra-

dioaktivitas sehari seto>lah aplikasi

masinR-masing 1400 dpn/ml dan 2000 dpn/

nil pada ulanpan 1 dan 2 at.iu sotara

dcngan 0,108 ppm dan 0,156 ppi:i karbo-
2

furan. Pada dosis U ?Jn r.ni ioakl ivi-

tasnya mas inj^-piasing n 0 0 dpm/ral dan

3000 dpm/ml atau setar.' doni-.m 0, 100

ppm dan 0,229 ppm karbofur.in. Radi-

oaktivita.s air meningkat pada liari kc-'J

dan relatif mas in tinRf^i sainn.ii hari

ko-2 I , tctapi tolah sanj'at mcnurun pada

hari ke-35 (Gambar 2 dan 3). i'.jd.j Tabel

I tiTLcra kadar sct.ira karbolnrari dalan

ppm, dcMigan anf>g:ip;in tidak [crj.idi pt-

nguraian atau notabolisue pad.i karbo-

turan, art inya senna radioaktivitas
14

bcrasal dari karbofuran- ('.. Tc 1 ah umun

fi i !<<•( .ilmi l)ahwa k.irbi) I uran mcn;',a I am i

rat't abol isme di lingkungan nenjadi ber-

bagai metabolit, antara lain menjadi 7

OH-karbofuran dan 3 keto-karbofuran.

Dalam penelitian ini tidak diteliti

lcbih lanjut berapa persen radioakti-

vitas yang berasal dari karbofuran

maupun metaboliL.

c(UtO

c
f-l

u

36

cp
n

2

10 15 20 25 30
Waktu (hari)

35

Gambar 2. Radioaktivitas air pada dosis 4 g/m
Furadan-14C 3G.

3 iO IS 20 2S 30 35
Waktu (hari)

Gambar 3. Radioaktivitas air pada dosis 2 g/i
Furadan-14C 3G.

Ikan. Pengamatan a t a s k e -

maLian ikan d i t u n jukkati pada Tabel 2 .

Pada d o s i s 4 g/tn sobagaian ikan mati

pada h a r i pt»rtama, y a i t u 10 ekor pada

ulangan per tana dan 13 ekor pada u -

lang.in kedua, kfmudian d i s u s u l dengan

ki-matian 1 ckor dan 1 ekor l ag i pada

ha r i k<'-2. J a d i , pada h a r i ke-2 s e k i t a r

l)'V'/., ikan t i l a h m/i t i . Kctnatian b e r i k u t -
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nya terjadi pada hari ke-9 untuk ulanjj-

.in pertama. Seekor ikan pada ulangan

kedua masih tetap bertahan hidup sara-

pai hari ke-20.

Pada dosis 2 g/m , kem.iLi.in ikan

mulai terjadi pada hari kf-4 sampai

hari ke-10. Untuk ulangan pi.TUni.i hanyri

seckor ikan yang bertahan hidup sampai

hari ke-20. Pada ulangan ke-2, kematian

ikan terjadi sejak hari ke-1 s.impai ha-

ri kc-10. Dua ekor ikan dapat berta-

han hidup terus sampai h.tti ke-20.

Dengan denikian, pada dosis 2 g/m*', se-

banyak 90Z ikan telah mati sampai ha-

ri ke-10. Pada kontrol ulangan nerla-

ma, seekor ikan mati pada hari ke-15

kemudian 13 okor lagi mati !».id;i hari

ke-20. Pada kontrol ulangan k<du,j, se-

ekor ikan mati pada hari ke- 16, 2 ekor

pada hari ke-18, 10 okor pad.] huri

ke-19, dan seekor pada hari. ke--20.

Kalau kita melihat kembali p.id.i kadar

karbofuran dalam air yang rclatil

tinggi SHmpai hari ke-7 so j.ik aplika.si,

yaitu maksimun 0,386 dan 0,'87 upm pada

ulangan pertama dan u];m?.;in ki'dua dari

dosis 2 g/n , dnn maksimum 0,'J62 dan

O,?62 ppni pada ulangan pi1 r lama dan

ulangan kedua dari dosis 4 g/in", niaka

kita dapat menyimpulkan bahw.i kemati.in

ikan tersebut disobabkan olch tnksisi-

tas karbofuran. Menurut FMf: Corpora-

lion, konsentrasi letal 50% dalam w;ik-

tu 96 jam {LV.r ppm, 9fi jam) Lcrhad.ip

sposics ikiin : channel catfish (T<:t:t-

chai:us punctatus) , blur-gill (n--'i>ciiru?i

macrocherus) dun rainbow trout (Salmo

gairdnerij) ialah ;nasing-mas ing sebe-

sur 0,2 1, 0,24, dan 0,28 ppm (5). Ikan

yung mati pada bak yang diberi kar-

bofuran roenuniukkan radioaktivitas. I-

kan Lersebut dicacah secara individu,

bagian daging dan usus dipisahkan ke-

mudian dicacah secara terpisah (Tabel 3

dan 4) .

Rad ioakt ivi tas dalatn usus lebih

tinggi daripada radioaktivitas dalam

d.iging, yaitu rata-rata 3579 dpm/g pada

usus dan 2242 dpm/g pada daginp ikan

dari bak dengan dosis 2 g/m . Radioak-

Iivitas ini mas ing-mas ing ekivalen de-

ngan 4,16 ppm dan 1,73 ppm karbofuran.

Pada bak dengan dosis 4 g/m , kadar

rata-rata dalam usus ialah 6561 dpm/g

dan dalam daging 14 13 dpm/g atau ma-

sing-niasing ekivalen dengan 5,07 ppm

dan 1,09 ppm karbofuran. Mengingat bak

kontrol tidak mengandung karbofuran dan

bangkai ikannya juga tidak menunjukkan

radioaktivitas, naka kematian ikan pada

bak tersebut sejak hari ke-14 sampai

hari ke-20 disebabkan oleh faktor lain.

Salah satu kenungkinan ialah karenti

kekurangan oksigcn dalam air.

Radioaktlv-itai VaZam Tanak. Radio-

akt ivi tas pada tanah ditunjukkan pada

Gambar 4. RadioakLivitas tanah pada do-
2

sis 4 g/m lebih tinggi daripada dosis
2 2

2 g/m . Pada dosis 2 g/m radioak-

tivitas rata-rata sampai hari ke-21

m.isih L-ukup t inggi, yaitu 1938 dpm/g.

Pada dosi.s 4 g/m' radioakt ivi tas masih



20 40 60 80
Waktu (hari)

100 120

Gambar 4, Radioaktivitas tanah jiada 2 dosis
pembertan huradan-^c 3G.
I = Pada dosis 2 y./m2

II = Pada dosis 4 j>/m2

cukup t i n g g i (2407 dpm/g) .sampai h a r i

ke-52 s e t e l a h a p l i k a s i . Pada h a r i k e -

112, r a d i a o a k t i v i t a s sudah sangat r e n -

dah seh ingga dapat diangg.ip bahwa s e -

t o l a h panen karbofuran t idak mening-

ga lkan r e s i d u l a g i .

Kalau k i t a bandingkan r a d i o a k -

t i v i t a s dalam a i r dengan r.-iclio.-ikt iv i t a s

d<i lam tanah maka t e r l i h a t bahwa r a t l i -

o.-jkt i v i t a s dalam a i r mas ih cukup t i n g -

,",i pad.i h a r i ke-21 , I a l u pada h a r i kv-

35 sudah sanj»at menunm. Akan t e t a p i ,

r .- idio.tk(•ivitas tan.jh masih cukup t inj ;-

^ i sampai h a r i k e - 5 2 . Hal in i mi'iiunjuk-

kan bahwa pada h a r i ke-35 scbaf. ian b e -

s.ir dar i karbofur- in- 0 t c J a h t c r i k a l

p.ida t.in.ih dan t i d a k dapat d i l e p a s k a n

kt- dalam a i r . In i nonandakan bahwa

k.irbofuran l e l a h berubah nn-njadi n e t a -

bo 1 i t yan;', menbentuk ika tan dengan p a r -

t i k c l t.in.ih sohing(>a t i d a k fl.ip.it d i s c -

rap lap, i (>1< |̂ tanaman.

Kt»iliMa.iitA.VAAM Vado. lanaman i'adi'..

H;x) i o.ikl i v i I a s n,jd,j I i>n<>nni)i p.idi d.ipul

d i l i l i . i t p a d a 7'.il)cl ''). Sanp t - l t . i n a n a n

dicabut pada hari ke 35, 67, dan 112,

lali' dicacah secara terpisah antara

akac dan banian tanaman di atas akar.

Semua bagian tanaman ternyata mengan-

dung radioaktivitas yang menandakan

bahwa karbofuran terdistribusi ke selu-

ruh bagian tanaman.

Tel ah umum diketahui bahwa karbo-

furan mengalami metabolisme dalam ta-

naman. Oleh karena itu,diduga bahwa se-

bagian dari radioaktivitas pada tanam-

an padi berasal dari metabolit karbo-

furan. Efikasinya untuk melindungi ta-

naman dari serangan hama bergantung

pada persentase karbofuran yang ti-

dak dimetabolisme. Dalam penelitian ini

tidak dilakukan pemisahan antara karbo-

furan dengan nietabol itnya sehingga ti-

dak diketahui persentase karbofuran da-

lam tanaman padi.

KESIMPULAN

1. Bahan aktif karbofuran- C segera

dilepaskan ke dalam air dari Furadan

3G. Bahan aktif ini kemudian diserap

oleh padi dan didistribusikan ke se-

luruh tanaman.
14

2. Scbagian karbofuran- C terserap dan
terikat pada tanah.

2 2
3. Pada dosis 4 g/m dan 29/m , Fu-

14
radan- C 3G bersifat toksis terha-

dap ikan mas.
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fabel 1. Radioaktivitas (dpm/g) (setelah dikoreksi dengan quenching dan
; iatar belakanj;) dan ekivalen kadar karbofuran (ppm) oalamair.

Waktu scteluh

(hari)

1
2
7

21
35

Dosis ;

Radioaktivitas

1698
470!)
4004
1122
217

2g/mZ

nkivalcn kadar
karbofuran

0,131
0,364
0,314
0,087
0,017

Dosis

Radioaktivitas

2126
6363
4226
2285

307

4g/m2

Ekivalen kadar
karbofuran

0,1645
0,492
0,327
0,177
0,042

Has i 1 rat a-rata dari 2 kali

14
Tabel 2. Kematian ikan setelah aplikasi Furacian- C 3G.

~\Waktu

Dosis

4 g/m2
4 g/ro

2 g/m*
2 g/m

Kontrol
(Control

set el.ill
aplikasi
\[hari)

\

(bak
(b»k

(bak
(bak

(bak
(bak

\

1)
2)

1)
2)

n
2)

14
13

0
4

a
i)

2

4
1

0
1

0
0

3

0
0

6
0

0
(l

4

0
0

0
]

0
0

5

0
0

0
0

0
0

6

0
0

s
0

0
0

K

0
0

2
6

0
0

9

1
0

1
1

U
0

It)

0
0

0
0

0
0

11

0
0

0
0

0
0

12

0

n
0
0

0
0

14

0
0

0
0

0
1

15

0

n
0
0

1
0

16

u
II

0
0

0
2

19

0
0

0
0

0
10

20

0
0

0

a
13
1
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Tabel 3. Radioakti v i t a s (dpin/u) ( se te lah dikoreksi dengan quenching dan
l a t a r belakanj.i') clal.-un ikan. llosis Kuradan-^C 3fi = 2 g/m27

Hari kematian
setelal) ap l ikas i —

I Is us Daging

Ulangan 2

Usur, Daging

800
820

1840
JO 20

320
S80
180
100

2

4

5

K

9

10

Rat a - r a t a

-

-

2460
7620

12460
20 HU

620

-

7120
980

7960
1/.140
K760

10360
I 180

-

-

3280

7391

-

720
1180

680
1080
2480

360

2400
_

2240
9B80
7520

7240
140

_

-

220

2794

2620

_

_

-

3K40

_

-

2780
3880
7600

11100
2000

200

3280

3368

-

_

_
_

_

-

160

_

-

2980
180
960

3700
60

11080

1690

H a t a - r a t a d a r i uJangun 1 dan 2

* Usus 537!) dpm/j> i-kivulcn don|>un 4,16 ppm karbofuran
* Daginjj 2242 dpnr/j» ukj valo;i dunjjan 1,73 ppm karbofuran
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'label 4. Itadioaktivitas (dpro/j:) (setelah dikoreksi dengan quenching dan
l a t a r belnkang) daliiiu ikiin

l l a r i koin.itian Ulanjjan

Us us

1 740
2460
3600

115f>0

:.'JU>
14290

.5000
•U6I)

i:i6l)D

-

-

2 6381)
1<J8O
'.MO
7411

9 1.HI)

Rata-rata 5'J'J(>

, Dos is Furadan-*

1

Daging

1560
_
740
_

16UC
2? Mi

340
_

14300

-

-

1700
ir»6o

.560
•100

S80

2138

T 3d = 1 g/m2

Ulangan

Its us

760
34120

200
3020

140
33140

8740
220

2820
11480
2940

360
720

1100
-
-
-

-

7126

•

2

Daging

840
80

-?

2360

340
2760

60
560
200
60
20

760

l?f!
-
-

-

628

Rata-rata dari ulungan t dan 2 :
* Usus 6561 dpm/g ckivalen denyan 5,07 ppm karbofuran
* Dafiinj; 1413 dpm/u ckivalon denj'.an 1,09 ppm karbofuran

Tabel 5. Radioaktivitas (dpm/(;) (setelah iiikorcksi dengan
quenching dan latar bclakang) pada tanaman padi.

Hari setelah
aplikasi

35

67

112

Dos i s

Akar

6S5

892

921

2g/ra2

Batang •
daun

501

437

520

Dos is

Akar

2302

1125

1763

4g/m2

Batang •
daun

1053

>J63

755

Hasil r.ita-rata dari 2 kali ulangan
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Tabel 6. itcidioaktivitas (dpm/g) (se-
tt.-lah dikoreksi dengan quen-
ching dan latar belakang)
pada tanaman padi.

Hari setelah
aplikasi

3
7

21
52
81

122

2 g/n.2

3174
3104
1938

835
256
169

Dos is

4 g/m2

4543
4694
4149
2407

627
443

Hasil rata-rata dari 2 kali ulangan

OlSKUSt

YUNUS HASAN
144

C a d a l a h number p a r l i k e l

y<niK bcrhahay . j s e b a p a i surabor r a d i a -

s i i n t e r i m ( t ' ; panianp, , mudali l e i i -

s a p sobaj>ai Y.O dan s e b a g a i n y a ) , mo-

hon d i j e l a s k a n usahd-usf iha un tuk menc-

k.in r a d i a s i i n t e r n . i yan^ mungkin ter-

j.ifJL d i lapanf,an maupun di l a b .

S a y a h a n y u m c l a k u k a n p t - n e l i t i . j n (h—

nj»an C d i I a b o r . - j t o r iutn mi-nK i n>>al

w a k t u p a r u h n y a vanp, I a n a . U n l u k ru• -

n ^ u r . i n ^ i fins i s r a d i a s i i n t f - r n . i s a y a

m<> I . i k u k a n p t - r c o b a a n di-np.ai) t-.-iri yviiij'

s c s i i a i dcnj ' .an p < ' t u i i i u k d . i r i h ' i s i k a

Kcsp l i . i t an .

ACUS1TN SIJMARTONO :

D a r i l i a s i l p c r c - u b a a n U - r l i h a t Ku>-a-

d.//>- C iG p.nhi <><>sis 2>> kf>/h;t (km 40

kj',/ha toks iK I crhad.-ip ikau n j s . IJi-rau.i

dosis yanR aman bagi ikan mas, tetapi

dap.it: berfungsi cfektif sebagai insek-

tisida ?

MADE SUMATRA :

Dusis 20 kg/ha adalah dosis yang di-

anjurkan untuk membenmtas wereng. Di

b.iwah dosis ini ternyata karbofuran

Iidak efektif untuk roemberantas wereng

coklat. Jadi, sebenarnya furadan 3G

tidak dapat dipakai dalam sistem mina-

pad i .

SUY1TNO :

Ko 1 urn 1 am.i ini diberirakan di surat

kab.ir tcntang kadar karbofuran- C di

laut di atas yang di izinkan. Apakah hal

I rrsi'but hanya mrngdiicam kelestarian

kcliidupan di laut sepcr t i ikan atau

riapat herbafiaya torharfap manusia bi-
14

l.i ikan y.ji)>> keracunan karbofuran- C
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f

tersebut dimakan oleh raanusi.i ? Ik-rapa

batas ambang yang diperbolehk.m untuk

b.ihjn beracun tersebut yang dianggap

masih aman bila termakan filch ma-

nusia ?

ENDANG ROSADI :

Faktor apa yang dipakai untuk per-

timbangan agar percobaan laboratorium

ini dapat mewakili keadaan yang sebe-

narnya ?

MADE SUMATRA :

Tidak ada pencemaran karbofuran- C,

tel.ipi yang ada ialah pcncem.-jran karbo-

furan tidak radioaktif di Toluk Jakar-

ta beberapa bulan yang lalu. l.kan yang

mati karena keracunan karbofuvan tidak

holch dimakan.

ROCHESTRY SOFYAN :

Ikan dimasukkan setelah model ckosis-

tem diberi furadan. Di sini, mungkin

kcm.it ian ikan terjadi bukan diseb.ib-

kan oleh furad^n, tctapi karona ikan

belum dapat bor.udaptasi dt-ngan lingku-

ngan yan>> barn. Mohon pcnirla.san.

MADE SUMATRA :

Pfrcobaan f) il;ikukan boraHtnn-a.-tm.-t do-

ngan kontrol (tanpa karhofur.in) . Pa-

da bak kontrol. tidak leri.itli kema-

tian dalam waktu 2A ian, sor.lan}> pada

bak dengan k.irbofuran leri.icli kcnw-

t i.in flril.'im waktu tor.spbut .

MADE SUMATRA :

Disain percobaan sedapat mungkin di-

sesuaikan dengan kondisi lapangan.

ZAINAI. ABIDIN :

Bagaimana hubungan antara batas ambang

konsenLrasi karbofuran untuk pembasmian

hama dan keamanan terhadap 1ingkungan ?

MADE SUMATRA :

Dalam praktek pertanian,biasanya petani

menggunakan dosis yang dianjurkan oleh

penyuluh pertanian. Dosis tersebut di-

tcntukan dengan mempertimbangkan ber-

bagai faktor, antara lain pencemaran

1i ngkungan.
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SYAEFUDIN SIMON :

1. Anakah nut inya ikan pad.i pcrcoba^n

itii hunya <l < r,ebabkcin oloh penftaruh

karbofuran (tLd;;k ada pen^aruh ber-

kurangnya oksigen), karena dalam

riistem mina-padi airnya nenfjalir

SGhin ĵ»;i d i s t r ibus i ok.sigen lebih

bunyak.

2. Borapa waktu paruh karbofuran d i

dalam ikan ? Scjauh mana ke.unanannya

bil . i ikan h. is i i sistem rnina-padi in i

dikonsumsi ?

J4 . 2
furan- C pada dosis 2 g/m

2

MADE SUMATRA :

Percobaan dilakukan dengan kontrol
2

(dosis O.g/m). Dalam waktu 24 jam

setelah ikan terpapar dengan karbo-

dan 4

g/n'' tcrjadi kematian ikan pada bak

dengan karbofuran, sedangkan pada

bak kontrol kematian ikan terjadi

setelah 18 hari. Jadi saat awal

keriatian lebih disebabkan oleh kar-
14

bofuran- C.

2. K.-Jtni tidak melakukan penelitian ten-

tang waktu paruh karbofuran dalam

ikan.
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DENATURASI PROTEIN UDANG PECI (Pcnaeusmarquensis) AKIBAT IRADIASI GAMMA

firm in K. Harrmtung*, dan Rochestry Sofyan •k *

ABSTRAK

DENATURASI PROTEIN UDANG PECI (Penaeus marquensis) AKIBAT IRADIASI GAMMA. Penelitian ini bertujti3n
untuk menentukan batas dosis iradiasi dalam unaya mempertahankan kesegaran udang dengan mempelajari
kemungkinan teriadinya denaturasi protein udang akibat iradiasi gamma dalam batas dosis radurisasi.
Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penentuan hidrolisis oleh tripsin, uii kelarutan, uji aktivitas
spesifik Ca ATPase aktomiosin, dan pengamatan perubahan struktur protein udang dengan metode
elektroforesis disk gel poliakrilamid. Hasil pengamatan menuniukkan bahwa ditinjau dari penentuan
hidrolisis oleh tripsin, uji kelarutan, dan uji aktivitas spesifik Ca ATPase, pengaruh iradiasi gavma
pada protein udang mulai terlihat pada udang yang diiradiasi dengan dosis 3 kGy. Selanjutnya hal ini
diperkuat oleh hasil pemisahan protein udang secara elektroforesis. Pada udang yang diiradiasi dengan
dosis 4 dan 5 kGy, pita protein yang ke-7 terpecah raeniadi dua pita protein yang lebih kecil. Sebagai
kesimpulan dapat disarankan bahwa dosis sebesar 3 kGy merupakan batas dosis yang maksimal untuk
mempertahankan kesegaran udang. Dosis yang lebih besar dari 3 kGy akan raenyebabkan protein udang
terdenaturasi.

ABSTRACT

PROTEIN DENATURATION OF BANANA PRAWNS (Penaeus marquensis) AFTER GAMMA IRRADIATION. The aim of this
investigation was to determine the irradiation dose limit for maintaining shrimps freshness, based on
the existence of protein denaturation of shrimps caused by gamma irradiation at radurization dose range.
Protein denaturation was studied using tryptic d iges t ib i l i ty , solubil i ty, and Ca ATPase actomyosin
activi ty as the cri ter ions. Electrophoretic studies were done to detect structural changes in protein
that probably occured after irradiation at the applied doses. It was proved that tryptic d iges t ib i l i ty ,
solubi l i ty , and CA ATPase actomyosin activity of control and samples irradiated at 3, 4, and 5 kGy were
significantly different (P<0,01) which indicated the existence of protein denaturation. Protein patterns
of samples irradiated at 4 and 5 kGy were also dis t inct ly different wi'h those of the control. The 7th
band was broken into two bands. It could be concluded that for maintaining the freshness of shrimps,
gamma irradiation dose used should not exceed 3 kGy.

PENDAHULUAN

Cara penanganan udang yang lazim

digunakan biasanya melaiui proses pem-

bekuan. Udang yang diperoleh dengan ca-

ra in i , kesegarannya sudah jauh menu-

run dibandingkan dengan udang segar.

Selain itu,drjjp udang yang lezat akan

hilang, akibat bongkahan-bongkahan es

yang menekan daging udang tersebut.

Demikian pula e las t i s i tas daging akan

menurun, hal ini diduga akibat ter iadi-

a denaturasi pada protein udang.

Salah satu usaha untuk tnemperta-

hankan kesegaran udang, yaitu melaiui

teknik pasteurisasi dingin, dengan tne-

nggunakan energi radiasi yang dikenal

sebagai proses radurisasi. Proses ini

tidak menyebabkan kenaikan suhu pada

bahan yang di i radiasi , dengan demikian

tidak merusak kesegaran udang. Karena

sifat udang yang cepat busuk, maka di -

perlukan penanganan yang langsung dan

cepat sebelum sampai kepada konsutnen.

*FMIPA, Jurusan Kimia, Universi tas Indonesia
**Pusat Aplikasi Isotop <i,-in Radiasi , BATAN
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Penelitian-penelitian terdahulu

membnktikan bahwa iradiasi pada dosis

hing;;a 5 kGy dapat raenurunkan jumlah

bakti-ri pembusuk dan menurunkan akti-

vita.-; enzim proteolitik sehingga kese-

garan udang dapat bertahan lebih lama

(i, ::).

Pada penelitian yang dilakukan a-

kan dipelajari kemungkinan terjadinya

denaturasi pada protein udang akibat

irad:asi gamma dengan dosis 0, 1, 2, 3,

4, d;*n 5 kGy. Penelitian bertuiuan un-

tuk nenentukan batas dosis iradiasi da-

lam upaya memperpanjang daya simpan u-

dang tanpa menimbulkan perubahan yang

berarti pada protein udang.

Protein yang terdenaturisasi akan

lebih mudah diuraikan oleh tripsin

daripada protein yang "natif". Dari

peneiituan hidrolisis protein udang oleh

tripsin diharapkan dapat diketahui se-

jauh mana iradiasi dapat menyebabkan

denaturasi pada protein udang. Kemung-

kinar lain akibat radurisasi ini, yaitu

perutahan sifat kelarutan protein u-

dang, akan dipel.< jari pula untuk meli-

hat apakah hasilnyj mendukung hasil pe-

nentuan sebelumnya. Iradiasi gamma di-

duga dapat menyebabkan penurunan ak-

tivitas berbagai enzim udang termasuk

Ca ATPase aktomiosin yang berperan pada

kontraksi relaksasi jaringan otot u-

dang. Oleh sebab itu,dengan menentukan

perubahan Ca ATPase akibat iradiasi

diharapkan dapat diketahui sejauh mana

perubahan yang terjadi pada tekstur

udang akibat iradiasi tersebut. Untuk

melihat teriadinya perubahan struktur

protein udang akibat iradiasi, dilaku-

kan pula pengamatan secara elektrofo-

resis disk gel poliakrilamid (EDGP).

BAHAN DAN TATA KERJA

Setnua zat kimia yang digunakan

berkualitas p.a. Sebagai bahan percoba-

an digunakan udang peci putih dengan

nama Lat in Penaeus marquensis yang rna-

sih segar. Udang berukuran panjang

antara 5 dan 7 cm, diperoleh dari pasar

dan secepatnya uibawa ke laboratorium

sambil didinginkan dengan es. Setelah

dikuliti dan dicuci bersih, udang di-

kemas dalam kantong-kantong plastik po-

lietilen masing-masing sebanyak 20 gram

atau sekitar 8 ekor udang.

Rancangan V&lCobaan. Percobaan di-

lakukan dengan menggunakan rancangan

acak kelompok dengan perlakuan dosis

iradiasi 5 taraf yang dilakukan 3 kali

pengambilan contoh dan analisisnya

dikerjakan secara duplo.

Ituxdlat,*.. Udang diiradiasi dalam

iradiator panorama serba guna, di

PAIR-BATAN, Jakarta. Lima kantong udang

masing-masing diiradiasi dengan dosis

1, 2, 3, 4, dan 5 kGy pada laju dosis 5

kGy/iam yang ditentukan dengan dosi-

meter Fricke (GFe3+ = 15,6). Udang

segar tanpa iradiasi digunakan sebagai

kontrol.

Ve.ne.ntua.Yi Hidn.o£Lt>-Lt> otzk Jfu.pi>ln.

Ekstrak udang dibuat dengan memblender
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5 gram daging ud3ng dalam 95 ml larutan

bufer fosfat 0,05 M pH 7,6 yang telah

didinginkan selama \ m,ev\it. Eoma&en-at

disentrifuge dalam sentrifuge berkece- .

patan 12000 putaran per menit (rpm)

pada 0 C. Supernatan diambil sebagai

larutan protein. Selanjutnya penentuan

hidrolisis protein oleh tripsin diker-

jakan pada 37 C. Sebanyak 1 ml protein

udang dengan 1 ml tripsin 0,)% (b/v)

yang dilarutkan dalam bufer yang sama,

diinkubasi selama 30 menit. Reaksi hi-

drolisis kemudian dihentikan dengan pe-

nambahan 3 ml asam trikloroasetat (TKA)

5%. Hasil hidrolisis protein udang oleh

tripsin ditentukan secara spectrofoto-

metrik pada 276 nm. Untuk blangko di-

kerjakan sama, kecuali TKA ditambah-

kan sebelum hidrolisis berlangsung.

Hidrolisis oleh tripsin dinyatakan se-

bagai selisih serapan antara penentu- "

an dan blangko untuk tiap ing protein

tripsin yang ditentukan dengan metode

buret (3).

Uj<L KeZctAotW. ekstrak protein u-

dang yang diperoleh seperti pada pe-

nentuan hidrolisis oleh tripsin, di-

tentukan kadar pr-oteinnya dengan meto-

de buret setelah diendapkan dengan TKA

10%. Selain pelarut bufer fosfat 0,05 M

pH 7,6 digunakan puia pelarut KC1 0,6

M.

Ujl kktlvXMi> Co. WVaAQ. kktomlo-

Ai.tl. Isolasi aktomiosin dikerjakan do-

ngan memhletxdev 0̂ %vam. daging udaap,

selama 1 men it dalam 60 ml KCL 0,6 M

dalam NaHCO 0,01 M pH 8 yang telah

didinginkan. Homogenitas disentrifuge

dalaiti sentrifuge betV-ecapatan ^2000 r-pm

pada 0 C, lalu supernatannya diambi I

dan ditambahi dengan 50 ml NaHC03 0,2

M. Setelah disentrifuga, residunya di-

ambil lalu dilarutkan dalam 50 ml KC1 1

M. Campuran ini disentrifuge lagi,

untuk memperoleh supernatan sebagai la-

rutan jernih aktomiosin. Penerii'-sm Ca

ATPase dikerjakan seperti yang dikemu-

kakan oleh SHAN-TZONG JIANG dan TUNG-

CHING LEE (4). Aktivitas spesifik Ca

ATPase aktomiosin dinyatakan sebagai V

mol Pi/mg protein aktomiosin. Penen-

tuan kadar fosfat anorganik ditentukan

dengan metode SUBBAROW (5).

Vzngamcvtan Secana EloktA.olofiej>iAs.

Elektroforesis disk gel poliakrilamid

dikerjakan menurut metode DAVIS (6),

dengan menggunakan bufer tris-glisin pH

8,3 sebagai larutan elektrolit. Alat

elektroforesis dipasang untuk 12 gel,

dan kuat arus yang dipilh adalah 4 mA

untuk tiap kolotn gel. Pada tahap akhir

pengerjaan elektroforesis, setelah arus

diputus, tabung-tabung dikeluarkan dari

alat elektroforesis, lalu direndam

dalam air es. Terakhir gel poliakrila-

mid dikeluarkan dari dalam tabung gc-

las untuk diwarnai dengan pewarna pro-

tein. Gel dimasukkan ke dalam erlen-

meyer 200 ml yang brisi Coomassie bri-

lliant blue G-250 0,05% (b/v). Sete-

lah direndam 2-10 jam, larutan pe-

warna dibuang. Kelebihan pewarna dihi-
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langkan dengan merendam gel di dalatn a-

sam asetat 7% (v/v). Selanjutnya la-

rutdii perendam diganti beberapa ka—

li sdmpai pita protein yang terbentuk

terliliat jelas berwarna biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HidsiotLbl!, ?Kot<u.n Udang

T/U.p-6-OZ. Hasil penentuan hidroli-

sis protein udang oleh tripsin,baik un-

tuk udang yang diiradiasi dengan dosis

), 2, 3, 4, dan 5 kGy maupun tanpa

iradiasi (kontrol) diperlihatkan pada

Tabel I. Untuk melihat pengaruh iradia-

si gamma terhadap protein udang dilaku-

kan perhitungan sidik ragam dan beda

nyata terkecil (BNT). Hasil penentuan

hidrolisis udang oleh tripsin menunjuk-

kan adanya pengaruh iradiasi terhadap

protein udang. Pada dosis scbesar 1 dan

label 1. Pertibahan hidrolis is protein
oleh t r ipsin akibat iradiasj
gamma denyan dosis sebesar 0,
1, 2, 6, 4, dan 5 kGy.

Bos is
(kGy)

a
l

2

?.

4

5

Hidrolisis oleh tripsin*
C f> serapan276/mg protein
tripsin}

0,307

0,310

0,309

0,323

0,338

0,349

" * 0,004
a + 0,003
a * o.uos
b + 0,004
C + 0,002
d + 0,002

* = itarjja rata-rata 3 kali penj>-
ambilan contuli bcscrta sim-
panjjnn bakunya.

Angka donyari not asl
sama tidak lierbtsda
V <0,01.

liuiuf /anj;

nyata pada

2 kGy tidak ada perbedaan yang nyata

terhadap kontrol, namun hidrolisis oleh

tripsin cenderung meningkat pada udang

yang diiradiasi dengan dosis 3 kGy,

demikian seterusnya satnpai dosis 5 kGy

terlihat perbedaan yang sangat nyata

terhadap kontrol (P < 0,01). Hal ini

berarti bahwa tripsin dapat dengan

mudah tnenghidrolisis protein udang yang

telah diiradiasi, disebabkan struktur

molekul protein udang telah mengalami

unfolding. Makin banyak tempat yang me-

mungkinkan tripsin dengan leluasa me-

nyerang, maka makin banyak pula ikat-

an peptida yang terpecah baik pada C-

terminal lisil ataupun arginil. De-

ngan bertambahnya peptida-peptida ke-

cil ini, maka makin meningkat pula

angka serapan yang ditunjukkan oleh

aldt spektrofotometer uv-visible.

UjZ KzldAutan PtlCltbLn. Pengendapan

protein dengan TKA 10%, dimaksudkan

untuk memperoleh protein yang cukup

murni dan protein berukuran besar saja

sehingga pembentukan kompleks protein

dengan ion logam terjadi sempurna tanpa

gangguan dari pengotor. Pada Tabel 2

terlihat bahwa protein udang lebih

banyak larut dalatn garam netral KC1 0,6

M d i baiid ingkan dalam pelarut bufer

fosfat 0,05 M pH 7,6. Protein albumin

dapat dengan mudah larut dalam air,

d.iUim hal ini dalam bufer ft>sfat,

sedring proLein globulin .mudah larut

diilcim garam encer. Kelarutan protein

ucifinp, b.iik dalam pelarut bufer fosfat
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Tabel 2. Perubahan kelarutan protein uilanj; dalani pelarut bufer t'osfat
0,05 M pH 7,6 dan garam KCl (),(> M akibut iradaasi dengan do-
sis 0, 1, 2, 3, 4, dan S kdy.

Oosis
(kGy)

0

1

2

3

4

Kelarutan

Bufer fosfat

74,49Ua

74,071a

73,6S2a

58,SS5b

51,203C

48,921°

0,05 M

* 0,b22
+ 0,654

+ 0,556

+ 3,055

+ 2,064
+ 2,619

i protein* dalara pelarut
protein/gram udanp,)

pll 7,6 KCl 0,6

162,247a +

162,017a +

162,150a +

139,593b +

U6,423C +

111,476° +

M

0,955
1,653
0,307

9,427

17,653

19,431

* = Harga rata-rata dari 3 kali penjjambilan contuh beserta
sirapangan bakunya.

Angka dengan notasi huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada P < 0,01

0,05 M pH 7,6 ataupun garam KCl 0,6 M

pada dosis i r a d i a s i sebesar 1 dan 2 kGy

menunjukkan notas i yang sama terhadap

kon t ro l ; a r t inya t idak terdapat per-

bedaan yang nyata antara harga-harga

tersebut schingga dapat dikatakan bah-

wa pengaruh i r ad ias i pada protein belnm

ada. Akan t e t ap i , pada dosis 3 kGy atau

lebih besar t e r l i h a t adanya pengaruh

i r a d i a s i yang cenderung rneningkat, y a i -

tu kelarutan prote in makin berkurang.

Perubahan s i f a t f i s ik protein i n i , y a i t u

bcrkurangnya kelarutan pro te in , meru-

pakan bukti bahwa t e r j ad i denaturasi

protein akibat i r ad i a s i (7 ) . Ter jadi -

nya perubahan ini sama sepiTti pada pc-

nentuiin h i d r o i i s i s oleh t r i p s i n , ya i tu

pada dosis i r ad i a s i i kGy atau li 'bih

bcs.ir.

Ujj. AhtivJXaA Spu-lf^.k Ca A'lVaie.

Ak£om.O&-Ln. Porubah.-ui aktivitas spt-si-

fik Ca ATPaso .ikt omi OK in d i t un jukkari

pada Tabel 3. Aktomiosin merupakan pro-

tein yang itiudah larut dalani garam en-

cer, dalatn hal ini digunakan KCL 1 M.

Kualitas protein enzim ditentukan oleh

sensiLivitasnya terhadap pengaruh dari

luar. Hal ini dituniukkan oleh aktivi-

tas enzim tersebut. Perubahan keci1

Tabel 3. Perubahan aktivitas Ca A'lT-ase
aktomiosin udang akibat i radi-
asi gamma dengan dosis 0, 1,2,
3, 4, dan 5 kGy.

Dosis
CkG>0

fj

1

3

4

5

Aktivitas spesifik* CaATP-ase
aktomiosin

[Pi umol/menit/mg protein)

0,780a + 0,046

0,778a *_ 0,046
O,772a • 0,039

0,706ab+ 0,062

0,666a + 0.012
0,655b + 0,006

* = Harga rata-rata dari 3 kali peng-
arobilan contoh beserta simpangan
bakunya.

Angka dengan notasi huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada P<0,01.
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K.Ij.i p,ida struktur atau gugus aktif

RKilckul protein menyebabkan perubahan

.•kt i vi tasnya . Pada Tabu L '.i, aktivitas

.•-.pea i f i k Ca ATPase mu 1 a i raenurun pada

mlang y.jng diiradiasi 3 kGy. Penurunan

ternebut meninj'kat pada dosis iradiasi

4 dan 5 kGy, dengan terlihatnya perbe-

d.ian yang sangat nyata (P <s 0,1)1)

terhadap kontrol. Penurunan aktivitas

spesifik C.i ATPase aktomio.sin dapat nc-

nyebabkan t er jadinya peristiwa diso-

siasi pada rant a i-rantai berat dari mc-

lekul aktin dan miosin. OLch karena itu

iradiai denjjan dosis 3 kGy atau K'bih

d.ipcit mouyobabkan bcrubahnya teks-

tur udang.

I'pngamcutxin PnoteA.n Lidang

thctode. ULi'ktw{.pneA-U Oli,k Gat

\VlLXlXtMjL. H a s i l p e n g a m a t a n p r o t e i n s e -

c a r a vIcktroforesis d i p e r ! i h a t k a n p a -

(Ja Cambar 1 dun T a b e l 4 . D i a g r a m d a r i

i) i L <i-p i t a p r o t e i n u d a i i £ y a n g d i i r a d i a s i

diMip;in d o s i s 0 , 1, 2 , d a n i kGy mt -mm-

j u k k a n p i t . j - p i t a p r o t e i n yan;>, i d e n t i k

clan sama i u m l a l i n y a , ya i t u 14 p i t a p r o t e -

i n . Uclang y a n j ; c l i i r a d i . i . s i 4 (inn r> klJy

nt ' i iuu i u k k a n p c r u b a h a n , ya i t u p i t a y a n g

k c - 7 t c r p e i a h m e n i a d i 2 p i t a p r o t e i n .

Hal i n i m u n c k i n d i s c b a b k a n o l c h t e r j a -

d i n y . i p rmul u.s.jn i k . j t a n p e p t i d a s u a t u

m o l e k u l p r o t e i n y a n g p a d a d o s i s l e b i h

rt-nd.il> be I uni t o r l i h a t . P<-np;amat<ln s c c a -

r.i <' 1 e k t r o l o r e s i s i n i memper j e l a s h a -

s i I p e n c i l ! nan s e b e l u m n y a , b a i k s e e a r a

e n z i r a a f i k maupun s i f a t l i s i k p r u t e i n .

Tosis iTadiasi (kfly)

0

*

1

*

2

A

3 4 s

—

J
Canbar 1. Migrasi nitn protein udang segar,

pita perunut; If = karoc'a;
* =
A

Tabei 4. Jarak nugrasi pi ta protein..

t'ita Jarak migrasi pi ta protein
protein = Rm

Dosis iradiasi (kGy]

0,1,2,dan 3 4 dan 5

1
2
3
4
5

6
7 '
7

s

10
11
12
13
14

KES1MPULAN

0,034
0,101
0,135
0,174
0,202

0,270
-

0,337
0,466
0,517

0,S3i-
0,573
0.61S
0,652
0,719

0,034
0,101
0,135
0,174
0,202

0,270
0,322
0,337
0,466
0,517

0,53<J
0,573
0,618
0,652
0,719

Dari basil percobaan yang dilaku-

kan dapat disimpulkun bahwa pada udang

ynif, diiradiasi den^an dosis I dan 2

kGy keadaan proteinnya masih segar,

karena perubahan yang terjadi hampir

tid.ik berarti atan dapat diabaikan.

Mulai dosis J kGy protein telah menp.a-
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lami perubahan, walaupun pada penga-

maLdn secara elektroforesis belum ter-

Jihat> tetapi pada pengamatan secara

crizimatik dan sifat fisik protein

mcmpci1ihatkan adanya pengaruh iradiasi

y;ii)ft menyebabkan protein terdenatu-

rasi. Dosis sebesar 4 kGy atau lebih

tidak saja menyebabkan protein terdena-

turasi, cetapi diduga dapat memecahkan

ikatan peptida protein. Oleh sebab itu.

untuk mempertahankan kesegaran udang

disarankan menggunakan dosis iradiasi

kurang dari 3 kGy, bila iradiasi dila-

kukan pada suhu kamar.
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DISKUSI

D.iri k e s i m p u l a n Anda d i u y a t a k a n bahwa

< i i ) s i s o p l i i n . i l tinMt1-. i -.••.! i.-is i u d a n g a -

i l . i l a h 3 k C y .

I. Herapa persen denaturasi protein

udan>> pada dosis 5 kGy V

?.. Ana aLas.m Anda inenyatakan kalau

terjadi denaLura.si protein dosis I c~

hih tin̂ j'.i tidak bold) diRuuakan ?

Den.iturasi protein tidak men;»ha:;i 1 -

kan zat yanp, toksik. Dpnaturasi da-

pat juj'.a tcriadi karena proses p.inas,

tc-tapi nruscs ini tidak d i 1 ar.mp,.

WHO/IAEA riopibolehkan udanj', di i ra-

il i as i sampai dosis 10 kCy. Ba^.ai-

piaii.-j pendapat Anda ?

f'KMTN K. HARANTUNG :

1. Saya tidak mental akan bahv;a dosis 3

kCy adalali optimal, mflainkan 3 kGy

inoriipakan bat.is dosis iradiasi mak-

simal yan« disar;irikan nntuk nu-rapir-

paniaiij', k.'SOf.aran utlanj;, hi la men><,-

i iif.', i nk.-in kotiflisi udan?, yang diawt-t-

k.ji) mas ill sc-pcrti da I am kpadaan

2. Denaturasi yang terjadi pada dosis 5

kGy adalah sekitar 16%. Tentu saia

denaturasi tidak menimbulkan senyawa

yang toksik. WHO/iAEA menyatakan

bahwa dosis iradiasi hingga 10 kGy

diizinkan untuk digunakan tanpa rae-

nuTlukan uji toksisitas, tetapi ti-

dak bt-rarti baliwa setiap komoditi

bahan makanan dapat diiradiasi se-

cara sembarang asal tidak melebihi

10 kGy. Dalam penetapan dosis, ke-

mungkinan timbulnya scnyawa peng-

ganv^u (seperti C H 3 ? ) , hilangnya

"flavor" khas makanan tertentu atau

bcrubahnya tekstur mtfkanan perlu di-

tcliti. Ui sini, saya meneliti per-

ubah.iii protein udan# akibat iradi-

asi, ap,ar udang iradiasi yang diha-

silk. in baik tekstur maupun nilai

biolo^inya tidak berubah.
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KAREKTERISTIK KOMPAKSI TANAH LEMPUNG

Simon Petrus Gurusinga*

ABSTRAK

KARAKTERISTIK KOMPAKSI TAMAH LEMPUNG. Gamma neutron pengukur densitas-kandungan ait telah digunakan
untuk menencukan densitas dan kandungan air kompaksi tanah lempung, dan hasilnya dibandingkan dengan
hasil pengujian kompaksi baku. Nilai densitas dan kandungan air dari kedua metode yang diperojeh
digunakan uncuk mendapatkan karakceristik kompaksi yang ditunjukkan dalam bentuk grafik parabola. Dengan
bertambahnya kandungan air, ternyata densicas kering meningkat sampai mencapai kandungan air optimal 32
persen. Penurunan densitas kering diperoleh pada kandungan air lebih dari 32 persen yang disebabkan
pengaruh tegangan Mjpiler di dalam pori air. Penurunan kandungan air raenyebabkan penyusutan, sedangkan
kenaikan kandungan air menyebabkan kompaksi tanah mengembang dan lembek.

ABSTRACT

COMPACTION CHARACTERISTIK OF CLAY SOIL. Gamma neutron density moisture gauge was used to determine
the bulk density arid moisture content of compaction of clay soil, and the results were compared with
standard compaction test. Bulk density and moisture content value obtained from both methods were used
to determine the compaction characteristic which was indicated in parabola graphs. With the increasing
of moisture content, dry density increase up to an optimum moisture content of 32Z. Decrease of dry
density was obtained at moisture content more than 32Z which was caused by capillarly tension in pores
of water. The decrease of moisture content will cause shrinkage, while the increase of moisture content
will cause swelling and softening of the soil compaction.

PENDAHULUAN

Apabila tanah akan digunakan seba-

gai bahan konstruksi, tanah tersebut

harus memiliki si fat teknik yang me-

menuhi syarat spesifikasi, ditinjau

dari segi ilmu mekanika tanah dan ilmu

teknik pondasi. Sehubungan dengan itu

diperlukan suatu usaha yang dapat di-

lakukan untuk meningkatkan kemampuan

yang ditniliki tanah tersebut dalam me-

nerima perlakuan teknik. Usaha yang pa-

ling lazim diterapkan ialah kompaksi,

yaitu suatu usaha untuk merapatkan

susunan agregat tanah melalui pro-

ses pengerahan sejura Iah energi se-

ll ingga volume ronggu pori m.ikin kccil.,

daya mampat (compresibility) makin ber-

kurang, tegangan geser (shear streng-

th) makin besar, dan kelulusan air

(permeability) makin kecil (1, 2).

Variabel densitas dan kandungan

air dapat menunjukkan sifat teknik se-

cara luas sehingga dengan menentukan

kedua macan variabel tersebut dapat

diketnbangkan pengertian yang mencirikan

keadaan tanah tersebut dalatn suatu

sistem konstruksi (3).

Perlu diketahui bahwa penggunaan

tanah merupakan kesatuan di dalam kon-

struksi. Terlalu banyak air atau ter-

lalu sodikit air adalah kondi.si yaug

*Pusat Aplikasi Isotop dan Kadiasi, BATAN
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sama buruknya sehingga hal seperti ini

harus dihindari. Agar terlepas dari

kondisi yang tidak diinginkan, peirlu

diketahui karakteristik kompaksi tanah

yang akan digunakan dan tidak dibenar-

kan bila hanya berpedoman pada pengala-

man belaka. Oleh karena itu,harus di-

lakukan pengukuran densitas dan kandu-

ngan air secara tepat (4).

TEMPLEMAN (5) telah menggunakan

alat nuklir untuk mendapatkan karakter-

istik kompaksi dan kontrol kompaksi ta-

nah pada pembuatan pondasi ialan raya,

pondasi landasan pesawat terbang, pon-

dasi gedung bertingkat, dan bendungan

urugan. Dari pengalaman itu ditunjukkan,

bahwa alat nuklir sangat tnembantu ke-

cepatan dan ketepatan pengukuran se-

hingga kontrol komp^ksi dalam skala be-

sar mudah dilakukan dengan baik dan

ketentuan spesifikasi yang diminta di-

jatnin t.ercapai.

SOMER (6) memberikan rekomendasi

bahwa pengukuran densitas dan kandungan

air pada suatu proyek besar sebaiknya

dilakukan dengan menggunakan alat nu-

klir karena pengukuran dapat dilaku-

kan dengan cara tidak merusak, lang-

sung di tempat, data dapat diperoleh

deiif»an cepat , dan kesalahan hasil ukur,

terutama untuk kandungan air, sangat ke-

cil jika dibandingkan dengan cara kon-

vens ional .

Peiu'lilian kompaksi sangat perlu

dvUikukun kavpna scha?,aimar\a diketahui

di Indonesia terdapit br;rbagai mac-am

tanah dan setiap tnacam tanah mempunyai

karakteristik kompaksi tertentii. Pada

penelitian ini dilakukan petigaiaata-n

kompaksi tanah lempung. Sebagaimana

diketahui, prosedur yang definitif

mengikuti prinsip PROCTOR (7). Pada

pengukuran densitas dan kandungan air

dengan alat nuklir, perlengkapan di-

sesuaikan dengan geometri alat ter-

sebut.

TEOR1

PROCTOR (7) mengemukakan bahwa sa-

tu-satunya cara untuk mengubah sifat

teknik tanah ialah dengan kompaksi.

Setiap usaha kompaksi harus dapat me-

nuniukkan hubungan antara densitas dan

kandungan air, dan dari hubungan ter-

sebut dapat diketahui nilai kandung-

an air optimal yang rnenghasilkan densi-

tas tnaksimal untuk penerapan energi

tertentu. Pernyataan ini telah terbuk-

ti, sehingga prosedur yang defini-

tif untuk pengujian kompaksi tanah ber-

laku sampai sekarang dan lazim dise-

but pengujian kompaksi Proctor. Kur-

va yang menunjukkan hubungan antara

densitas dan kandungan air disebut kur-

va Proctor. Penilaian perlakuan kom-

paksi terhadap tanah dilakukan de-

ngan menentukan densitas kering. Peni-

laian seperti itu memberikan pe-

ngertian sejauh mana gradasi atau dis-

tribusi ukuran butiran yang khas dari

suatu jenis tanah dipadatkaw dalam ka-

itannya dengan faktor kandungan air,
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udara, dan cnergi konpaks i . Untuk me-

nontnkan densitas kering dari hasil

peugtikuran densitas basah dipergunakan

runms ,

( 1 + m)
(3,9)

rii i'vn;i i adalah dtnsitas kering (g/

cm ) , 7v; adalah densitas basah (g/crc"),

dan m adalah kandungan air (%). Untuk

mendapatkan hubungan antara densitas

kering den^.ta volume udara dan kan-

dungan air dalam butiran yang dimiliki

tanah bersangkutan digunakan rumus,

G .p (1-V )
s vi a

di irtnna : G adalah becat jenis butiran,

Pw adalah berat jenis air, dan V adalah
a

volume udara di da lam tanah.

BAHAN DAN MF.TODE

Tanah yang dipergunak.in scbagai

b.ihan utama pada percobaan ini diambil

d.iri kompleks Pusat Aplikasi j sot op dan

Kadi asi (PAIR), Pasar Jumat, Jakarta

Sclalan. Tanah tersebut adalah jenis

latosol merah, diambil pada penatnpan«

kt-d.'i I cim.-in 0,') m.

Vpnontuan 1'pnat >II.''A Vit.tin.an. Be-

r.-it ji'iiis hut i ran ditentukan dengan a-

lai piknomcter. Pada sctiap percobaan

di pt-rlukan IO(.> ;; con toll tanah, air des-

lil.isi, kcrlas pengor iiif,, rlan tabun;>,

pi knomctcr 'ifKI ml (ASTM O S W - 3 8 ) .

Pe.nPntuan ViAtMbu&l Ukunan ?utln~

OM. Distribusi ukuran butiran ditentu-

kan dengan tnenggunakan dua macam metu-

de, yaitu :

a. Untuk butiran kasar atau lebih besar

dari 0,075 ran digunakan metode mtka-

nik, yaitu menggunakan seran;;kai-

an saringan dengan ukuran lubang

bervariasi mengikuti ASTM DII4O-54.

b. Untuk butiran halus atau lebih kecil

dari 0,075 mm dipakai metode hidro-

meter mengikuti ASTM DM40-54.

Kampoht,l Tanah. Kompaksi tanah di-

lakukan dengan dua macam metode, ya-

itu :

a. Kompaksi mengikuti metode bakw

AASHTO T99-7O dengan menggunakan v/a-

dah kompaksi dengan diameter 10,3 cm

dan tinggi 12,0 cm atau volume 1000
3

cm . Ke dalam wadah dimasukkan tanah

secara berlapis hingga mencapai 3

lapis dan setiap lapis di padackap.

dengan alat penumbuk seberat 5,5

pound dengan tioggi jatuh bebas '3-*-

cm sebanyak 25 kali (ASTM D 698-70).

Pengukuran densitas basah dilakukan

dengan menimbang tanah di dalam

wadah tersebut (volume 1000cm ), dan

kandungan air dinentukan dengan cam

mengeringkan contoh di dalam oven

105°C selama 2<J jam, lalu contoh

kering ditimbang,

b. Kompaksi tanah dilakukan di dalam

kotak bcrukuran 60 x A0 x 40 cm

dengan mengguncikan alat penumbuk

seberat 10 pound dan tinggi jatuh
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bcb.is 46 cm. Pengisian tanah ke da-

1 am kot.ak dilakukan secara berta-

h.ip hingga mencipai 5 lapis dan

setinp lapis mon;',alami kornpaksi de-

nj'.-tn tumbukan iatuh bebas 25 kali.

Percobaan ini diulang 8 kali dengan

mon«j;unakan variasi kandungan air.

Dens it as dan kandungan air tanah

yang le]ah dipadatkan di dalam ko-

t.)k diukur den^an menggunakan a-

l.it auk) ir yanu sebelumnya telah

dikalibrasi. Perlikuan konjpaksi se-

perti torsebut di atas lazim dise-

but konpaksi modifikasi.

HASIL DAN J'EMIMIIASAN

Tanah yang diamati mempunyai ben-

tuk distribusi ukuran butiran seperti

ditunjukkan pada Ganbar I. Kutiran ini

iTicmnnnya i b(jrat jenis rata-rata 2,72

yang membonLuk satu kesatuan Kt'bagai

tanah tlenj'.an nilai batas cair - 74'/,,

batas pl.jst.is = ibZ, dan termasuk ta-

iKih kolas CH,yaitu I ompunj; plastisita.s

t i n}',j', i clan koht'sif.

inn

'% 60 {•

40

£ 20

O C, O.HLD
-r r i moi '

Karakterist ik~" kompaksi, yaitu hu-

bungan antara densitas kering dan

kandungan air di bawah pengaruh angka

pori terdiri dari 4 macam kondisi, dan

di arit;)ianya terdapat densitas kering

raaksin dan kandungan air optimal se-

pert i ditunjukkan pad> "ambar 2 yang

di pergunakan sebagai lanci. an analisis

tentang si fat-si fat tanah tersebut da-

Lam menerima energi kompaksi.

Pada kondisi pertama, yaitu kan-

dungan air rendah, tanah bersifat se-

tengah keras karena hanya sedikit air

yang menyelubungi pertnukaan butiran

sehingga energi kompaksi yang diberikan

belum dapat nembuat status antarbutiraa

meniadi mampat. Pada kondisi ini apabi-

la kompaksi dilanjutkad dapat menga-

kibatkan perpindahan butiran secara

mudah, terutama di . bagian permukaan.

Kondisi ini mengakibatkan sebagian bu-

tiran berdebu, dan gejala tidak baik

yang diperoleh ialah terjadinya retak-

retak di permukaan. Tanah lempung de-

ngan kandungan air let>ih kecil dari

26%, dan volume udara besar dari \b%

sangat intensif menyerap air dan mempu-

nyai permeabi1 it as tinggi-

Kondisi kedua,yaitu kandungan air

'Ib'l hingga 29,5% dan volume rongga pori

;intara 15 dan 10%. Daerah ini tercapai

setclah melalui kondisi pertama, dan

pada daerah ini penambahan air mengaki-

hatk.ui semakin banyak air yang menye-

fiinnuiter h u t i r n n fmm)

'."amlinr i. D i s t r i b u s i ukuran Tuit i n n
b;jl w d . i n y a s e K i p u t a i r i n i a k a n t e r - j a -
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f!i kekuatan lekat antarbutirnn Vang di~

seb.-ibkan oleh adanya pengaruh tegang-

an perrnukaan air yang dimiliki se-

lapxit. Pada kondisi ini tanah lempung

bersifat elastis dan sangat sulit run-

tuh dan paling tahan terhadap penga-

ruh tekanan serta kurang menyerap air

sehingga perubahan struktur karena pe-

ngaruh air menjadi berkurang dan ber-

sifat permeabilitas kecil. Jika di-

lakukan kompaksi lebih Ian jut, kedudu-

kan butiran sangat sulit berpindah,

atau mungkin hanya berpindah sedikit

saja sehingga perlakuan kompaksi hanya

dapat memberikan sedikit kenaikan den-

fiitas kering sebelun mencapai densi-

tas kering maksimal. Hal ini memberikan

pongertian bahwa tanah sangat tahan

terhadap pengaruh tekanan.

Kondisi ketigaakan tercapai apa-

bila pada tanah yang telah bersifat e-

l.istis dilakukan penambahan air agar

volume rongga udara tnakin kecil. Kondi-

si ini diperoleh pada kandungan air

an tara 29,5 dan 3 1% dan volume rongga

pori an tara 10 dan VI. Penambahan air

unluk rnengisi rongga pori mengakibatkan

angka pori meniadi lebih kec 11 dvin

drr.ii.'Jt kc jenuhan bertambali besar. Pada

kondisi ini, butiran t.'inah mengalami

ki-lohihan air sehingga kekuatan lekat

;jnl arhut iran menjadi berkurang karen.i

st'l.iput air yang menyel ubungi butiran

sitdah berfungsi sebagai pc-lum^s. Aki-

batnya, butir.in menj.idi lebih imid/jh

bergeser dan bcrpind.ih kcdiidukan . 01 eh

X = Patn alat nukiir r,s 2,72
0 alat Vonvcnsionnl ew = 1,00

«—-
TO
C

£
:̂

8
+->rH

s

1.4
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1.2 .

l 1
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yn O «/' O

> > > >

1
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Gamhar I. Karakteristik kompnksi tanah
lempimjj.

sebab itu, kompaksi yang masih dilanjut-

kan, bukan lagi membuat butiran sema-

kin mampat melainkan semakin sal ing

menjauhi. Di sini terjadi gejala keba-

likun dari hasil yang diperoleh pada

kondisi setengah keras dan elastis. Tni

berarti bahwa dalam kondisi kandungan

air di at.is 32%, air menjadi penghalang

bagi usaha pematnpatan butiran karena

tanah seolah-olah bersifat plastis dan

air bersifat penghalang secara plastis.

Apabila tanah yang telah rnencapai

kondisi plastis mengalami penambahan

air sampai hampir seluruh rongga pori

udara berisi air atau tanah mencapai

titik jenuh, maka tegangan permukaan

selaput air menjadi sangat kecil atau

daya kohesi nntarbutir yang berdekatan

semakin berkurang, lalu hilang sama

sek.ili. Akibatnya, tanah menjadi cair

lekat atau 1embek-1eleh. Tanah dalam

kondisi seperti ini tidak memiliki

k f t .I'l.inr-ti '-;o: i p r o s i .
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KESIMPULAN

Densitas dan kandungan ai.r tanah

viinj; diukur menggunakan alat nuklir

t i dak berbeda nyata dengan menggunakan

alal konvens ional. Karakter istik kom-

paksi yang diperoleh dengan menyesuai-

kan geometri alat nuklir atju modifi-

kasi tidak berbeda nyata dengan menggu-

nakan alat kompaksi baku.

Di dalam karakteristik kompaksi

tanah lempung diperoleh densitas kering

maksimal 1,38 g/Cm , dan kandungan air

optimal 32%. Apabilj tanah ini dipvuna-

k.in seb,i;>ai b.ih.in konstruksi, nilai-

nilai tersrbut dapat dipergunakan se-

bcigcjj ketontu.m koruroJ komp.jksi. Den-

sitas 'ccriii" maksimal 1,38 g/cm dan

kandur.gan air optimal 32% adalah batas

unLuk dua macam kondisi tanah, yaitu

dari kondisi eLastis ke kondisi pl.is-

tis. Pada kandun;.»an air optim.il de-

nj'.an hanya sedikit penambahan air akan

bpriib.ih mcnjadi plastis dan dari kondi-

si plastis dengan sedikit penguapnn air

dapat kombali kc kandung.m air optim.-il .

'i'ariah yan;; to],i\i d i komp.iks i daJam kon-

d i s i e last is lobih mcniliki d.iya ta-

han tcrhadap kompresi daripada kondi-

si plastis (ki-mdungait ,iir Ivhi)) hosar

clari
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,1 OHIOROLOGI DAN APLIK ASI ISOTOP DI DAREAH NAMBO, JAWA BARAT

P , V. !W->hanussa:':, dan Simon Petrus Gurusinga**

AHSTKAK

GROHIUROLOGI DAM APtlKAS'X ISOTOP DI DAERAH NAMBO, JAWA BARAT. Metudt- gamma-gamma logging telali
digijii.-ikan unMik nten°ukiir donsitas dan porositas batuan. Peiubahap ni la i densitas dan porositas pada
kod.i 1 .-mum Lertnntu di;:ebabkan oleh perubahan lapisan dan adanya kekar-kekar terbuka di dalam formasi.
I'cny.nkuran kouduktivitos hidrulik dengan metode radiouerunut meraberikan hasil yang lebih besar daripada
ynnf, uipproleh dengan inerotle konvensional. Hal i.ni disebabkan radioperunut cenderung berdispersi

i i i b

ABSTRACr

GEUHYDRO1.OGY AND ISOTOPE APPLICATION IN NAMBO AREA, WEST JAVA. Gamma-gamma logging method has been
jf.rd to measure both density and porosity of rock. The variation :il density and porosity value at the
defini te depth caused by layer variation and opened cracks in the formation. Resulf of hydrolic
conduct ivity <ucar>ureiiir>nt using radiotracer method indicates higher than conventional method. It caused
r.-idinf rncer preference which disperses through natural rnck.

H'NIMIIIJLUAN

P.uia deknde i n i sumber daya a i r

s e b a g a i kebu tuhan d a s a r manusiii menjadi

n a s a l ah s e n t r a l yanf» amaL m e n a r i k . Una

pokok p e r s o a l a n yanp b e r p u t a r d i s e -

ko J LI i nt'iiy.j a d a l a h : p e r t a m a , masal.ah

pc'iiyedi.ian a i r b c r s i h daiam jumlah yang

mcpiacla i. , dan kfdua , m.-i.sai ah a i r s e b a g a i

Pc'nr.f'.an.!',Ru. b a i k ki-u'oiiii ia L i b a - t i b a

(l.!L.nij'( dal.-im jurnlali yang b i T l o b i h a n

maiipun a i r s e b a g a i media pttngangkut

bfrbaf-'a i unsu r ponj'j'angj'.u kenyamanan

li i dup pianus i a .

S ta tus , a i r sed.-inj> b o r u b a h , y a i t u

d a r i simibtT daya y;m>.', ( e r s o d i a d i a I an

(ia I am jupiLali yan;» b c r I ob ihan , n e n j a d i

kimmdil i yanf; s o n a k i n t a n g k a . KeJasnya

pun iniTij'.i I ami p c r u b a h a n , v a i c u d a r i

sumbor daya yanf; dapat d iperbaharui

(renewable resource^) nenjadi sumber

d.iya yang t idak dapat diperbaharui

(nonrenewable r e s o u r c e s ) . Sejalan de-

ngan perubahan yang sedang be r l ang-

r.ung i n i , p e n e l i t i a n sumber daya a i r

pun menjadi semakin pe l ik sehingga me-

mt-rlukan aneka pendekatan inaupun peng-

ukuran parameter kimia dan f i s i k a .

Apabila abad l a lu umumnya manusia

men}»ekspLoitasi a i r pernukaan, maka k i -

ni a i r tanah tneniadi semakin pen t ing .

Salah satu cabang ilmu yang berkembang

akibat kebutuhan penyediaan a i r bawali

permukaan'.yang semakin meningkat in i

adaJah geohidro log i . Aneka ragam pende-

katan untuk pemecahan persoalan pun

* l ' u s a t P e n e J i t i H i i G«(>1 o j j i , 1.11* 1

**i ' i i : . a t A | ) l i k a N i 1 s o t o p d a n l l n d i a f i i , BATAN
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berkembang, dari apa yang dianggap

konvensional (pada suatu saat) hingga

pengembangan teknik baru untuk memecah-

kan suatu persoalan spesifik. Teknik

pcnggunaan radioisotop adalah salah sa-

tu pendekatan pemecahan tnasalah yang

acap kali sangat baik untuk menyele-

saikan suatu persoalan yang spesifik.

Teknik ini relatif masih baru, namun

dua dekade terakhir ini berkembang sa-

ngat pesat.

MaUalah ini akan mencoba menibahas

dan membandingkan pemecahan persoalan

dari dua pendekatan, pertama adalah

secara konvensional dan kedua adalah

dengan penggunaan teknik radioisotop.

Persoalan pokok ialah penentuan kon-

duktivitas hidrolik batuan lempung,

lanau, dan batu pasir di daerah ter-

sebut. Kedua macam pengukuran terse-

but dilakukan secara bersaraaan di desa

Nambo yang terletak 3 km sebelah Timur-

laut Citeureup, Kabupaten Bogor.

GEOLOGl DAt RAH PENEHT1AN

Desa Nambo terletak pada daerah

pengaliran sungai Cileungsir yang ber-

muara ke sungai Bekasi di Teluk Ja-;

karta. Posisi desa ini kurang-lebih me-i

rupakan batas dari dua macam daeralv

aliran, yaitu bagian selatan dan utara.

Bagian selatan sungni ini mengalir

pada daerah dengan morfologi perbukitan

yang terdiri atas dua anak cabang,

yaitu Cileungsir dan Citeureup. Kedua-

nya mempunyai hulu maupun mengalir me-

motong batuan berumur Miosen yang ter-

diri atas lempung, batu gamping, dan

batu pasir. Bagian utara sungai ini

mengalir ke suatu dataran pantai yang

luas, dibentuk oleh batuan berumur

kuarter, terdiri atas selang-seling pa-

sir dan lempung. Kedua daerah aliran

yang diuraikan di atas mempunyai si fat

iisik yang berbeda, yakni yang selatan

bersifat kurang lulus air, sedangkan

yang utara lebih sarang (porous).

Daerah studi kasus untuk makalah

ini terletak pada kawasan yang merupa-

kan sebagian dari daerah pengaliran

sungai Cileungsir, pada anak sungai

kecil yang bermuara ke Cileungsir,

yaitu sungai Cilegok. Luah atau debit

sungai ini di musim kemarau hanya be-

berapa liter tiap detik, namun pada

musim hujan dapat naik hingga 33 liter

tiap detik. Perbedaan luah antara musim

kemarau dan musim hujan yang sedemikian

besar memper1ihatkan bahwa tata air

tanah di daerah itu tidak dapat dikata-

kan alaraiah ideal.

Morfologi daerah tersebut terdiri

atas perbukitan rendah dengan ketinggi-

an antara 100 dan 140 m di atas

permukaan laut dan satu bukit dengan

puncak pada 180 m di atas permukaan

laut. Umumnya permukaan tanah di daerah

ini tidak ditutupi oleh pepohonan be-

sar, tetapi oleh rerumputan dan tanaii-

an rnusiman. Tutupan tanah yang demi-

kian adalah hasil dari campur tangan

numusia dalam mengubah roraan muka butni .
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Stratigrafi di daerah penelitian

;i<ia];th scbagai berikut :

Zaman

Kuarter

Tersier

Kala

At as
Plistosen Tenp.ali

Uuwnh

Formasi

Pliosen

Miosen

01ij;osen

Atns

TciiR.-ih

Aluvium (Muda)
Aluvium (Tua )

Formasi Citalnng

Formasi Cantayan

Formasi Parigi

Rnwith Formasi Cibulakan

I'ormnsi Bay ah

Batuan di daerah yang diteliti,

dari bawab. ke atas, terdiri atas hubung-

an jari-jernari antara formasi Cibula-

k.in dan Perigi, kemudian tidak selaras

di atasnya dijumpai satuan alivium ba-

ik yang inuda maupun tua. Kornasi Ci-

bnJakan dibcntuk oleh batuan lempun«,

l.inau, lcmpung pasir, dan kemudian kc>

at.is berubiili be^rangsur meniadi batu

p.-isir gampinp.an. Forma si Pari>', i terdiri

at.;is nap.'il. dan batu j^ampin;'. Aluvium

tun Ccrbentuk oloh korakal, kerikil,

dan pasir don«>an kebundaran yanj> hijmpir

Sfnipurna yaii,̂  kfnudi an di semen oleh

tula. Aluviuni muda adalah batuan Jcpas

tcrdiri atas kcrikil, kf-rakal, nianpun

p.i.sir Jfp.js dongan jjenyebaran terbatas

sokilar badan alur sungai C'\ lcuiig.s i r .

Satuan L idak rcsni di dni-rah pe-

nciitian tc-rdiri atas ompat bap,ian.

I'f-rt.'ina di b.ifj.an paling bawah adalah

s;ilu;in hatu lcmnunj', lain di at.i.snyd

ad.i I.ill sat nan b.itu I ftnpung dan bat u

pasir, kemudian satuan batu pasir dan

batu lempung, kemudian satuan keem-

pat adalah satuan batu gamping. Dari

keempat satuan di atas, hanya satuan

pertama dan kedua yang akan diulas

dalam niakalah ini .

Oloh karena alas dari satuan

pertama di daerah penelitian tidak ter-

sinokap, naka tebainya tidak diketa-

hui dt-ngan pasti. Namun, singkapan di

sekitar daerah Nambo dihitung tebal

stratigrafis lebih dari 40 tn. Ketebalan

ini lebih besar daripada kedalaiian

lubang bor I dan II yang dibuat pada

satuan pertama ini. Satuan kedua, yaitu

flatuan batu lempung dan batu pasir

mempunyai ketebalan stratigrafis 20 n,

namun !<arena Letaknyu yang terlipat

pada Hayap antikiinal maka tebal da lam

a rah vertikal sudah tentu lebih besar

c'ari 20 n. Sumur bor III terletak pada

satuan in i .

Siruklur f.'fologi di daerah yang
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(iiteliti terdiri atas tiga nacara ge-

Jala, yaitu pelipatan, sesar, dan ke-

kar. Batuan di daerah ini dilipat men-

jadi suatu antiklin dengan sumbu ber-

arah hampir timur-barat (Gambar 2). Pe-

nar.ipang utara-selatan yang disampai-

kan pada Gambar 3 memperilhatkan pe-

lipatan dengan sudut asimetris, curare

di sisi utara dan lebih landai di

sebelah selatan. Antiklin ini memperli-

hatkan penuniaman pada kedua ujungnya

di timur sekitar desa Walahir dan di

barat sekitar alur sungai Cileungsir.

Sesar yang dijumpai di sekitar

lubang bor berjumlah tiga sesar utama

dan beberapa sesar kecil lainnya. Da-

erah sesar tidak raemperlihatkan milo-

nitasi yang kuat, tetapi lebih ber-

bentuk breksiasi. Ketiga sesar terse-

but merupakan sesar nirmal dengan arah

hampir utara-selatan dan dengan ging-

sir (hade =perpindahan vertikal) antara

2-6 m. Sesar paling timur adalah yang

terbesar dengan gingsir 6 FI, sedangkan

spsar tengah dan barat lebih kecil,

berkisar sekitar 2 m. Lokasi titik bor

r diletakkan tepat pada daerah sesar

U'mur yang dimaksudkan untuk r.̂ nguji

.si fat fisik daerah sesar.

Di saraping struktur pelipatan dan

sesar, daerah Nambo dijumpai pula

striiktur kekar (joints) yang tidak ka-

];ih mcnarik untuk ditoliti. Kekar ini

walaupun merupakan struktur yang tidak

roenerus untuk jarak yang sangat besar,

narnun mornpuny.i i kaitan erat dengan

perubahan nilai konduktivitas hidrolik

batuan di daerah tersebut. Pada satuan

batu lempung serta satuan batu lempung

dan batu pasir telah dipilih enam

lokasi pengukuran terinci dari kekar,

baik yang menyangkut frekuensi, si fat

bukaan maupun panjang kekar yang

tersingkap di batuan tersebut. Menarik

untuk dicatat, bahwa pada kedua satuan

ini dijumpai banyak kekar yang terbuka

dengan bukaan terbesar yang diamati

hingga 5 mm dan panjang lebih dari 3 m.

Hal lain yang juga menarik ialah kekar

tersebut menerus dari satu lapisan

batuan ke lapisan lainnya. Arah umum

yang banyak dijumpai berkisar antara

320-30 dengan sudut kemiringan kekar

yang terjal. Posisi kekar tersebut

ternyata sangat mempengaruhi pengukuran

konduktivitas hidrolik pada penelitian

di daerah Nambo ini.

HASIL PfcNGUKURAN LAPANGA.J

Pengukuran parameter fisik di da-

erah Nambo untuk penelitian ini dila-

kukan pada saat yang hampir bersamaan

dan pada satuan batuan yang sarna pula.

Hal ini dilakukan untuk mencegah seba-

nyak mungkin perbedaan fisik yang bisa

tinbul dibanding apabila saat pengukur-

an tersebut dilakukan dengan jarak

terlalu besar. Hasil pengukuran lapang-

an, penghitungan dan analisis laborii-

torium akan disampaikan dalam dua ba-

gian. Pertama, hasil yang menyangkut

pengukuran dengan pendekatan geohi^
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l i rol os>i , kodua i a l . i h b a s i l d a r i p e -

iijM'Viir.m dcny^in e a r a rac! i o i s o t o p .

D.ila (Icoli idrologi . Dacirah yang d i -

f t- f i r i t e r l e t a k pad a siwtu a n t i k l i n

den,",.:ii nuilut sayap yang as iiretr i s , y a i -

I u y,n!j; u ta ra Jefiih cumin d.tr i pada yang

scli i l . in. i . i tologi y;mg dihadapi t t ' r d i r i

a t a s dua s.if.uan, yaj (. u kelompok l>at~u

lompung kemudian kelompok batu K-mpung

dan batu n . ' s i r . Kfdua kciompok batuan

i n i s c j a in t''i"l i pat , ju;-,a to rscsa rkan

dan iiici )\icr ! ilia I. kau kekar yarif̂  nrfia;.; i an

terbnk.i dan niciiprus da r i su.jtu lapi.san

kc 1 ap i sail ] a i nnya .

lJercl,].s,irk.ui kondisi yung d iura ikan

di aLas, maka porip,uraian tnaSdJah kon-

(IdkcivJta.s l i id ro l ik porlu dibahas n i -

lai nr incr dan S(>kundcr. Yaii}> dimak-

sudkan dengan n i l a i primer adalah ha-

s i l pengukuran yang d ipero ieh dar i 1a-

boratorium berdasarkan percontoh (sam-

ple) tak tergangRii yang diambil dar i

lapangan. Nila i sekunder adalah da ta

yang d ihas i lkan da r i pengukuran lapan;;-

an yanp, mengikutsertakan sesar yang

dijump.'ii. Sudah tentu t imbul p c r t a -

nyaan mengenai berapa kedalaman lubang

bur yang harus dibuat untuk mewakili

kc>ndi;;i i d e a l . Untuk t u , pengukuran

t i r i n c i dari frekuensi dan ker.jpatan

kck.ir sampai kedalanian 23 m dar i lubang

bor diangap lebib dar i cukup untuk

kondisi di Nambo.

Hasil pengukuran beberapa parano-

t e r t ' is ik di labratoriuni adalah seba-

ga i bor ikut .

1

Batu
Hatu
liatu
Hat u
Hatu
Hatu
Hatu
Hutu
l l . l t M

Wtolosi

liimpung
lan.iu
lempunj;
!;inau
pasir
lsinuu
Iciupimj;

p a s i i

k

2
2
2
2
I
.S
1
1
1

, cm/

,75
,24
,:.4
, y'J
,01

. ">
,(>!
, 27
,25

X

X
X

X

X

X

X

X

X

<)ctik

10 .,
1 0 u
in!;

10
10
10 '

Kfsarangail

0,25
15,92
1,75

21,36
14,60
22,82
12,38
18,22
18,69

Herat jenis

2,05
2,46
2,5b
2,74
2,59
2,58
2,70
2,69
2,82

S f 1 a n a ITIC I a k s a n a k a n k e r i a I a p a r i } ' , -

a n , p o i i i ' . u k i i r a i i k o n d u k t i v i L.-is li i f l r o I 11<

(I i I . i k n k a n p u l a p a d a b i - b c r . i p a s u m u r b u r .

( i l c h I w i r o n a d a c r a h r . f r : - f b u ( . w r i f / ' H r i i ' n ; ' ,

, , i i l . i n , i l l , r.iak.i p c n ; ' , u j i . m l . i p a n g a n 1'ir

I : , , I I i . ' i i i . i l f . i i p i c l i x i i ' i• i• i I ; - * . J i i p c i i g . i r - i a l a n

k c n a i k a n rauka j i r s e t e l a h p e m o m p a a n ,

m o ! a i n k a u s o b a l i k n y a , y a i t u d e n g a n m e -

ny, i w i , i i r k o d a l a m l u b a n g l a l u m e n g a m a -

t i l a j u t u n i n n y . i m u k a a i r k o d a l a t n 1 u -

b . i np , b o r . I ' c b c r . i p a b a s i l p c n g a n a t an i t u

a i J . i i a h s c b a ( " , a i b r r i k u t .
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Vt
I-okasi

8or 1

Bor 2

Bor 3

Kedalaman
Cm)

X
t

cm/detik

0 - S,0

5,0 - 11,0

11,0 - 15,5

3,0 - 8,5

3,5 - 14,0

2,0 - 6,0

6,0 - 14,0

1,90 x 10-3

6,02 x 10-7

kecil sekali

1,57 x 10-6

1,48 x 10-7

1,21 x 1O'(1

2,74 10"7

Data Aplikasi Radioisotop. Metode

penelitian yang digunakan adalah mul-

tisurnur yang terdiri atas satu sumur di

pusat yang dikelilingi oleh tiga lu-

bang di sekitarnya. Tiga set multisu-

mur jenis ini tersedia di daerah Nambo.

Ketiganya mewakili litologi yang akan

diteliti sifat fisiknya. Yang pertama

terletak pada sesar satuan batu lem-

pung, yang kedua pada batu lempung, se-

dangkan yang ketiga pada selang-se-

ling batu lempung dan batu pasir.

Penboran lubang di pusat dilakukan

sampai kedalaman 20 m, sedangkan tiga

lubang di sekelilingnya dibuat hingga

mencapai kedalaman 23,5 m.

Lubang di pusat dipakai sebagai

sumur sumber yang diinjeksi dengan tra-

ser radioisotop dan tiga lubang di se-

kel ilingnya dipakai sebagai lubang ob-

servasi. Traser yang dipakai untuk pe-

nelitian ini adalah Cr EDTA yang

kemudian diencerkan dalam lubang pusat

sekaligus untuk menaikkan tekanan muka

hidrostatik. Ruffius untuk menghitung ke-

cepatan gerak traser (Vt) antara su-

mur pusat dan sumur observasi adalah :

"X" adalah jarak antara sumur pusat dan

sumur observasi, dan "t" adalah waktu

yang perlu ditempuh untuk mencapai

jarak itu. Churev (1966) menyimpulkan

bahwa untuk menghitung kecepatan traser

dapat dipakai rumus sebagai berikut.

n d

"p""d" ialah diameter lubang bor,

porositas batuan.

Dari ketiga lubang bor yang ter-

sedia, pada saat melakukan pengujian

traser radioisotop, ternyata kondisi

sumur adalah sebagai berikut.

nor I lubang
lubang
lubang

Bor II lubang
lubang
lubang
lubang

Bor III lubang
lubang
lubang
lubang

pusat
I
I

A
B

pusat
I
I
I

A
B
C

pusat
I
I
I

A
B
C

s4
5
4
2
3
4

14
17

S
21

,75
. 1 0
. 4 0

,50
.95 l
,95 i
. 1 0 •

,30 •
, 3 0 1
85 •
35 n

n dengan
• dengan
n dengan
n dengan
it dengitn
n dengan
• dengan

> dengan
> dengan

dengan
dengan

air
air
( i r
air
air
a ir
a i r

air
air
air
a i r

2
0
2

3
2
3
3

12
12
0

16

,6S
.80
, 3 4

, 8 0
.30
,3S
,50

,30
. 3 0
,80
.45

m
m
m

in
m
m
m

m

m
m
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Heberapa ha.sil pen>>amatan lapangan dan penguji an dengan sistem
lubang hor ini adalah sebaj>ni nerikut.

Trayek bor I ke
I ke
I ke

I ke NIOE jarak
I ke SJOW jarak

I-A
I-B
I-C
3,5 ra
9,4 m

Gradien
hidrolik

0,86
0,68

0,56
0,43

Waktu
(jam)

576
144

> 24 hari
96

216

Kecepatan
{cm/detik)

9,64x10"^
3,86x10

•t

1,01x10 \
1,20x10

Kelulusan
a i r

(cm/detik)

1,12x10"*
5,67x10

1,80x10*^
2,80x10"

Crayek Dor II ke 1I-A
II ke II-U
II ke II-C

II ke S5OE jarak 7,15 m

Trayek bor III ke III-A
III ke I1I-B
III ke III-C

bocor / hubungan langsung / keluar
> 24 hari

bocor / hubungan langsung / keluar „
0,01 9 hari 9,20xlO"4 9,20x10

bocor / hubunp.an langsung / keluar
bocor / hubungan langsung / keluar
bocor / hubunjian langsung / keluar

Hasil pencacahan pada tiap sumur di-

sampaikan pada tabel terlampir.

PEMIIAIiASAN

Gabungan pengukuran parameter fi-

sik dengan metode konvensional dan tra-

ser radioisotop di daerah Nambo ini da-

pa t disimpulkan beberapa hasil yang

ncnarik.

1. Pen^ukuran 1apangan dilakukan pada

saat yanf» hampir bersamaan pada

s.ituan batu lempung serta satuan

batu lpmpun^ dan batu pasir di se-

kitar dcsa Nambo, Kabupaten Bogor.

Struktur kekar pada satuan ini seba-

Rian bersil'at terbuka hingga 5 mm

dan memutong pelapisan.

2. Pongujian diLakukan dengan memban-

dingkan metode konvensional, yaitu

hasil analisis laboratoriutn dan pe-

mompaan uji di lapangan kcmudian

dengan metode traser radioisotop.

3. Pengukuran dilakukan pada tiga pa-

sang sumur uji yang masing-masing

terdiri atas satu lubang pusat,

kemudian pada jarak 2 meter ada tiga

lubang uji dengan kedalatnan 20 me-

ter.

4. Bila ketiga metode tersebut diper-

bandingkan, maka hasil nilainya tam-

pak berbeda. konduktivitas hidro-

lik primer hasil pengukuran di la-

borator ium umumnya memperlihatkan

nilai lebih kecil. Konduktivitas hi-

drolik akibat sifat fisik sekunder

(kekar) dengan cara konvensional le-

bih besar daripada hasil laborato-

riun. Namun, yang sangat menarik ia-

iah kenyataan bahwa hasil yang di-

peroleh dari cara traser radioiso-

top jauh lebih besar.

5. Hasil penguiian mas ing-mas ing adalah
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sebagai berikut.

Maksimum
(cm/detik)

Analisis laboratorium 1,25 x 10

Analisis pompa uji 1,90 x 10

Analisis radioisotop 1,01 x 10

-6

-3

Minimum
(cm/detilc)

2,75 x 10

1,48 x 10"

9,64 x 10

-10

-5

Perbedaan yang cukup besar ini

mengundang tangapan yang serius

mengenai berapa jauh ekstrapolasi

yang bisa ditarik akibat pengukuran

pada kekar yang terdapat pada dalam

batuan tersebut.

6. Perbandingan hasil pengukuran berat

jenis/densitas tnaupun kesarangan/

porositas antara percontoh yang

diukur di laboratorium dan metode

pengukuran gamma-gamma logging di

lapangan tidak kalah nenarik untuk

mendapat tangapan lebih banyak ka-

rena diketahui bahwa metode ini

dapat memecahkan berbagai persoalan

stratigrafi terinci di lubang bor

lainnya.
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Tabel 1. Data rokaman gamma- gamma
Sor IIIA.

Tabel 3. Data Tekaman gamma-Ramma
bor IIIC.

Keilalnmnn

(m)

0,5
1,0
1.5
2,O
2,5
3,0

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
B,5
8,5
9,0
9,5

1O,O
1O,5
11 ,O
11,5
12,0
12,5
13,O
13,5
14,O
14,5
15,0

Cacahan

(Cpsj

4. 134
4.097
3.9B6
3.968
3.921
3.B91
3. £163
3.V22
3.892
3.811
3.762
3.607
3.533
3.41G
3.435
3.442
3.4 16
3.416
3.342
3.361
3.311
3.3S4
3.413
4.376
3.454
3.51 1
3.4HB
3.423
3.513
3.408
3.3f32

Pcnsitas
formasi

(Gr/cm3)

Porositas Kedalaman

(mj

Cacahan

ICps)

Densitas
forwasi
(Gr/cm3)

Porositas

1,84
1,88
1,98
2,0O
2,O4
2,06
2,09
2,04
2,06
2,14
2,19
2,33
2,40
2,51
2,49
2,48
2,51
2,51
2,58
2,56
2,61
2,54
2,52
1,61
2,47
2,42
2,44
2,51
2,42
2,44
2,54

49,09
46,66
40,61
39,39
36,97
35, 75
33,94
36,97
35.75
30,91
27, QB
19, 59
15,15
Q,48
9,69

10,30
B,4B
B,4Q
4,24
5,45
2 ,42
6,66
7.BB

63,03
10,91
13,94
12,73
B,4Q

13,94
12,73
A, A6

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,O
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
B,O
8,5
8,5
9,0
9,5

10,0
10,5
11,O
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,O
14,5
15,0

4. 123
4. 116
3.994
3.995
3.906
3.B87
3.848
3.912
3.934
3.823
3.714
3.512
3.510
3.354
3.4B0

3.434
3.434
3.316
3.343
3.302
3.375
3.392
3.454
3.654
4.253
3.564
3,612
3.432
3.464
3.452

1.B4
1,85
1.97
2,00
2,O5
2,O7
2,11
2,O4
2,02
2,13
2,23
2,42
2,43
2,57
2,45
2,5\
2,5O
2,SO
2,61
2,58
2,62
2,35
2,53
2,48
2,29
1,72
2,39
2,33
2, SO
2,47
2,48

4V,O9
4H.4U
41 ,21
39,39
36,36
31.;, 15
32,73
36,97
38, IB
31,51
2S.45
13,94
IS, 3 3
4,85

12,12
«,4Q
V,O9
9,O9
2,42
4,24
1,82
6,06
7,27

10,30
21,82
56,36
15,76
19,39
9,09

10,91
10,30

Tabel 2. Data rekaman jra""»a-Ranima "luhanj;
bor

Kedalaman

(mj

O , 5
1 , 0
1 , 5
2 , O
2 , 5
3 , 0
3 , 5
4 , 0
4 , 5
5 , 0
5 , 5
6 , 0

Cacahan

(Cps)

4. 145
4. 1O2
3.973
3.914
3. 087
3.853
3.B12
4.035
3.982
3.786
3.725
3.554

Der.sitas
formasi
(Gr/cm3)

1,B3
1 ,86
1,99
2,04
2,07
2,10
2,14
1,93
1,90
2,17
2,22
2,30

Porosi tas

(%)

49,69
47, BQ
40,00
36,97
35,15
33,33
30,91
43,64
40,61
29,10
26,06
16,36
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label 4. Cacahan kontaminasi lokasi unit II Tahel 5. Perubahan paras air pads lokasi unit I .

Jtirsk.

(m)

0
0 , 5
1 ,O
1 , 5
2 , 0
2 , 5
3 , 0
3 , 5
4 , 0
4 , 5
5 , 0
5 , 5
6 , 0
6y f 5
7 , 0
7 , 5

a,o
8 , 5
9 , 0
9 , 5

1 0 , 0
10,5
11,0
11,5
12,0

Garis
I

(Cps)

4 0
4 5
5 0
4 0
4 0
3 5
4 0
4 5
4 5
4 5
3 5
5 0
5 0
4 5
3 5
4 0
-
-
-
-
-

-
-
-

Garis
II

(Cps)

4 0
3 0
3 5
7 0
9 5
6 0

too
4 5
5 3
5 0
5 0

1 4 0
1 5 0

9!i
4 3
4 0
4 0
4 0
4 5
4 5
5 0
fl5
5 0
4 5
-

Gnris
I I I

(Cps)

4 0
4 0
4 3
4 5
4 0
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
5 0

ao
2 0 0
3 0 0
1 5 0

6 5
SO
4 5
4 5
4 0
4 5
4O
4 5
4O
5 0

Garis
IV

(Cps)

3 0
3 0
3 5
3 5
3 5
3 3
3 5
35
4 0
5 0
3 5
4 0
4 5
6 0
4 5
4 0
4 0
4 0
3 5
4 0
4 0
4 0
3 5
3 5
-

Garis
V

(Cps)

4 0
4 0
4 0
3 5
40
30
4 5
3 0
4 0
5 0
5 0
3 3
35
3 5
40
3 0
3 3
-
-
-
-
-
-
-
-

Jan

0
1
2
3
4
5
6
7
a
9

1 0
11
12
1 3
14
1 5
1 6
1 7
IS
19
20
21
22
2 3
2 4
2 5

h cm

BG = 25 - 3U Cps 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

In

541,2
499,8
476,0
456,7
437,3
425,9
4O2.5
334,7
365,4
356,0
340,9
333,6
316,a

269,3

1A

78,5
82,5
84,0
85,3
87,5
88,4
9O,3
90,4
90,5
93,9
93, B
93,0
91,0

IB 1C

236,4
237,6
240,7
243,2
244,8
245,5
247,3
247,4
248,8
250,9
250, B
249,9
247,6

244,0
252,5
254,8
256,5
256,9
258,3
259,3
259,7
260,8
262,8
262,5
262,4
259,7

81,8 237,5 246,1

264,8 78,3 234,0 24'5,S
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label 6. Cacahan radioisotop di lubang 1>OT t/V Nninho, Citeureup.

Tanggal/
jam

12-8-19B6
OB. 00
14.00
20.00

13-8- I986
O2.OO

oa.oo
14.0O
20.00

I4-Q-19B6
02.00
OB. 00
14.00
20.00

15-B-19B6
O2.OO
08.00
14.00
20.00

16-8-1986
02. OO
08.00
14.00
20.00

17-8-1906
02. OO
OB. 00
14.00
20.00

1B-8-19B6
02.00
O8.00
14.00
20. OO

19-B-I9B6
O2.O0

1 n

5.022

4.722

4.702
4.023
4.731
4. 965

4.735
4.923
4.B27
4.446

4.494
4.392
4.258
4.824

4.41O
4. 318
4.247
4.510

4.SBB
4.399
4. 134
4. 445

4.587
4.406
4.454
4.419

4. SAO

2

5.

5 .

5 .
5 .
5 .
4 .

S.
5 .
5 .
5 .

5 .
5 .
5 .
5.

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .

K e d a l amort

m

. 192
Keruja

.259

.S26

.214

.262
,935

•'

,406
,292
2 1 4
3 0 7

3 6 7
0 5 9
9 3 6

2 5 9

S 5 0
4 2 5
3 3 5
5 1 5

4 1 3
406
2B4
4 5 9

S 2 6
6 O 5
3 1 5
4 9 9

3 3 3

3

4 ,

k a i
4 .

5 .
5 .
4 ,
4 .

3.
5 .
4 .
S .

5 .
5 .
4 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .

ID

.BOO
i alal
. H66

. 194
, O&4
. 93H
.989

,301
,214
0 0 7
1 0 3

1 1 2
0 1 0
9 4 0

8 0 9

3 6 6
2 3 9
0 1 0
3 6 6

4 9 9
4 3 7
0 1 8
373

274
4 3 9
4 5 7
<,23

7 5 1

4 n

4.444

4.4fJB

S. 1 10
"-.3'>0
5.514
5.694

S.61'2
6.075
S.832
A.O63

6.075
5.679
5.657
S.647

4.947
4.635
4w772
S.024

5.272
5.699
5.039
S.54B

5.535
s.saa
5.fl72
5.074

6.OIJ7

4,10 m

-

4.725

.-

3.2U9
5.565
S.694

-
6.093

_
S. 796

S.B3Q
S.71S
5.597
3.367

4. OSS
4.B66
4.563
S.044

S.470
S.S6S
4.970
5.452

S.413
S.501
5.724
S.B07

6. 124
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Tabe l / . Cacahan r a d i o i s o t o p d i lubang t>or If), Nnmbo, t . i t e u r e u p .

Tanggal/
jam

12-B-19Bt
OB.00
I4 . 00
20.00

13-8-1986
O2.OO
08.00
14.00
20.00

14-B-190*.
02.00
OB. 00
14.CIO
20.00

15-8-19EWi
02.00

oa.oo
14.00
20.00

16-8-1936
02.00

oa.oo
14.00
20.00

17-B-19B6
02. OO

oa.oo
14.00
20.00

10-8-1904
O2.OO
OS. 00
14.00
20.00

19-B-1906
02.00

1

4

4

5
4
A

5

4
4
4

5

S.
4 ,
4 ,
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .

m

.054

.815

.O9S

.929

. B96

.025

.762

.575

. 740

.064

.049

.656

. B99

. BOO

. 162

.377
, 120
3 3 4

3 3 3
3 3 7
3 0 6

1 6 6

2 0 0
3 1 9
1 3 3
1 9 3

4 9 1

4

4

4
4
4

4

4
4
4
4

4

4
4 .
4 .

4 .
4.
3 .
5.

o •
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .

SCedalaman

I m

. 400 4

J m

. 3 4 6

.1

4
KERIISAKAN AI.AT

.504

.894

.653

.320

.647

.917

.518

. 56O

. 4 3 1

.647

.B15

.739

.515

.01 1

. 032
,B73
9 5 9

9 B 6
9 S 2
9 7 9
9 7 9

Br/4
9 S 0
7 5 0
(301

91'2

4

4
4
4

A

4
5
4
4

1

4 ,
4 .

3 .

3 .
3.
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
S.

3 .

. 152

.67B

.416

.350

.329

.(109

. 121

.407

.419

.461

.599

.111
,907

.572

.615
6 3 2
3 9 9

5 2 1
6 8 9
1 4 3
B 0 7

5 3 4
B 7 0
3 4 6
4 4 3

7 7 1

3

4.
3,
3.
A.

A,
A.
3 .
4 .

4 .
3 .

4 .
4 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .

m

.0(10

.765

. O22

.867

. 9H4

.023

.666

.494

.94B
, 191

. 105

.945
0 0 4
0 0 2

4 7 9
4 6 5
1 3 0
4 9 1

6 4 5
5 9 6
2 3 1
3 7 7

5 B I
7 4 O
4 X 4
U 1 3

6 U 6

b m

3.700

3.903

4.254
4.245
3.933
4. 192

4.330
4.395
3.672
3.B94

3.867
3.861
3.B20
3.B5B

3.439
3.417
3.377
3.S27

3.543
3.630
3. 195
3.424

3.412
3.549
3.456
3.625

3.57B

5,1

3

3

3
3,
3

4.

4 .
4 .

4 ,
4.

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
4 .
3 .
3 .

3 .

OS m

. HOD

.942

.804

. 966

.933
_

_
-
_

. 152

. 1S5

.032

. 14B

. 110

6 5 3
4 4 1
2 0 3
36?

6 2 2
4B7
296
5 3 0

tee
ll 'S
70S
79B

t ie:
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Tabe l 8 . Cacahan r a d i o i s o t o p d i lubang b a r IC, Numbo, C i t e u r e t i p .

jam

12-B-1906
OU.OO
14.00
2O.OO

13-8-I9B6
02.0O
OB.OO

14.00
20.00

14-U-19B

0200
OB. OO
14. Oo
2 0 . 0 0

I5-8-19B6
02.00
oa.oo
14.00
20.O0

16-B-1906
02.00
OB.OO
14.00
20.00

17-0-1906
02.O0
OB.OO
14. 00
20.00

02.00
OU.OO
14. Ou
20.00

02.00

1 if

4 . 1 1O

4 . 2 1 2

4 . 4 I O
4.578
4.57B
4. 30B

4.404
5.OH5
4. 504
4. 242

4. 27(3
4.329
4. 141
4 . 303

3.004
3.819
3.60B
3.744

3.28O
3.770
3.49/
3.992

3.B5O
3.951
3.73/
3. 937

i.941

4 .

4 ,

4 .
4 .
4 .

4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .

4 .
4 .
4 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .

in

,217

, M l

. SOb
,603
. 539
,410

3 7 7
6 3 2
7 1 9
3 5 6

3 2 6
1 9 7
2 3 7
3 B 9

7 8 0
7 9 B
6 6 5
774

8 1 6
8 8 5
36 J
8 6 6

8 1 2
B 3 7
7 2 2
9 4 6

9 2 7

3

4 .

5 .

5 .
5.
5.
4 .

5 .
4 .
5 .
5 .

s.
5 .

5 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .
4 .
3 .
4 .

4 .
4 .
4 .
4 .

4 .

»

, B7S
MKiftKi
. Obtk

, 1/0
, 175
. 2B6

,Q'/d

,019
6 3 B
1 2 4
1B7

1 9 9

175
1 1 7
9 6 U

3 6 7
4 1 9
2 / 3

5 3 3

6 5 0
5 5 5
9t!7
4 20

4 V 7
4 B 4
7 4 9
6(10

6 2 7

4 HI

;i

UN 1
4

4
4
4

4

4
'5
4 .
4 .

4 .

5.
5 .
5 .

4 .
4 .
4 .
6 .

6 .
6 .
6 .
6 .

6 .
7 .
11.
H .

V .

. 149

M.ftT
. 22V

. 3 6 2

. OOO

. 4Vr;

. 309

. 610

. 9B1

. 767

. B39

. H4S
, 170
, 20B
, 5S7

,969
8 0 6

, 725
2 7 4

6 3 6
3 9 3
0 2 7
4 1 2

7'.',4
21 1
72 '>

4 4 /

3,

3

4

3
4

4

4
3
4 .
4 ,

4 .
5 .
5 .
5 .

5 .
5 .
4 .

6 .

7 .
6 .
6 .
7 .

7 .
7 V
B .
9 .

K.

5 m

.154

. 654

. J24

.750

. 230

.233

. 752

.924

. 600

.707

.740

. 007
, 093
,649

.216
0 5 2
9 9 0

6 4 2

0 5 1
9 7 9
6 7 9
U S /

0 0 5
' . 54
1)31
3 7 7

». 151

5,85 in

3.(i(;7

4. tHJ2

4.3J4
4.24B
4.66U
4.7U8

4.840
4.B03
5.5H9
5. SS6

5.601
5.304
5.492
5.994

5.390
5.634
5. 024
6.590

7.041
B.2/0
7.343
C3.B35

0.017
9.4U9
9.621
1.227

I . 446
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Tabel 9 . Cacahnn r a . l i o s i o t o p d l lubuni; bor I I A , Nambo, C i t e u r e u p .

Tanggal/
jam

12-8-I9H6
013.00
1 4. 00
20.00

13-3-1986
02.00
OS. 00

• 11.00
20.00

14-B- 19G6
02.00
OB. 00
14.00
20.00

15-G-19B6
02.00
08.00
1 4 . OO
20.00

16-U-I9B6
02.00
08.00
11.00
20.00

17-B-19B6
02.00
00. OO
14.00
20.00

1B-8-19B6
02.00
08.00
1 4.00
20.00

lSl-fJ- 19H6
02.00

1 III

0. 12(1

21 .930

113. U30
20.424
27.OB4
2 7.SO4

29.9B2
26.HI 4
26.157
26.O7O

25.03*9
23.925
22.263
24.7S9

21.345
20.247
19.3B9
20.24 3

19.616
19.S7G
17.9S?
20.661

20.407
19.535
19.923
lfl.nci?

2 1 .9S9

Kedalaman

2 m

1 0 . 4 1 B

3 IT,

7.7ia
KERIJSAKAN AI-AT

1 4 . 7 0 3

18.086
19.692
22.020
24.879

29.538
27.2BB
24.SS2
25.743

24.251
23.602
71.028
25.4U3

20.665
19.773
1B.B53
20.597

19.B17
19.O21
17.310
19.251

19.069
19.653
19.451
IH.V4O

19.369

-

16.592
17.502
20.769
24.450

2B.96B
25.761
24.B5B
24.324

23.997
22.680
21.0(31
23.014

19.459
19.545
IB.502
19.442

IB.990
IB.606
16.7O7
IB.712

J8.977
19.511
17.767
!S.B5O

IB.892

4 ro

6.730

13.3BO

16.710
18.360
20.766
24.315

33.789
29.250
2B.9BO
28.581

28.769
27.306
26.476
32.723

16.672
29.262
26.014
29.330

27.020
27.747
24.207
26.235

27.424
27.230
25.868
25.639

26.841
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Tabe l iU. Cacahan r a d i o i s o t o p cli lubang h o r [ I I I , N.-imtio, C i t e u r c u p .

Tanggal/
jam

12-8-19B6

oa.oo
14. OO
2O.OO

13-8-19S6
O2.OO
08.00
11.00
20.00

14-B-1906
02.00
OB. OO
14.00
20.0(1

15-B-1906
02.00

oa.oo
14.OO
20.00

16-0-I9FJ6
O2.OO

oa.oo
14.0(1
20.00

17-B-I9B6
02.O0
OB. OO
14.00

;'•• '20 .00 i
1B-B-19B6

02.00
OH. 00
14. OO
2O.OO

19-6-1906
O2.OO

1 m

4.506

4. 500

4.630
4.659
4.6U6
4.701

4. 60S
4.HH4
4.fll'4
4.6:"y

4.6±ifi
4.613:1
4.27:1
4. 4 ftS

4. His
T.V/.Ii
:>.I16".>
. . . I IS/

3. V4 4
4. l'i 1 1
J.'/O/j

' ' . . 4 . Scj 1

4.003
4.0V6
3.74(1
4.2S«i

4.41.;

Kcclalam.'ir.

J in

4.516
KtJRUSAKftN ftL«T

4.654

4.392
4.S93
4.5B4
4.599

4.644
4.731
4. Of) 1
4.674

4. 737
4.665
4.672
4. 421

3 . £134
3.720
3.750
3.B45

3.9B3
3.957
3.S6S
3.997

.1.V30
5.91'J
3.693
3.247

•S.114O

1 in

4.406

4. 797

4.S76
4.689
4. t.99
4. 66B

4 . 7SB
4.740

4. iihO
4.611

4.S01
4. 6'?2
4^,S3
4.1126

4. I 13
4. OO2
4.O00
4. out

4 . 2 JO
4.014
S.l.72
4.2B4

4.225
4. 204
3.11U6
3.071

4...4 1
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Tnbel I ) . i l h a n r ; l i l i n l S '> t i i l l lnl,;i]i|'; IMIV MC, N;milm, I i l i ' i i i ' i ' i i p .

lilMRKill/
j.'tfn

12-Q-1711ft
on.oo
14.OO
20.00

13-B-19B6
02.00
OB. 00
14. OO
20.00

O2.OO
08.00
14.00
20.00

13-0-1706
O2.OO
OB. OO

14.00
20.00

li-8-190/.
02.00
08.00
14.OO
20.00

17-6-17GA
02.00
08.00
14.00
20.0O

lB-8-17Qft
O2.OO
OB. OO

1 4 . OO

20.00
19-B-170ft

1 ii

7 4 .

5 3 .

4 7 .

3 0 .

3 5 .

31 .

2 7 .

5 3 .

5 3 .
3 3 .

2 5 .

2 2 .

2 2 .

21 .

I B .

'. 9 .
i n .
1 7 .

1 0 .

1 0 .

1 7 .

1 7 .

1 H .

1 8 .

1 7 .

I 7.
If).

. 444

. 22ft

. 5f.O

..382

. 6 3 4
5 3 O

7 3 4

5 5 3

6 9 4

9(12

6 3 4

O 7 U

A2fJ
O 2 6

7 7 4

3110
41)7
7 2 2

7 6 2

8 B 7

1 2 0

6 0 O

3 7 6

1 5 7

6 5 1

6 7 7
1 ,10

1 '>r..ii/H

111. or.4

76.B61'
H7.446
94.2711
(35.662

7(3. o/r;
110.10a
12O.ftft6
95.17ft

5O.BIB
52.B56
66.74 /
65.147

64.770
5ft.US 1
7 1 .OUV
5 / . 6 3ft

ft4.165
67.476
61.413
67.OI 1

67. l i f t
67.(151
6(1. 656
45.6110
62. (142

,,,n

1711.
HI IGftKf

1 2 1 .

JOB.
( j l ,
(11.
7 3 .

7 1 .

7 B .

1 0 1 .
7 O .

CIO.
7 A .

7 2 .

ftO.

5 0 .
4ft.
4."..
4 5

4 3 .

4 2 .

4 2 .

4 0 .

3 7 .
4 0 .

' • 1 1 .

26.
37.

Ml

.402

, 7T.7

.546

.297

.934

. 662

. 704
3 4 O

.334
CIO 4

ft ft 13

541)

7 0 /

0 7 A

7110
9 9 1

3 2 2

ft50

3 0 7

0 3 3

7 1 1

B 3 0

7 3O
3 2 7

1 12
1 30
4 15

•• 111

21111. 932

227 .B IO

225.224
14 1.660
155.4 06
127.577

137. 71IJ
140.23H
162.B17
154.4?U

145.946
14O.H44
1 311.1)4 2
122. 74(1

9 3 . j ( )2
9O.9O4
lift. 124
6 5 . 7 7 5

H4.772
83 .402
OS. 321
(31.1 25

74.77U
(JO. 65(1
6 7 . 7 4 /
SO.771
6S1.251

'. , H1".

4 5 .

735.

510.
523.
4B9.
536.

IMS.

111

3 5 4

OI 4

1 6 2

4 4 0

7 5 3

16O

3 6 1

548.293
567.
594.

5/2.
244.
5115.
5(17.

492.
457.
4 77.
403 .

5 1 1 .
502 .
463 .
459 .

487.
4 98 .
4 7 1 .
463.
"-•.113.

I l l l
345

B2B
157
sn4
708

6 0 6

7 3 2

2 0 2

4 7 4

6 3 1

2 7 0

4 3 1

2 7 7

8 4 V

7O4

87(1
1 39
4 6 4
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Tabel 12. Cacahan radioisotop di lubung bor MIA, Nunihct, Citeurcup.

TanRga1/
jam

12-8-198*
OB. 00
14.00
20.00

I3-B-19S6
02. OO
08.00
14.00
20. 00

14-8-19B6
02.00
08.00
14.00
20.00

15-B-19D6
02.00
OB. 00
14.OO
20.00

16-8-19B6
02.00
OB. 00
14.OO
20. OO

17-B-19B6
02.00
08.00
14.00
20.00

1B-Q-19B6
02.00
08. OO
14.00
20. OO

19-B-19Q6
02.00

i m

6. 194

6.342

6. 5&B
6.252
6.248
6.435

6.S5B
6.369
6. 189
6.363

6.303
6. 171
6. 505
6.460

S.531
S.S35
S.337
4.B02

S.50B
5.S49
4.9B9
5.739

S.B59
5.457

-
-

8

34

32

•11
12
10
17

13
11
13
25

1O.
•V.
9 ,

10.

2 3 .
a.

2 3 .
2 3 .

3 2 .
13 .
1 6 .
3 2 .

1 5 .
10 .

m

.619

.964

.094

. 003

.401

. 223

.611

.277

.122

.033

.410

.951

. 154

.047

.38b

.92S
, 99O
364

6 1 2
5 1 5
634
2B0

91O
O95
-
-

—

Kcdalnman

li in

10.204
KCRUSAKAN

7.731

7.656
6.B34
6.016
6.939

6.750
6.987
6.627
6.702

6. SI •)
6. 132
6.343
6.040

3.639
S.361
5.313
S.B97

5. 377
S.642
S.030

11.430

5.976
5.523

-
-

—

9 .
rtLAl

4 .

4 .
4 .
4 .
5 .

7 .
4 .
4 .
4 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .
3 .
3 .
7 .

4 .
3 .

1b m

426

731

386
2 3 0
377
016

344
3 8 9
071
not)

H25
891
9 5 0
B16

S16
378
403
807

5B3
451
4 9 0
4B5

341
5 4 9
-
-

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
I

1
1
1

1

17,30

S 4 0 .

. S H I .

.401 .

.724.

.443.

.590.

.073.

.752.

.O24.

.8-71.

.867.

.040.

. 907.

.960.

. K04.

.B39.

.646.
9U6.

.744.

.079.

.607.
469.

. 24S.
8153.

-
-

m

6B2

5 7 0

2 2 6
9 0 2
837
5 3 2

545
2 4 0
7bB
4 1 0

3UO
O52
90S
soo

165
441
92O
B6S

706
3 9 6
5 2 2
135

01B
527
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T a b e i 15. C a c a h a n r a d i o i s o t o p d i l u b a n g b u r I I I H , Nambo, C i t e u r e u p .

Tanggal/
j am

12-8-1986
oa.oo
1 4.00
20.00

13-B-9B6
02.00
oa.oo
J4.O0
20.00

14-B-19B6
02.00
08.00
14.00
2O.OO

15-8-1906
02.00
OS. 00
14.00
20.00

16-B-19B6
02.00
08.00
14.00
20.00

17-B-19Q6
02.00
oa.oo
14.OO
20.00

1B-B-I9U6
02.00
OB. 00

1 m

6.544

6.621

6.694
6.498
6.261
6.459

6. BIO
6.651
6.672
6. 567

5.948
6. 123
6.285
6.291

5.743
S.4S6
3.477
5.636

5.637
5. 698
5.397
5.616

5.65B
5.613

2

6 .

6 .

6 .
6 .
6 .

6 .

h.
6 .
6 .
6 .

ft.
b.
6 .

6 .

5 .
5 .
5 .
5 .

5 .
5 .
5 .
5 .

5 .
5 .

m

.540

.269

.694
4 2 9

.219

,400

7 7 1
3 7 B
6 1 5
3 4 5

3 O 2
2 4 0
1 5 0
1 5 4

4 7 9
4 3 4
2 8 3
2 9 0

6 0 0
6 1 5
2 0 4
4 4 8

5 4 7

3 H H

Keiln lairmn

i

6

MfiKI
6

6
6

6

6
6
6 ,
6 .

6 .
6 .
6 .
A.

5 .
5 .
5 .
5 .

5 .
5 .
5 .
5 .

5 .
5 .

I m

. 340
JSAKAN
.567

-

.306

.333

.495

.429

.378

.399

.447

.£302

.360

.296
564

,578
5 9 4
4 6 3
7 0 0

766
695
4 7 B
5 9 6

7 2 7
4 6 3

4

6

in

. 562
At-AT
6

7

6

6
6

6
6
i .
6 ,

7 .
6 .
6 .
6 .

5 .
5 .
5 .
5 .

6 .
6 .
S.
6 .

H .
5 .

.765

.01(1

.627

. 6B.5

.774

.690

.Bib

.696

.771

. 1511
,630
,729
5 5 9

9 5 0
5 5 2
9 1 B
9 9 3

O i l
ost
5 1 0
1 5 1

9 9 4

9 9 4

S

6

6

6

6
6

. 126

. ssa

. 2 4 9

. 5 5 1

. 3 9 0

6. 408
6 .
6 .
6 ,

6 .
6 .
6 .
6 .

5 .
3 .
5 .
S .

5 .
5 .
5 .
5 .

5 .
5 .

. SB 3

.354

. 369

. S73
1 2 3
1 0 0
1 2 4

4 2 0
4 2 9
2 4 4
3 5 9

34 4

5 2 5
1 0 9

6 3 7

4 0 3
5 4 1

,45 in

6 .

7 .

6 .
6 .

6 .

6 .

6 .
5 .
5 .
6 .

6 .
5 .
5 .
6 .

3 .
4 .
4 .
4 .

4 .
5 .
4 .

2 4 .

2 4 .
2 4 .

6 7 0

. O5O

6 1 4

5 0 1
1 2 9

1 8 3

165
9 3 7
8 7 1
0 2 1

0 1 2
8 3 5
7 5 6

228

128
9 8 1
6 4 8
9 2 0

063
0 5 2
867
1 6 5

4 0 3
4 U 2
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Tabel 14. Cacahan radioisotop cli luhnnu bor n iC ,
Nambo, Citeureup.

Tanggal/
jam

12-8-1986
08.00
14.00
20.00

13-8-1986
02.00 •
03.00
14.00
20.00

14-8-1984
02.00
09.00
14.00
20.00

15-8-19B6
02.00
08.00
14.00
20.00

16-8-1986
02.00
08.00
14.00
20.00

17-8-1986
02.00
<>6.00
14.00
20.00

I8-B-I986
02.00
ffi.00
14.00
20.00

4 ID

5.666

5.958

6.038
5.811
5.637
5.929

6.216
5.650
5.679
6.120

5.805
5.865
5.604
5.880

5.193
5.943
5.019
5.023

5.133
5.211
5.215
5.892

6.066
7.432

8m

63.366

23.007

25.906
13.521
12.837
10.599

10.845
25.294
11.661
10.254

9.474
9.690

13.343
11.735

7.995
8.007
8.234
6.147

7.595
7.506
5.044

19.131

9.045
8.730

10 m

15.945
Ki

10.887

9.114
8.379
8.688
7.989

8.202
11.430

11.019
8.301

7.677
7.197
8.074
7.500

6.876
6.242
6.333
6.459

6.598
6.666
6.937
8.700

6.741
6.607

Kedaiam.ui

12m

37.594

10.416

8.876
8.124
8.004
6.816

6.957
7.623
7.47J
7.305

7.287
7.164
7.432
6.978

6.430
5.465
5.408
5.974

4. lift
6.125

8.067

7.044
6.469

16 m

, 17.746
4AT

9.441

7.950
-

7.167
6.150

4.9/4
4.620
4.758
5.157

7.9/2
8.601
8.285

r.m
7.536
7.597
7.235

7.43I
7.038
7.036

24.843

23.149
32.001

20 m

15.882

7.986

7.5B8
-

8.274
7.137

7.368
6.996
6.804
6.687

tUBAHS 1

2 1 , O 5 m

287.356

493.935

450.628
-

1.485.519
243.114

197.724
266.685
308.415
70.380

teSWBAr HUM
I4.S0K

21,35 m

11.056

92.806

62.116
.

307.188
1.161.392

1.225.644
364.386
45.771
92.043

ttWWW
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Cambar 2. Diagram balok lokasi.

Gambar 1. Peta lokasi daerah
penelitian.

Gatnbar 3. Penampang utara-selatan di
daerah Nambo, Citeureup.

DISKUSI

S.S. ABBAS RAS :

Sepengetahuan saya, penelitian geohi-

drologi dan aplikasi isotop di daerah

Citeureup Jabar, dilakukan untuk menen-

tukan permeabilitas tanah. Untuk loka-

si buangan industri, bagaimana kondisi

yang memenuhi syarat dan berapa koefi-

sien permebilitas (K) yang ideal untuk

suatu lokasi buangan industri agar air

tanah tidak mudah tercemar ''.

P. HEHANUSSA :

1. Di daerah penelitian tidak ada air

tanah.

2. Nilai K = 10 akan memudahkan kon-

struksi dari lokasi buangan indus-

tri, tetapi angka ini tidak mutlak

dapat diatasi dengan disain kons-

truksi/teknologi.

134



STUDI PENDAHULUAN AIR TANAH SEMARANG MENGGUNAKAN ISOTOP ALAM

I n d r o j o n o * , Zaenal A b i d i n * , dan Wandowo*

ABSTRAK

STUDI PENDAHW.UAN AIR TANAH SEMARANG MENGGUNAKAN ISOTOP ALAM. Keperluan air di Semarang umumnya
dipenuhi oleh sumur bor yang diusahakan oleh pemerintah setempat. Sumur bor tersebut sebagian besar
berlokasi di zone delta garang dan masih terus beikembang ke daerah u£ screan formasi danar dan breksi
v-Alkanik.- Isocop alam (D, 0 dan H) dan hidrokimia digunakan untuk raengetahui CenCang asal-usul air
Canah dan kcmungkinan adanya penyusupan air laut. Hasil analisis isotop alam dan hidrokimia memberikan
gambaran bahwa air canah di delta gatang berasal dari akifer formasi damar dan cidak memperlihackan
ad.mya hubungan yang jelas Cechadap akifer breksi volkanik. Intrusi air laut nampak terlihat pada akifer
delta ga^ang pada jarak 1-2 km dari pantai dengan kedalaman sumur bor 100 m.

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDY OF SEMARANG GROUND WATER USING EKVIKONMENTAL ISOTOPES. Generally, water need of
Semarang area is fulfilled with deep wells which is carried on by local government. Majority of deep
wells mentioned are located in the zone of Garang delta aqiufer and spread to.the,Damar formation and
volcanic breccia in the up level. In this investigation natural isotopes (D, 0, H) and hydrochemistry
is used to know the origin and the recharge area of ground water and also the possibility presence of
the sea water intrusion.' The analysis result of natural isotopes and hydrochenistry discribe source of
Garang delta aquifer coming from Damar formation aquifer and it does not show obviously presence of
relation of the volcanic breccia aquifer. Sea water intrusian can be seen in the Garang delta aquifer
having I to 2 Km long from coastal Co the land with 100 M depth.

PENDAHULUAN

Semarang merupakan propinsi Jawa

Tengah yang terletak di tepi pantai dan

kini sedang mengalami pertumbuhan sa-

ngat pesat. Air merupakan kebutuhan u-

tama untuk industri dan penduduk seha-

ri-hari, untuk hal tersebut telah di-

buat lebih dari 150 sumur bor pada ber-

bagai kedalaman dengan debit rata-rata

masing-mas ing 22,2 1/menit. Sebagian

besar sumur bor berlokasi di daerah

delta garang dan masih terus berkembang

ke daerah yang lebih tinggi,yaitu for-

masi damar dan breksi volkanik.

Untuk menjaga keseimbangan, agar

air tanah dapat lestari, perlu dipela-

jari tentang asal-usul air tanah, dae-

rah imbuh air tanah (recharge) atau a-

danya keraungkinan penurunan kualitas a-

ir karena intrusi air laut dan Iain-la-

in. Penelitian dilakukan dengan cara

mengambil sampel air tanah, air sungai,

air laut, dan mata air secara periodik.

Penentuan titik sampel dilakukan de-

ngan pendekatan hidrogeologi. Isotop

alam yang dianalisis terdiri atas iso-'

top stabil 0, D, 1JC, dan radioisotop

H, , untuk menopang interpretasi

data isotop alam dilakukan pula anali-

sis hidrokimia (Cl~, HCO-, SO, Mg *,„

Ca2+, K+ dan Na +).

Penelitian bertujuan untuk menge-

tahui tentang asal-usul air tanah, da-

*Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
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erah imbuh, dan sejauh mana telah ber-

langsung intrusi air laut(3).

GEOHIDROLOG] DAERAH SEMARANG

flerdasarkan kondisi geohidrologi,

air t;inah tertekan di daerah Semarang

dan sekitarnya dapat dikelonpokkan da-

lam tiga kelompok, yaitu air tanah

tertekan pada endapan aluvium, formasi

damar dan breksi volkanik (1).

AAA Tanah Pada Endapan Aluv-ium.

Endapan aluvium tersusun oleh lapisan

lempung, lempung pasiran dengan sisipan

kerikil, pasir dan pasir lempung. Di

bagian atas lapisan ini, yaitu pada

kedalaman kurang dari 15 m, air tanah

berada pada kondisi tak tertekan. Di

bagian bawah lapisan ini te.rdapat en-

dapan delta tua yang dikenal sebagai

delta kali garang. Endapan delta ini

merupakan akifer tertekan yanj> banyak

dimanfaatkan di Semaranj;. Analisis cor

geologi menberi garnbaran bahwa delta

kali garang menunjukkan kemiringan ke

arah utara dengan kedalaman berkisar

25 - 90-ra. Litologinya sebagian besar

tersusun dari lapisan pasir yang berbu-

tir sedang hingga kasar dan kerikil.

Dari berbagai data dapat diketahui

ketebalan akifer tertekan ini berkisar

2 - 15 m.

Kin. Tanah. Twtzkan pada Vaznah

FofMCU><L VamXA. Dalam dasawarsa terakhir

ini formasi damar merupakan sumber air

t;inah yang banyak dim.infaatkan juga,

akan tetapi di beberapa tempat dekat

dengan pantai banyak mengalami pence-

maran air laut (intrusi air laut) se-

hingga tnutunya kurang memenuhi syarat

sebagai air minum. Formasi ini terletak

di bawah endapan aluvium, litologinya

meliputi batu pasir tufaan, konglome-

rat, breksi volkanik, dan tufa. Kedala-

man akifer tertekan pada formasi ini

bervariasi dari 25-120 tri di bawah muka

air tanah setempat.

Alt Tanah Tumtzkan pada BtekAi

Vufkanik. Satuan lapisan geologi ini

terdiri atas breksi vulkanik, aliran

lava, tufa, batu pasir dan batu lem-

pung. Akifer tertekan terdapat pada

kedalanan kurang lebih 50 m di bawah

muka air tanah setempat. Mutu air tanah

di daerah ini sangat memenuhi syarat

sebagai air minum.

METOOE I'ENELITIAN

Air tanah dianbil secara periodik

pada sumur-sumur bor yang tersebar

secara random di daerah penelitian.

Penentuan sampling air tanah tersebut

dipertimbangkan berdasarkan zone aki-

fer, letaknya pada formasi geologi (a-

luvium delta garang, damar, dan brek-

si volkanik), ketinggian dari air laut

dan jauhnya dari pantai. Sampling air

sungai garang dilakukan mulai dari

upstream (hulu) pada zone breksi volka-

nik sampai down stream (muara) dengan

jarak tiap titik sampling 1-2 km. Deni-

kian pula sampling air laut diambil pa-

da daerah 0-2 km dari pantai. Untuk

136



analisis tritium dan hidrokitnia, sampel

sebanyak 2 liter dimasukkan ke dalam

jerigen plastik, sedangkan sampel untuk
i o

analisis 0 dam D sampel dimasukkan ke

da lam vial khusus sebanyak 20 ml. Vial

itu kemudian diseal dengan lilin agar

Lidak terjadi kontak dengan udara luar.

Cara pengisiannya ke dalam vial dijaga

agar tidak terdapat gelenbung udara

(2).
1 Q

- Analisis 0 dan D dilakukan dengan

spektrometer massa model Sira 9 VG

ISOGAS.

Analisis tritium dilakukan dengan

pongkayaan dan dicacah dengan LSC

pocard, 300 Cd.

Analisis hidrokimia terdiri atas a-

nalisis kation (Mg + Cu +, K+, dan

Na ) dan anion (Cl~, CO dan SO )

menggunakan AAS dan spektrometer

UV-VS. •
u

Ihvtode. knaLUU 0 dan V. Hasil
analisis radioisotop D/H dan oksigen-

18/oksigen-16 dinyatakan dalam perbeda-

an relatif ratio (5) yang dibanding-

kan terhadap standar internasional SMOW

dalan satuan per mil (3, 4).

6 = {- s3mPel - 1 }
R SMOW

1000 ° / o

IH l 6
permi I r a t i o D/H dan 0 / 0 sampel
terhadap SMOW.

Rsam;el

SMQW

da"1 fi 1A0/ ° diukur
piidn spektrometer mass;].

r i t i o D/H dan l 8O/ l 6O <

(I I ^pektrom«tfir mossa.

l f t 1A
r - i t i o D / H d . i n 0 / 0 SMOW d i u k u r o a -

1P
Di dalam air, kandungan D dan JQ

mempunyai hubungan linear. Untuk air

hujan (meteoric water) hubungan liniur

tersebut memenuhi persamaan D = 0 +

10. untuk air tanah, tentu saja bi_»rasal

dari air hujan, letaknya dalam j',rafik

adalah sepanjang garis meteorik. Kecua-

li terhadap air tanah yang mentalami

perubahan karena nengalani percampuran

dengun air laut atau dengan air reser-

voar (air genangan), proses penguapan

seperti air laut atau air reservoar

atau air yang melalui magma (geother-

mal), maka letaknya pada grafik hubung-
1 Q

an D terhadap 0 akan menyimpang da-

ri garis meteorik (lihat gambar). De-

ngan demikian melalui grafik (Gb.-a)

data dianalisis sehingga dapat di in-

terpretasikan sesuai dengan kejadian

yang ada pada air tanah.

liiir t. Crank InJningnn nntara 0 (Inn 1)
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A Sea water

B Potable ground water

Kitlont

Gnmhar 2. IHagram piper TriJinier dan diagram
Stiff (5).

Ut-ib H4.dn.okAJnLcL. Anal is is h i -

drokimia dilakukan untuk membantu me-

ngungkapkan asal-usul air atau adanya

inCrusi air laut atau kontaminasi lain-

nya da lam air tersebut. Umutnnya unsur-

unsur y.ang dianalisis berupa kation-

anion yang larut sebagai garare mine-

ral. Garam mineral tersebut diukur da-

latn bentuk ion Na , K , Ca' , Mg ,
2-

SQ ' , dan Cl . Kandungan hidrokimia

pada tiap lanisan akifer mempunyai ciri

khusus, tergantung pada batuan yang

dilaluinya. Hal ini disebabkan air hu-

ian yang masuk ke dalan tanah akan ne-

ngalani perkolasi dan mengalami inte1"--

aksi dengan batuan tersebut, keraudian

nelalui nekanisne kesetimbangan terjadi

peristiwa pelarutan dan pertukaran ion.

flasil analisis kandungan ion mi-

neral dinyatakan dalam satuan ppn atau

dapat juga dinyatakan dalam bentuk

epm. Untuk interpretasi data dalan hi-

drologi hasfl tersebut diubah dalan

bentuk diagr.-itn piper trilinier dan di-

agram s t i f f (Gb. b) (5). Diagram ter-

sebut memperlihatkan pola atau bentuk

khas dari masing-mas ing sumber, sudtu

bentuk kesetimbangan kation-anionnya.

AyiaJbUijii, itvUtixm. Tritium adalah

radioisotop alara yang terbentuk oleh

interaksi antara neutron kosmik dan

unsur nitrogen di atmosfer. Isotop ini

masuk dalam siklus hidrologi dalam ben-

tuk HTO (tr i t iated water) bersama air

hujan. Tritium adalah radioisotop pe-

mancar 3(umur paroh 12,43 tahun). Kon-

sentrasi tritium dalam air unumnya

rendah sekali sehingga untuk raemudah-

kan pengukuran dilakukan pemekatan le-

bih dulu, yaitu dengan metode elektro-

l i s i s (tritium electrolytic enrich-

ment). Untuk mengetahui kandungan t r i -

tiumnya, hasil pemekatan tadi dicacah

dengan pencacah s int i las i cair (liquid

scintillation counter) dan hasilnya di-

nyatakan dalam TU = Tritium Unit. Fluks

netron kosmik dan nitrogen di atmosfer

mempunyai nilai yang konstan sehingga

dengan mengetahui kandungan tritium da-

lan sampel air akan dapat diketahui u-

mur dari air tersebut dengan raenggu-

nakan rumus sebagai beritcut :

dimana : At = konsentrasi t r i t i u m da Iam sampel

a i r .

A = k o n s e n t r a s i t r i t i u m roula-roula ( m i -
o

salnya a! r hujan)

Tj * umur paruh t r i t i um

t = umur dari sampel a i r .
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Da lam penelitian hidrologi tritium di-

curuikan untuk nenontukan unur air ta-

nuii nuksimnn 35 tnhun.

!!;>] ini roenggarcbarkan adanya proses

perubahan air tanah yang inungkin

disebabkan oleh evaporasi atau

HASIL DAN PEMBAHASAN

VzuAvuMm dan

camnuran dengiin air laut. Pada sun«ai

terlihat ielas perbedaan nilai 0 dan

D antara daerah hulu ((Jo Stream)

-lS. Hasil a- daerah hilir (Down Stream). Pada daerah

nalisis deuterium (D) dan oksigen-18
l ft

( 0) yan?» diperoleh dari 37 samne L

terdiri at.-is 26 sampel air tanah, 9

sanpel air sungai parang dan 2 sampel

air laut daDat dilihat oada Tabel I.
1S

Niltii 0 dan D air tanah pada iormasi

.'.•pnJogi aJ.uviun (delta garang), formasi

danar dan formasi breksi volkanik ma-

s i ii,°,-mas ing :

(-f.,14 + 0,21) °/«'>; (-'3r3,84 +_ 3,45)

°/oo; (-5,35+0,21) °/oo; (-38,54 +

1,76) °/oo; (-6,78 -t 0,06) °/uo; dan

(-43,0 + 0 , 3 ) °/oo.

Set-ara statist ik ada perbedaan yang

nyata antara kandungan °0 air tanah

aluviura dan breksi vulkanik, tot.jpi

iinLarn air tan.ili aluviun dan danar

tid.jk torlilicil pt'rbodaan yanp nyi'ta,

terutanifi pada air tanah aluvium pud;;

'-ed.-jlnnan CO-100 n.

I'nt'rs ,".rali!c I hubungan antara D

dfin 0 rvmiier I i h.H knn garis linear air

tanah V.UMIJ-.;MI ncr>;ai.w;in garisnya: 1) =

6,f)9 l h 0 + 3,9 dcn;>.i!ti r = 0,89 dan f>a-

ris air sunj',ai (lcn;»;in m.>rs;irutaii gari.s 0

= r.,7 lfi0 - ],ryj ric-n.-.an r - 0,97. Bi La

r.Ii bai)d in,",k;ui (U-ntvin air weteurik, riak,-'.

nilai slunc air (.anah dan air sungai

i'it'iniii.iii!vk;jii nilj'i lebih k«cil. duri '5-

down stream terlihat jelas adanya pe-
I ft

ngaruh air laut memperkaya nilai 0

dan D (5).

tfldnolUmia. Hasil analisis hid.ro-

kimia dapat dilihat pada Tabel 1. In-

tcrpretasi analisis dibuat dalam ben-

tuk grafik piper trilinier dan dia-

gram stiff. Pada grafik dapat terli-

hat bahwa air tanah damar nemperlihat-

kan sifat karbonat sekunder (HCO_, Ca,

Mg), sedangkan aluvium memperlihatkan

sifat karbonat primer (Na, K, HCO ). A-

danya intrusi air laut terlihat jelas

dcngan naiknya kandungan klor baik pada

air lanah tepi pantai seperti suraur bor

no. 24, 40, 34.

Grafik 2 hubungan antara klor dan
13

0 menperlihatkan adanya hubungan an-

tara kenaikan klorida akibat intrusi
I ft

dengan pengkayaan 0. Dari diagram

Stiff (grafik 3) memperlihatkan pola-

pola air tanah dari mas ing-masing aki-

l'er. Ketiga akivor raenunjukkan pola

yang berbeda.

JnjXiwn. Nilai kandungan tritium

air tanah breksi vol.kanik 2,5 TU, for-

na.si danar 3-4 TU dan di alluvium + I

TU. Nilai kandungan tritium (TU) air

tanah formasi damar ternyata lebih be-

139



:;ar daripada ni la i TU di fornasi alu-

viiin. Ha] ini menunjukkan bahwa unur

.j i r tanah di formasi dap.ar lebih tnuda

clari air tanah forma;;i aluvium. Data

ini d;ipat !'ienopang tentang asal-usul

•iir tanah di daerah delta garang (al lu-

viuri) .

KESIMPULAN

18,
1. Data isotop stabil 0 dan D menun-

jukkan adanya perbedaan daerah na-

sukan air tanah (recharge area) an-

tara air tanah aluvium dangkal, a-

luvium dalam, formasi damar, dan

breksi volicanik.

2. Data oksigen-18 meniperlihatkan bahwa

kemungkinan besar air tanah akifer

alluvium dan delta Garang pada ke-

dalaman di bawah. 60 m berasal dari

akifer fornasi danar. Data ini juRfl

ditoDang oleh data kandungan triti-

uninya TU.

3. Adanya pengaruh intrusi air laut

terhadap air tanah di delta Garang

pada 'cedalaman 100 m yy.no letaknya

kira-kira 1-2 kn dari pantai dapat

dituniukkan dengan jelas oLeh data

oksigcn-18 dan kandungan klorida.

Pengaruh intrnsi ini tcrutana terli-

haL pad.-i sucmr bar 24, 34, d.in 40.
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Tabel 1. data analisis isotop alum dan hidrokimia air tanah Semarang.

Kodc

43

44

39

3

34

42

24

38

5

32

40

48

25

23

26

52

SO

31

AH

13

27

28

29

30

-

37

6

45

12

33

46

41

15

22

35

52

20

Kedalaman Mg2*
(m) (ppraj

6

7

37

65

87

86

99

90

100

100

27

7

l i

10

80

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

10U

100

80

90

10

25

6S

100

100

0

SO

39,25

23,88

11,75

2,25

5 ,5

4,13

8,5

8,5

1,0

6,25

111,25

114,0

51,13

26,0

15,5

7,75

8 , 5

9,38

7,75

26,5

63,2S

48,75

63,25

139.S

1083

268,63

1,5

14,63

10,38

25,38

17,5

15,8B

26,0

24,88

23,8

4,88

5.5

1

("

. 5

- 5

-6

-6

-6

-6

-0

-6

- 6

-6

-6

-6

-5

- 5

-6

- 6

- 6

-4

-5

-5,

- S ,

-5

-5,

- 4 ,

- 4 ,

- 1 ,

- « ,

- « ,

-6 ,

- 6 ,

- 6 ,

- 6 ,

- 6 ,

- 6 ,

- 5 ,

- 6 ,

-(>,

/oo)

.BO

,88

,29

,19

,01

, 4 0

,09

,49

, 0 3

.12

,04

, 0 3

. " 8

, 9 3

,20

,39

, 1 8

,88

,32

,29

,55

,24

,13

,75

,64

,27

,25

,iO

,33

,44

,61

,48

,33

36

,91

,82

,73

II

-3G

-36

-38

- 3 7

- 3 7

- 3 8

-37

-39

-36

-36

-38

-37.

-31,

-38,

-39,

-38,

-36,

-28,

-30,

-32,

-33 ,

-32,

-30,

-2'),

- 2 8 .

- 6 ,

- 3 8 ,

- 3 9 ,

- 3 8 ,

•• 39 ,

- 4 0 ,

- 3 9 ,

- 3 7 ,

- 3 9 ,

- 3 5 ,

4 3 ,

- 4 2 ,

,12

,77

,46

,31

,82

,91

,5fc

, "S

,4

,0

.10

,91

,8

,9

,6

,74

,52

8

4

7

7

4

5

1

72

4S

»

2

9

i

5

15

9

2

0

21

78

Tritium
(unit)

1,22 <•

0,32 *_

1.0? t

3,15 •

2,80 *

3,61 •

3,12 t

3,05 •

3,58 +

4,7 • 0

0,81 *

3,14 +

4,04 •

1,04 +

-0,32 *

2,52 .

U.27

0,46

0,46

0,37

0,47

0,37

0,35

0,36

0,35

1,38

0,48

0,38

0,39

<J,3

0,5

0,37

Cl
(ppm)

221,25

52,0

93,75

32,15

130,75

28 , u

177,0

15,0

30,4

86,75

986,25

17,47

129,75

1620,0

89,1

1,68

20,75

9,28

5,88

148,5

722,S

455,0

755,0

2160,0

6829,0

7695,31

29,10

22,17

66,13

13,1

12,08

15,6

8,98

17,26

13,35

0,23

6 , 5

Na
(ppm)

265,5

88,0

161,50

140,0

171,0

142,0

164,0

138,0

134,0

121,0

521,29

146,5

193,0

372,0

89,0

9 , 5

20,5

19,6

20,0

111,0

275,0

227,0

283,0

510,0

9000,0

9750,0

145,0

101,5

179,0

34,5

24,5

33,0

21,8

dS.S

2o,5
7,0

9 , 1

Formasi
Geologi

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Delta garang

Alluvium

Alluvium

Alluvium

AIluvium

Garang River

Garang River

Garang River

Garang River

Garang River

Uarang River

Garang River

Garang River

Garang River

Muara garang

Laut

Alluvium

Alluvium

Damar

Dajnar

Damar

Damar

Damar

Damar

Uamar

Br. Volkanik

8r . Volkanik

14 1
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Damor formation

Na 20,51,52 B'eksi Vulkanik

1

X

1

Skala= 1

I
i

:100000

\
V (

" ^ t

\
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firafik 4. Diagram piper P'rilinier

DISKUSI

CANDRAWATI :

Apakah tenggang waktu pengukuran (dari

Semarang ke Pasar Jutnat) tidak mempe-

ngaruhi hasil analisis hidrokimia de-

ngan AAS dan UV-Vis, karena pH clan kar-

bonat i::udah sekali berubah ?

INDROJONO :

Memang ada niat untuk melakukan peneli-

tian penurunan air danau Toba dengan

isutop alam, tetapi karena jauhnya lo-

kasi dan dana terbatas, kenungkinan

realitasnya masih lama, kecuali ada

piha'c yang bersedia Pierabiayai.

INDROJONO :

Tenggang v/aktu pengukuran +_ 3 hari.

Pengukuran karbonat, pH, temperatur,

biasanya dilakukan langsung di la-

pangan, sedang (cation dan an ion lain-
2+ + 2- + -

nya, yaitu Hg , K , Ca , Na', Cl , dan

SO. cukun stabil.

P.E. HEHANUSA :

Anda tnenbuat pengelompokan air tanah

berdasarkan analisis kitnia dan juga

telah diperoleh pengelompokan air tanah

berdasarkan diagram Piper. Apakah kedua

pengelompokan ini mempunyai korelasi

dun berapa koefisien korelasinya ?

ROCHESTRY SOFYAM :

Apakah penelitian serupa akan dilakukan

juga untuk penyelidikan perenbesan air

laut di Jakarta Utara dan penurunan

pernukaan air danau Toha ?

INDROJONO :

Saya melakukan penelitian ini berdasar-

kan isutop alam, sedangkan hidrokimia

sebagai penatnpung data-data isotop sta-

bil terhadap adanya intrusi air laut.
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UNTUK MENENTUKAN KOMPOSISI J 8 0 DAN D DALAM SAMPEL AIR

Zaenal A b i d i n * , Wandowo*, I n d r o j o n o * , dan Djiono*

ABSTRAK
18,,KALIBRASI STANDAR LOKAL TEREADAP STANDAR INTERNASIONAL (SMOW) (JNTUK MENENTUKAN KOMPOSISI '"ODAN D

Dl DALAM SAMPEL AIR. Pengukuran 0 dan D a i r alara (na tu ra l wa te r ) , sgbagai t racer h idro log i dilaV.ukni
dengan raenggunakan spektroraeter massa. Perbedaan r .e la t i f r a t i o ( 6 0 / 0 dan 6 D/H) suatu samptl
terhadap suatu percbanding dalam satuan per n i l telah d iukur . SMOW (Standar Mean Ocean Water) yanf
dicentukan oleh IAEA digunakan sebagai i n t e r k a l i b r a s i (Standar In t e rnas iona l ) . SMOW dipakai hanya untuV
mengkalibrasikan n i l a i D dan 0 standar l oka l . Pengukuran selanjutnya hanya memakai standa: loka!
sebagai s tandar pendamping. Nilai 6 sampel terhadap JAWS d a r i ha s i l pengukuran spektrometer raassa dapai.
dirubah menjadi sarapgl terhadap SMOW dengan menggunakan persamaan mate'matik atau program komputer.
Hasil k a i i b r a s i r a t i o 0 / 0 dan D/H standar lokal JAWS terhadap SMOW digeroleb n i l a i 5 0 / 0 - -6 ,48

/oo dan 8 D/H » -39,08 /oo . Demikian pula h a s i l p e n e l i t i a n komposisi 0 dan D pada contoh-contoh a i r
hujan dan a i r tanah, terhadap SMOW pada kondisi pengukuran yang berbeda memberikan h a s i l 6 dengar.
perbedaan t idak lebih dari 0, 1 /oo untuk 0 dan 1 /oo untuk D.

ABSTRACT

LOCAL STANDARD CALIBRATION TO THE INTERNATIONAL STANDARD (SMOW) FOR DETERMINING 0 AND D
COMPOSITION IN WATER SAMPLE. 0 and D using measurement in natural water as a tracer hydrology was done
Mass spectrometre. Relative rat io difference of the heavy isotope to the raore abundant of light isotope
of the sample with respect to a refference or standard has been measured SMOW (Standard Mean Ocean
Water), has been decided by IAEA to be'used as a intercalibration (standard international). Following
measurement only using local standard (JAWS) as a working standard. From Mass spectrometre result , value
of the * sample with respect to JAWS can be changed to the & saijiglejgith respect to SMOW by using J
computer programe or mathematical equation. Value of the 6 ra t io 0/ 0 and D/H local standard wich was
abtained from the calibration result were -6.48 °/oo and -39.08 °/oo, respectively^ The same sanple of
rain water as well as grond.water with difference time of analysis will be found 0/ 0 and D/H ra t io
not more than 0.1 /oo for 0 and 1 /oo for D.

PENDAHULUAN
18

Kandungan isotop 0 dan D dalam

air alam dapat digunakan sebagai peru-

nut untuk mengungkapkan masalah hidro-

logi, misalnya asal-usul a i r , intere-

lasi dan intrusi air laut. Pengukuran
18

ratio re la t i f isotop 0 dan D dila-

kukan tnenggunakan spektrometer massa,

model Nier, buatan VG isogas yang ke-

telitiannya mencapai 0,01 /oo. Hasil

pengukuran spektrometer massa dihitung

dalatn bentuk perbedaan re la t i f ratio

massa (6) sampel terhadap standar de-

ngan satuan per mil ( /oo), di inana :

*Pusat Aplikasi Isotop dan liadiasi, BATAN

6 " <• TTtT" " 1J x I 0 Q 0 o / ° °

Untuk keperluan interkalibrasi, TAKA

menbuat standar internasional SMOW

(Standard Mean Ocean Water; yangWater)
1 Q

ditetapkan mempunyai nilai 6 0 0,0

°/oo dan { 0 = 0,0 °/oo ( I ) . Demiki.vr.

pula dibuat standar SLAP (Standar Light

Antartic Presipitation) yang mempunyai
18

nilai 6 0 dan 6 D terkecil di alam

dipakai untuk menentukan keteli t ian a-

lat (faktor koreksi). Standar SLAP

piempunyai ni la i 6 0 = -55,5 /oo dan

nilai 6 D = -428 °/oo terhadap SMOW

(2).
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Dalan pengukuran rutin, SMOW dan

SLAP tidak diperlukan lagi sebagai

standiir pendarroing, di samping sulit

niendaoatkannya dalam jurilah banyak dan

PMhal harganya. Tetapi SMOW dan SLAP

hanya dipakai untuk mengkalibrasi stan-

dar lokal yang dipilih untuk diguna-

kan sebagai standar pendamping didalam

pengukuran. Melalui perumusan raatematik

atau program komputer nilai 6 terhadap

SMOW dapat ditentukan. Air yang dipi-

lih sebagai standar lokal adalah air

tanah sekitar PAIR-BATAN dan diberi na-

ma "JAWS" (Jakarta Working Standard).

Penelitian dimaksudkan untuk mencari

posisi skala 6 standar JAWS berdasar

dua standar internasional yang diguna-

kan, srrta metode perhitungan nilai 6
I Q

0 dan D sampel dari hasil pengukuran

spektrometer massa menjadi nilai 6 sam-

pel. lerhadap SMOW.

METOPE I'ENGUKURAN SPEKTROMETER MASSA

Spcktroneter massa tipe Sira-9, VG

isogcis merupakan spektrometer massa un-

tuk nenganulis is unsur ringan, di mana

senua pengoperasiannya dikendalikan de-

ngan program konputer. Prinsip pengu-

kurannya adalah dengan cara mengukur

gas sampel dan g.i.s perobanding (MS) da-

Jam sistin masukan ganda melalui kp-

set inbaiigan kapiler ke dalam ruang pe-

nsion. Di dalan ruang pengion gas san-

pol dan MS socara bergantian diionisa-

sikan, Sfilanjutnya secara elektronik

ion gas didorong masuk ke dalam modan

magnit 90 . Massa ion isotop di dalam

medan magnit akan inemilah. Masing-ma-

sing gas sampel dan MS secara automatik

f'lanalisis secara bergantian dan diper-

oleh nilai <5 u c (ratio samt>el ter-

hadap MS) (3).

VnngukuA-an VzutHKum, Pada peng-

ukuran ratio D/H, sampel air terlebih

dahulu diubah menjadi gas H_ melalui

reaksi redoks dari 10 ul H.O dengan

0,25 gr Zn pada temperatur 450 C di da-

lam tabung gelas ACE yang dileng-

kapi dengan penutup teflon kedap udara.

Di dalam spelctrometer massa, gas H_

secara serempak diionisasi nenjadi ion

massa 2 (H ) dan ion massa 3 (HD +

H_). Ion H_ adalah ion yang tidak

diinginkan yang dapat bergabung bersa-

ma-sama dengan ion HD (3). Penga-

ruh ion H3+. dapat ditekan sampai 5

/oo melalui sistem elektronik pada

sira 9. Hasil yang didapatkan dari

analisis spektrometer massa adalah da-

lam bentuk perbandingan 6 D/ll sampel

terhadap 6 D/H gas MS, sebagai berikut:

6 HD + /H , + sampel - 6 HD + /H , + MS
S Ds - ( 1 ^ 1 ) K

mS S H D + / H 2 HS

18
TpJzrU.k Pengukutan 0. Teknik pe -

ngukuran ratio 0/ 0 dilakukan berda-

sarkan reaksi kesetimbangan antara 2 ml

sampel air dan gas C0_ (MS) pada pre-

parat sampel (isoprep-18) yang diko-

cok selama 8 (delapan) jam pada suhu
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1 ft

30°C. Reaksi pertukaran isotop 0 pada

sistem H O - CO. terjadi sebagai beri-

ki-.t:

tor-faktor koreksi yang disebabkan oleh

spektrometer massa seperti cross over,

toil corection atau faktor fraksianasi

dan faktor molar fraksi (4).

Reaksi molekular :

CO,(g) C02(e)

C02(e) HCO? + H

Reaksi pertukaran isotop :

V 6 0 + H2'
80 cl6o18o

Dalam spektrometer massa gas CO diion-

isasikan nenjadi spises-spises massa

ion 44 < W 6 0 ) , 145 ̂ W o dan
12^ 16,. I7_. , . , . J2_ 16_ 18., ,
C O 0), dan 46 ( C 0 0 dan

C 0 0). Spises ion ini terpilah-pi-

lah dalam medan fiagnit dan dikumpul-

kan pada masing-masing kolektor (treple

colector) (3).

Hasil pengukuran diperoleh 2 ratio

massa yaitu ratio massa 45/44 dan 46/

44. Ratio massa 45/44 dihitung sebagai

$ C i 3/C 1 2 (6 C13) dan ratio massa 46/44

dihitung sebagai 6 0/ 0.

6 1 8 O/ 1 6 O sampel - 6 1 8 Q/ ' 6 Q HS ,

I 1 80/1 60 MS

1000 ° / o o

& 1 3C = ( 6 - & U C / ' 2 C HS

V 'V/12- uc6 C/ C HS
) x

KALIBRAS1 JAWS DAN PERHITUNGAN D DAN 18O

SAMPEL TERHADAP SMOW

JAWS dan KatibiCU>l. "Jakarta Work-

ing Standar" (JAWS) adalah standar lo-

kal yang digunakan sebagai standar ru-

tin untuk perbandingan pengukuran sam-

pel. JAWS dibuat bulan Pebruari 1985,

merupakan air hasil distilasi air tanah

di PAIR-BATAN sebanyak 15 liter. 2 li-

ter dimasukkan dalam Vial 20 ml di seal

dengan lilin untuk siap dipakai, sisa-

nya 13 liter disimpan sebagai per-

sediaan (stock) dimasukkan ke dalam

labu 1 liter dan dimampatkan.

Kalibrasi terhadap JAWS dimaksud-

kan untuk menetapkan skala S JAWS ter-

hadap SMOW. Kalibrasi JAWS dilakukan
i g

dengan cara random. Untuk analisis 0

diambil 16 Vial dari 200 Vial sam-

pel JAWS dan diukur bersama-sama dengan

4 SMOW dan 4 SLAP dalam satu batch,

untuk analisis D, 4 Vial dari 16 Vial

yang dipilih diukur bersama—sama dengan

4 sampel SMOW dan 4 sampel SLAP. Perhi-

tungan kalibrasi D dihitung berdasar

skema di bawah ini (A):

1000 °/oo

Untuk perhitungan selanjutnya ni-

lai 6 terhadap MS dihitung mengguna-

kan program komputer atau dengan peru-

musan matematik dengan memasukkan fak-

,JAtt
' MS

" " • " ' 1 1

r

1
4

x-ov«r
.SHOW
8 HS

1 !_
in
SHOU J

c_J_
Fakto

HOU-SM

,™
.. 1

]
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Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data 5 JAWS, ,5 SMOW, 5 SLAP diperoleh da-
ms ms ms

r i pengukuran spek t rometer massa.

b. X - over f a k t o r ko reks i spek t rometer massa = 1 .

c. H i tung n i l a i 6CMnuJAWS dan f, ^ . . S L A P dengan

JAWS
SMOW

SLAP

SMOW

2 JAUS 2 SMOW "l
6 MS " S MS

1000 + 6
SMOW

MS

, 2 SLAP , 2 SMOW
6 MS " S MS

1000 + 6
SMOW

MS

x 1000 % -

x 1000 °/oo

d. Faktor SMOW-SLAP didapatkan dari
rumus :

F S-L °/o o
S L A P

SMOW

e . H i t u n g mas ing-mas ing 6
1 8 J / W S . 6 ' 8 S M 0 W .

r i 8 SLAP . H S M S

4 „ . dengan rumus :

[ MS "'" + <« *'" HS * ^ T

1,0011

f . Dengan menggunakan rumus s e p e r t i d i bawah

H i t u n g :

. 18 JAWS , , 1 8 SLAP
6 SMOW d a n & SMOW

IB JAWS 18 SMOW
, 18 JAWS , MS " MS

dan

SMOW

1000 + S

1000 ° / O C

18 SMOW

MS

. 18 SLAP , MS

SMOW " (

18 SLAP , 18 SMOW

MS

1000
. 18 SMOW
'MS

SKEMA PERHITUNGAN KALI BRAS I ' 8C

L .r. ._. i

1 f'jAVS I I SH0U I I SI

Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Faktor koreksi X - over, t a i l corector - '

b. -CT- merupakan faktor ra t io molar pertukaran

ion
a 1,0^12 x P cos 2 x V gelas

~
1732.2 x V a i r x T° K

c. Faktor koreksi 6 S Cdan <S C karena h a s i l

spekt rometer massa merupakan r a t i o —JJJ— , maka

S ' " 0 masih d ipengaruh i o l eh ' A ) £|an 13[ d a r i

perh i tungan Cra ig 1957 n i l a i 1,0011 dan 0 untuk

" c karena unsur C berasa) d a r i gas yang sama,

d . « ^ W S kb/U.&K/k', I * 0 " . 6 1,6/1,4 ^ A P d .pe ro -

I eh dar i has i1 pengukuran.

g . Faktor SMOW - SLAP =
-55,5 /QQ

6 SLAP
SMOW

li^u Smpzl dan ?eAhitunga.n 5.
Analisis sampel dilakukan dengan cara

mengukur JAWS dan sampel bersama-sama

dalam satu batch. Hasil spektrometer

massa dihitung menggunakan program kom-

puter, dengan program "H-corection" dan
I $

" O corection" berdasarkan seperti

skema perhitungan di bawah ini (4) :

a. Skema perhitungan D (skema 3)

Skentt 3

. 0 JAUS
6 MS

.JAUS
SSM0W

6MS

6JAWS

F-S-L

6SH0W

6 S-L
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Langkah-langkah perh i tungannya sebacjai b e r i k u t :

:••) 6 ° J A W S 6 ° X d i p e r o l c h d a n has i 1 penaukur-
MS nb

") "5cunw dan S-L d i p e r o l e h d a r i h a s i l ka l ^ r a -il nUW

l) Menggunakan rumus :
r X .JAWS

'\iAWS - < 1
1000+ 6MS

di pero1 eh dari 6JAWS

*) Be r i ku tnya dengan rumuf :

&X = .JAWS 6JAWS _ 6SMOW ' 6JAWS
SHOW X SMOW " , 0 0 0

d i p e r o l e h n i l a i p e r h i t u n g a n AX t e r h a d a p SMOW.

••') Dengan m e n g a l i k a n F S-L d i p e r o l e h n i l a i ',X

t e r h a d a p SMOW-SLAK.

1 Ij y

nggunakan rurnus :

16 IS JAWS ~j
X

5 JAWS
18 JAWS

5 MS

1000 /oo

* ) B e r i k u t n y a n i l o i 6X t e r r u j d a p SHOW-SLAP u i -

p e r o l e h menggunakan rumus :

SMOW-SLMP JAWS

-55,5 °/oo

'snow

.JAWS
°SMOW

,X JAWS ",
"JAWS' SMOW I

] Q 0 0

°S«0W SLAP
SMOW

1 Q
b . Skema pe rh i t ungan 0 (skema

ton " O i ' h - :

AUS

n

Langkah-langkah perhi tungannyo ^cbagai b e r i k u t

A) s '*6 J A W S , 6 ^ * , data d ipe ro luh da r i h a s i l

pengukuran.

-') 6 J A W S , f a k t o r S-U dipe.roleh dar i h a s i l k a l i -

bras i .

MS Mo d idapotkan dengan fneng-

HASIL DAN PEMBAHASAN

KoIlbfUX&l 1Sn JAfjK. Hasil pon;>-

ukuran terhadap 24 sanpel pada alat

isoprep yang terdiri atas 16 sampel

JAWS, 4 sampel SHOW dan 4 sampel StAP

meKpunyai nilai raia-rata nasing-masing

siandar Lerhadap gas MS adalah sebag.ii

berikuL :

.JAWS l 8 0

18.

+ 9,2^ /oo + 0,075 /oo

+ 15,77 °/oo + 0,08 °/oo

gunakan rurnus :

"M5

6SLAP
MS

N i l a i p o s i t i f n . ida JAWS d a n SMOW
1 H

b o r a r l i bahv^a n i l a i 0 JAWS d a n SMOW

H ' b i l ) b e s a r 9 , 2 4 dan 1 5 , 7 7 °/oo t o r -

l i a d a p g a s r e f r e t i c e , s e d a n g k a n n i l a i

n t ' s a t i f menp,iit a k a n n/ihwa n i 1 n i C) SLAP

l c b i h k e c i J 3 H . 7 4 5 °/no d a r i g a s 1!S

( r c f r e n c i ; ) .
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1 w

Nilai kalibrasi 0 JAWS dan SLAP terhadap SMOW

adalah sebagai berikut :

,JAWS ,
6 "SMOW

JAWS
SM0W

o,
/oo

Berdasarkan data-data maka diperoieh n i l a i faktor

SMOW-SLAP adalah :

liiii- = i ,026
-54,07

KatLbfUU-i V JAWS. Hasil pengukuran

terhadap 12 sampel yang terdiri atas 4

sampel JAWS, 4 sampel SLAP, dan 4

sampel SMOW mempunyai nilai rata-rata

masingmasing standar terhadap gas MS

adalah sebagai berikut.

D = 646,07 °/oo + 0,25 °/oo

- 713.01 °/oo + 0.46 °/oo
—

SLAP

MS
-17,91 0,1 °/oo

Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah

D JAWS dan SMOW lebih tinggi 646,07

/oo dan 7 13,01 . /oo terhadap gas MS,

sedangkan SLAP 17,91 °/oo lebih kecil

terhadap gas MS. Selanjutnya nilai ka-

librasi D JAWS dan SLAP terhadap SMOW

adalah sebagai berikut

C w D = -39'08 °/o°

Cw

dan faktor SMOW-SLAP adalah 1,0037. Da-

r i h a s i l k a l i b r a s i t e r sebu t d iperoleh

pos i s i kandungan D, 0 JAWS terhadap

standar-stcind;ir l a in yang ada di dunia

sebagai ber ikut :

[• •) ° / o o SMOW

- JAWS -39,08 ° / 0 0

f- 0

- WTW .5 °/o

- GISP -190 u / o o

-428 SLAP

SLAP

JAWS -b.i.8 / c

WTW -7 ,4 ° / o c

GISP -24,8 ° / 0

-55,5 SLAP

Sebagai perbandingan interkalibrasi la-
18

boratorium, nilai kalibrasi 0 dan D

JAWS terhadap SMOW yang diukur di

laboratorium British Geological Survey

Waling Ford Inggris adalah -6,57 /oo

dan -39,0 /oo, sedangkan yang diukur

di PAIR-BATAN adalah -6,48 0/00 dan

-39, I 0/00.
18PeAkitungan Hilou. s 0 dan ' Sdm-

p&£, Dalam pembahasan ini diarabil con-

toh analisis atas sampel air tanah, air

hujan yang diukur pada waktu yang ber-

beda-beda (tabel 1). Tabel 1 memperli-

hatkan hasil analisis sampel mengguna-

kan gas MS yang berbeda dan beberapa

analisis sampel menggunakan gas MS yeng

sama dilakukan pada waktu yang berlain-

an (batch berbeda). Hasil analisis

tersebut adalah sebagai berikut.
18

Untuk analisis 0, air tanah RW 10

yang dilakukan 2 kali pada bulan Mei

1985 dan Oktober 1985 dengan gas MS

yang berbeda memperlihatkan hasil peng-

ukuran spektrometer massa yang berbe-

da, yaitu 9,445 dan 8,34.

Demikian pula terhadap air hujan bulan
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Januari 1986 dan air tanah yang diana-

lisis dengan gas MS sama, tetapi waktu

yang bulanan memberikan hasil yang ber-

beda pula. Semua hasil pengukuran

tersebut setelah dihitung ke dalam

standar SMOW tidak berbeda lebih dari

0, 1 loo. Demikian pula hasil anali-

sis D, yang dilakukan dengan gas MS

(H.) yang sama dengan waktu yang ber-

beda (batch berbeda). Juga memberikan

nilai X terhadap MS yang berbeda, se-

perti terlihat pada sarapel air tanah

G-5 dan G-9. Tetapi setelah dilakukan

ke dalam standar SMOW tidak berbeda le-

bih dari I /oo.
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KES1MPULAN

1. Untuk mendapatkan nilai D dan 0

satnpel terhadap standar internasi-

onal 'SNOW-SLAP melalui kalibrasi

standar lokal menjadi lebih prak-

tis dan efisien, sedangkan perumusan

perhitungan yang rumit dapat diker-

jakan dengan waktu yang cepat meng-

gunakan program komputer.

2. Dengan bervariasi nilai standar JAWS

terhadap MS dari tiap pengukuran

menunjukkan bahwa standar JAWS sela-

lu disertai pada setiap analisis.

3. Kalibrasi ulang untuk stock yang

baru, juga tidak memerlukan lagi

pengukuran SMOW dan SLAP, tetapi

cukup JAWS yang barn dikaliberasikan

terhadap JAWS yang lama.
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Tabel 1. 1'ongukuran spektrometer massa dan hasil perhitungan 0 dan
D air tanah dan air hujan.

Kode
Sarapel

RW 10
RW 10

S 20
S 20

Air hujan
Air hujan

G-5
G-S

G-9
G-9

Tanggal
analisis

31-5-85
29-10-8S

19-7-86
22-10-86
3-4-86
15-5-86
24-5-86
24-7-86
25-7-86
26-7-86

Jenis
analisis

180

180

$

D
D

D
n

JAWS
MS

+9,45
+8.34

+8,65
+ 7,80

+8,43
+ 8,77

+651,4
•652,3

+669,53
+670,53

X
MS

+9,71
+8,70
+8,63
• 7.76
+3,31
+3,56
+649,2
+651,3
+667,97
+668,0

X
SMOW

-6,38
-6,28
-6,67
-6,70
-11,86
-11,95
-40, S
-39,8
-40,1
-40,8

-6,33

-6,69

-11,91

-40,15

-40,45

°/oo)

+_ 0,071

• 0,024

+ 0,064

•_ 0,49

•_ 0,49
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PENGARUH PROSES PENGUAPAN TERHADAP PERBANDINGAN MOLEKUL

»DO/H 2
1 6O DAN H 2

1 8 0 / H 2
1 6 O DALAM AIR

Paston Sidauruk*, Wandowo*, Zainal Abidin*, dan Indroyono*

AliSTRAK

PKNGARUH HKOSES PENGUAPAN TERHADAP PERBANDINGAN MOLEKUI. HDO/Hj 6 0 DAN H2 0 /H 2 0 DALAM AIR.
i 'erbud, .an I 'WSSJ nto leku 1-molekul a i r menyebabkan ue rbedaan .sil 'at fisiy. m o l e k u l - m o l e k u l t e r s e b u t . Molekul
yang l e h i h r u i g a n uiempunyai kemumpua:! un tuk nenguap y a n a f i l e b i h b e s a r d a r i p a d a m o l e k u l - m o l e k u l yang l e b i h
; j e r a i . Donga:* d e m i k i a n , r a s i o i s o t o p (HDO/H,0 a t ^ u H- 0/H 0) sampel a i r yang c i n g g a l t i d a k sama
•'ebrluin d.m s.-sunVn p^nguapan . R a s i o i s o t o p sampc-l a i r yang f i nRga l s e sudah penp.uapan s a n g a t t e r g a n t u n g
pad.J stihu d.in kt ' lembapan r e l a t i f u d a r a sel.ima p e n e l i t i a n . Pcnel i t ian i n i j u g a b e r c u j u a n uncuk menentukan
h e s a r f a k t o r m pada suhu dan ke lembapan r e l i i t i f t e r t r n c u .

ABSTRACT

INFLUENCE OF EVAPORATION PROCESSES ON MOLECULE RATIO HDO/H,'60 AND H, 0/H,160 .fN WATER. Tht*JllJ-iL/£ji>^L^ \J L U VHL U lUl 1 X\J11 L I \ U ^ U O J L i J Vll llVyijlpOU^Li I\S^ I 1 V 111/1'1/ I ' * * ' m*Lf 4 1 ^ ^ ^ 1 1 ^ V If* WnftJ*jl*» l i l t

rfitier»nt mass t)f water makes the difference in physical property. Light molecule (H, 0) evaporates
f.istcr th.dii heavy molecule (HDO or H? 0). Accordingly, isotope- ratio of sample (HDO/H,6 or H, 0/H, 0;
•jfter evaporation doesn't same as be ."ore. Temperature and relative humidity of the air around the sample
will influence the isotope ratio of remaining waiter sample after evaporation. The aim of these
experiments is to point out the effect of temperature ind relative humidity of the air around the sam-
ple ro m factor.

PENDA1IUI.UAN

Air di alam terdiri atas senyawa-

senyawa isotop hidrogen dengan oksigen.

Ho]ekul-nolekul air tersebut mempunyai

si fat fisis yang berbeda d isebabkdii

perbedaan berat molekul. Karena perbe-

daan berat molekul ini, maka kectpat-

an masing-inas i ng molekul untuk mengnap

tidak sama. Molekul yang bobotnya lobih

ringan mempunyai kemungkinan lebih be-

sar untuk menguap dibandingkan dengan

molekul yang lebih berat. Dengan demi-

kian, apabila sampel air mengalami pro-

ses penguapan akan terjadi perubdVian

da lam komposisi molekulnya.

Dalam penelitian-penelitian di bi-

dang hidrologi tidak mungkin mengama-

ti molckul-molekul air secara keselu-

•1'usat Aplikasi Isotop dan Kacliasi, BATAN

6O, HD 1 60),

ruhan. Biasanya cukup diamati tnolekul-

molekuL yang mempunyai kelimpahan pa-

ling besar. Maka dalam penelitian-

penelitian di bidang hidrologi, molekul

air yang diambil sebagai tracer ada-

0 karena mo-

1ekul-molekul inilah yang mempunyai ke-

limpahan paling besar dalam air.

Penel itian ini bertujuan untuk me-

ngc-tahui pengaruh proses penguapan

terhadap komposisi molekul air yang

tinggal pada sampel yang mengalami pe-

nguapan. Karena berat molekul H? 0

lebih ringan dari molekul HDO maupun

H 0, maka apabila air mengalami pro-

ses penguapan akan terjadi pengayaan

molekul HL)O maupun H_ 0 relatif terha-

dap molekul H_ 0 dalam sampel air yang

tinggal. Pengayaan molekul HDO rela-
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tif terhadap raolekul H_ 0 disebut

pengayaan deuterium. Pengayaan tno-
18

lekul H 0 relatif terhadap tnolekul

H_ 0 disebut dengan pengayaan oksigen-

18. Pengayaan deuterium dan pengayaan

oksigen-18 adalah sebanding.

Karena proses penguapan dipengaru-

hi oleh suhu dan kelembapan relatif

udara, maka penelitian juga bertujuan

untuk meneliti pengaruh suhu dan ke-

lembapan terhadap pengayaan deuterium

dan pengayaan oksigen-18 maupun ter-

hadap faktor m. Faktor m adalah suatu

besaran yang sangat penting yang dapat

memberikan hubungan antara komposisi

isotop (6) dengan fraksi air yang ti-

nggal.

TEORIDASAR

Kompo.s i .s i i.sot op a i r d i s.i i ik.in d;i-

l.jm bcntuk li;irf><i s c l i s i h ro hit if (6)

dengan suatu r e fe rens i t e r t e n t u . Harga

s e l i s i h r e l a t i f (<S) dapat d i t u l i s s e -

bagai be r iku t .

(Rs - Rst)

Rst
• '000 ° / o o (1,2,3) (1 ) .

Rs - raslo isotop a i r yang dianat is is
Rsc= rasio isotop a i r standar

Dengan demikian persamaan (1 ) dapa t

di t u l i s men i a d i :

- (HDO/H2
16O)st

'80

. 10000..(2).

• 1000 (3) .

Standar internasional untuk mela-

porkan komposisi isotop atau harga se-

lisih relatif (6) air biasanya adalah

SM0W (Standard Mean Ocean Water) dan

SLAP (Standard Light Antarctic Precipi-

tations). Dalatn makalah ini standar

yang dipakai adalah SM0W. Untuk daerah-

daerah tertentu, SMOW tidak selalu

tersedia. Dengan demikian, perlu ada

referensi (standar) lokal yang mudah

ditemukan dan tersedia setiap saat.

Untuk daerah Jakarta referensi standar

lokal adalah JAWS (Jakarta Water Stan-

dard). Harga selisih relatif air dengan

standar lokal JAWS biasa ditulis dengan

6 , dan harga selisih relatif dengan
JAWS
standar SMOW ditulis dengan ^CMOW*

Harga-harga selisih relatif yang

dapat langsung dari pengukuran dengan

spcktrometri massa adalah 6r ,,_. De-
JAWS

ngan dcmiki.in perlu diketahui hubuug-

an antara 6 ^ dengan 6 ^ , karena

bagaimanapun harga selisih relatif ter-

sebut harus disajikan dengan standar

internasional SMOW. Hubungan terse-

but dapat ditulis sebagai berikut :

6SM0W = 6JAWS.?H0W + *JAWS

di ciana 6 .

(1.2.3) (<0.

adalah harga selisih
JAWS,SMOW

relatif air referensi JAWS dengan stan-

dar SMOW yang telah mempunyai harga

tertentu. Perlu diingat bahwa air stan-

dar dianggap mempunyai komposisi isotop

tertentu dan selalu stabil.

Menurut Craigh dan Gordon kecepat-

an menguap masing-masing molekul air ke
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atmosfir dapat ditulis sebagai beri-

kut :

E = (K , - K )/p (2).
x xl xa x

.(5).

E = kecepatan menguap dari molekul

K = konsentrasi moiekul x dalam a i r

K = konsentrasi molekul x di atmosfir di per-
mukaan a i r

p = flow resistance molekul x pada medta ter-
x tentu

Jika sampel air terdiri dari N mo-

lekul isotop ringan dan Ni molekul iso-
18

top berat (HDO atau H 0), maka ke-

cepatan menguap masing-mas ing molekul

danat ditulis sebagai berikut.

E =

Ei =

di

E

Ei

P

-dN/dt •= (1 - h)/p (6).

-dNi/dt = (a*Rl - hRaJ/pi (7).

18.
= kecepatan menguap molekul H 0

- kecepatan menguap molekul HDO atau

= flow resistance (perlawanan alir) molekul

H 1"0 melalui udara

flow resistance molekul HDO atau 0 di

udara

= I/a, > a = faktor fraksionasi isotop pa-

da proses kesetimbangan

= kelembapan relatif udara
M rasio isotop air

= rasio isotop uap air di afrosfir.

Dalam proses yang bukan dalara kesetim-

bangan sebagaimana halnya proses pe-

nguapan didefinisikan sebagai berikut.

Ei/E

Ni/N Rl

Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi

d In Rl Ei/E . , N + N i- ] > f =

d In f Rl No+No

h(Rl - Ra)/Rl - Q - a* + Ac)

J - h + AE

(8).

= N/No

AE = faktor pengayaan kinetik (1-

h).(pi/p -1) = E pi-(l-h), yaitu s-jatu

besaran yang dibentuk oleh Craigh d̂ in

Gordon.

Rumus-rumus di atas ditentukan di

mana komposisi molekul air dianggap

hotnogen} akan tetapi keadaan ini tidak

selalu terjadi. Sebagai contoh sampel

air yang mengalami penguapan terus ne-

nerus, maka konsentrasi molekul-nole-

kul yang lebih berat akan lebih besar

di permuka-an atas jika dibandingkan

dengan lapisan dibawahnya. Untuk hal i-

nis Craigh dan Gordon mengadakan ko~

reksi terhadap persamaan (9) dengan

memasukkan harga Ei yang telah dikorek-

si sebagai berikut.

Ei = E Rl - IRs - R1)/pl (2) (10).

Rs = rasio isotop lapisan jenuh permukaan

Rl = rasio isotop a i r .

Dengan adanya koreksi in i , maka

harga Ei yang didapat sebelumnya yang

dimaksud dengan ratio isotop air dalam

hal itu adalah rat io isotop uap jenuh

di permukaan (Rs). Dengan adanya korek-

si in i , maka persamaan (9) dapat ditu-

l i s sebagai berikut.

d In Rl = h(Rl - Ra)/Rl - (AE + e*)

d In f Ar. + ( l -h) + a*Ep

(11).

e* = 1 - a* = faktor pengayaan pa-

da proses kesetimbangan. Menurut Craigh

dan Gordon,suku a* E Pi <<<< 1, se-

hingga dapat diabaikan untuk tujuan

praktis. Dengan demikian, persamaan (11)
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dalam harga selisish relatif (6) seba-

gai berikut,.

h(6 - 6a)/(i + 6) - s
(12),

n In f Ac + (1 - h)

E = z* + Ae = faktor pengayaan total

Apabila proses penguapan berialan

terus-menerus, maka akhirnya suatu kea-

daan yang walaupun penguapan itu ber-

langsung terus, akan tetapi harga se-

lisih relatif (6) tidak berubah. Kea-

daan ini disebut keadaan tunak (steady

state), dan harga selisih relatif dalam

keadaan ini disimbulkan dengan 6s.

Harga selisih relatif keadaan tunak

(6S)dapat dicari dari persamaan (12)

sebagai berikut.

d 6 _ h(6s - 6a)/(i + 6s) - e = Q

d In f Ae + (1 - h)

maka didapat :

h 6a + t6S (2) (13).
h - t-

Dari persamaan (13) dapat dilihat, bahwa

6s dipengaruhi oleh h, 6a, dan e,

sedangkan e sendiri tergantung dari

suhu dan kelembaban. Dengan deniikian,

dapat dikatakan 6s tergantung pada h,

t, dan 6a.

Harga selisih relatif uap air yang

meninggalkan sampel air dapat diturun-

kan sebagai berikut.

Re - Ki/E, dari persamaan (6) dan (7)

didapat :

__ "'• R1 0 ' h R a

Dengan demikian, harga selisih relatif

uap air (6e) dapat ditulis sebagai be-

r ikut.

a*

a*

6(1

At

6(1

+ E

+ (1

+ E

P i )

- h)

1) -

- h

6s

6a

(h

- E

- e)

Ae + (I - h)
(!<•).

Jika persamaan (14) diraasukkan ke dalam

persamaan (II) akan didapat :

d j _ _ = U e ^ i = ( 4 e. 6 ) ..._ > 6 < < < K

d In f ( 1 + 6 )

= i6 -«»)(" - c ) (, 5 ) |

Ae + 1 - h

maka akan didapat :

(A - <5s)/(6o - «s) = f"1 (16).

di mana : m = -^ •' e^— (2) (17).

Ae + 1 - h

So = harga selisih relatif pada awal proses

f = fraksi (v/vo) dari air yang tinggai

Untuk iklim tertencu harga in dapat

dianggap konstan (tetap). Besaran m

biasa disebut dengan faktor m dan meru-

pakan suatu besaran yatig sangat pen-

ting. Dengan mengetahui besaran ini

Cfaktor m), raaka ditentukan fraksi air

yang menguap dengan mengukur harga se-

lisih relatif (6) dari air tersebut.

Rumus ini dapat langsung digunakan un-

tuk mengukur fraksi air yang hilang

oleh penguapan pada reservoar air yang

terisolasi.

TATA KERJA

E (»i + a* pi) 1. Pan evaporasi sebanyak empat buah.
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2. TermotiK'ter; Hygrometer; Timbarigan;

nerangkat Spektormetri massa; flat

pcm.inas (oven) dan kotnputer.

3. Bahan-bahan pendingin : nitrogen ra-

ir dan canpuran antara aset.on dan

CO padat.

4. Tabling reaksi yang terbuat dari kaca

pyrcx dan penutup yang terbuat dari

teflon.

Tata COL/W. Pengambilan Sampel.

I. Menimbang pan evaporasi dalatn kea-

daan kosong yang kemudian diisi air

yang akan diarialisis kira-kira tiga

per empat dari tinggi pan evapora-

si, kenudian menimbangnya.

2. Meletakkan prfn evaporasi pada tere-

pat-tempat yang berbeda untuk men-

ial ani proses penguapan.

3. Pada setiap interval waktu tertentu

pan evaporsi dan air di dalamnya di-

timbanf> kembrfli, kemudian diambil

SfjTnpcl air untuk di anal is is sebanyak

10 ml. Setiap pengambilan sampel,

suhu dan kelembapan relatif udara

d i c .i t a t .

4 . Sampel-sampel yang telah diambil ha-

rus ditutup rapat-rapat agar tidak

ter]adi interrfksi dengan udara luar.

Pene.ntuan WOJIQO. i,zli.i>ih itzlatl{\
untuk. HVO (60). Untuk mengetahui harga

selisih relatif deuterium (SD), maka

sampel lebih dahulu diroduksi dengan

unsur Zn aktif- Reaksi yang terjadi

dapat ditulis sefcagai berikut :

H2O + Zx —

Reaksi reduksi dapat terjadi pada sufm

450°C. Gas hidrogen (H dan HO) y.m;;

terbentuk dialirkan ke dalam SpcHn.-

metri massa untuk dianalisis.

Langkah-langkali pc 1 aksanaannya :

1. Mempersiapkan tabung-labunj; rcaksi ,

yaitu mencuci, kemudian mcnp.er i ny,

kan tabung reaksi tersebul dan s<-

lanjutnya divakumkan.

2. Unsur Zn aktif dimasukkan ke da lam

tabung reaksi, kemudian air yang a-

kan dianalisis ditnasukkan juga scba-

nyak 10 ml. Sel ;m jutnya didingin-

kan dengan nitrogen cair (-190 C ) .

Apabila sampel air di dalam tabung

reaksi telah beku, maka tabung rc-

aksi divakumkan kembali dan diiu-

tup rapat.

3. Selanjutnya,tabung reaksi dipanaskan

dcngan alat pemanas (oven) selatna 50

men it pada suhu A$0 C. Dalam selang

waktu 50 menit reaksi reduksi antara

sampel air dengein unsur Zn I el ah

tcrjadi. Gas hidroten (H_ dan HD)

dari hasil reduksi siap dianalisis

dalam Spektrometri massa.

HDO + Zn — + HD

PenQ.rvtu.an HOAQO- SzLtiih

|-<2 0 [6 0) . Cara yang dipergunakan

untuk menganalisis (menentukan) sclisih

relatif untuk oksigen-18 (6 0) ;• i r

adalah dengan jalan mengukur gas CO

yang terjadi dari reaksi kesetimbangan

antara sampel air dan gas refercnsi

CO,. Reaksi yang terjadi dapat ditulis

sebagai berikut: H, 0 + C 0 2 5?=^
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H. 0 + C 0 0. Apabila reaksi ini te-

lah raencapai kesetimbangan, maka gas

C0_ yang terjadi dialirkan ke dalam

Spektroinetri massa untuk dianalisis.

Langkah-langkah pelaksanaannya.

1. Ke dalam labu reaksi dimasukkan sam-

pel yang akan dianalisis sebanyak 2

ml, selanjutnya labu reaksi dipa-

sang pada preparasi sampel.

2. Udara di dalam labu reaksi dikosong-

kan. Untuk menghindarkan terjadi-

nya fraksionasi isotop selarna pengo-

songan udara, malca pengpsongan udara

tersebut dilakukan melalui pipa yang
2

luas penampangnya 0,2 mm dan pan-

jang 50 mm.

3. Labu reaksi dihubungkan dengan tang-

ki gas CO yang celah diketahui kom-

posisi isotopnya, kemudian diaduk

dengan alat pengaduk selama 8 jam.

Dalam jangka w<jktu 8 jam reaksi

+ C
1 6 0 C16O18O

yang Celah mencapai kesetimbangan

telah diperoleh. Selanjutnya, gas

C0_ dari hasil reaksi kesetimbangan

tersebut dialirkan ke Spektrometri

massa untuk dianalisis. Unuk meng-

hindarkan sampel air tidak ikut

masuk ke dalam Spektrometri massa

(ruang medan magnit), maka gas CO-

dialirkan melalui suatu pipa yang

memakai pendingin dari CO^ padat

yang dilarutkan dalam aseton (-70
C).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 &

Hubungan AntaJia &V drngan & 0.

Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor .-.
r.iaupun slope (kemiringan) gar is re

1 ft
jr;resi 6 D d e n g a n <$ 0 d i p e n g a r u h l c \ > •>.

suhu dan kelembaban relatif udara.

Keempat garis regresi 6D dengan

6 0 menunjukkan bahwa masing-nujsing

garis mempunyai slope yang lebih keci1

dari delapan. Hal ini menunjukkan bahv/a

proses penguapan yang dialami sampel

adalah proses yang bukan kesetimbangan.

Pada proses kesetimbangan besar slope

adalah delapan.

Dapat dilihatrbahwa makin tinggi

kelembaban relatif udara makin besar
1 Q

slope S garis regresi 5fl dengan 6 o.

Hal ini dapat diterangkan sebagai ber-

ikut. Jika pada kelembaban relatif le-

bih rendah,tnolekul HDO mempunyai ke-

mungkinan yang lebih besar menguap jika

dibandingkan dengan molekul H^ 0, se-

hingga pertambahan konsentrasi mole-
1 R

Icul H O lebih cepat dibanding dengan

molekul HDO. Akan tetapi, jika kelem-

bapan relatif bertambah besar, maka

molekul-molekul yang lebih berat baik
1 Q

molekul HDO maupun H 0 semakin sulit

untuk menguap. Dengan demikian pertam-
1 O

bahan konsentrasi H2 0 dapat diimba-

ngi oleh molekul HDO atau dengan kata
1 ft

lain slope S = (A <5D)/(A<5 0) akan le-

bih besar dari keadaan di mana kelem-

bapan relatif lebih rendah. Pada per-
1 Q

samaan ( 12), slope garis 6D dengan 6 0

dapat ditulis sebagai berikut. J59



label 1. Hubungan antara D dengan 0

Pan

evaporasi

A

B
C

D

h

(*)

58

57

74

68

t

(CJ

22

30

42

28

Persamaan garis
regres i

4D = 5,IB 6 0 1 8 -

*D = 4.54 «0 1 8 -
&D = 4.24 * 0 1 8 -

<>V = 5.14 SO18 -

• 8,65

- 10,17

• 1 1 , 3 5

• 12,69

Faktor m

D

8,49

2,05

1.33
6,40

IBQ

5,76

2.49

1.06

6.64

h = humidity
t » temperatur

Keterangan :

A = Pan evaporasi da lam rur̂ ngan yang
nempergunakan humidifier.

B = Pan evaporasi di lapangan liehas.
C <= Pan evaporasi da lam oven.

D = Pan evaporasi di teras labors tori un
Ilidrologj PAIR.

- 6a)/(6 + I))n - (Ae + e*)

- 6a)/{6 e*)i8

1R1R

Di inana (Ae) > (Ae) 0, dan ( 8 -

6a)/( 6 + 1) << I. Dengan demikian, ji-

ka h bertambah besar, maka slope S akan

bertambah besar.

Sebaliknya,dari hasil yang didapat

menunjukkan semakin tinggi suhu semakin

kecil slope garis regresi 8D dengan
i o

6 O. Hal ini dapat diterangkan bahwa

jika suhu bertambah besar, maka kemam-

puan masing-masing molekul untuk meng-

uap semakin besar. Akan tetapi, jika su-

hu masih dalam batas tertentu, maka

kemampuan molekul-molekul yang lebih

ringan akan jauh lebih besar. Dengan

demikian, pertambahan konsentrasi mo-
I ft

lekul H? 0 lebih cepat jika di-
banding molekul HDO. Jadi,slope S

18
(A 6D)/(A6 0) semakin kecil jika suhu

bertambah.

Pengonuh Suhu don KeZarribapcw.
TeAhadap fakton m. Tebel 1 menun-

jukkan bahwa semakin tinggi kelerababan

relat if h pada lokasi penelitian un-

tuk suhu yang hampir sama diperoleh

nilai faktor m yang semakin besar, baik

untuk deuterium maupun untuk oksigen-

18. Hal ini sesuai dengan rumus m =

(h - e)/(l - h + Ae), dapat dilihat

semakin tinggi h semakin besar harga m.

Atau dapat juga dilihat dalam hubungan:

(6 - <5s)/(<5o - <5s) = fm. Pada h yang

relat i f besar penambahan 6 berjalan

relat if lebih lambat untuk setiap penu-

runan fraksi f. Hal ini dapat dipenu-

hi j ika n besar.
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KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas dapat

disimDulkan sebap.ai berikut.

1. Semakin tinggi kelembaban relatif

udara pada lokasi penelitian,semakin
18

besar slope regresi 6D dengan 6 0.

2. Untuk suhu yang relatif tinggi di-

peroleh slope (kemiringan) garis

regresi 6D dengan 6 0 yang semakin

kecil.

3. Semakin besar konsentrasi molekul

yang lebih berat,yaitu HDO maupun

H 0, maka akan diperoleh nilai

faktor m yang semakin kecil.

4. Semakin tinggi suhu, maka nilai

faktor tn yang diperoleh semakin

kecil.

5. Semakin tinggi kelembaban relatif,

semakin besar nilai faktor m yang

diperoleh.
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DISKUSI

ROCHESTRY SOFYAN :

Dari hasil penelitian anda bagaimana
I ft

kiranya perbedaan pengayaan D dan 0

di daerah tropis dan subtropis ?

PASTON S. :

Dari penelitian yang kami lakukan,
18

ternyata pengayaan D dan

linior. Hubungan antara 6
D

0 adalah

dan 6 0

dipengaruhi oleh kelembabapan dan suhu

rata-rata pada lokasi penelitian. Jadi,

kami tidak dapat memberikan perbedaan
I ft

atau hubungan antara 6_ dan 6 0 pada

daerah tropis dan subtropis. Semakin

tinggi kelembabapn relatif, semakin
18

besar slope garis regresi & dan 6 0.

Semakin tinggi suhu, akan diperoleh
1 Q

slope garis regresi 6 dan 6 0 yang

semakin kecil.
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SISTEM PENGATUR TEBAL PLAT ALUMINIUM DENGAN SINAR GAMMA

Rony Djokorayono*, Soenarmo*, dan Didi Gayani*

ABSTRAK

SISTEM PENGATUR TEBAL PLAT ALUMINIUM DEHGAN SINAR GAMMA. Sistem pengatur tebal plat aluminium
menggunakan sinar gamma adalah jenis alat ukur dan pengatur.yang tidak kontak dengan bahan yang akan
diukur, aCau diatur dan dapat mengukur acau mengatur terus-menerus tebal plat aluminium dalam proses
industri plat aluminium. Tebal plat yang akan diproduksi diset sebelum prases pengaturan berlangsung.
Siatem ini memonitor tebal plat hasil produksi yang terkontrol oleh umpan balik tehingga terpelihara
tebal plat yang diinginkan.

ABSTRACT

ALUMINIUM THICKNESS PLATE GAUGE SYSTEM BY GAMMA RAY. Aluminium thicness gauge by using gamma ray i f
a non-contact type measurement and cont ro l device that measures and con t ro l s continously the thickness
of aluminium plate in aluminium production process. The desired thickness of the plate to be produced is
set in the process during production, this device monitors actual product thickness and accordingly
controls process parameters by feedback to maintain the desired thickness as set.

PENDAHULUAN

Sistem pengatur tebal plat alumi-

nium menggunakan sinar gamma adalah a-

lat yang dapat mempertahankan tebal

plat aluminium secara otomatis pada

proses akhir di industri plat alumi-

nium. Sistem pengatur ini terdiri atas

dua bagian, yaitu sistem deteksi dan

sistem pengolah atau pengatur. Sis-
137

tem deteksi menggunakan Cs (20 mCi)

sebagai sumber radiasi, GM ZP 1200

sebagai detektor dan rangkaian pem-

bentuk pulsa. Adapun sistem pengo-

lah mikro atau pengatur terdiri atas

rangkaian pencacah pewaktu, pengolah

mikro Z-80 (single board mikrokompu-

ter Z-80), rangkaian antarmuka dari

pengolah mikro ke motor langkah.

Bahan yang diatur tebalnya berada

di antara sumber radiasi dan detektor.

*Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

Sistem ini menggunakan metode pengukur-

an transmisi,sedangkan proses pengatur-

annya sebagai berikut : setelah pulsa

terbentuk oleh sistem deteksi, maka

pulsa itu diteruskan ke rangkaian pen-

cacah pewaktu,kenudian ke sistem peng-

olah mikro. Hasil cacahan diolah oleh

pengolah mikro secara arittnetik, kemu-

dian dibandingkan dengan data set point

dan hasilnya berupa data kesalahan

(error) yang akan mempengaruhi po-

sisi raembukanya valve dan penekan sis-

tem hydrolic pengatur tebal.

Keuntungan sistem ini adalah pada

sistem deteksinya, karena tidak perlu

kontak dengan bahan yang diatur te-

balnya dan dapat digunakan terus-

menerus tanpa mengganggu proses serta

memungkinkan ber-operasi pada proses

bertemperatur tinggi. Sistem ini me-

nggunakan pengatur atau pengolah mi-

kro-Z-80 yang akan mengolah data s-e-
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hingga proses pengaturan menjadi aku-

rat dan danat mengurangi variasi ha-

sil produksi.

Sistem ini h^nya peka untuk ne-

ngatur plat aluminium yang tebalnya an-

tara 0,6 mci dan 1,15 ram dan dapat

diperbaiki kepekaannya dengan memper-

baiki sistem deteksinya.

PRINSIP DASAR TRANSM1SI NUKUR GAUGE

Untuk mengukur tebal plat alumi-

nium yang menggunakan sisten; radiasi

nuklir secara transmisi digunakan hu-

bungan sebagai berikut :

1

Jo

In I
dlkonversi ,

ke In l n I °

Ganbar 2. Karakteristik atenuasi.

Jika persamaan (1) dikonversikan ke In

maka persamaan tersebut menjadi

In I = In Io - u px atau

x = 1/u p ( I n I o - In I )

Setelah persamaan (1) dikonversikan ke

In akan terlihat hubungan linier antara

In I terhadap tebal bahan.

dengan :

I = Intensitas radiasi sebelum me-

lalui bahan

I = Intensitas radiasi setelah me-

lalui bahan

x = Tebal bahan

p = Kerapatan bahan

u = Koefisien adsorpsi massa

I I Uctcktor

nlh i- raitiasi

•nibar 1. l -r ins ip |,<.|,Kuk.irali lianan
si'L.-irn trair.1,'11--. i

Pada persamaan (l) terlihat bahwa in-

tensitas radiasi setelah melalui ba-

hcin akan menurun secara eksponensial

terhadap tebal bahan.

PIRANTI KF.RAS SISTEM Pt.NriATdK TEBAL

PLAT ALUMINIUM

Blok diagram sistem adalah sebagai

berikut (Garabar 3) :

KangkcuxLn Pmbe.wtuk PoCia. Rang-

kaian pembentuk pulsa akan membentuk

pulsa nuklir menjadi bentuk pulsa di-

gital yang siap sebagai pulsa masukan

ke sistem komputer (Garabar 4). Prinsip

kerja sistem pembentuk pulsa adalah

sebagai berikut. Bentuk pulsa yang di-

hasilkan oleh detektor GM merupakan

pulsa nuklir yang tinggi pulsanya ber-

gantung pada jenis sumber radiasi yang

digunakan, besarnya tegangan tinggi dan

resistor iK2. Pulsa itu akan melewati

komparator LM-331 dengan tegangan refe-

rensi yang lebih besar daripada tega-

ngan noise (critical noise). Setelah

keluar dari komparator pulsa nuklir

akan berbentuk persegi, dan setelah
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detefctorJGM

Uambar S. Blok diagram sistcm pengatur tebal
plat aluminium.

3k 3

GM

100k keluaran
ke CTC
mikrocomputer

(iambar 4. Uangkaian pembcntuk pulsa.

melalui rangkaian smith triger 74 13

pulsa itu telah memenuhi standar ting-

kat TTL. Kemudian, pulsa itu diatur le-

barnya oleh rangkaian monostabil mul-

tivibrator, dan bergantung dari R dan C

yang terpasang.

Pulsa yang keluar dari sistem pembentuk

pulsa ini siap sebagai tnasukan sistem

pencacah pewaktu tnikrokomputer.

Rangkouan Pwcacah Pwakta. Ran«-

kaian pencacah pewaktu (CTC) Z-80 adu-

lah suatu pencacah pewaktu 4 kanal yang

dapat diprogram, dan peinrograraannyii

diawali dengan program inisialisasi

Pulsa masuk tnelalui CLK (TrR 0) dan

pulsa ini akan menghitung turun isi roj

gister down counter. Saat hitungan tnen-

capai nol, tnaka akan keluar pulsa zero

count dan register down counter secara

otomatis terisi kembali oleh register

time constant (Gambar 5).

Setelah melalui gerbang 74 13 pulsa-pul-

sa masuk ke nasukan kanal Nol (CLK/Trg

0) dan keluaran dari pencacah kanal Nol

(ZC/ToO) dihubungkan ke tnasukan kanal

Satu (ClK/Trg I) sehingga merupakan

pencacah berderet dua kanal atau 16 Bit

pencacah dengan pembacaan maksimal

65535.

Isi register down counter dapat

dibaca setiap saat (8 Bit - 8 Bit) oleh
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input o
r 7413 P

clk(Trg

7.0(To 0)

clkCTrg

PB 0

0)

I)c CTC
2-80

PIO
Z-80

8 data Bus

9. Control Bus

kp CPU 7-flfl

liambar S. Rangkaian pencacah pewaktu (CTC) .

O +SVolt

BC547B

ke CPU

b2 '{ ZLZ J
STATOR

MOTOR LANGKAH

G'ambar 6 . Rangakaian antarmuka ke
motor lanj>kah.

CPU clan untuk keperluan ini dibaca

setiap satu detik plus delay . Pengger-

bangan (gating) sistem pencacah ini di-

lakukan oleh PIO (Paralel Input Output)

Z-80. Pembukaan gerbang dapat diatur

lama membukanyii sesuai dengan delay

program yang dibuat.

Rangkcuxin Antanjmuka dafu. Ulkfiokom-

pateA fee UOX.OH Lanc^kah. Agar taikrokora-

puter dapat nemutar posisi motor lang-

kali maka diperlukan sebuah rangkaian

antarmuka yang terdiri atas PIO-Z-80

d.in doLapan buah transistor penguat a-

rus (Ganbar 6).

Si stem ini menggunakan motor langkah

Sanyo Denki dengan catu daya 4,7 volt,

1A dan kemampuan berputar 1,8 derajat

per langkah. Untuk dapat memenuhi kebu-

tuhan daya motor langkah maka diper-

lukan penguat arus yang terdiri atas

transistor BC54 7 dan 2N3O55 sehingga

dapat menguatkan arus yang keluar da-

ri PIO Z-80 menjadi besaran arus yang

dapat memutar motor langkah. Agar dapat

berputar, maka motor langkah ini harus

diberi konbinasi Bit sebagai berikut :
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putar
lean an

a1
1
1
0

' 0

a2
0
0
1
1

b1
1
0
0
1

b2
0
1
1
0

i. putar
kiri.

I

I

RangkcUan Te.ga.ngan Tinggi. Rangka-

ian tegangan tinggi diperlukan untuk

mencatu cegangan detektor GM dan tersu-

sun oleh beberapa bagian, yaitu osila-

tor, pulse width modulator (PWM),

comparator, HV multiplier, dan HV con-

trol. Prinsip kerja sistem rangkaian

tegangan tinggi adalah sebagai berikut.

Penguat op-amp AI (Gambar 7) sebagai

peinbangkit gelombang gergaji yang rise

time-nya bergantung pada besarnya R5

dan Clj sedangkan amplitudo gelombang

gergaji bergantung pada besarnya tega-

ngan V3 yang terdapat pada masukan

non-inverting penguat Al. Keluaran dari

pernbangkit gelombang gergaji akan dima-

sukkan ke sistem PWM A2 dan keluaran-

nya membentuk gelombang persegi yang

lebarnya bergantung pada tingkat tega-

ngan searah V4 pada masukan inverting

PWM A2, makin besar tegangan V4 maka

makin kecil lebar gelorabang persegi

yang dihasilkan. Gelombang persegi yang

keluar dari rangkaian PWM akan rnerupa-

kan masukan base transistor TI. Bila

transistor Tl bekerja maka terjadi arus

yang besar pada kumparan primer trafo

dan bila transistor tidak bekeria

(off), maka energi yang disimpan di-

pindahkan ke kumparan sekunder yang

menghasilkan tegangan imbas yang besar

melintasi kumparan sekunder. Kumparan

sekunder trafo dihubungkan pada jaring-

an multiplier yang akan memperbesar

tegangan peak to peak lewat kuraparjn

sekunder tiga kali. Tegangan tinggi

•yang keluar dari HV multiplier diunpan

balik melalui R19 dan .124. Besarnya

tegangan tinggi yang dikehendaki dapat

diatur melalui ketiga potensiometer

RvI, Rv2, dan Rv3. Fungsi komparator A3

membandingkan tegangan acuan pada pin2

(+) dari masukan komparator A3 dengan

tegangan umpan balik. Setelah melalui

filter R12 dan C4>maka keluaran kom-

parator A3 akan merupakan masukan dari

rangkaian PWM. Dengan pelengkap penga-

tur umpan balik dan stabilitas keluar-

an, besarnya tegangan keluaran yang

bervariasi dapat ditanggulangi.

PEftANGKAT LUNAK SISTEM PENGATUR TKBAI

Perangkat lunak yang digunakan un-

tuk melaksanakan sistem pengatur to-

bal plat aluminium menggunakan bahasa

mesin (assembler) pengolah mikro Z-80

yang mempunyai 158 instruksi. Untuk

metnudahkan pelaksanaannya, program ini

disimpan dalam bentuk bahasa mesin £-80

di dalam EPRON 2K x 8 Bit.

Sistem pengatur yang pengaturannya

menggunakan bahasa assembler atau mesin

inempunyai kecepatan pelaksanaan lebih

cepat bila dibandingkan dengan bahasa

Basic atau Fortran, dengan pengolah

mikro Z-80 yang memakai kristal 3,58

MHz kira-kira mempunyai kecepatan pro-

ses dalam satu cycle op-code 0,5 mi-
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+12V

R2

C3 ±

Gambar 7. Rangkaian tegangan t ingg i .

krodetik (2 MHz).

Diagram alir sistem tebal adalah

sebagai berikut : (lihat diagram)

PENGAMATAN, PERHIUINCAN. PAN ANAI.I.SIS SISTF-M

Tabel 1. Hasil pengukuran dengan perisai aluminium.

Pengukuran
ko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Junilah

Kata-rata

Cacahan
(Cps)

454
472
446
471
461
472
458
483
464
470

4651

465,1

0,28

382
367
386
37!,
371
37d
361
2S'5
347
346

3704

369

0,56

280
297
294
299
286
293
283
2/2
272
279

285,5

28.4

Cacahan,

1,06

197
198
210
202
181
190
181
189
188
207

1943

193

1,24

154
120
114
131
125
123
148
142
141
151

1359

135

Cps

1,32

128
116
107
101
119
112
117
119
131
106

1156

115

(mm)

1,80

50
56
54
54
58
71
53
53
55
54

558

55

2,31

40
32
33
24
29
26
27
33
40
23

307

30

2,35

26
32
16
30
18
22
25
29
31
25

254

25

3,00

3
6
2
6
2
1
7
1
1
5

34

3
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Rata-rata I dikonversikan ke In I se

hingga didapat sebagai berikut :

In I.
1

5,91
5,65
5,26
4,90
4,74
4,00
3,40
3,21
1,09

38,16

xi
tebal
plat

0,28
0,56
1,06
1,24
1,32
1,80
2,31
2,35
3,00

17,72

In l..x.
I l

1,655
3,164
5,576
6,076
6,257
7,200
7,854
7,544
3,270

48,596

x2
l

0,0784
0,3136
1,1236
1,5376
1,7424
3,2400
5,3361
5,5225
9,0000

42,3342

Koefisien atenuasi masa :

9 £(I,n JiXi) - Z (Xi) Z (Lnli)
u p = _ _

m 9 U Xi2) - (f: x i ) 2

ump = 1,739

Persamaan linier antara nl terhadap te-

bal plat aluminium X sebagai berikut :

Ln I = 6,14 - 1,739 X

Menurut standar

statistik industri, bahwa kepekaan pen-

cacah yang baik harus memenuhi hubung-

an 2<u p x <1 yang mana u p = atenu-
m ni

asi massa dan x = tebal aluminium. Ter-

nyata setelah dihitung dari sembilan

sample yang memenuhi kriteria di atas

hanya untuk tebal aluminium antara 0,6

mm dan 1, 15 mm.

Jadi', sistem pencacah yang dibuat

hanya peka terhadap tebal aluminium

antara 0,6 mm dan 1,15 mm dan per-

hitungan standar uji chi square

X2 -

didapat harga uji chi square 4,8 dan

memenuhi standar kestabilan yang baik,

yaitu antara 3,35 dan 16,92.

Hasil perhitungan menunjukkan bah-

wa sistetn ini hanya dapat digunakan un-

tuk daerah ukur yang sempit, yaitu an-

tara 0,6 dan 1,15 mm tebal alumi-

nium.

KES1MPULAN

Keuntungan sistem nuklir adalah

pada sistem deteksi, yaitu tidak perlu

kontak dengan bahan yang diatur te-

balnya dan dapat dipergunakan terus-

menerus tanpa ikut dengan proses atau

tnerusak bahan, serta memungkinkan da-

pat beroperasi pada proses bertempera-

tur t inggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. HALKIAS, M., Integrated Electronic,
Analog and Digital Circuit Sys-
tem, McGraw-Hill, Kogakusha, Ltd.
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166



In is ia l isasi
PIO PBO sebagai gerbang
CTC 0 sebagai pencacah
CTC 1 sebagai pencacah
PIO-A sebagai rcasukan

[ Buka ge/hang satu detikj*~

Anbil data d ig i t terendati daH CTC 0 dan
masukan ke accumulator kemudian ubah
menjadi pencacah naik dan siropan ke RAM

Ambil data digi t paling berarti dari CTC 1
dan masukkan ke accumulator kemudian ubah
menjadi pencacah naik dan simpan ke RAW

Ambil data set point 16 R1t dari PIO-A
dan masukkan ke memori (RAM)

6
Kurangi data actual yang herasai
dari CTC 0 dan CTC 1 dengan data
set point yang berasal dari PIO-A,
hasilnya simpan di memori sebagai
data kesalahan (error)

o
Ambil data

rror dan uji nilain
positif, nol

negatif

jika negatif -jika positif

Kalikan data error
dengan koefisien
transfer sistem dan
hasilnya merupakan
nilai langkah

Put&r motor langkah
ke kiri sebanyak
nilai langkah

Nol
Kalikan data error
dengan koefisien
transfer sistem <fan
hasilnya merupakan
n i la i lanqkah |naka

Putar motor langkah
ke kanan sebanyak
n i la i langkah

Pindahkan data actual di memori
yang berasal dari CTC 0 dan CTC 1
ke memori tamoil.

Ubah data 16 Rit di iromori tampil ke datal
RCO 5 d ig i t dan simpan di memori BCD |

Ubah data BCD 5 digi t di memori BCD ke data
Hex 7 segroen dan tampilkan hasil pengukuran
kemudian bunyikan tone

Diagram
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DfSKUSI mm) .

IYOS SUBKI :

1. Berapa biaya yang dipeTlukan

membuat sistein ini ?

2. Bagaimana pertampilan dan kesudahan

sistem ini berdasarkan uji lab ?

3. Apakah sudah ada uji lapangan ?

4. Apa rencana Anda selanjutnya ?

5. Apakah ada industri yang berminat ?

DJOKORAYONO :

1. Belum pernah dilakukan perhitungan

biaya.

2. Belum andal, karena belum pernah

diuii coba di pabrik aluminium. Pe-

nampilan beriipa prototip sederhana

dan perlu pengembangan.

3. Belutn ada uji lapangan

4. Perlu uji coba lapangan dan per-

baikan sistem. Hal ini memerlukan

koordinasi antara industri aluminium

BUMN/Swasta dan BATAN.

5. Industri yang berminat adalah untulc

tebal kettas/basis weight .yaitu. PT.

Leces, BBS, dan PT. Padalarang.

137,
INDROJONO :

Apakah berkas radiasi dari sumber 1 J /Cs

dikolimasi (menggunakan kolimator); ka-

lau y.i, berapa diameter kolomator un-

tuk berkas sinar tersebut ?

DJOKORAYONO :

Belum mengguririkan kolimator yang baik

(belum ada porancangan kolinator yang

nemenuhi syarat). Diameter = 0,5 cm (5

MAURIT2 L. TOBING

Dalam hal penentuan kualitas/ketebalan

bahan dengan metode nucleonic gauge,

perlu suatu alat pengontrol. Sistem

yang terkait itu perlu dikalibrasi se-

cara terpadu.

). Sampai sejauh mana keandalan alat

pengontrol/pengatur tebal plat alu-

minium yang Anda lakukan ?

2. Apakah penelitian Anda ini hanya

meninjau pembuatan alatnya atau un-

tuk maksud tertentu yang dapat di-

lakukan di suatu industri ?

3. Berapa persen perbedaan antara hasi^

penentuan dengan sistem gauge sec»

konvensional dan nucleonic gauge

(menggunakan s i n a r y ) , apabila Anda

telah melakukan penelitian ketebalan

bahan dengan cara gauge konvensi-

onal .

DJOKORAYONO :

1. Hanya andal untuk pengaturan tebal

antara 0,6 dan 1,5 mm. Seharusnya

antara 0 dan 100 mm.

2. Kita membuat prototipe alat, dan

dalam pembuatan perlu tahapan-tahap-

an dan perbaikan. Ini adalah tahap-

an pertama. Prototip dapat dilihat

di PPTN.

3. Saya hanya peneliti dari Litbang

Elektronika dan Instrutnentasi. Untuk

neneliti perbandingan alat konven-

sional dengan alat nuklir gauge per-;

lu bantuan petugas uji kualitas.
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Sebagai perbandingan iilah pad.j cara

k:>nveni-ional, alat ukur harus bor-

K i n,',;;ungan langsung dengan sampel

K?II i ngga sukar dilakukan pada proses

dongan suhu tinggi. Pada teknik

n.ikJir, alat tak perlu kontak dengan

s. impel.

USMAN SUDJADI :

!. Berapa sensitivitas dan efisiensi

a!at Anda ?

2. Kr'n.'ipa Anda nenggunakan Up Z-HO dan

buk.m Up tipe lain ?

3. .'.';>j.iuh nana (%) alat Anda siav; untuk

dioroduksi ?

DJOKORAYOMO :

1. Sensitivitas be I urn dihitung. Kesa-

lahan cacahan untuk lebal sesuai

Rtandar industri baja adalah :

2 1O--193 \l_ _ 6 /

}"3 JOT

K f i s i i ^ i a l a t b i l . i d i b a n d i n^kan d e -

ni',.-in ni.mual sanpi ' l j e l a s l e b i h e f i -

s i f n (l.il.-iri mcngiirangi v a r i a s i h a s i l

p ' o d u k .

?.. A h i t in i d i b u a t t ahun 1981. Pada

s:iat i t u Up yan<» nurah dan mudah

di(].!p.i!. i a l a l i Up Z - 8 0 . Pengfi:;bangan

nii'ndat ang iniingkin mengguiiakan IBI

k.ircn.-i akan l o b i h b a i k dalani p e -

ny.-i.i i.ID di CRT.

'.(. Si.fJi.rm i n i s i ; i p d i p r o d u k s i 70%, 30%

p..'1-lu porbi i ikan r . i s t c n , dan n e r l u

k'>ord i n.if; i a n l a r a DfOfrleriCMi L \ T i n -

d u s t r i a n , 15UMN, dan BATAN.

PUGUH II. :

1. Sejauh tnana Bui ld Up f a k t o r

diabaikan ? J = BI e
o
-Upx

2. Bagaimaua basil percobaan deng.u
0 0 f-t f\S J

s o u r c e l a i n , raisalnya Ra, Co ''.

DJ0K0RAYONO :

1 . B diaba Lkan.

2. Belun pernah dilakukan dengan source

lain.

JUNE M. :

I. Anda mclakukan pengukuran tebal plat

Al menggunakan sisten deteksi deng.m

sunber sinar gamma Cs dengan

aktivitas 20 uCi. Berdasarkan ana

dipilih '3/Cs ? Apakah 13?Cs terba-

ik dan sampai batasan aktivitas be-

rapa cukup efektif untuk pengukuran

tebal plat Al ?

2. Bagaimana dengan penggunaan sunber

sinar ~f yang lain ? Hal-hal ap.i yan;1,

barus diperhatikan ? Apakah sama

detigan bila menggunakan Cs i

DJOKORAYONO :

1. Dari data industri Jepang (.JAIF),

Cs dapat digunakan untuk Al, To,

dan plastik karena energinya.
90

2. Dapat, raisalnya Sr, untuk kertas

•Kt 05'
belnya) .

.K n=;»p > dan I a i n - l a i n (ada La-

SUY1TNO :

I. An.i manfaat a i a t t e r . s ebu t d i dalani
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industri sehingga perlu dipelajari ?

2. Apakah alat itu belun ada di pasar-

an ? Kalau sudah ada apa misi utama

Anda ?

DJOKORAYONO :

1 . Sangat perlu untuk mengontrol tebal

kertas atau basis weight, dan dapat

tnengontrol seluruh sistem sehingga

mengurangi variasi hasil produksi.

Banyak pabrik kertas yang metnerlukan

alat ini.

2. Sudah banyak di pasaran. Misi saya

sama dengan misi BATAN, yaitu untuk

meningkatkan kemampuan bangsa dan

menghemat devisa.

172



PENGUKURAN DEBIT ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA DENGAN METODE TOTAL COUNT

Renaningsih*, Mauritz*, Syahruddin*, dan Ursilawati*

ABSTRAK

PENGUKURAN DEBIT ALIRAH FLUIDA DALAM PIPA DENGAN METODE TOTAL COUNT. Teknik perunut radioisotop
digunakan untuk mengukur debit aliran fluida dalam pipa. Pada teknik pengukuran ini, bahan radioisotop
yang menjadi perunut diinjeksikan ke dalam fluida yang diukur, kemudian dideteksi dengan suatu detektor.
Debit ;iliran dihitung dengan metode Total Count yang didasarkan pada jumlah cacahan total perunut yang
diinjeksikan. Di laboratorium Industri PAIR-BATAN Fasar Jumat.dilakukan percobaan pengukuran debit
aliran jir dalam diameter pipa yang berbeda dengan menggunakan Br dan Cr EDTA sebagai bahan perunut.
Hasilnya .iibandingkan dengan flow meter. Hasil perbandingan dari kedua pengukuran tersebut untuk menguji
keandal«n kedua teknik tersebut.

ABSTRACT

FLOW RATE MEASUREMENT BY TOTAL COUNT METHODS. Radioisotopes total count method for determination of
the flow rate of fluid in pipes. Radioactive tracer techniques can be use for measuring the flow rate of
fluid in pipes. la this techinique the radioactive material is injected into the fluid to be measured
and then detected with radioisotope detector. The flow rate is counted with Total Count method based on
the total count of radioactive tracer to be injected. In the Industrial Laboratory of CAIR-BATAN, been
ionducted experiment, on water flow rate in different diameter of pipes using Bromine-82 and Chrom-51
EDTA JS tracer. Using the flow meter, the results can be compared. The ratio of the two measurements
will determine the realibiry nt both techniques.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan indus-

t r i yang sangaC pesat dewasa ini, di-

perlukan suatu teknologi yang lebih

canggih untuk menunjang operasional in-

dustri tersebut.

Untuk keperluan proses industri,

diperlukan berbagai aliran fluida yang

disalurkan melewati pipa dengan berba-

gai bentuk dan ukuran. Untuk mengeta->

hui atau raenentukan fluida yang masuk

dalam suatu proses diperlukan pengukur-

an jumlah fluida yang nengalir per sa-

tuan waktu atau biasa disebut debit..

Selama ini untuk nengetahui debit a l i r -

an fluida dalam pipa digunakan alat-a-

lat penftukur, antara lain pelat orifi-

*Pusat Aplikaiij Isorop <i;;n K;id:asi,
" F a k u l t a s Tnknil- Imlir ' <-\ . ITS 10 rjci

Surnltaya

ce, tabung pitot, tabung venturi, dan

flowmeter. Alat tersebut dipasang pada

pipa di daerah aliran yang akan diukur

debitnya. Keterbatasannya adalah ber-

gantung pada diameter pipa dan jenis

aliran fluida.

Dengan kemajuan teknik nuklirf ter-

utama dalatn hal pemanfaatan bahan

radioisotop, telah dikembangkan suatu

teknik pengukuran debit aliran fluida

dalam pipa yang lebih dikenal dengan

istilah teknik perunut radioisotop (Ra-

diotracer technique). Teknik perunut

ini metnanfaatkan sifat-sifat radiasi

bahan radioisotop. Paparan radiasi yang

dihasilkan dapat dideteksi dengan de-

tektor.

Ada empat metode untuk mengetahui

debit aliran fluida dalam pipa, yaitu :

173



Isotope dilution; Isotope velocity;

Continuous sample; dan Total count (1,

2).

Dalatn percobaan ini yang dipakai

ialah netode Totaj^ count dan sebagai

media kerja adalah air (2). Untuk me-

ngetahui debit aliran fluida, bahan ra-

dioisotop yang dipakai sebagai perunut

diinjeksikan ke dalara aliran fluida

yang akan diukur kemudian pada iarak

tertentu, dideteksi oleh sebuah detek-

tor sintilasi Nal (TL).

Pengukuran debit dapat dilakukan

sepaniang pipa, di daerah nana saia.

Keunggulan teknik nuklir ini adalah

tidak terbatas diameter oipa tnaupun

jenis aliran fluida.

TF.ORI

Pada metode "Total Count", bahan

perunut dengan akt iv i tas tertentu d i -

injeksikan ke dalam al iran pada jarak

tertentu dari t i t i k injeksi di nana

isotop sudah bercampur secara homogen

dipasang sebuah detektor (Gambar 1).

Detektor dihubungkan dengan pencacah

yang akan nencatat cacahan to ta l pa-

da SL\at semua bah«n perunut melewati

detektor.

I,aiu a l i ran f lu ida dapat dihitung denRan

mrmnkni perr.amaan bprikut •

k u r a n g i back g round) Coum/men te a t a u
cptn.

f " Faktor ka l ib ras i (ditentukan dart per-
cobaan) atau (Cpm)(Cc)(uCi)" .

Q - L a j U flliran t t g i t l A ( m l / m e n i t )

A - A k t i v i t a s t o t a l bah.ir. pe runu t ( M C M

N - Cac.-th.in t o t a l bp . r ' . ih (c . tcahan t o t a l d» -

Gambar 1. a) Diagram pengukuran debit
aliran d^ngan metode
total count.

b) Kalibrasi radioisotop.

BAHAN DAN METODE

Radioisotop yang akan digunakan

sebagai perunut harus dikalibrasi dahu-

lu untuk nencari hubungan kuantitatif

antara besar cacahan dan konsentrasi

(I, 3). Kalibarasi ini dilakukan pada

konsentrasi yang bervariasi dalam ta-

bung pipa yang berukuran sama dengan

pipa yang akan digunakan dalam per-

cobaan sehingga didapatkan perlaku-

an yang sania antara penentuan faktor

kalibrasi dan pengukuran yang akan di-

lakukan .

Dalara percobaan ini, jenis fluida

yang akan diukur adalah air dan sebagai
82

bahan perunut ialah radioisotop Br

dan Cr EDTA. Percobaan dilakukan de-

ngan kecepatan aliran tertentu dan pada

dianeter pipa yang berbeda (1"; 1,5";

2").
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Ka-tLbsuu-L Rcidio-iiotop. Pada perco-

baan ini dibuat delapan jenis konsen-

t r a s i dari Br dan ' Cr HDTA. Untuk

s.iLu jenis konsentrar.i larutan d i tu -

angkan ke dalam tiga buah oipa dangan

c'ianeter 1"; 1,5"; 2"; kemudian d i l a -

kukan pencacahan dengan nenggunakan de-

tektor s i n t i i a s i . Sebelun oencacahan

dilakukan pengukuran Back Ground.

Hasil pengukuran berupa kurva ka-

l ib ras i radioisoto? (Ganbar 2 dan 3) .

Denp;an nenggunakan kurva kal ibras i ini

danat ditentukan fakcor kai ibrasi F,

untuk pipa 0 2"; 1,5"; dan i".

100 r

2 inci

1,5 inci

ti
o
IS

u 20

0 £
150 200

Konsentrasi
4

(wimbar 2. Kurva kaiibrasi lir pada ta-
bling pipa V) 2", 1,5", dan 1"
(•'-l;<ikti)r k.'ilibrnsi , cpni/tiiCi/ml)

I'zngukufian VzbJUi MLLnan KUt OoJLam

F-ipct. Bengan menf»ctahu i harga dari fak-

tor kai ibras i "(F), akLivitas radioiso-

top (A), dan jumlah cicahan (N), maka

debit al iran (Q) danat dihitung se-

suai don'»an nersanaan I. Kenudian, data

0 2 inci

1,5 inci

1 inci

200 400 600
Konsentrasi
fxlO"4 uCiAnl).

Gambar 3. Kurva kaiibrasi Cr EOTA
pada tabung diameter 2",

1,S", dan 1 " I:-F,iktor ka-
i ib ra s i , cpm/(pCi/nil)

yang didapatkan dibandingkan dengan da-

ta yang ditunjukkan oleh flovraeter se-

bagai pembanding (Tabel ) dan 2).

Dapat dilihat bahv;a hasil penp.u-
£2

kuran debit air dengan isotope Br

havnpir sania dengan hasil pengukuran

dengan flow meter, sedangkan pengukuran

dengan isotop " Cr SDTA hasilnya sangat

berbeda dengan penunjukkan f1owmeter.

Hal ini mungkin disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu :

- Adanya gangguan dari cacahan "back-

ground" yang berfluktuasi selama per-

cobaan dilakukan.

- Penyediaan bahan radioisotop Cr ED-

TA yang tidak senpurna sehingga ti-

d-ik tercanpur atau berdifusi senpur-

na dengan fluida yang diukur.

- Adanya »el fi:itiuiu'. udara dalam aliran
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Tabel 1. Perbedaan pengukuran antara debit aliran fluida dengan
"flow meter dan total count".

Flow meter

(liter/menit)

83,01

116,42

140,34

82,64
112,59

134,23

Metode Total Count

(liter/menit)

61,47*

112,65*

158,09*

86,22**
115,24**

96,28**

9

9
0

0
0
0

Keterangan

1 inci

1,5 inci

2 inci

1 inci
1,5 inci

2 inci

Aktivitas total °*Br yang diinjeksikan 14,15 pCi.
Aktivitas total Br yang diinjeksikan 35,38 uCi

Tebel 2. Perbedaan pengukuran antara debit aliran fluida dengan
flow meter dengan metode "total count".

Flow meter

(liter/menit)

75,58

111,79

135,78
75,51

108,27

136,59

Metode Total Count

(liter/menit)

9,52*

75,83*

23,01*
11.47**

30,88**

110,02**

P
0
0
0

0
0

Keterangan

1 inci

1,5 inci

2 inci
1 inci

1,5 inci

2 inci

51 ,Aktivitas total 5iCr EDTA yang diinjeksikan 170,092 pCi.
Aktivitas total Cr EDTA yang diinjeksikan 340,184 pCi,

fluida pada saat percobaan dilakukan,

akibatnya petnbacaan flowmeter^ tidak

presis i.

KESIMPULAN

Pengukuran debit aliran air dalan

pipa dapat dilakukan dengan metode to-

tal count. Metode perunut bisa dipa-

ka i pada nengukuran debit untuk berba-

oai macam diameter dan jenis fluida de-

ngan catatan, radioisotop yang dipakai

seba^ai perunut harus dapat bercappur

semourna dengan fluida yang akan diukur

debi tnya.
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STUDI PELAPISAN KAIN POLIESTER 100% DENGAN LATEKS ALAM IRADIASl UNTUK

I4AHAN JASHUJAN

I r i a n t o Edi Pramono*, Marga Utania**, dan Isminingsih G.***

ABSTKAK.

STUD! PELAPISAN KAIN POLIESTER 1002 DENGAN LATEKS ALAM IRADIASI UNTUK BAHAN JAS HUJAN. Dua faktor
proses pelapisan kain dengan laceks alara iradiasi yang mengandung isosianat 10 psk (per 3eratus bagian
berat karet), yaitu waktu pemanasan I, 1,5, 2, 2,5 menit pada suhu 150°C, dan jumlah pelapisan I, 2, dan
3 kali telah dikerjakan. Parameter penting untuk menguji sifat jas hujan, yaitu daya penyerapan, tekanan
hidrostatis, clan kekuatan tarik kain telah dievaluasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kain
poliester yanj; dilapisi dengan lateks alam iradiasi akan meningkat tekanan hidrostatik dan kekuatan
tarik bila lama pemanasan dan jumlah pelapisannya meningkat, sedang daya serap air menurun. Kain yang
dilapisi dengan film karet dari lateks alain iradiasi setebal 40 mikron (2 kali pelapisan), kemudian
dipanaskan 150 C selama 2,5 menit akan menghasilkan kain poliester berlapis film karet sebagai bahan jas
hujan yang t̂ikuo memeauhi standar pemakaian.

ABSTRACT

COATING STUDI OF 100% POLYESTER FABRIC WITH IRRADIATED NATURAL LATEX FOR RAINING COAT MATERIAL. Two
factors of coat ing process of 100% polyes te r fabr ic with i r r a d i a t e d na tura l l a t ex which content 10 phr
(par t hundred r a t i o of rubber) of i soe iana te i . e . time curing of I, 1.5, 2, 2.5 minutes â nd total number
of coat ing 1, 2, 3 times have been ca r r i ed ou t . The importance p rope r t i e s of raining coat i . e .
percentage of water absorpt ion , hydros ta t i c pressure and pul l s t renghth have been evaluated . The r e s u l t s
showpfi haf '.)) increas ing of curing time and number of coat ing the hydros ta t ik and pull strength of
polyes ter >_uar.ed f.ihric inc reases , and the percentage of water adsorpt ion decrease . The polyes ter fabr ic
.?oatp<l by i r r ad ia t ed n a t ' i ' a l with the film th ikness of 40 micron (two rime c o a t i n g ) , and the curing time
•if 2,5 *iir,ur»i: ar !50 C, can producp a ra in ing coat fabr ic as well as requi red .

PENDAHULUAN

Proses pelapisan kain dengan meng-

gunakan l a t ek s alam yang d ivu lkan i sa -

s i belerang untuk bahan j a s hujan sudah

lama dikerjakan orang dan sudah d iko-

mers ia lkan . Proses in i memerluk.in ba-

han kimia tambahan cukup banyak, ya i t u

bahan pemvulkanisasi , pencepat , peng-

g i a t , pelunak, dan p e n g i s i . Hasilnya

menunjukkan bahwa kain yang d i l a p i s i

oleh kar r t a 1 nm memiliki persen tase

penyeranan a i r rendab dan tekanan h i -

d r o s t a t i k t i n g g i , namun bau yang ditni-

1ikinya kurang onak, karena adanya ba-

• I n s t i t u t Teknoloj-i T c k s t i ] , Hiindimt;
*'•Pus at Aplikasi Isotnp dan Kndi;isi , liATAK

***Calai I'.nsar I'cncl i t i a n <lan l
liulnstri T<;k';ti], Handum;

han kimia tambahan tersebut (1, 2).

Lateks alam iradiasi merupakan

lateks alam yang sudah divulkanisasi

dengan sinar gamma Co, tanpa raenggu-

nakan bahan kimia tambahan tersebut,

sehingga bila digunakan untuk bahan pe-

l^pis kain di samping mengurangi ba-

u, juga lebih hemat bahan kimia tambah-

an (3, 4). Oleh karena daya rekat anta-

ra kain poliester dengan karet alam

kurang begitu kuat, maka perlu adanya

bahan perantara yang dapat tnelekatkan

kain dengan karet. Bahan perantara ini

ialah isosianat. Reaksi antara iso-

sianat dengan karet dan poliester JOOZ

akan lebih cepat, bila dipanaskan pada

suhu 150 C selama beberapa menit (5).
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Berdasarkan data tersebut, maka

dalam makalah ini akan dibahas studi

pelapisan kain poliester 100% dengan

lateks alam iradiasi yang mengandung

bahan perekat isosianat. Beberapa fak-

tor proses pelapisan,yaitu kadar iso-

sianat dalam lateks, iumlah pelapisan,

waktu pelapisan pada suhu 150 C, telah

dilakukan. Parameter yang ada kaitannya

dengan kualitas jas hujan yaitu : per-

srn penyerapan, peretnbesan, tekanan hi-

drostatik, uji siram, dan kekuatan

tarik telah diuji dan dievaluasi. Tu-

juan penelitian ini ialah di samping

mencari kondisi proses pelapisan yang

optimal juga sebagai bahan informasi

kepada para pengusaha pertekstilan

tentang produk baru yang dapat diguna-

kan untuk b.ihan pel apis kain.

BAHAN DAN Mf-.TODE

Bahun. Bahan yang digunakan di

dalam penclitiun ini ialah kain dari

sprat poliester 100% filamen dengan

nomor beu.ing lusi Td (tex) 125,5 dan

nomor homing pak.in Td (tex) 166,

miyam.in kain polos, kerapatan benang

lusi 90 lifilai per inch, korapatan

bonanj> pakan 63 helai per inch, borat

k.iin 95 gram per meter kubik. Kain ini

dipcrolrli dari PT ADETEX, Bandung,

l-.itoks filrtm ir.jdiasi hasil proses vul-

k.ini K.IS i radii-isi dong.in si fat tcrtera

di Tabol I. Bahan perekat isosian.it

flong.m narna dap.ang DKSMOOUR RK Bayer

AC.

Beberi.pa macam alat

yang digunakan adalah rakel dari kaca

setebal 5 mm, dengan sudut miring 'i'i .

Instron Tester Type 1122 unt.jk

menentukan kekuatan tarik kain, d<jn

alat-alat untuk menentukan Lahan si ram.

tekanan hidrostatik, kekakuan, daya

serap air sesuai dengan standar SII.

MfciodC. Metode penelitian yang di-

lakukan dalam penelitian ini ada tiga

tahap, yaitu sebagai berikut.

1. Pembuatan pasta lateks alam iradi-

Lateks alam iradiasi diberi bahan

pengental aglinat sebanyak 1%, kemudian

dikondisikan. Pasta ini dicampur dengan

bahan perekat isosianat sebanyak 5, 10,

15, 20, dan 25 psk (per seratus bagian

berat karet).

2. Pelapisan kain poliester 100% dengan

lateks alam iradiasi.

Kain poliester 100% diletakkan di

atas kaca yang mendatar. Dengan menggu-

nakan rakel, kain tersebut dilapisi

dengan lateks alam iradiasi sebanyak 1,

2, dan 3 kali pelapisan. Kain yang

sudah dilapisi dengan lateks alam ira-

diasi tersebut dipanaskan pada .suhu

I5O°C selama I, 1,5, 2, dan 2,5 men•t.

a n si fat f isik dan mekanik

jj j_£ hujan.

Beberapa parameter yang perlu

dianati untuk menguji kualitas ias

hu.ian, yaitu daya rekat, persentase



perembesan, daya serap air, tekanan

hidrostatik, dan kekakuan kain, prose-

durnya disesuaikan dengan Standar In-

dustri Indonesia (6).

(IAS1LDAN PEMHAHASAN

KadaA liOiAjdnaX. Kadar bahan pere-

kat isosianat di dalam lateks alam ira-

diasi adalah 0, 5, 10, 15, 20, dan 25

psk. Gambar I menunjukkan bahwa daya

rokat kain dengan karet mencapai maksi-

mal pada kadar isosianat 10 psk, baik

daja rekat arah lusi wau^km pakau.

Kenaikan ini disebabkan karena pada

permukaan poliester yang merupakan gu-

gus polar mengadakan ikatan Van der

Wall dengan permukaan film karet alam

mencapai maksimal pada kadar tersebut,

tetapi dengan bertatnbahnya kadar isosi-

anat, maka jarak antara keduanya makin

besar sehingga ikatan Van der Wall-

nyapun berkurang (7)- Selanjutnya untuk

moneliti kondisi optimal iumlah pelapi-

Sdn dan waktu pemanasan digunakan kadar

i.sosianat 10 psk.

Jumlah PelapiACLn. Tebal film karet

setiap kali pelanisan diperkirakan 20

mikron. Langkah awal untuk mengeta-

hui jumlah pelapisan seoptimal mungkin

adalah daya serapnya terhadap air. Gam-

bar 2 menunjukkan bahwa dengan naik-

nya jumlah pelapisnn, daya serap air

menurun dari 27Z pada sekali pelapi-

san meniadi 19% pada dua atau ti-

ga kali pelapisan, sedang daya serap

kain sebelum dilapisi adalah 100%. Jadi,

di sini terlihat bahwa dengan dua kali

pelapisan daya serap airnya cuk'!y

rendah. Tekanan hidrostatik, kekuatan

tarik dan kekakuan kain meningk;iL

dengan naiknya jumlah pelapisan. Na-

iknya tekanan hidrostatik disebabkan

iknya tekanan hidrostatik disebabk.iii

celah antara benang dalam anyaman k;>in

sebagian besar tertutup oleh karet alam

iradiasi. Naiknya kekuatan tarik dise-

babkan oleh film karet dari lateks alam

iradiasi mempunyai tegangan putus yang
2

cukup tinggi, yaitu sekitax 200 kg/cm .

Naiknya kekakuan disebabkan oleh laleks

alam iradiasi setelah diberi bahan

pengental dan perekat menjadi sangal

kental, seperti pasta, sehingga kain

yang dilapisi lebih kaku, walaupun

sekali pelapisan. Meskipun demikian,

kain yang dilapisi oleh karet alam

iradiasi dengan kekakuan sekitar 170

cm.mgr. masih dapat diterima sebagai

bahan jas hujan.

Waktu Vma.YiaAO.Vl. Tujuan pemanasan

ialah untuk mempercepat reaksi antara

isosianat dan poliester, dan mempcr-

cepat keringnya kain setelah dilapisi

dengan lateks alam iradiasi sehingga

mempermudah proses selanjutnya. Waktu

pemanasan yang diamati ialah 1, 1,5, 2,

dan 2,5 menit. Hasil pengamatan secara

visual menuniukkan bahwa kain sudah

kering pada pemanasan 2 menit. Gambar

3 raenuniukkan bahwa dengan naiknya

waktu pemanasan, daya serap air menurun
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sedikit, sedang tekanan hidrostatik,

kekuatan tarik, dan kekuatan kain me-

ningkat secara maksimal.

Oleh karena sampai saat ini per-

syaratan standar pemakaian jas hujan

beluin dimuat di dalam SII, maka untuk

mempermudah masalah, pada label 2 di-

saiikan perbandingan sifat fisik dan

mekanik antara kain jas hujan hasil

percobaan dengan kain ias hujan yang

diiual di pasar. Tabel ini menunjukkan

bahwa aecara umum kain poliester yang

dilapisi dengan lateks alam iradiasi

sebanyak 2 kali dengan waktu pemanasan

2,5 men it dan suhu pemanasan !50 C,

memiliki sifat mekanik dan fisik yang

cukup tnetnenuhi syarat untuk digunakan

sebagai bahan ias hujan, yaitu : daya

serap air 16 - 20%, daya perembesan air

0 ml, tr-kanan h i.drostatik 67,33 cm air,

keku.Mtan tarik a rah lusi = 34,4 kf>/2,5

cm/l-cn, arah pakan 29,1 kg/2,5 cm/1

cm.

KESIMPULAN

1. Proses pelapisan kain poliester 100%

don};;jn latoks al.im iradiasi yang

borisi isosianat sebanyak 10 psk

sobaj>a i bah.in porokat dapat dilaku-

2. Kondisi optimum proses pelapisan

adalah sebagai berikut : jumlah pe-

lapisan = 2. kali (tebal + 40 rai-

kron), suhu pemanasan 150 C dcau.au

waktu 2 - 2,5 menit.
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T:'ne.l 1. S p e s i f j ' n s i latoks alam i r a d i a s i has.il produksi
ska la pi !:>••:, 17!") k,i»/l.'< um;.

i nn Nil ad

Lateks
Kadar nadatan, % 61,50
Kadar Nli;;, % 0,70
Kestabi lan mekanik, i 'et ik 1800
Kadar as.-.im lentil; e t r r i s , ° 0,04
Kekrnt.-ilMTi, i-iJ 60 - 90

Film kare t secar.i tuanjr
Modulus 6001, k<r/enr - - - 15
i'epan.can put.us, ki'/ciir - - - 202
Perp.-mian.r.an put u s , '.-, 1082
i'erp:>njan;;rui f-.tap, "• 9,7

Tahel 2. Pcrbnndinnan .sifat. f i s ik dan mekanik an ta ra kain p o l i e s t e r 100%,
kain pol io: ; tor 100°, d i lapi . s i ka re t alam i r a d i a s i , kain j as hujan
berkarct. vulkani'-'-a^i. hclorai i^ , dan kain j a s hujan yang beredar
di pas aran.

Penguji an

Daya penyerapan, ",
i).-iya peresnbesan, ir.l
'i'okanan iii .drost.atik, cm
i>ki:atan t a r i k l u s i , kg
/(•kuatan t a r i k pakan, It;;
'lebal ka in , mm
f'orat kain per m , >>
No lienann l u s i , Td.
Mo bonan» pakan, Td.
i f t a l boiianc, l u s i / i n c h , h i .
Total l)f*n;!»}> pakan/ inch, ! i l .
. I c ' i s kain

/•ny.-iinan

Kain p o l i -
e s t e r 100'!,

100
4!>1 ,0

0
17,6
17,1
0,17

i'5
12S.5
166
W
1,7-

Pol it st or
Km?,;

IV lo-

(Cain p o l i -
ostc-r 100"*
her!apis
karet alam
iradiasi

16,80
0

67,33
34,0
29,1
0,21

198,77
125,5
166

90
63

Poliester
]'.nn

Polo--.

Kain jas
hujan ber-
lapis karet
vulkani.Sc.si
belerang

4,94
4 , 0

55
24,50
25,00
0,125

121,53
75
75
90

104
Poliester

100%
Polos

Kain j a s
huj an yang
beredar di
pasaran

_

0
60,8 - ISO
24,0 - 38,6
21,8 - 34,8
0,13-0,32

163,9-251,9
78,1 - 85,9
77,6 - 84,6
62,0 - 107
50,0 -100,0
Poliester

100%
Polos
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-o- o-..
l.usi

5 10 ]:> .Mi 25

Kadar i sos i ana t (pskl

1. iiubungan antara ka<lar i sos iana l
di dalam la teks alam irar i ias i
denj*an rlaya rekat an tara kain
dengan karct pada arali lusi dan
pakan.

30

^^ i

70 " 3S-

^ 2 1 *

Kk

180'

20 •

a

SO i j a ibO-

:* 30

n i :

Juinlah pulapiK.in

Gamt>ar 2. llubunft'in antara _)umlah jivlapisaii dLiii'.ni
daya scrap a i r ( I ' ) , tckanan h id ros ta t i k
(TJ , kuKuar.ari t a n k (K) , <tan kukakn.iii
(KkJ, pida proses pe lap isun .

30

<u 20 -

/)0 -

11

Kk

^ 140

o i :; .i

Waktti {>c)fi;i7)asan fnu.'nit)

(jambar S. Hubun^an antara waktu iic-iiuiiiasaii ilcii);an
daya serap a i r (P) , tekmiiin ludros ta
t.ik (T) , kekuatan t a r i k (K) , dan ke-
kaknan (Kk) , pada proses pf lapis.in.
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DISKUS!

SKI WAHYUNI :

1. Borapa % pertambahan biaya produksi

i.is huian y.'inj' menggunakan Lateks

a 1 dm iradiasi dibandingkan dengan

j.is hujan dari l.iteks a lam yang

divulkanisasi --i- n ?

2. Pi.-rcob.-i.in ini sudab ;;anipa! skala

m./na ? Sk.-il.-j l..b atau ska! a pilot ?

I RIANT!) K!M PURNOMO :

1. S t .ud i i r - n t . m g aspc-k c k o n o m i bo l i r a

d i I . ikuk.in .

2 . P o r c o b a a n i n i b.ir'.J p a d a s k a l a l a b

d.-iii b a m d i J .-ikiik.in nn i .uk inenge t a h u i

t okni H.

N . HTI.MY :

S c l . i i n k c H i n t u r i f ' . ' j n b a l i w a l a t c k s . i l a m

i r . - i d i . i s i ( i . j p a t d i r . i i ; i n . i n l e b i h l d P u

<l i b u n d i n , ' ; k . i i i t l o n g a i i l . i l o k s a l . i r ' i > ' • ' ' ! ! ' ,

d i v n 1 k . m i s a s i s c c a r a k o n v t n s i o n a 1 ( i . i n

( I . I D . I I . i l i p i k . i i 1 . - i n . ^ s i n i : ' , p ' l d a p c I *l>- ' . s < i n ,

k c i i n l i m ; ; . ! ! ! a p . i l . i , " i y a i i ; ; d . j p i i A n d . - i

l i ' f o l c h s r - h i n i 1 , ? ' / ' ! • ' ! ( • • ' •> i r a d i a s i d a p a L

< l i { ) a k . / i s c r - . i r . i r u t i n u n t u k p ^ l . i p i s . m

; . ; ; ; l u i ' . i n '.'

I R I A N T O K O I I ' U C N ' O M O :

K ' - u n t m i l ' , . i n 1 a i i i ' i y a i a I , i h :

I . K ' . i f i i . i n y . i n i i i c K i Kc ! I i : I S ; > » . I c l a l a ' H p i ' l . i -

p i . s . m \ . : y , l i i i j . m ( I , i p . i t i l i I a i n l i . i h k . i n

y..'\ pi'H.ini.i (Ir'iiji.m w a r n . i - u a v i i n u d a

n i t u k rir.-i.-jtnbah ':> i • iil.ih.ni .

'.'.. K ••:"' -:i.i I id.il-- l.i;ri <i : p'.-r ) u1'. i': prn;'i.-s

;v l.irtif.i-i S f - p c r t i ij.id.i !'. i r: • t v i i l k . i -

nisasi bf'lerang, maka produksi k̂a-i

lebih ceoat.

3. Penggunaan zat penbantu lebih r, J '.

kit.

M. WIDJAJARTO :

Apakah pcrn.uh dilakukan penelitian pc-

nggunaan lateks alam iradiasi se-b.î ;ii

pelapis jas hujan pada manusia r,-c-

ngingat banyak manusia yang alorj; i

tt-rhadiip bali.jn latoks ?

IRIANTO EDI PURNOMO :

Hal ini belum pernafi dilakukan. Un(.uk

raengctaliui hal terscbut pcrlu dilakuk.jn

peneJitian lanjutan karcna pcnc-lit ia:i

ini baru merupakan suatu piMid;,;iuhjan.

KOCHESTRY SOFYAN :

Bah.in j,is hujan yang digunakan sebagai

pc-mbandinc, apakah dari berbagai kua-

iit.is .itciu dari kualitas tertentu ?

IRIANTO EDI PURNOMO :

Jas hujan borkaret vulkanisasi belc--

r.r.i;' yang digunakan sebagai perabi'ndin;;

adai.iii hasii penelitian Daniel SundaSi

t.iliiin 1984 di ITT Bandung. Jas hujan

yam- beredar di pasaran adalah jas

hu j.in lii-i'I.in is karet dari beber.ipa

kualilas. Daia mengeuai ini dikumpuJkan

oli-li K.il.ii 1'r-no 1 i t i.m Tekstll Jakarta

f.ihmi !<>«/(.

MAI!R!TZ I.. TOBING :

Ap.ikah ,id.i pcngaruli dosis iradiasi yanj'.
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diberikan pada ldteks terhadap serangan

fungi dan baktefi pada jas hujan yang

dilapisi dengan lateks tersebut ?

IRIANTO EDI PURNOMO :

Penggunaan dosis 3 Mrad adalah dosis

optimum menurut penelitian PAIR-BATAN.

Untuk lateks pelapis ias hujan belum

pernah dilakukan variasi dosis radiasi.

Yang ielas dengan dosis 3 Mrad tersebut

tidak timbul jamur pada kain jas hujan

yang sudah disimpan selama +_ 12 bulan.

ARYANTI :

Menurut Anda, makin tinggi suhu pemanas

awatau hasiluya mak-in. baik. Apakah suhu

I5O°C itu merupakan suhu optimal dan

bagaimana kalau suhu >150 C ?

IRIANTO EDI PURNOMO :

Suhu I5O°C adalah suhu hasil peneli-

tian, dan suhu tersebut aman untuk

tekstil khususnya serat poliester 100%,

karena titik lelehnya pada 250 C.
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RADIATION GRAFTING OF HYDROPHILIC MONOMERS ONTO POLY (4-METHYLPENTENE I

I. GRAFTING OF ACRYLIC ACID

\,mTJL s . Soebianto*, 1-. Yoshii**, K. Makiiuchi**, and 1. Ishigaki**

ABSTRACT

ACjfl. ili.i

s:ry.~r.:l I h
•IT:; in v
rc.ict i ni.

dose, ;.,r,i

inir.j.-il j.r

by x-rav
film to
depended
tliickur.pi..

I CRAFTING OF HYDROPHILIC MONOMERS ONTO POLY C4-METHYLPENTENE-1). I. GRAFTING OF ACKYl.iC
on graffin^ of arrylic acid (AAc) on poly (4-merhy) pentene-1) (TPX) with diffeu-nt
ha." been investigated under various conditions. Free radicals formed by pre-irradiatton of
nt: wi-r(- more stable than those in the presence of air and might initiate the grafting
•:nme in runtact with thr AAc. Grafting yields increased with increasing pre-irradiatien

)• tempouiure, and concentration of AAc. lower crystallinity (TPX (24U) showed higher
ng rate compared with highei crystallinity one. The distribution of grafting was observed
re analyzer. The grafting reaction proceeded gradually with time from the surface of the

thr inner patt. In high crystallinity TPX (34Z) grafting distribution in the final stage
•Til the film thickness, while in the lower cry;:tal 1 ine was homogenous regardless the film

ABSTRAK

PENEMPELAN MONOMER HIDROFILIK SECARA RADIASI PADA POLI (4-METILPENTENE-1) I . PEHEMPELAN ASAM
AKRILAT. Penempelan asam akri lat (AAc) pada poll (4-metilpentene-1) (TPX) dengan kekristalan berboda
telah d i t e l i t i pada borbagai kondisi. Radikal bebas yang terbentuk pada pra-iradiasi TPX dalam vakum
lebih s tabi l daripada dalam udara. Radikal bebas tetsebut dapat menginisiasi reaksi penempelan jika
berkontak dengan AAc. TPX dengan kekristalan rendah (24Z) menunjukkan kecepatan aval penempelan lebih
tinggi daripada kekristalan tinggi. Distribusi penempelan diaraati dengan mikroanalisator sinar-X (XMA).
Rea'<ni penempelan bccl.ing.sung secara bertahap dari permukaan ke bagian dalam film. Pada TPX dengan
kekristalan ting((i O't%), distr ibusi penempelan pada tahap akhir bergantung pada ketebalan film,
nndanp.k.in pada kckristal.in rr<nda)> m'jr.jt;i tid.ik brrganlung pada ketebalan film.

INTRODUCTION

Grafting is a convenient method in

modification of polymer. Graft poly-

merization of methyl methacryl ute (>51*A)

( I ) , 2-hydroxyethyl mctahcrylate (HRMA)

(2) ,-ind 2-clicthyIaminoethyL metucry-

l.ite (DEAEMA) (3) monomers onto poly

(vinylfIouride), polyethylene and Nylon

b have been studied to enchance the b i -

oromp.-it ihi I ly of these polymers. Radi-

al ion j^ra f I in;1, of acrylic acid onto

polyethylene has been used as ion ex-

change membrane (4) .

Poly(4-methylpentene-1) (TPX) is a

lightweight transparant polymer with

excellent heat resistance and non-toxic

polymer. It has been widely -ised in

medical products and food packaging

materials. Further use of TPX has been

developed, such as a material for hard

contact lens. Recently, hard contact

lenses are manufactured by grafting of

N-vinylpirolidfene (NVP) onto polymethyl

metachrylate (PMMA) (5). TPX, which is

endowed with water wettabil i ty by

grafting of hydrophilic monomer, such

as NVP, acrylic acid (AAc) or HEMA

might become posible to use as material

' C e n t r e fur tli<: A p p l i c a t i o n o f l s u t u p u s a m i W;uljation. NAI;A
**Tak;r;;iiti Kailiation '.'li c m is try Hi.-seari-h list ah] ishmemt., .lAl.1'1
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for contact lens because of good oxygen

permiability. Radiation grafting is an

effective method to avoid contamination

of the grafted sample by the catalysts

residue and to obtain homogenous graft-

ing in the interior portion of the sam-

ple. Moreover, these modified poly-

mers have advantageous as biopolytners.

Identification of free radiacals

in the irradiated TPX using ESR has

been done (6, 7). Free radical .stabili-

ty is lower in TPX than in polyethyl-

ene (PE) and polypropylene (PP) due to

lower crystallinity (7). Radiation

grafting of styrene on TPX has been

published (8), but so far there is no

report on radiation grafting of hydro-

phi lie monomer.

In this paper, grafting of AAc

onto various crystal Unity TPX to endow

its hydrophi1icity was investigated by

means of pre-irradiat ion technique-.

MATERIALS AND METHODS

Commercially available

poly(4-mothylpentone- I) (TPX) of grade

X-88 and X-22 obtained from Mitsui

Pet rochomic.il Industries, Ltd. were

used as the trunk polymer in the

grafting. Cryst.ill inity of the trunk

polymer wore 24% for X-22 and 34% for

X-88. Film thickness were 50-200 urn.

Acrylic acid monomer (Kanto Chemi-

cal Co. Ltd.) was passed through a neu-

tral alumina column (Wolm Pharma GmbH &

Co) to remove the inhibitor before use.

Pt.oee.du/ie o£ Gna&ting. The polymer

films of size 1.5 x 7.5 cm were washed

by acetone and dried at 25 C. Pre- i;

radiation grafting was carried out

using apparatus as shown in Figure 1.

The sample tube (A) was then scaled to

a high vacuum manifold and evacuated

overnight. It was then sealed at (V))
-3

at pressure approcimately 10 mHg. The

sample tube (A) was irradiated with a

dose rate of 10 rad/h at -78 C.

An aqueous solution of acrylic

acid in the monomer reservoir (B) was

deairated by bubbling nitrogen before

introduced to the irradiated films.

After irradiation, the cool sample tube

(A) was connected with the reservoir

and the solution was introduced imme-

diately under vacuum through (V2) and

(VI). Sample tube (A) was then dis-

connected from the monomer charging

system and soaked in a controlled water

bath to undergo grafting reaction.

The grafted films were taken out

from the solution, washed with warm

water and followed by mixture of ac.e-

ton-methanol (l:I%v). The film were

then dried at room temperature. Degree

of grafting was determined by the per-

cent increase of weight based on the

original film weight, using equation

(1) :

C = ((Wg - Wi)/Wi) x 100 (1)

G : degree of grafting (%)

Wi : weight of original film (g)

Wg : weight of film after grafting (g)
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/-.."•I/? MP.aAUMme.nt. ESR measurement

iv.i.s done using JI'-IOI, .IK.S-F'-r.i1- /-band

sped, rometer with 100-kHn moduJation.

The samples were irradiated in vacuun

.iii'1 in the presence of air at -78" C.

The. irradiated films were stored at

-73f!C, -64°C, -37°C, -24°C, 0l'c and

room temperature (2'5 C) for hour

before each mesurement to 'obtain the

decay curve. .

X--i.aij M.cc'i.o ana.Ztjze.fi: (XMAJ . The'

grafting distribution in the TPX was,'

observed by XMA (JEOL JXA-Kuperprove

77'}). The grafted poly acrylic acid

(PAAc ) was converted to sodium poly-

aery late by immersing Lhe jgpafled film

in a solution of 3 X w sodium bicar-

bonate for 4 hours at 80'C. The con-

verted film was rinsed and dried at

room temperature. The ;;rafl in;; distri-

bulion was delected as the Kodiuri in-

tensity.

OJ.SCIJSSJOM

S-fccibAJLity of) in timed V.adi.c.a i s . 'CSk

s p e c t r a o f Tl'X i r r a d i a t e d in^,v.icuum ancl
( o ,

in I h e p r e s e n c e o f a i r a I: --7S t. a r e

s h o w n in l'M;;Lire 2. T h e p e r o x i d e r a d i -

c a l s ( b ) a r e for m e d duriii>> i r r a d i -

a t i o n in. t h e p r e s e n c e o f a i r ; T h e s e v e n

line s p e c t r a ( a ) w e l l - k n o w n .>s the a l -

ky 1 r a d i c a l s a r e o b t a i n e d durinj' i r r a -

di.it ion in v a c u u m , t h i s s p e c l r a a;;r er,

w i l h t h e o n e m e a s u r e d hy N. KlfSUMO'i'O et

a!, (f,).

';'!:e decay curves of both radicals

are shown in Figure 3. Both radical •.

shows almost no decay after storage ],.r

i hour .it -78 C. Radicals begin •(

decay at around -40 C and the rale • *

decay is faster for peroxide rad i<-al ••.

than t\\e alky! radicals formed in va-

cuum. It can be seen that irradiation

in vacuum produces more stable radical

than in presence of air. The stabi! itv

of alkyi radicals depends largely on

t,he crystal! inity of TPX. They report-

ed that radicals formed in higher

crystal 1 inity TPX are more stable than

thai in lov/er crystal 1 i ty, such as 187

(6 ) .

cvt of, RzacitLon TmpanatuAQ. and

AAc ConeeuiMtfAon on Gsia.fitA.ng. Effect

of reaction temperature and AAc con-

centration on grafting of TPX are shown

in Figure 4 and 5. It was ovious that

degree of grafting increases with

increasing reaction temperature and A >.<

concentration. At high temperatui> s

such as 40 C and 50 C, degree .>i

graft in,!', linearly increases up to f>()

min and then slowly leveles off. On the

oilier hand, at low temperature such as

25 0, grafting reaction in initiated

alter an induction time more than 120

min. At higher temperature and AAL-

concentration, the AAc easily diffuse

in a large amount in the film. Accord-

ingly, in higher concentration such as

Mi/.w, the degree of grafting reaches

OZ for 240 min in the reaction tine.
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The degree of grafting oi AAc on

TPX is higher compare with grafting of

styrene reported by WILSON (8). For-

mation of AAc homopolytner was obser-

ved at 40 C and 50°C, due to hi.'?'-1 reac-

tivity of AAc.

t{\(,zct o^ Ctuj&taULLnity on Cna^t-

•O1Q. In order to confirm effect of

crystallinity on grafting, TPX oi 24%

and J42! crystal 1 irii ty were used. The

effect of preirradiation dose on both

TPX in the grafting are shown in figure

6. It can he seen that graft behaviour

in high crystallinity TPX (a) is di-

fferent Iron the low crystal Unity one

(b). Grafting rale in 34% crystal-

linity TPX (X-88) is lower than that in

24% crystal Unity (X-22). This fact at-

tributes to the depression of AAc di-

ffusion in the TPX because of the high-

er crystallinity. In case of 'SA% crys-

tal! inity TPX, final percent: of graft-

ing can be observed in less than 60

min, because liie monomer can easily

diffuse in the irradiation Ti'X ;md

reach the free radicals.

The final per' ><•' o!" grafting

depend on the pre-irradiation dose. For

both TPX, final y ..cent of grafting

increases with increasing dose because

of higher concentration of radicals

formed in the irradiated TPX.

fSHIGAKI el a 1., (9) studied (he

pro- i r rad i at ion i;r.ii~l ing of AAc on low

and liii'li-densi ty polyethylene (PK) by

I'li'Ciron beam. !t was found that the

grafting reaction is initiated by per-

oxide radicals formed during irradia-

tion. Also, in low density polyethyl-

ene (LDPE) (57% crystallinity) as well

as 24% crystallinity TPX, initial r.:-

te of grafting are faster than hi".'i

density polyethylene (HDPE). Furthermo-

re, the final percent of grafting in

LDPE is lower than HDPE (77% crys-

tallinity) due to the fact that free

radicals concentration in LDPE is lo-

wer than HDPE. In case of HDPE, final

per cent of grafting is delayed beca-

use of the retardation of monomer di-

ffusion by the high crystalline part.

on Gw&t-

•ing. The degree of grafting depends

largerly on the crystallinity and

thickness of TPX film. Figure 7 shows

the effect of thickness on grafting on

high crystalline TPX (34%). The de-

gree of grafting increased with incre-

asing time in the case of 50 and 100 urn

film, while in the 200 um thick-

ness, the' degree of grafting become

constant after 120 rain at 30%. The

effect of thickness on grafting of low

crystallinity TPX are shown in Figure

8. It levels off at the lowest degree

of grafting in 50 um thickness.. Film of

100 and 200 um show almost same fi-

nal percent of grafting although the

reaction time therefore are different.

C,fia{)t<Ln(J V<A&U.bution. Distribu-

tion of grafting in the filns were ob-

served using XMA to confirm the mecha-
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n i sr.i o f g r a f t i n g . F i g u r e 9 s h o u s the

''MA p h o t o g r a p h s o f g r a f t e d T P X w i t h v a -

ri o u s d e g r e e of g r a f t i n g . It c a n he

seen that in the e a r l y s t a g e at w h i c h

t lie d e g r e e of g r a f t i n g is l o w , s o d i u m

spilt:; a r e o b s e r v e d m o s t l y on the s u r -

face r e g a r d l e s s the film t h i c k n e s s and

c I'VK I ,11 ] i n i ty. T h e s o d i u m s p o t s a r e

o b s e r v e d e v e n in i n f e r i o r :;;>•"? i-n; o'f

I h e film at h i g h e r d e c r e e of g r a ! t i n g |

T h i s m e a n s tli.it the graft i MI; react i<j>|i

p r o c e e d s g r a d u a l l y w i t h m o n o m e r d i f f u ^

s i on from b o t h s u r f a c e s to the i liter jV

or part o f the tilm. In the graft In;; of

A A c on poly(t e t r a f I u o r o e t h y I enei (l'TFK)

by s i m u l t a n e o u s m e t h o d u s i n g g a m m a rays

(It)), d i s t r i b n t ion o f graft p o l y m e r is

o b s e r v e d by u s i n g I h e i n t e r f e r e n c e m i -

c r o s c o p e . At. lowe r g r a f t i n g y i e l d , the

no n g r a f t in;; layer in liie M i d d l e part o f

( h e f i I in is c l e a r l y o b s e r v e d . J( d i s a n -

pe-.'f. w i t h i nc reas i ng I be c e n t el

graft in;; w h i c h pieans the grail ing dis-

t r i b u t i o n b e c o m e s hoiiio;-en

As s h o w n in F i g u r e 9 A , in h i g h e r

crysl a I I i n i 1 y TI'X, I he s o d i u m s]>ols .ire

o b s e r v e d in inner part at h i g h d e g r e e

of graft ing, such as 2 7 2 / I or M ) HIM I i 1 m

(I)) and 1 9 0 / for 10!) uni ( d ) . hi 2l)(! urn

film w i I li the highest degi ee of j\ r ,i 1 t —

ing 'A')'/,, graltinj', r e a c t i o n did n.)|

o c c u r in the inner parl ol I lie ) i I n

( f ) . II i s al so sho w n i n !•' if,- 7 I !iat

graft polynerix.il ion level:; ol I at low

d e g r e e o I graft ing, in 2 0 0 inn I iin

I h i cknos.s . T h e d i f f u s i o n ol m o n o m e r in

the film is retarded in the highe<-

crystal 1inity, so that grafting reacti-

on occurs only on the area near il

surface.

Figure 9B shows the graft nrocoei. -

ing in low crystalline TPX. The no--;

grafted layer is not observed at big!..'

degree of grafting in 50, 100, a!><! 201)

urn film thickness (b, d, f). The mono-

r^r diffusion in the film is enable by

ft s low cryst al 1 in i ty . Thus the graft-

ini' react i(jn also occurcs i n tlie inft •'-
j
l^ir p o r t i-.i;i o f t h e f i l m r e g a r d l e s s t h e
i

f,"3 l/ii t h i c k n e s s .
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Fig. 5. Effect of monomer concentration on grafting of TPX (X-88); (O) 10%,
( • ) 30%, (A) 50%; dose 4 tvfrad, reaction temperature 25°C.
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a): (O) 2 Mrad, (L'j) 3 Mrad, (A) 4 Mrad, monomer concentration 50
wt.-%, reaction fc-mperature 25 ° C
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Fig. 7. Effect of film thickness on grafting of TPX (X-88); (O) 50 pm, (A) 100 urn,
(D) 200 nm; dose 4 Miad. monomer concentration 30 wt.-%, reaction
temperature 25 "C.
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KOMBINASI VULKANISASI RADIASI DAN BELERANG LATEKS KARET ALAM

Sujjiarto Danu*, Marga Utama*, dan Yanti Sabarinah S.*

ABSTRAK

KOMBIMASI VULKANISASI RADIASI DAN BELERANG LATEKS KARET ALAM. Pada percobaan ini telah dilakukati
koinbinasi vulksnlsasi radiasi dan belerang, dengan sinar gamma Co sebagai sumber radiasi. Hasil-hasil
percobaan monunjukkun bahwa perlakuan dosis iradiasi dan penambahan belerang, bersifat kumulutif
cerhartap siiat fisik film karetnya sampai dengan 30 kGy dan 2 psk. Eada kombinasi 30 kGy dan 2 psk fils>
karet mempunyai raociulus-3(JOX - 12,6%, tegangan-putus - 252 kg/cm , perpanjangan-putus » 867Z, dan
permanent-sec - 3,5%. Pada kadar belerang di acas 0,5 psk film karet lebih tahan terhadap pengusangan
dibandingkat, Ji bawah 0,5 psk. Penyimpanan lateks iradiasi sampai dengan 4 bulan dapat memperbaiki
sifat-sifat: fisik film karetnya.

ABSTRACT

MIJMBi NATION of KAD1AT10N AND SULPHUR VULCANIZATION OF NATURAL RUBBER LATEX..In t h g | e e x p e r i m e n t s ,
c-.oinbinariaii o f r a d i t i o n ar.J s u l p h u r v u l c a n i z a t i o n has been done in which gamma ray o f Co was used a s
r a d i a t i o n s o u r c e I t wan found t h a t i r r a d i a t i o n dose and a d d i t i o n of sulphur have improved the p h y s i c a l
p r o p e r c icr. . r t h<: rubber f i lm cumiilat i v e l y up t o 30 kGy and 2 phr of su lphur . At the combinat ion of 30
bGy of • r:'jn,'iji.i.oii mil ? phr of s u l p h u r , t h e modulus-300X o£ t h e r u b b e r f i lm was 12. .61, t e n s i l e - s t r c n g t l i

732 k j / c n ' , >Uom>at:ion a t break « 867/ . , and p i - rmanen t - se t = 3 . 5 . At t h e sulphur c o n c e n t r a t i o n h j >;het
:.hau O.fi ;>li;, r.h'- rubbe r f i lms u e r e more r e s i s t a n c e t o a g e i n g compared t o t h e lower than 0 . 5 phr. '111.
;:tor^p^: :; f '. r r - ' i ' l i a ted l a c e x up t o 4 months may improve thr* p h y s i c a l p r o p e r t i e s of i t s rubber f i l m .

PENDAHULUAN

ASAO dan MTNOURA (1) menyatakan

bahwa film karcl n'\ am yang berijsul dari

Lateks a lam i r a d i a s i nerapunyai s i f a t -

s i t a t yang t e rba ik p.ida dos is i r a d i -

asi s e k i t a r 200 kGy. Penambahan kar~

bou-Cetra klorifla scbanyak 'j b.igian per

se ra tu s kara t (psk) ke daLam l a t e k s ,

menurunkan dos is i r ad i a s i sampai 10 kGy

vinluk mendapal .kan la teks yang s i f a t

f i s i k film karetnya opt imal .

MllXHR dkk. (2) da lam pt-nyolidik-

annya nieny impul kan b.'ihwa, cicngiu pe-

nambahan pomeka orjjanik biasanya s e -

nyawa klor hidrokarbon, dos is i r a d i a s i

dripat diturunkan sampai meniadi '.SO kGy

undik incndapatkan film yang s i f a t - s i fat.

f i s iknya opt imal .

*l'iisat Aplikasi Isotoj) dan l lndinsi , HATAN

Menurut Sl/NDARDI dkk. (3) lali-ks

kebun maupun lateks pekat dengan kadar

bahan pemeka karbon-tetraklorida atau

kli)roform 3 psk dalam bentuk emulsi dan

dosis iradiasi sebesar 20 - 30 k(;y,

s ifat-s ifat lateksnya masih stabil dan

film karetnya mempunyai si fat-si fat

fisik yang optimal. Penambahan belerang

dalam bentuk dispersi sebelum iradiasi

tidak mempunyai pengaruh yang nyata

terhadap sifat-sifat fisik film karet-

nya •

Penelitian ini bertujuan untuk

mempelajari sifat fisik film karet yang

dibuat dari lateks karet alam yang

sudah diradiasi sinar gamma dari Co

kemucUan ditambah dispersi belerang.
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TATA KERJA

Bakctn. Lateks diperoleh dari PTP

XI Pasirwaringin, Banten. Sebagai bahan

penneka dipergunakan karbon-tetrakorida

yang dicampurkan ke dalam lateks dalam

bf>ntuk emulsi, dan sebagai bah.m meng-

emuLsi dipakai detergen dino.

Dispersi beleranp. (50% btT.it da] am

air) dibuat dengan pengadukan memakai

pengaduk ultra selama 30 menit dengan

pepsin 1% sebagai pendispersi.

VihaLaXan. Iradiator panorama di-

pakai sebagai sumber radiusL gamma

dengan laiu dosis iradiasi 1,25 kGy/

jam. Pemeriksaan sifac-sifat fisik filn

karet dilakukan dengan tensile-strength

model Instron 1122.

M&todZ.. Contoh karet alar.i dalam

bentuk latcks-pekat, ditambah kurbon-

tetraklorida sebagai bahan ncmrk.i da-

lam bentuk emu! si hingga k.id.ir 3 nsk.

Contoh keniud i an diradi.isi ilcii!',in dosis

iradiasi 10, 20, 30 kGy. i,,itck.s i ru-

diasi ini kcmudi.in ditambah disporsi

belerang mnlai dari 0 psk samp.ii dfny.un

2 psk. i'isoersi belerang (50% berat

dalatn air) dibuat dcngan kompos i s i

sebagai berikut (4) :

beJer;ing 4 bagian bcr.it.

ZDC 3 bag ian bc-r.it .

7,n() 4 bagirin bcr.it .

ionol 4 bagian heral .

pepfiin 1% bagian I. a rut.-m.

Kcmudian dibuat film dcngan teb.il 1,0 +

0,3 mm. Film yang mengandunw be I crang

dipanaskan dalam oven pada suhu 100 C

selamH 1 jam.
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Sit,a fisik film karc-t, tnisalny.i

raodulus-300/;, tegangan-putus, din r.<-r-

pan iang.in-putus , ditentukan den;-,:n j_̂__̂[_—_

si le-tost i-r model Instron 1122, mi-u.ini:

prosedur A.STM D 4 12-80 (5).

HAS1L DAN PEMBAHASAN

VwiQiitwh RacUa&i Gamma. do.vi Penam-

bahan KacUw Be.£e.A.anci. Pada perc-ob.i-

an ini, Jatoks .'ilara pekat mempunyai ka-

dar k.-irol koring 59,3% dan kad;ir MH

0,79% ber.it. Mubung.in antara modu-

lus-'J00% daii kadar belerang n.ida

berbagai dosis iradi.isi terlihat p.nl.i

Gambar 1. Kenaikan kadar belerang m.iu-

pun kenaikan dosis iradiasi, menyebab-

kan kenaikan modul us-300%. Hal ini k.i-

rena bjik radiasi maupun atom holer.ing

menyebabkan terjadinya ikatan silang

antara molekul-mo!ckul poliisopren pada

karet, w.i! IIDUII dalam bentuk ikatan y.uip

berbeda. Karet vulkanisasi belerari}'

nenpunyai ikat.m silang antara atom i'.

dengan atom C pada molekul pol i i SCBITII

dengan atom belerang sebdgai iembat-

annya (ft). Pada karet vulkanisasi r.i-

diasi, ikatan si1 .mg terjadi langsung

antar.j ;iton> C dcugan atom C pad.i mo-

lekul poliisopri-n (7, 8 ) .

Pad.) Gambar 2 terlihat hubung.in

antur<i l egang.in-putus d a n kackir

beler.mp p.ida berb.igai dosis iradiasi.

Dosis iradiasi maupun kadar belerang

menaikkan tegangan putus. Pada dosis 30

kGy dan kadar bolerang di atas 1,5 psk,

tegangan putus inulai turun. Hal ini

kenungkinan disebabkan pada kadar ter-

sebut jumlah ik.itan silang sudah men-



capai harga tertentu.

Perpaniangan-putus film karet se-

bagai fungsi penarnbahan kadar bele-

rang terlihat pada Gambar 3. Kenaik-

an dosis iradiasi maupun kadar hele-

rang menyebabkan turunya perpanjang-

an-putus, kecuali pada lateks tanpa

iradiasi. penambahan belerang sampai

dengan I psk pada lateks tanpa iradiasi

menyebabkan kenaikan perpanjangan-pu-

Lus, dan kemudian turun lagi.

Hubungan antara permanent-set dan

kadar belerang terlihat pada Ganbar 4.

Kenaikan dosis iradiasi maupuu kadat

belerang menurunkan permanent-set. Hal

ini menunjukkan kenaikan juraIah ikatan

silang yang disebabkan radiasi dan

penambahan belerang. Pada dosis di atas

10 kGy dan kadar belerang di atas ) psk

ponurunan permanent-set relatif kecil

sckaLi. Pernanont-sct dapat diturunkan

rneniurii 9% pada dosis iradiasi 30 kGy

tanpa penambahan belerang dan turun

moniadi 5,4% iika ditambah belerang 1,5

psk tanpa iradiasi.

TQM.Q0A.uh Pengusangan

dilakukan dengan cara memanaskan film

karet di dalam oven pada suhu 70 C

so lama 7, 14, dan 2 1 hari. Pengujian

siTaL fisik setclah pengusangan 2 1 hari

( id.ik dapat dilakukan pada film karet

yang clibuat dari lateks tanpa iradiasi

dan iuga yang sudah ditambah dispersi

boletang 0,5 psk karenti film sudah

1ongket.

Pada Gambar 5, 6, 7, dan 8 terli-

hat hubungan antara modulus-300 T

dan pengusangan pada berbagai pen;ir:

bahan kadar belerang. Tanpa penarnb.v

an belerang, pengusangan hanya sed'k:;

tnenurunkan niodulus-300% dan sedikit

naik pada penambahan di atas 1 psk. H;.d

ini diduga karena adanya tambahan re—

aksi ikatan silang oleh atom belerang

selatna pengusangan. Apabila keempat

gambar tersebut dibandingkan, terlihat

bahv;a pada dosis iradiasi yang lebih

tinggi, modulus-300% umumnya lebih

tinggi pula pada pengusangan dan kadar

beleranj> yang, sama.

Pengusangan menyebabkan penurunan

tegangan-putus (Gambar 9, 10, 11, dar.

12). Pada dosis lebih tinggi, misalnya

30 kGy, penurunan tegangan-putus rela-

tif lebih kecil dibandingkan pada do-

sis rendah.

Hubungan antara perpanjangan-putus

sebagei fungsi pengusangan terlihat pa-

da Gambar 13, 14, 15, dan 16. Semakin

lama pengusangan, semakin turun pc?r-

paniangan-putusnya, kecuali perlakuan

tanpa iradiasi dan pada dosis rendali.

Denikian juga pengaruh pengusangan

terhadap permanent-set-nya. Pengusangan

tidak begitu tampak berpengaruh pad.i

kadar belerang di atas ! psk, terulaina

srtelah pengusangan 7 hari (Gambar 17,

18, 19, dan 20).

Ptngouiuh Vo.ny'Unpa.mn. Pengaruh

per>yijnpanan dilak.vik.an terhadap latoks

iradiasi dalam waktu 2 dan 4 bulan.

Sifat-sifat fisik film karet sebagai
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fungsi penyimpanan lateks iradiasi,

torlihat pada Tabel 1.

Lateks iradiasi yang disimpan sam-

pai 2 dan 4 bulan inenyebabkan mudulus-

300% dan tegangan-putusnya naik. Te-

gangan-putus film karet dari lateks

iradiai yang ditambah belerang di atas

0,5 psk, lebih rendah dibanding film

karet dari lateks yang tidak disim-

pan. Penyimpanan inenyebabkan penurun-

an perpanjangan-putus film karet dari

lateks iradiasi dan menaikkan perpan-

jangan-putus film karet dari lateks

tanpa radiasi. Penyivroanan juga nenu-

runkan permanent-set film karet, bai'c

dari lateks iradiasi maupun tanpa ira-

diasi.

KESIMPULAN

1. Pada kombinasi vulkanisasi ra-

diasi dan belerang lateks alam, di ma-

na dispersi belerang ditambahkan pada

lateks iradiai, pengaruh dosis iradiasi

dan kadar belerang bersifat kumulatif

torhadap kenaikan .sifat-sifat fisik

film karctnya. Kenaikan dosis dan kadar

belerang menaikkan modulus-300% dan

tegangan-putus serta menurunkan perpan-

iangan-putus dan permanent-set.

2. Film kdret dari lateks iradiai

dongan dosis di atas 20 kGy re 1 at if

Icbih tahan terhadap pengusnnf>un, di-

bandinf' dosis di bawahnya.

"i .-Pony impanan lateks itadiusi

samOrii dengan 4 hulan berpengaruh po-

sit, i f torhadap sifat-sifat fisik iilm

karetnya. Penarabahan belerang di .,[.,••;

1,5 psk pada dosis iradiasi lebih d.iri

20 kGy menurunkan tegangan-putusnyi.
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Tabel 1, Pengaruh penyimpanan iateks iradiasi terhadap sifat fisik film karet setelah
penambahan dispersi belerang.

Dosis,
kGy

n
u

i n
1U

T l

Kadar
bele-
rang,
psk

0
0 ,5
1,0
1,5
2,0

0
0,5
1,0
1,5
2,0

0,5
0,5
1,0
1,5
2,0

0
0,5
1,0
1,5
2,0

Modulus 300% ,kg/cm2

Penyimpanan ,bulan

0

3,3
4,3
6,2
9,3

10,1
4,7
5,0
8,7
9,6

11,1

5,2
5,6
8,7

10,0
11,8
6,5
7,3
9,7

11,9
12,6

3
4
6
8
9

5
7
9

10
11

6
8
8
9

10

6
7
9

11
13

2

,2
,3
,1
,1
,1

,s
,6
,2
}1
,2

,6
,0
,5
,5
,6

,7
,6
,8
,3
,~

4

3,4
4,4
6,3
7,5
9 , 7

7,0
7,8

10,1
12,7
14,1

7,9
8,0

10,6
12,6
14,1

8,1
9 ,1

10,7
13,4
13,9

tegar.gan putus

Penyimpanan,

0

6
62

123
253
284

67
78

2<J1
265
268

115
122
226
238
274

162
182
240
248
252

2

12
55

116
238
254

102
112
192
192
264

135
161
220
215
224

180
183
225
215
2i7

,kg /cm

bulan

4

IS
63

112
223
250

90
104
177
239
252

133
148
213
222
221

177
183
227
223
224

Perpanjangan

Penyimpanan,

2

933
996

1004
979
958

1050
1000
987
967
949

1054
983
970
962
o78

1050
966
946
900
867

4

987
1158
1062
987
979

1046
1021
971
950
900

1033
979
962
937
908

971
951
929
887
833

put us, %

bulan

6

1092
1108
1012
1029

962

913
896
829
785
754

883
858
821
792
762

908
908
837
821
767

Permanent-set, %

Penyimpanan,

2

64,4
41,1
16,6

5,4
4,3

22,2
19,0

4,6
3,7
3,3

13,9
12,0

5,6
3,5
2,9

9,0
4 ,0
4,0
2,8
3,5

4

60,0
27,4
11,7

4 ,6
3,2

11,1
6 ,5
3 ,1
3,2
2 , 6

8,5
5,8
4,3
3,7
3,2

7,6
5,8
3,5
2,9
2,1

bulan

6

56,7
24,0

5,4
2,8
1,9

6,8
5,3
2,2
1,4
1,1

5,4
4,4
1,5
1,7
0,6

4 ,7
4,2
1,4
1,2
0,56



0 '
2,0

Kndar beIvrang, psk

fcunbar 1. Modulus-.JU0% sebagai fungsi
kadar belerang.

• = Dosis iradiasi 0 kGy
o = Dosis iradiasi 10 kGy
A = Dosis iradiasi 20 kGy
Q = Dosis iradiasi 30 kGy

Kadar beierang, psk

Giirabar 2. Tegangan putus sebagai fungsi
kadar belerang.

• = Dosis iradiasi 0 kGy
o = Dosis iradiasi 10 kGy
4 = Dosis iradiasi 20 kGy
Q = Dosis iradiasi 30 kGy

'Ininbar 3. Horpanj anjan putus sebap.ai
fungsi kadar belerang.

• = Dosis iradiasi 0 kGy
o = Dosis iradiasi 10 kGy
A = Dosis iradiasi 20 kGy
a = Dosis iradiasi JO kCy

0,5 1,0 1,5

Kadar belerang, psk

2,0

Ganbar 4. Permanent-set sebagai fungsi
kadar belerang.

• = Dosis i radiasi 0 kGy
o = Dosis iradiasi 10 kGy
A = Dosis i radiasi 20 kGy
a = Dosis i radias i 30 kGy
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7 14 2\
Pengusanjjan, hari

;,imbar S. Modulus-3003. sebagai funp.si
pengusanjjan pada dosis
i r a d i a s i 0 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,S psk
A - Kadar be lerang 1,0 psk
a = Kadar belerang 1,S psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

0 7 7« ' 21

L'engusangan, hari

'janbar 6 . Modulus-300* sebagai fungsi
pengusangan pada dos i s
i radiasi 10 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
A = Kadar belerang-1,0 psk
° = Kadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

3 - 7 V, 2T
Penjiusanpan, n a n

(*in;l>ar 7. Modulus-.WO% sebagai fungsi
pengusangan pada dosis radi-
asi 20 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
A = Kadar belerang 1,0 psk
Q = Kadar belerang 1,0 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

12

w. 10

t-

o 7 14 3 '
Pengusangan, hari

.Ganbar 8. Hodulus-300% sebagai fungsi
pengusangan pada dosis r ad i -
asi 30 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,S psk
A = Kadar belerang 1,0 psk
a = Kadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk
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150

£ too

0 7. V. 21
Pengusan^an, hari

Gambar 9. Tegangan putus sebagai fungsi
pengusangan pada dosij. radia-
si 0 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar. belerang 0,5 psk
A = Kadar belerang 1,0 psk
o • Kadar belerang 1,5 psk

Pengusanjan, hari

Gambar 10. Tegangan putus sebagai fungsi
pengusangan pada dosis radia-
si 10 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
a = Kadar belerang 1,0 psk
0 = Kadar belerang 1,5 psk

• x = Kadar belerang 2,0 psk

Kit

2 '

I'engusangan, hari

Cambar 11 Tegangan putus sebagai fungsi
pengusangan pada dosis iradi-
aj.i 20 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
fl = Kadar belerang 1,0 psk
• = Kadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

1'eny.usanpan, hari

Gnmbar 12. Tcgangan putus sebagai fungsi
pengusangan pada dosis ir.idi-
asi 30 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
& = Kadar belerang 1,0 psk
O= Kadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk
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1000

Pengusangan, hari

(iambar 15. Perpanjangan putus sebagai
fungsi. pengusangan pada
dosis i radias i 0 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
L = Kadar belerang 1,0 psk
D= Kadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

Pengusangan, hari

Gambar 14. Perpanjangan putus sebagai
fungsi pengusangan pada
dosis iradiasi 30 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
& = Kadar belerang 1,0 psk
• = Xadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

4>

21
Pengusangan, hari

Gambar 15, Perpanjangan putus sebagai
fungsi pengusangan pada
dosis i r ad ia s i 20 kGjr.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
A = Kadar belerang 1,0 psk
a = Kadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

WOO

loco

a

21

Pengusangan, hari

Gambar 16. Perpanjangan putus sebagai
' fungsi pengusangan pada

dosis iradias i 30 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
A = Kadar belerang 1,0 psk
Q = Kadar belerang 1,S psk
x = Kadar belerang 2,0 psk
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- - - * : = ^ . -

Penpisangan, hari
Gambar 17. Permanent-set sebajjai fungsi

penj;usanj;an pada dcsis ira-
diasi 0 kGy

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
A = Kadar belerang 1,0 psk
Q = Kadar bclerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

Pcngusan^an, hari

fiambar l'J. IVniununt-set scbajjai fungsi
p«nj;u";angan pada dosis ira-

• J diasi 20 kGy.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,S psk

i & - K.idar belerang 1,0 psk
:. o = jCadar belerang 1,S psk
J''i x = ICadar belerang 2,0 psk

7 K 21
r Pengusangan, hjrj

Gambar 18. Permanent-set sebagai fungsi
pengusangan pada dosis i r a
diasi 10 kGy.
• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
A.= Kadar belerang 1,0 psk
D = Kadar belerang 1,5 psk
x = Kadar belerang 2,0 psk

Pengusangaii, hari

Uanbar 20. Permanent-set sebagai fungsi
pengusangan pada dosis ira-
diasi 30 kGy,.

• = Kadar belerang 0 psk
o = Kadar belerang 0,5 psk
A = Kadar belerang 1,0 psk
D = Kadar belerang 1,5 psk
% - Kadar belerang 2,0 psk
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DISKUSI

GATOT TRTMULYAD1 :

fs.H r i percobaan Anda, apa keunggulan

konbinasi vulkanisasi radiasi beleranp,

dibandingkan dengan vulkanisasi radiasi

saja atau vulkasisasi belerang s.-> ja ?

SUGTARTO I). :

Vulkanisasi dengan kombi nas i radiasi +

belerang d.jpat nienghas i lkan film karet

denoan si fat-si fat sesuai dengan yang

diinginkan, misalnya^ dari KC,", i modulus

dan tegangan-putusnya. Pada vulkanisasi

dengan radiasi saja, film karet yang

dihasilkan mempunyai modulus rendah.

Dengan vulkanisasi belerang saja, dapat

dihasilkan film karet dens\an to>gnnj>rin

putus yang Jebih tin/;f$i daripada basil

vulkanisasi radiasi. •••' •• "

MUNSIAH M. :

1. Pongaruh dosis iradiasi dan kadar

be I prang bersif.it kumulati/ terliadap

konaikan si fat-si fat fisik fiIn ka-

rt-t. Hi.-r a pa dos is iradiasi dan ka-

dar S optimum yanf; da pat dian-

iurkan untuk kombinasi perlSkuan ini,

baik ditinjau dari segi mutii karet

yang dihasilkan, maupun dari segi

ckonomi ?

2. Apa !<pun«gulan teknik konbinasi i ra-

dius i + bolcrang ini bil.i iliban-

dingkan dengan vulkanisasi denr;an

iradiasi atau dengan belerang saia ?

SUGIARTO D. :

1. Dosis iradiasi dan kadar s optimum

sekitar 20 kGy dan 1 psk apabila

ditinjau dari fat tegangan-putu;-;

dan permanent-set ')osis dan kadar

bclorang dapat dtatur untuk menua-

patkan sifat-sifat barang karet yang

diinginkan. Tinjauan segi ekonomi

bel um (J i 1 akukan .

2. Kounggiilan teknik kombinasi iradia-

si + belerang sama dengan pertanyaan

Pak. Gatot.

ERRY ANWAR :

Dikatakan bahwa dengan dosis > 20 kGy

relatif lebih tahan terhadap penj^u-

sangan. Apakah ini sampai dengan dosis

atau ada harga optimurinya, tnengingat

percobaan Anda hanya sampai dosis 30

kGy.

SUGIARTO U. :

Ddri gralik regangan putus vs kadar

belerang terlihat bahwa penurunan pada

dosis 20 kGy re 1 at if lebih kecil diban-

dingkan dosis yang lebih rendah. Sifat

fisik/mckanik lateks iradiasi tanpa pe-

nambalian beler.mg dosis optimum adalah

30 kGy pad.i pen imbahan emulsi CC1 . 3

nsk.
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PENGARUH KEBERSIHAN DAN WAKTU PENYIMPANAN PADA KUALITAS LATEKS ALAM IRADIASI

Mnrji.a. Utama*, M.T. Samsinah**, Herwinarni*, Made Sumarti*, dan
Siuha j at Iskandar*
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PENDAHULUAN

H . i s i l p c n c l i I i.-in t e r d a h u l u d i p e r -

o l r h k c t e r a n ; ? , . i n b;iliw.i s i t a t f i s i k d a n

mr 'kr inik f i l m k a r t ' t l . i l c k s a l a n i r a d i a -

s i y«inj^ b c r b i ] .wiif;;in ;tsam 1 enwk e t e r i s

r o n d . i h , y.i 11 u d i h.iw.-ih 0 , 0 2 , a k ; i n mempu-

ny. i i tfRanfj.-m p u L u s d i a t J S 2 '30 kf;/

c m ' . H.i 1 i n i int'Uiungk i nkan l a t o k s t c r -

R f h u l da pa I <l i I 'un. ik.m s e b a s ' a i hah . in dn-

s , i r kondom ( 1 ) .

U n l u k mciid.ip.il k.in l a l t e k s a 1 am

i r . i d i a s i y . in^ h e r b i 1 ;tnf,,in as.iin lomak

r e n d a h , p i - r l u d i t o I i t i p e n y e b a b n y a . Vn-

i.uk m a k s u d I o r s c b u t , piaka p c r l u c t i l a k u -

k a n p ( n o l i L i a n I cn t . i i i p , o o n g a r u h k t > b c r -

s i l i a n a l a t -a laL yanj', d i f . n n a k a n mil 1 a i

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radias i , BATAN

** PT. I'erkebtinan XI

dari penyadapan lateks kebun, pengo-

lahan lateks pekat, dan pengolahan la-

teks alam iradiasi. Yang dimaksud pe-

ngolahan lateks pekat ialah cara mem-

buat lateks pekat dari lateks kebun,

sedang pengolahan lateks alam iradiasi

ialah cara mcinbuat lateks alam iradiasi

dari lateks pekat.

Faktor-faktor yang mempengaruli i

kcbi-rsihan latcks, kebersihan sar.tna

yang digunakan mulai dari penyadapan

sampai ke pengolahan lateks alan iradi-

asi, dan bahan pengawet primer merupa--

kan faktor pent ing yang perlu dileli-

t i .

Silal lateks, sifat mekanik film

karet , dan sifal partikel karet, misal-

ny.i diameter partikel diamati dan die-
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valuasi. Makalah ini raenyajikan kon-

disi optimal umur lateks yang tepat un-

tuk divulkanisasi radiasi, pengaruh

beberapa faktor kebersihan, dan membe-

rikan informasi secara garis besar ten-

tang sifat makro partikel karet alam

iradiasi .

BAHAN DAN METODF.

Bahan. Lateks alam yang digunakan

dalam percobaan berasal dari pohon He~

vea brasiliensis yang. ditanam di Per-

kebunan Pasir Waringin PTP XI, Se-

rang, Jawa Barat. Bahan pengawet pri-

mer yang digunakan adalah amonia ca-

ir dan gas, dan larutan formalin 20%.

Bahan pengawet sekundernya adalah amo-

nium laurat. Sebagai bahan pemeka pa-

da proses vulkanisasi radiasi lateks

alam digunakan karbon tetraklorida.

Semua bahan kitnia tersebut berkua-

litas teknis. Untuk melarutkan kaiet

digunakan tetra hidrofuran berkualitas

p.a. produksi pabrik Merck.

AZcut. Alat penyadap, pemekat la-

teks, tnesin pemusing iradiator lateks

dengan aktivitas 191.00 Curie, klaxon

stieren, pH meter, Instron Tester ty-

pe 1122, GeJ[ Permation Chromatography

(GPC), IJR Spectrophotoineter, dan Scann-

ing Electron Microscope digunakan dalam

penelitian.

UeJtode.. Tahap percobaan yang dila-

kukan dalam penelitian, yaitu pengo-

lahan lateks pekat dari lateks kebun

dan pengolahan lateks alam iradiasi da-

ri lateks pekat.

1. Pengolahan lateks pekat dari

leteks kebun (Gambar 1). Mangkuk sadap

aluminium dibersihkan, diberi NH OH 5%,

dan dipasang pada bagian batang pohon.

Kulit batang di atas mangkuk disadap

sampai keluar lateksnya dan dibiarkan

selama beberapa jam, kemudian dimasukan

ke tempat pengumpulan. Untuk menghinda-

ri. terjadinya peristiwa pra-koagula-

si., lateks kebun tersebut diberi amonia

27, dan formalin 20% sebanyak 5 ml/liter

lateks. Sesampainya di pabrik pemekat-

an, lateks dikumpulkan di dalam tangki

penyimpan, diberi gas amonia sebanyak

5-7 gram setiap liter, disimpan bebe-

rapa jam, kemudian dipekatkan dengan

tnenggunakan mesin pemusing. Lateks

pekat yang keluar dari mesin pemusing

langsung diberi amonium laurat 20%

sebanyak 1 - 1^ ml dan gas amonia se-

banyak 7 - 7 ^ gram setiap liter lateks.

Lateks yang terakhir ini termasuk la-

teks pekat berkadar amonia tinggi.

2. Pengolahan lateks alam iradia-

si . Urutan pekerjaan yang dilakukan

untuk membuat lateks alam iradiasi

pekat yang baru diolah tersebut di atas

diberi nomor kode p] dan dianalisis
i

sifat lateksnya. Kemudian pi dibagi

dua, sebagian langsung diiradiasi men-

jacli lateks alam iradiasi berkode p2,

sebagian lagi disimpan selama 2 bulan

nenjadi lateks alam berkode p3. Sete-

lah latex berkode p3 dianalisis si-

fat lateksnya, lalu diiradiasi menjadi

208



lateks berkode p4 . Selanjutnya, baik

lateks berkode p2 maupun p4 disimpan

selama 2 bulan, malca akan terjadi la-

teks berkode p5 dan p6. Proses vulka-

nisasi radiasi lateks alam tersebut

dilakukan dengan dosis radiasi 40 kGy

dan bahan pemeka CC1, yang dicamnurkan

ke dalam lateks sebanyak 4 psk (per

seratus bagian berat karet). Jumlah

lateks yang diiradiasi sebanyak 200

gram, setiap unit percobaan dilakukan

lima kaLi ulangan.

Pengukuran si fat lateks dan film

karet yang meliputi kadar padatan,

kadar amonia, bilangan kestabilan me-

kanik (MST), bilangan asam lemak ete-

ris (VFA), viskositas, modulus 600%,

tegangan putus, perpanjangan putus dan

tetap, prosedurnya disesuaikan dengan

standar ASTM (2). Spektrometer infra

merah, mas ing-mas ing digunakan untuk

mcngukur berat molekul, diameter parti-

kel karet dan spektrum infra merah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

V&ngolahan Latx>.ki> Mam Vnkcut. p e r -

bandingan persyaratan lateks nenurut

ASTM dan lateks alam pekat berkualitas

tinggi, misalnya latrks bekualitas kon-

dom tertera di Tabel 1- Pada tabel ini

cliperoloh keterangan bahwa persyarat-

an lateks berkualitas kondom lebih Ice-

tat daripada laU'ks berkualitas ASTM,

misalTiya bilangan VFA pada Vatcks ber-

kualitas kondom jauh lebih kecil, dan

bilangan MST-nya jauh lebih besar dari-

pada lateks berkualitas ASTM. Hal ini

mengingatkan, bahwa pengolahan latck--

pekat berkualitas kondom dari la(ek>

kebun harus mendapat pengawasan y.ini'

ketat. Oleh sebab itu, penanganan set i . = ;.

tahap pengolahan mulai dari penyadapa;

sampai ke pemekatan lateks,baik da lam

segi kebersihan maupun penambahan baluiri

pengav;et, harus mendapatkan pengawa-

san yang ketat. Pengaruh kebersihan

mangkuk tempat lateks yang baru disadap

terhadap bilangan VFA pada variasi

waktu penyimpanan yang berbeda, tertera

di Tabel 2. Tabel ini menunjukVan baYvwa

dengan naiknya waktu penyimpanan,

bilangan VFA-nya meningkat. Meningkat-

nya bilangan VFA pada lateks yang di-

tempatkan dimangkuk kotor lebih besar

daripada di mangkuk bersih. Dengan de-

mikian untuk mendapatkan lateks yang

berbilangan VFA rendah, sebaiknya mang-

kuk tempat penyimpanan lateks yang baru

disadap sebersih mungkin.

Pengaruh kadar amonia di dalam 1H-

teks terhadap bilangan VFA pada vari-

asi penyimpanan lateks yang berbeda

tertera di Tabel 3. Tabel ini menunjuk-

kan bahwa makin banyak penambahan

amonia, kenaikan bilangan VFA-nya makin

kecil. Penambahan amonia yang terlam-

pau banyak, misalnya 1% % berat la-

teks, tidak menurunkan penambahan bi-

ta-hgan VFA.

PiMQolahaxi Loutefe.4 Alam lfin.dia.iL.

lateks alam iradiasi ialah lateks alam

yang sudah divulkanisasi dengan sinar-j-
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Co. Urut.m percobaan pengolahan la-

teks alam Lradiasi dilukiskan pada

C-ambar 2, dan hasil percobaan tertera

pada Tabel 4. Tabel ini menunjukkan

l)ahwa latcks alam pekat berkode p]

raempunyai kadar padatan = 64,2%, kadar

anonia = 0,7%, kekenCalan = 119 cp,

bilangan VFA = 0,0)5% bilangan, MST =

1680 detik. Oleh karena dari hasil

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

lateks alam yang bilangan MST-nya di

atas 600 delik dapat langsung diira-

diasi den#an sinar Y Co (b), maka

lateks terspbut langsung dapat diira-

diasi meniadi lateks berkode p2. Kadar

padatan p2 lebih kecil daripada pi

sebab pada pernbugtan p2 dari pi di-

tambah dahulu bahan petneka CCl, yang

berupa emulsi. Hal ini mengakibatkan

viskositas p2 lebih kecil daripada pi,

yaitu menjadi 40 cp. Bilangan MST p2

lebih besar daripada pi yaitu di atas

180 detik. Hal ini disebabkan oleh

adanya bahan pengemulsi yang ditambah-

kan pada W-l. berupa sabun sulfonat

dengan naina sodium dodecyl benzene sul-

fonat, yang rumus molnkulnya :

Bilangan VFA mengalami kenaikan monjadi

0,017 karena pprurgian protein, karbo-

hidrat, lemak yang berada di dalam la-

tcks alam. Lateks ulam pekat berkode p3

mempunyai kadar padatan = 62,8%, visko-

sitas = 60 cp, karena lateks tersebut

sebelum disimpan diencerkan terlebi);

dahulu. Setelah p3 diiradiasi, maka

akan menjadi lateks alam iradiasi ber-

kode p4. Kemudian,setelah lateks alam

iradiasi berkode p2 dan p4 disim-

pan selama 2 bulan, maka lateks-la-

teks tersebut akan berubah menjadi la-

teks alam iradiasi berkode p5 dan p6.

Secara umum,lateks berkode p2, p4, p5,

dan p6 mempunyai si fat lateks tidak

berbeda nyata, tetapi sifat film karet-

nya antara p2 berbeda dengan p4, p5,

dan p6, yaitu untuk p2 tegangan putus

film karetnya sekitar 230 kg/cm ,

sedang pada p4, p5, dan p6 sekitar 260
2

kg/cm . Naiknya tegangan putus tersebut

diduga karena berat molekul poliisopren

karet alam dari lateks alam yang sudah

disimpan lebih besar daripada sebelum

disimpan (Ganbar 3).

Diameter partikel karet alam sebe-

lum dan sesudah diiradiasi tidak ber-

beda nyata,yaitu berukuran antara 0.1

sampai dengan 2 mikron (Gambar 4). Hal

yang sama terjadi pula pada spek-

trum infra merah film karet dari lateks

alam dan lateks alam iradiasi (Gambar

5). Gambar 5 menunjukkan bahwa residu

CCl/( di dalam film karet tidak terde-

teksi. Tetapi, menurut laporan KAUTS-

HUK GESELTSCHAFT mbH, menyatakan bah-

v;a rcsidu CCl yang berada di dalam

film karet sekitar 0,1-0,2% (7); sedang

menurut K. Makuuchi (8), residu CCl .
4
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yang berada di dalam film karet akan

hilang setelah film karet tersebut

dicuci. Apabila hal ini benar, maka re-

si du CC1, sudah tidak meniadi masalah

4
lag i.

KESIMPULAN

1. Untuk mendapatkan lateks alara ira-

diasi berkualitas baik, maka pera-

latan yang digunakan mulai dari pe-

nyadapan iateks kebun sarapai ke pe-

ngolahan lateks alam iradiasi ha-

rus bersih.

2. Latek alam pekat dengan kadar amonia

0,8% berat lateks, setelah disimpan

selama 1 bulan kemudian diiradiasi

dengan menggunakan sinar Y Co atau

lateks alam pekat tersebut langsung

diiradiasi, kemudian disimpan selama

2 bulan akan didapat lateks alam

iradiasi berkualitas unggul dengan

tegangan putus film karet maksimal.
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Tabel 1. Spesifikasi lateks alam pekat menurut ASTM dan lateks alara berkualitas
kondom (1,9) .

Si fat

Kadar Karet Kering (KKK),%, min.
Total Solid (TS),%, min.

TS - KKK, maks.

Kadar NH3,%.

Kekentalan pada 25°C, op.

MST, detik, min.

Bilangan KOH,mg/100 g karet,maks.

Bilangan VFA,%,maks.

Warna

Bau

ASTM Jenis I

60,5
61,5

2

min. 0,6

-

540

0,8

0,2

putih susu

tidak berbau busuk

Kualitas kondom

59,5
60,0

2

maks.1,2

70 - 120

1800

0,8

0,02

putih susu

Tabel 2. Pengaruh kebersihan mangkuk tempat lateks yang baru disadap terhadap
bilangan VF/v pada waktu penyimpanan yang berbeda, dengan kadar NH3

0,7%.

Lama penyimpanan

(jamj

Bilangan VFA lateks pada mangkuk

Bersih Kotor

5

15

25

0,016

0,017

0,019

0,017

0,048

0,054
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Tabel 3. Pengaruh kadar amonia terhadap bilangan VFA pada lama penyimpanan
lateks yang berbeda, dengan tempat lateks bersih.

Lama penyircpETian

(jam)

Kadar amonia {%)

0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 1,5

5

IS

0,026 0,025 0,021 0,020 0,016 0,015

U,040 0,040 0,035 0,031 0,029 0,028

Tabel 4. Sifat lateks dan film karet dari lateks alam berkualitas kondom
dari Perkebunan Pasir Waringin PTP XI, sebelum (PI dan P3) dan
sesudah diiradiasi dengan dosis 40 kGy (P2, P4, P5, dan P6).

Sifat

Sifat lateks

1.
2.
3.
4.
5.

Kadar padatan, %
Kadar ajnonia, %
Viskositas, cp.
Bilangan MST, detik
Bilangan VFA, "»

Sifat film karet

1.
2.
3.
4.
5.

Modulus 600% kg/cm2

Tegangan putus, kg/cm2

Perpanjangan putus, %
Perpanjangan tetap, %
Kekerasan, Shore A

PI

64,2
0,74

119
1680
0,015

S,7
17
1000
60
42

P2

62,0
0,75
40
1800
0,017

22
231
1075
10,5

44

Nomor

P3

62,8
0,73
60
1800
0,017

5,9
17
1075

64
43

kode

P4

62,0
0,74
50
1800
0,019

40
260
1000
8,5
45

P5

62,21
0,74
56
1800
0,019

42
261
1064
7,5
45

P6

62,50
0,73
58
1800
0,019

44
261
1070
6,0
45
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r~Y§"~amonia cair 5% : 5 ml / l i t e r

Tempat
pengumpul

Bak penerima

o
Tangki
1'engendap

1 \ ̂

Pemekatan

o
Tangki
Penc.ampur

Tanpki
Penyirnpan

Lateks pckat

-—amoma can- 20%

formalin 20% ; 5

••— gas amonia ; 5 -

; IS ml/liter

ml/liter

7 gram/liter

« gas amonia ; 5 - 7 gram/liter

Karet skim

Pembuatan skim

i
i

Penggumpalan

i
i

t

Karet blok

fiinibar 1. Pen}',olahan lateks nlam pekat.
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Gambar 2. Tahap pengolahan lateks alam i rad ias i .

-^^^*i radias i / Co;
penyimpanan 1 bulan ;
penyimpanan 2 bulan

10'

1 i Q B

<u

105

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10
Waktu penyimpanan (minggu)

Gambar 3. Pengaruh penyimpanan terhaclap be-
rat molekul (My, t^, dan MZJ karet
alam. Waktu a l i r 12 menit,.
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\?

Gambar 4 . Diameter p a r t i k e l k.;rot a lam d a n l a t e k s alam ber-
kualita.s kornJom seiu lur> i a t a s j dan sesudah d i i r a -
d i a s i (baivah) . i'er'he.saran 20.000 x.
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4000 3000 2000 1500
Frekuensi (cm )

1000 500 400

Gainbnr 5. Spektrum infra merah film karet dari lateks
alam dan latoks alam i r ad ia s i .
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DISKUSI

ROCHESTRI SOFYAN :

Svya ingin tahu apa yang dimaksud de-

ngan kriteria bersih dalam penelitian

Anda.

MARGA UTAMA :

Yang dimaksud dengan kriteria bersih di

sini ialah: alat-alat yang dipakai di

dalam proses penyadapan, pemekatan, dan

vulkanisasi radiasi harus dicuci dahulu

dengan air yang bersih (air dari sumur

atau sumber lainnya).

SUYITNO :

I. Apa yang dipakai sebagai ukuran

bersih dan kotor dari penelitian

yang dilakukan ? Bukankah bersih dan

kotor itu relatif ?

2. Apabila kriteria bersih tersebut di-

tetapkan, misalnya bil. VFA seba-

gai patokan, tentunya kriteria ber-

sih untuk lateks bahan kondom dengan

bahan untuk sarung tangan akan ber-

beda.

MARGA UTAMA :

1. Yang kami maksud bersih di sini

ialah tanpa ada kotoran seiak dari

proses penyadapan sanpai ke proses

vulkanisasi radiasi. Hal ini dapat

dilakukan dengan mencuci semua pera-

latan dengan air bersih misalnya air

sumur.

2. Benar, pengolah lateks untuk bahan

dasar kondora lebih bersih daripada

sarung tangan, karena kondom lebih

berat persyaratannya daripada sarung

tangan.

MADE SUMATRA :

Spektrum infra merah lateks iradiasi

dan yang tidak diiradiasi sama. Secara

logika seharusnya ada perbedaan karena

terjadi cross linking sehingga jumlah

ikatan rangkap berkurang. Mungkin kalau

diamati lebih teliti perbedaan itu akan

tampak.

MARGA UTAMA :

Secara kualitatif spektrum IR lateks

alam sama dengan lateks alara iradiasi.

Pemikian pula secara kuantitatif, kare-

na jumlah cross linking antara poli-

isopren setelah lateks diiradiasi 50

kGy sedikit sekali sehingga tidak ter-

deteksi.

N. HILMY :

Pengotoran memberikan efek yang nyata

pada VFA lateks. Dapatkah Anda membe-

rikan penjelasan apa penyebabnya ? Ka-

lau oleh mikroba, mikroba apa ?.

MARGA UTAMA :

Yang menyebabkan naiknya bil. VFA ialah

asam-asam lemak bebas yang berasal dari

peruraian karbohidrat, protein, dan le-

mak di dalam serum karet yang besar-

nya +_ 2% lateka oleh bakteri atau mi-

kroba. Saya tidak tahu jenis mikroba

yang ada di lateks kebun yang diproduk-

si pabrik Pasir Waringin, karena be-

lutn diteliti.
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SYNTHESIS OF HYDROPHILIC ELASTOMER BY RADIATION GRAFTING

Yanti S.Soebianto*, F.Yoshii**, K.Makuuchi**, and I.Ishigaki"

ABSTRACT

SYNTHESIS OF HYDROPHILIC ELASTOMER BY RADIATION GRAFTING. Radiation grafting of acrylic acid (AAc)
on cthylene-propylene rubber (EPR) to obtain hydrophilic elastomer bar, been investigated. It was found
that by the addition of alcohol (methanol and l-propanol) into AAc solution, degree of grafting
increased and the formation of homopolymer was retarded. The grafting occured even in deeper portion 01
the film by addition of alcohol compared Lo without the addition of aleohol. Grafting rate differed by
propylene content in the EPR and graft polymerization occured easily in the lower propylene content such
as 22%. Stability of radical on lower propylene content Ei'R before introducing of AAc in grafting was
higher in comparison with other component one. Water uptake of EF'K inc-ri-.nsert linearly with increasing
grafting yield.

ABSTP K

SINTESIS ELASTOMER HIDROFILIK SECARA PENEMPELAN HAD IAS I. Penempelan as am a.krilat sccara r.id:.,si
n ida karet etilen-propilen (EPR) untuk memperoleh elastomer hidrofilik telah diteliti. Den;;an
numamhahkan alkohol (netanol dan propanol-l) ke dalam larutan asam akrilat, derajat penempelan menin>;kat
dan pembentukan horaopolimer dapat ditekan. Penempelan mencap.ii bagian film lebib dalam dengan penambahan
jikoliol. Kecepatan ' penempelan bergantung patla kandungan propilen dalam EPR. Penempelan mudah teriadi
bila kandungan propilen rendah, misalnya T.'Z. Radikal EPR lebih stabil j ika kandun>;an propilcnny.i
rendali. Ponyerapan air EPR naik sebanding den>;an hasil penempelan.

INTRODUCTION

Radiation grafting by pre i r radia-

tion method of hydrophilic monomers on

poly(4-methylpentene-1) have been stu-

died ( I , 2). It was found that graft-

ing or acrylic acid occured even in the

lower crystal Unity poly(4-methylpen-

tene-1) and that grafting yields were

higher on - i r radiated sample compa-

red with electron bean irradiated one

in a i r . Since radicals were more unsta-

ble owing to lower degree of c r y s t a l l i -

nity in the poly(4-methylpentene-1),

handling of irradiated film before in-

troducing the monomer was more d i f f i -

cult in comparison with polyethyle-

ne and polypropylene. Furthermore, the

radicals in ethylen-propylene rubber

(EPR) which was an amorphous polymer,

was very unstable greatly due to lower

Tg.

This paper presents the method of

synthesizing hydrophilic elastomer by

radiation grafting.

MATERIALS AND METHODS

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

** Takasaki Radiation Chemistry Research
Establishment, Japan

. Ethylene-propylene rub-

ber used for grafting was supplied by

Japan Synthetic Rubber Company. The

propylene content were 22% for EPO1P,

27% for EPO7P and 49% for EP11. It was

molded in the hot press for 10 rain at

130°C and cooled with water at roon
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temperature. The films with 300 um

thickness were washed with methanol

before use.

Acrylic acid '//as supplied by Wako

Chemical Company. It was passed through

a neutral alumina column to remove the

inhibitors before use. Methanol, etha-

nol, 1-propanol, |-butanol and 1-hexa-

nol were used without further purifi-

cation as a mixture in the solvent.

Uptake, oft GHu&ted Volymox.

Water uptake of the grafted film were

measured to estimate its hydrophi!ici-

ty. The grafted film were immersed in

the water for 24 hours at room tempe-

rature and the percent of water upta-

ke (W.U) was calculated using the fo-

llowing expression :

W.U(%) = (Ws - Wg)/Wg x 100

P/cOCcduAe.. The film was

cut into strips 1.5 x 7.5 cm, pre—ir-

radiated by electron beam (SB) at be-

am energy of 1.5 MV with a current of 1

mA using a cascade type accelerator

(Dynamitron IEA 3000-25-2, Radiati-

on Dynamics, Ltd). The samples were

irradiated in the presence of air at

-78 °C. The irradiated sample was pla-

ced in the reaction tube and sealed to

a vacuum manifold before the AAc-wa-

ter mixture (50: 50%w) was intro-

duced. The g,raftinf, reaction was carri-

ed out at 40 C.

The grafted Nlns were washed in

the hot w.itor to ronove the poly(AAc)

on the film surf.-ico, dried to constant

weight for dctf-rn i n.a ion the decree of

grafting. Percent of grafting was cal-

culated usinf, the following expressi-

on :

Grafting yield (%) = (Wj> - Wi)/Wi x 100

Wg: weight of "rafted filn (g)

Wi: weight of original film (s»)

Ws: weight of grafted film after

immersed in the water (g)

Wg: weight of grafted filn in the

dried state (g)

X-/uiy HLcAoanaZy&-L& o$ Ghafcted. Vo-
In order to observe the graft-

proceeding and graft distribution in

the films, x-ray microanalysis (X-MA)

have been done. The poly(AAc) grafted

chains were converted to the sodium

salt by immersing the grafted films in

the 10% solution of Na bicarbonate for

4 hours at 80 C. The converted chain in

the films were observed by FT-IR.

RESULTS AND DISCUSSION

Zih<Lz£ oh VKt-VOuidXation Vo&t.
Figure 1 shows the effect of pre-irra-

diation dose on grafting yield of AAc

onto EPR (EPO7P). The percent of graft-

ing increased with increasing the pre-

iiradiation dose. It was found that the

grafting reaction proceed smoothly up
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to 120 triin with tine1, while at later

stage, its depress due to formation of

poly(AAc) in solution. Those grafting

yield are lower than those poly(4-me-

t liy 1 pent ene- 1) reported in the previous

paper (1). This attribute to that as

shown in Figure 7, formed radical in

the KPR is nore unstable compared with

no Iy(4-melhyI pent one-1) .

Effect 0|5 t-\eXhanol. An accelera-

tion of methanol on the rate of graft-

ing has been observed, when a part o)

the water was replaced by methanol. The

results are shown in Figure 2. The rate

of grafting and percent of grafting

increases if a mixture of methanol and

water is used as the solvent. The

grafting reaction evidently increases

if 30Z\J in the solvent retarded the

grafting reaction.

The same effect of melhano] has

been observed in polypropylene(PP)-me-

thacrylic acid (MA)-benzen system (3)

and other system such as polypropyle-

ne(PP)-rothy1 net harry 1 ate (MMA)-ben-

zen (A). In PP-MA-benzen system, 40-

50% netahno] content in the solvent

gives a maximum rate of grafting, whe-

reas in PP-MMA-benzen system given by

10% methanol. The swelling of PP in the

reaction medium regulates the graft

levels. Since the nethanol content does

not change the .swelling of PP, there is

little 1ikehood of the grafting rate

being affected.

In the present system, methanol

diluted the AAc-i;ater mixture, inhibit-

ed the bimolecular termination cause'!

by chain transfer in the solution .-••..;

increased I lie grafting reaction in;,: ..

of AAc honopol yner izat ion.. As t! < ii:>

thanol content in the solvent c<i<

eded 30/w, t he iiraft in;1, react ion w:

slowly inhibited because it could ';r< iy

proceed in I lie aqueous media. At ifl(-

1'ielhanol cement th<- lioniopol ymer i x.at ioa

as wo 11 as grafting reaction will he

completely inhibited.

E^tcX. 0(5 Long Ckain Alcohol.

Alcohol such as ethanol, 1-propanol,

l-butani)l , and 1-hexanol were used as a

solvent mixture instead of methanol for

grafting. The results are shown in

Figure 3. 30%w 1-propanol in the sol-

vent shows higher grafting yield, whe-

re as ethanol, l-butanol and l-hexanol

showed only slightly higher rate of

grafting in comparison with 100%w w.i-

t er as the solvent.

Figure 4 shows the X-MA photo-

graphs of the grafted films. The graft-

ing occurs in the area near the sur-

face of the films and proceeds in a

deeper region if a mixture of alcohol

and water was used as the solvent for

grafting. The grafting layer did no;

change with the length of alcohol

chain, but the rate of grafting become

higher by addition of 1-propano] into

reactant.

The J-nropanol is a water soluble
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alcohol which can swell the rubber. It

appeared that the grafting reaction

could proceed easier if the solvent

could swell the rubber and inhibit the

hontopolymer ization of AAc. Higher mole-

cular weight alcohol such as 1-buta-

nol and 1-hexanol swell the rubber, but

soluble in water. These alcohol shows

little effect on grafting.

E&fitct ol Vnopylmt Content In tkz
EPR. Figure 5 shows that the rate and

percent of grafting decrease with in-

creasing propylene content in the EPR.

These correspond to the free ra-

dical concentration in the irradiated

ethylene-propylene rubbers at elevated

temperatures, as shown in Figure 7.

ESR spectra of EPO7P (propylene

content, 27%) and EPlKprooylene con-

tent, 49%) irradiated at -78°C are

shown in Figure 6. At -78 C, alkyl type

radical in polyethylene and peroxy ra-

dicals are observed and shape of spec-

tra are different between EP)7P and

EP11. Difference of morphology in the

EPR are expressed clearly in the spec-

tra. In EP11, spectrum of 153 G(outer-

peak) due to alkyl radical is hardly

observed. This fact suggestes that for-

mation of alkyl radical is smaller in

EP11 than in EP07P. At -50°C, intensity

of peroxy radical is stronger than that

of alkyl one. The alky! radical disap-

pear rapidly with elevating temperatu-

re and only peroxy radical is observed

at -22 C. When pure polypropylene is

irradiated in air, only peroxy radical

is formed (5). In the EP11, spectrun of

153G in alkyl radical is very S^.J"?

Thus, it is suggested that EP11 ^f

higher propylene content in the EPR by

irradiation is formed easily peroxy

radical compared with EP07P of lower

propylene content. Fig. 7 shows radic;;?

decay curves of irradiated EPR with

different propylene contents. Initial

radical concentration after immediately

irradiation at -78 C are different by

content of propylene in the EPR and

that is the highest on the lowest

propylene content. However, the radical

decreases largely at the higher tem-

peratures such as -37 C, -24 C and 0 C,

because molecular motion become active.

Remaining radical which causes

graft polymerization is the highest in

the lowest propylene content at -24 C.

and 0 C. Therefore, as seen in Figure

5, grafting occurs more easily for the

lower propylene content. The remaining

radicals corresponds well grafting

behavior of EPR with different pro-

pylene content.

Wcuteji Uptake. o£ Gfia^ttd PotymcA.

The water Uptake of EPR was improved by

grafting with AAc, and increased almost

proportionally with increasing the

degree of grafting (Figure 8). Without

addition of alcohol, the water uptake

are high even at lower degree of

grafting. It might be caused by the

water uptake of the poly(AAc) on the
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film surface which was not removed

during extraction.

Addition of alcohol increased the

degree of grafting due to the inhibiti-

on of AAc homopolytnerization. It gave

lower water uptake which increased

proportionally to the degree of graft-

ing, the water uptake increased irres-

pective of the alcohol in the solvent

for grafting, since the thickness of

grafting layer was not affected.
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= 4 Mrad
= 7 Mrad

Figure 2. Effect of methanol concentration
in the solvent on grafting of
EP07P.
(50% w AAc, pre-irrad dose 5 Mrad,
temp, of grafting 40°C).
o = 0% w ; • = 30% w
D = SOt w ; A = 70% w
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Figure 3. Effect of long chain alcohols
on grafting of EP07P.
(cone 30% w in the solvent,
AAc 50% w, prc-irrad dose
5 Mrad, temp, of grafting
40 °C) .

o = water only
A = methanol
Q = ethanol
* = 1-propanol
• = 1-butanol
• = 1-hexanol

' 00 ^ m

Figure 4. X-MA photograph of grafted EP07P.
Pre-irrad dose 5 Mrad, 504 w AAc,
temp, of grafting 40°C.

(a) = water only, deg. of grafting 25% (150 min)
(b) = 30% w raethanol in the solvent, deg. of

grafting 38*6 w (13S min)
(c} * 30% w n-propanol in the solvent, deg. of

grafting 39% w (120 min)
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Figure s. Effect of propylene content in
the EPR on grafting.

Pre-irrad dose S Mrad, 50% w AAc,
temp, of grafting 40°C.
o = 22% PP (El'OlP)
a = 27% PP (EI>07P)
• = 49% PP (El'll)

375

2 50 h
O
x

c
o

a5
u
go

•p
o

•a

i 25

-60 -60 -40 -20

Temperature

Figure 7. Radical decay of irradiated
EPR with different propylene
content.

o = 22% propylene (EP01P)
a = 27% propylene (EP07P)
• = 49% propylene (EPll)

Figure 6. ESR spectra of EP07P and EPll
stored for 1 hr at various
temperatures after Irradiation
at (a) -78°C, (b) -SO°C,
(c) -22°C.
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Figure 8. Water uptake of EPR grafted in
reactant including 30%
alcohol at room temperature.

0 = water only
& = methanol
D c ethanol
1 = 1-propanol
• = 1-butanol
O = 1-hejtanol

225



DISKUS1

N. HILKY :

Teknik yang dipakai ialah pre-irradia-

tion grafting pada suhu -78 C.

I. Apakah ada efek suhu -78 C oada

konsentrasi radikal ?

2. Apakah ada pengaruh penyirapanan pada

s-uhu -78 C pada jumlah radikal se-

tolah iradiasi ?

3. Apakah semua monomerhidrofilik dapat

oi-grafting ?

YANTI :

1. Suhu iradiasi yang dipakai adalah

-78 C, di bawah suhu transisi (Tg)

poli(4 raetil pentene-I) maupun EPR.

Pada suhu ini radikal bebas berada

diilam keadaan terkurung oleh mole-

kul-molekul polimer yang pergerak-

annya berkurang pada suhu di bawah

suhu transisi gelasnya.

2. Selama suhu masih dapat diperta-

hankan -78 C, peluruhan radikal da-

pat diperkecil. Akan tetapi, berapa

lama penyimpanan yang dapat dilaku-

kan tidak ditentukan dalam percoba-

an ini.

3. Tidak semua bergantung pada jenis

polimer dan monomernya.

USMAN SUDJADT.

Iradiasi TPX pada suhu di atas -78°C

dipelajari dengan ESR. Mohon dijelaskan

secara fisis, berapa bilangan kuantum

TPX pada suhu -78 C sehingga harus

dipelajari dengan electron spin reso-

YANTI S. :

Pada percobaan ini tidak dilakukan

penelitian mendalam tentang akibat

radiasi pada TPX. ESR hanya dipakai

untuk menghitung konsentrasi radikal

bebas yang terbentuk akibat radiasi dan

untuk mengetahui perbedaan spektrum

radikal yang diperoleh bila polimer

diiradiasi dalam vakum dan dalam udara.

MAURITZ L. TOBING :

1. Mohon dijelaskan perbedaan antara

Pre-irradiation grafting dan mutual

grafting ?

2. Berapa konsentrasi monomer yang

optinal untuk mendapatkan hasil

penempelan yang terbaik ?

3. Bagainana pengaruh kelembapan pada

proses grafting yang terjadi ?

4. Apakah monomer yang digunakan dalan

bentuk cair atau padat ?

5. Berapa dosis yang digunakan ?

YANTI S. :

1. Pada pre-irradiation grafting, po-

limer penunjang (trunk polymer)

diiradiasi terlebih dahulu, baru

kemudian ditainbahi monomer. Reaksi

penempelan dilakukan pada suhu ruang

atau lebih tinggi.

Pada mutual grafting, polimer pe-

nunjang bersama monomer diiradiasi

226



pada saat yang bersaraaan sehingga

terjadi penempelan, biasanya pada

suhu ruang. Mana yang harus dipakai,

bergantung pada umur radikal bebas

polimer penunjang. Biasanya pada

polimer araorf harus dipakai mutual

grafting untuk mendapatkan hasil

yang lebih tinggi. Pada polimer

kristal tidak perlu mutual grafting

untuk menghindari pembentukan homo-

polimer davi monomer yang dipakai.

2. Konsentrasi monomer yang dipakai

mempunyai batas maksimal. Pada mo-

nomer dengan berat molekul tinggi,

konsentrasi yang terlalu tinggi akan

menurunkan hasil penempelan. Dengan

kata lain, kelarutan monomer dalam

homopolimer harus diperhatikan. Un-

tuk monomer dengan berat molekul

rendah, konsentrasi yang terlalu

tinggi akan mengubah si fat dasar

polimer penunjang.

3. Faktor kelembapan pada grafting ti-

dak diperhatikan.

4. Monomer yang dipakai dalam bentuk

cair karena monomer tersebut harus

difusi ke dalam polimer penunjang.

5. Dosis yang digunakan adalah 1 - '.i

Mrad.

TRIANTO EDI P. :

I . Mengapa dengan semakin rendahnv;;

kadar propilen dalam EPR reaksi

penempelan monomer semakin tinggi V

2. Apakah monomer hidrofilik AA dap;it

juga di-grafting pada karet aiam ?

3. Hasil penelitian Anda kira-kira akan

diaplikasikan sebagai apa ?

YANTI S. :

1. Jika propilen diiradiasi terbentuk

radikal peroksida yang tidak stabil.

Jadi paaa EPR dengan kadar propi-

len rendah, jumlah radikal pereaksi

lebih sedikit dan jumlah radikal

yang efektif untuk reaksi penempelan

lebih banyak.

2. Dapat, berdasarkan hasil percobaan

pada karet sintesis, misalnya dengan

memakai berkas elektron sebagai sim-

ber radiasi.

3. Grafting karet alam, misalnya untuk

perabuatan kulit sintetis.



RADIASI BERKAS ELEKTRON PADA SISTEM POLIESTER TAK JENUH - STIREN

Sugiarto Danu*, Takashi Sasaki**, dan Fumio Hosoi**

ABSTRAK

ifADlASI BERKAS ELEKTRON PADA SISTiiM POLIESTER TAK JENUH - STIREN. Rrsin poliester y.-ing ili'u..-
fiCMj'un meno.ir.ipur poliestpr tak jenuh d:in stireu dengan perbandingan beral VO : 30, diradiasi dcnj;.
f.!ioii;;j!Unakan berkas elektron <:'nargi rend;ih. Pengaruh dosis iradiasi, komposisi dan berat molekul ter.'i • '
nifat-sifat film telah dipol.i jat i. Di sanping itu pengujian sifat-sifat fisik dan mekanik yang melit>! •
kekerasan, ket.ahanan kikis, tegangan putus, dan perpanjangan putus juga telah dilakukan. Hasil-h:is i .
penolitian menunjukkan bahwa Him poliester yang dibuat dari rantai pokok asam isoptalat, asain fumar.n
dengan propilen glikol, dietilen glikol, dan gliserol lebih baik di band ing poliester lainnya. Pada do.-, is
100 kGy dan laiu dosis 26 kGy/det. poliester ini memnunyai gel-fraction 93Z, tegangan putus sekitar 44(1
Kg/cm dan kekerasnnnya 4 H.

ABSTRACT

ELECTRON BEAM RADIATION OF UNSATURATED POLYESTER - STYRENE SYSTEMS. Polyester resins prepared by
mixing the unsaturated polyester and styrene with the weight ratio is 70 : 30, was irradiated using low
energy electron beam. The influence of irradiation dose, composition and molecular-weight to the film
properties were studied. Physiscal and mechanical properties such as hardness, abrasion resistance,
tensile strength and elongation at break were evaluated. It was found that polyester film prepared from
backbone base on isophthalic acid, fumaric acid, propylene glycol, diethyl glycol and glycerol, gave the
best properties compared with others. At the dose of 100 kGy and dose rate of 26 kGy/sec, the
gel-fraction was 93.1% tonsiLe strength was about 440 Kg/cm and j hardness Of 4 H.

PENDAHULUAN

Curing resin poliester dapat di-

lakukan dengan menggunakan berkas elek-

tron. Menurut PIETSCH (1), stiren me-

rupakan tnononer yang efisien untuk

nc I ;ikuk.-in rc.iksi nienl>fi>( uk ikat.jn si-

l.ni;' cl • • 'if'.-i ii n i o l c ' u i l |)n I i c s t c r I <ik j o -

iiuli, dib;itidingkan dcnj;an stiren yang

ikatan aromatiknya sudah disubstitusi,

metakrilat atau dimetakrilat. HOFFMAN

dkk. (2) telah meneliti dan membuat ke-

simpulan bahwa pada konsentrasi stiren

antara 10 s.d. 30%, gel-fraction men-

capai maksimal.

* I ' u s a t A p l i k a s i I s o t o p I a n R a d i a s i , H A I A N

" ' T : i k i i : ; ; i k i I t i i c l i a t i o n Ct\'•••;•.••'. ly R e s c . i n f ;

I • ; ! ; i h l i - ; h i ; i i i i t , J ; i p . i >

Menurut DALTON (1967) yang dikutip

oleh GARRATT dan HOIGNE (3), curing

sebagian besar sistem poliester - vinil

dapat dilakukan dengan menggunaknn bor -

kas elektron pada dosis 20 - 120 !<(>•/,

cl(Mi;',.in l.i ju dcisis nicndckat i 200 !<(!y/

del .

Pada percobaan ini radiasi bc-rkas

elektron dilakukan terhadap sistt-ri

poliester ta't jenuh - stiren dc-nj-.i.-:

perbandingan berat 70 : 30. Enam n u c m

poliester talc jenuh dipakai scbag.ii

rantai pokok untuk mengetahui pengaruh

komposisi dan berat molekul pada si fat

fisik filmnya. Pengujian lebih lanjuc

sifat-sifat film dilakukan terhadan 2

nacam poliester yang raempunyai sif.it

229



fisik yang lebih baik dibanding la-

innya.

TATA KERJA

Bahan. Anhidrida ftalat, anhidrida

maleat, asam fumarat, asam isoftalat,

dan propilen glikol berasal dari Wako

Pure Chemical Industies Ltd., sedangkan

dietilen glikol, gliserol, dan stiren

dari Kanto Chemical Co., Jepang.

AZdt. Iradiasi dilakukan dengan

menggunakan mesin berkas elektron dari

Nissin-High Voltage Co., Ltd. yang raem-

punyai tegangan operasi dan arus mak-

siir.al mas ing-mas ing 300 kV dan 100 mA.

Sintesis poliester talc

jenuh dilakukan dengan pemanasan sampai

suhu 200 C dalan labu leher-erapat ka-

pasitas 1 liter yang dilengkapi dengan

pengaduk, termometer, saluran peraasukan

gas KL dan perangkap Dean-Stark 100 ml

dengan pendingin balik (4). Sebagai

inhibitor dipakai hidrokuinon yang di-

tambahkan ke dalam resin dengan kon-

sentrasi 150 ppm.

iOAl. Resin dilapiskan pada

plat baja (200 x 100 x 2 nm) dengan

tebal 115+ 12 urn dengan menggunakan

doctor-blade. Lapisan ditutup dengan

film polietilen tereftalat tebal 50 um

dan kemudian diradiasi dengan mengguna-

kan mesin berkas elektron pada tegangan

250 kV dan arus 10 rciA.

PcngukuAan Sl^aZ-bl^at Film. Gel-

fraction dan perbandingan pemuaian be-

rat ditentukan dengan ekstraksi meng-

gunakan aseton. Tegangan putus dan pec-

panjangan putus diukur dengan menggu-

nakan tensile-tester model Instron 4301

menurut prosedur A.STM D-882 (5), se-

dangkan pertambahan panjang film seba-

gai fungsi suhu dengan thermno mecha-

nicalanalyzer buatan Shimadzu. Kekeras-

an diukur dengan pensil standar menu-

rut JIS K 5401 (6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi, bilangan asam dan berat

molekul rata-rata 6 macam poliester

tak jenuh terlihat pada label 1. Pada

komposisi yang sama semakin kecil bi-

langan asam atau semakin sedikit gu-

gus karboksil terdapat dalam polies-

ter, semakin panjang rantai pokok yang

dapat ditunj<ikkan oleh berat molekul

rata-rata yang lebih besar.

Kopoti.m&u&cu,l Po&LeAteji Tak Je-

nuh- SttfLZn. Curing sistem poliester

tak jenuh - stiren terjadi karena ada-

nya reaksi kopolimerisasi ikatan si-

lang yang membentuk jaringan 3 dimensi

antara monomer stiren dengan ikat-

an rangkap pada poliester tak jenuh.

Semakin tinggi dosis semakin banyak

jumlah ikatan silang yang terbentuk,

dan semakin banyak pula jaringan atau

gel yang terjadi. Setelah jaringan

menjadi padatf, difusi monomer stiren

untuk bereaksi dengan ikatan rangkap
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fumarat menjadi seraakin sulit. Stiren

ini dapat bereaksi dengan radikal po-

listiren yang terikat pada rantai

Sebagian besar kopolimer ikatan

silang tidak larut dalam pelarut orga-

nik. Walupun demikian, ada kecenderur.g-

Tabel 1. Komposisi poliester tak jenuh sebagai rantai pokok.

Poliester
jenuh

Al

Bl
B2
C
0

tak
a) Komposisi

AP/AM/PG

AP/AM/PG

AP/AF/PG/DEG/G

AP/AF/PG/DEG/G

AIP/AM/PG

AIP/AF/PG/DEG/G

/perbandingan mole

: 1,6/2,4/4

: 1,6/2,4/4

: 1.6/2,4/2

: 1,6/2.4/2

: 1.6/2,4/4

: 1.6/2,4/2

,4

.4

.2/1

.2/1

.4

,8/0

,8/0

8/0

,4

.4

,4

Bilangan
asam b)

SO,

30,

47,

32.

SO,

43,

5

7

0

8

4

0

BM c)

2680

2878

1539

2314

8393

1644

poliester atau dengan radikal-radikal

polistiren yang baru terbentuk di luar

jaringan dan membentuk polistiren (7).

Dari Gambar I terlihat bahwa semakin

tinggi dosis setnakin tinggi gel-frac-

tion . Setelah dosis iradiasi 100 kGy

(gel-fraction - 94%) pertambahan gel-

fraction relatif kecil sekali.

an molekul-molekul pelarut akan masuk

ke dalam sistem sehingga jaringan kopo-

limer akan memuai (8). Pemuaian yang

terjadi pad kopolimer ikatan silang

ditentukan oleh kerapatan ikatan s i -

lang dan jenis pelarut yang dipakai.

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara

gel-fraction dengan perbandingan perau-

40 <-,
40 60 80 100 120

Dosis iradiasi (kGy)

Gambar 1. Pengaruh dosis iradiasi
pada eel fraction.

80 85 90 95 100

Gel fraction (*)

Gambar 2. Hubungan antara gel fraction
dengan perbandingan pemuaian
berat.
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aian berat. Semakin tinggi gelfrac-

t̂ ion setnakin besar kerapatan ikatan

silangnys sehingga semakin sulit mole-

kul-molekul pelarut masuk ke dalam ja-

ringan dan dengan deinikian perbandingan

penuaian berat menurun.

-ik dan Me.ha.nik
¥iZm. Apabila film diregangkan, rantai-

rantai polimer yang belum berikatan

silang dapat bergerak lebih leluasa.

Pertambahan panjangnya tinggi sebelum

film putus. Dengan bertambahnya ikatan

silang antara rantai-rantai polimer,

maka rantai-rantai ini tidak lagi mudah

ber.'gerak satu terhadap lainnya, sehing-

ga kenaikan dosis menyebabkan kenaik-

an tegangan putus dan penurunan per-

panjangan putus. (Gambar 3). Pada dosis

24

20 2
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10 5M
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Dosis iradiasi

-A-

I 0 "2

A

100

(kGy)
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" •

120

5 4)
a.

fiambar 3. Pengaruh dosis iradiasi pada
tegangan putus dan perpanjang-
an putus.

120 kGy tegangan putus poliester A dan
^ 2

D masing-maing 3 13 dan 480 Kg/cm

dengan perpanjangan putus nasing-masing

2 dan 5%. Pada Gambar 4 terlihat bahwa

kenaikan dosis menyebabkan juga kenai-

kan suhu transisi gelas.

i 
g

el
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ra
n

si
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S
uh

u 
t

yo

80

70
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50

in

D a/C-—A

SO 75 100 125

Dosis iradiasi

ISO

Ganliar 4. Pengaruh dosis iradiasi pada
suhu t ransis i gelas.

Tabel 2 menunjukkan pengaruh laju

dosis, komposisi dan berat molekul pada

sifat film poliester. Seraakin tinggi

laju dosis semakin besar kecepatan ter-

bentuknya radikal. Walaupun demikian,

terjadi juga reaksi rekombinasi dan

terminasi antara radikal primer dengan

radikal primer atau radikal primer

dengan rantai kopolimer. Umumnya re-

aksi-reaksi rekombinasi lebih mudah

terjadi, sehingga pembentukan gel me-

nurun (2) dan demikian juga kekerasan

dan ketahanan kikisnya. Pada laju dosis

77 kGy/det., kekerasan, gel-fraction,

dan ketahanan kikis film poliester

lebih rendah dibandingkan pada laju

dosis 26 kGy/det.

Pada kondisi iradiasi yang sama

film poliester dari rantai pokok dengan

berat molekul yang lebih tinggi pe-
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nyerapannya dibanding yang berasal dari

berat molekul yang lebih rendah (Po-

liester A. vs A. dan B- vs B,). Pe-

nggunaan asara isoftalat dan asara fuma-

Sifat pertambahan panjang film

poliester sebagai fungsi kenaikan suhu

terlihat pada gambar 5. Pada dosis 100

kGy, pertambahan panjang maksimum ter-

Tabel 2. Sifat fisik film poliester pada dosis iradiasi 100 kGy.

Polxester

A l
A2
B l

h
C

0

Kekerasan

Laju dosis
(kGy/det.)

26

3H

3H

3H

311

2H

4H

77

1H

2H

1H

111

1H

3H

Gel fraction (*)

Laju dosis
(kGy/det.)

26

86,2
93,S
91,7

89,4
78,6
93,1

77

70,4
88,6
82,5

86,6
52,0
90,0

Ketahanan kikis
(mg/1000 putaran)

Laju dosis
(kGy/det.)

26 77

0,45 1,85
0,35 0,15
0,55 0,80

0,45 0,30
0,45 2,00
0,15 0,15

rat dengan propilen glikol, dietilen

glikol dan gliserol (poliester D) meng-

hasilkan film dengan sifat fisik yang

lebih baik dibanding poliester lainnya.

jadi pada suhu 235 dan 280 C masing-

masing untuk poliester A- dan D. Pada

suhu tersebut pertambahan panjang mak-

simum poliester A. dan D mas ing-ma-

sing 4,3 dan 5,8%.

100 260 300

Suhu (°C)

GambaT 5. Pertambahan beban sebagai fungsi
suhu pada dosis iradiasi 100kGy.

Kecepatan pemanasan: 10°C/menit
Beban : S gram.

KESIMPULAN

1. Komposisi, berat molekul, dosis dan

laju dosis iradiasi, tnerupakan fak-

tor-faktor yang berpengaruh pada

curing sistem poliester tak jenuh

stiren. Sifat-sifat fisik dan meka-

nik film poliester yang dihasil-

kan, ditentukan oleh kopolimerisasi

ikatan silang yang terjadi antara

monomer stiren dengan ikatan rangkap

pada poliester tak jenug sehingga
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membentuk jaringan 3 diraensi.

2. Penggunaan asam isoftalat, asatn fu-

raarat dengan propilen glikol, die-

tilen glikol, dan gliserol sebagai

rantai pokok poliester tak jenuh

menghasilkan film yang mempunyai

sifat-sifat fisik yang lebih baik

dibandingkan poliester lainnya. Pada

dosis 100 kGy dan laju dosis ira-

diasi 26 kGy/det. poliester ini mem-

punyai gel-fraction 93,1%, tegangan
2

putus s?kitar 440 Kg/cm , perpan-

jangan putus = 5% dan kekerasan-

nya 4 H.
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DISKUS1 mana perbedaannya apabila resin dila-

piskan pada permukaan papan kayu ?

SURTIPANTI S. :

I. Dalam makalah Anda tertulis "Pengu-

jian dilakukan terhada^- sifat fisik

film yang dihasilkan terutama pada

poliester yang mempunyai sifat fisik

yang lebih dibanding yang lain". Apa

yang dimaksud dengan sifat fisik

yang lebih ?

2. Dalam penelitian Anda, apakah diukur

juga viskositasnya ?

SUGIARTO DANU :

I. Sifat fisik yang lebih baik dapat

dilihat pada tabel yang menyatakan

bahwa pada laju dosis yang sama

poliester A, dan D meinpunyai keke-

rasan, gel-fraction, dan ketahanan

kikis yang lebih baik daripada po-

liester lainnya. Inilah yang menja-

di dasar pengujian lebih lanjut ter-

hadap poliester A_ dan D.

2. Viskositas juga diukur, bahkan ada

hubungan antara viskositas dan suhu.

Akan tetapi, tidak disajikan karena

tidak terlihat pengaruhnya pada si-

fat fisik dan mekanik. Hal ini da-

pat diwakili oleh pengaruh berat

molekul.

GATOT TRIMULYADI :

Fada penelitian yang Anda lakukan, re-

sin dilapiskan pada plat baja. Apakah

nanti ada perbedaan dan sampai sejauh

SUGIARTO DANU :

Ada satu makalah yang membahas pengaruh

jenis bahan/substrat terhadap dosis

yang diterima oleh bahan, misalnya

kayu, plastik, aluminium, dan baja.

Perbedaan dosis yang terbesar terlihat

antara kayu (berat jenis paling kecil)

dengan baja (berat jenis terbesar),

yaitu + 8%. Hal ini disebabkan adanya

hamburan elektron. Semakin tinggi berat

jenis, semakin tinggi hamburan dan

semakin tinggi dosis yang diterima.

Jadi, ada perbedaan dosis yang diterima

apabila dipakai kayu sebagai substrat.

ANIK SUNARNI :

Apa yang dimaksud dengan ketahanan

kikis dan dengan cara bagaimana Anda

mengetahuinya ?

SUGIARTO DANU :

Ketahanan kikis adalah ukuran ketahanan

film terhadap kekuatan dari luar yang

berusaha untuk melepaskan film dari

substrat. Ketahan kikis ditentukan de-

ngan metode putaran suatu alat dengan

dasar putaran suatu jarum terhadap

film (1000 putaran). Beban yang dipa-

kai 1000 gram. Berat film yang hi-

lang dipakai sebagai ukuran ketahanan

kikis. Semakin kecil bagian yang hilang

semakin tahan terhadap kikisan.
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PEMANTAUAN DOSIS PAPARAN DI PAIR DAN SEKITARNYA

Yunus Hasan*, dan A. Ismono*

ABSTRAK

PEMANTAUAN DOSIS PAPARAN DI PAIR DAN SF.KITARNYA. TIR.I ienis iradiator b Co i el ah dibjiiRuu di PA1K.
yaiiu Unit C^ama Cell yanj> sumbernya tet.ip berada di dalam kotuenvr Pb, iradiator panorama svrb.i >',u:;.:
(IRPASENA), dart i radiator karet alam (IRKA). Aktivitas sumber ber iumlali 7.37 PBq. Untuk ki-svl.irn.il .m
prkcrja dan penduduk di sekitar fasilit.is telah dilakukan pemant aiian d.ierali kerja d.in I i nj',kiiii|-,.i'i
fasilitas sampai dengan radius 500 m dari IRKA. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kenaikan d u M •,
paparan di dalam kamar kerja dan lingkungan fasilitas sampai radius 200 m disebabkan olvh suni'n :
IRPASENA. Kenaikan dosis maksimal di kamar kontrol panel 0.2 mR/jam dan di 1 ingkunftan fasilit.is 0.034
mR/jam. Dosis ini bcrada dalam batas .iman. Hal ini dibuklikan dengan cvaluasi pemanlau pi-roidiiijan (TI.l)
dan film) bapi pekerja radiasi di srkitar iradiator, dalam period*1 1980 - 1985.

ABSTRACT

DOSE RATE MONITORING IgQ THE CENTRE FOR THE APPLICATION OF ISOTOPES AND RADIATION AND ITS
SUROUNDING. Three types of Co irradiator were built in Centre of the Application of Isotopes and
Radiation (PAIR) i.e Gama Cell Unit with its sources shielded in Pb container, Multipurpose Panoramic
Irr.idiator (IRPASENA) and tatex Irradiator (IRKA). Their total activities are 7.37 PBn. For radiation
workers and member of publics safeties, dose, rate monitoring were carried out in the working areas and
environment within 500 m radius from IRKA. Monitoring results showed that tHe dose increases in working
areas and environment of the facilities within 200 m radius, were caused of IRPASENA sources. Tin-
highest dose were found in the control panel room 0.2 mR/hour in the facilities environment 0.034
mR/hour. The dose were in the safety condition. It was clarified by the evaluation of personal
monitoring (TLD and film) for radiation workers around the irradiator, in the period of 1980 to 1985.

PENDAHULUAN

Juralah dan lenis iradiator di

Indonesia saat ini telah berkembang de-

np,an pesat, sesuai dengan perkembang-

an teknologi nuklir dan teknologi ra-

diasi dalam penelitian dan aplikasinya

di bidang industri, kedokteran, penga-

wetan dan sebagainya. Demikian juga di

PAIR pada saat ini telah beroperasi 3

jenis iradiator Co, yaitu :

I. Unit Gama Cell, tnulai beroperasi

tuhun 1968 dengan aktivitas mula

0.40 PBq. Sumber iradiator ini dalam

keadaan operasi atau tidak, tetap

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

** Pusat Standardisasi dan Penelitian
Keselamatan Radiasi, BATAN

berada dalatn kontener Pb yang telah

dirancang sesuai dengan syarat kea-

manan.

2. Iradiator Panorama Serbaguna (TR-

PASENA) beroperasi tahun 1978 de-

ngan aktivitas 2.96 PBq. Sumber be-

rada dalam ban,gunan beton yang di-

rancang sesuai dengan syarat kearaan-

an.

3. Iradiator karet alam (IRKA), suatu

iradiator tipe kolam yang dirancang

khusus selain dapat meradiasi bahan

seperti umumnya sebuah iradiator,

dapat juga meradiasi karet alam yang

berada dalam sebuah tangki baja anti

karat yang telah dirancang secara

khusus pula. Aktivitas sumber 7.97
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PBq pada saat mulai beroperasi tahun

1983. Sumber yang telah ditata pada

saat beroperasi dinaikkan ke atas

permukaan kolam. Pada saat tidak

beroperasi sumber disimpan di dalam

kolam. Sumber dan kolam berdinding

baja tahan karat berada dalam ba-

ngunan beton yang merupakan pelin-

dung bila iradiator ini sedang ber-

operasi .

Denah IRPASENA dan IRKA tertera pada

Gambar 1, 2a, dan 2b.

Dengan adanya perkembangan dan aplikasi

iradiator tersebut, keselamatan pekerja

radiasi, pegawai BATAN di Pusat Pcne-

litian Tenaga Nuklir Pasar Jumat d.ir.

penduduk di sekitar fasilitas perlu di-

jaga dan dipantau secara berkesinam-

bungan. Untuk mengetahui kenaikkan do-

sis paparan yang disebabkan oleh iradi-

ator sebagai tambahan dosis eksteraa,

telah dilakukan pengamatan tiap bulan

di daerah kerja, yaitu da lain kamar ker-

ja, laborattorium, kamar panel kontrol

1

i n

5k«l» . 1:100

Gambar 1. Denah gedung IRPASENA di PAIR.

1 = Suuber
2 = Ruang panel kor.'.rol
3 = Kamar mandi
4 = Gudang peralatan
5 - Ruang sampel teradfasi
6 = Gutting peralatan
7 = Ruang staf
8 = Laboratorium Kimia Radiasi
9 = Ruang instrumen

10 - Gudang sarnpel yang «kan
diradiasi

11 = R ang generator
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dan sebagainya, yang berbatasan dengan

ruang sumber. Selain pengamatan di

atas, untuk keselamatan penduduk seki-

tar fasilitas, dilakukan juga pemanta-

uan sampai radius 500 m dari IRKA, se-

perti tertera pada Gambar 3a dan 3b.

Kam.ar kerja yang diatnati berjumlah 20,

dan titik pengamatan lingkungan fasili-

tas berjumlah 360 titik. Sumber IR-

PASENA memberikan kontribusi kenaikkan

dosis lebih besar daripada kedua

iradiator yang lain, baik untuk kamar

kerja maupun lingkungan. Kenaikan dosi ,

ini masih berada dalam batas aman b u,

pekeria maupun penduduk (1). Bagi pe-

kerja radiasi yang bertugas di sekitar

iradiator disediakan pemantau per-

orangan TLD dan film yang hasil eva-

luasinya dibahas dalam makalah ini (2,

3).

Jl IL

T'.'

•J

J L _ _

R;imhar 2a. DenaJi iradiator lateks PAIR-BATAN
lantai I,
1 = Sumber
2 - Ruang mesin
S = Ruang staf
4 - Ruang panel kontrol
5 - Ruang rapat
6 ^ Ruang panel listrik
7 • Ruang pengolahan air
? = Kuang lateks
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Jl

I JlH|)rnilll)t)ti)|iili I

Gambar >h. Denah iradiator lateKS PAIR-BATAN
lantai •II dan III.

1 = Ruang B-II.2
?. = Ruang B-II. 1

TATA KERJA

Tiga jenis survey meter telah

dikalibrasi, dipakai untuk pengamatan

dosis paparan, yaitu Saphymo Stell SP

2NF (detektor Nal (Ti)), Teletector

Atomess 61I2.B (detektor GM), dan Baby-
8 1

line (detektor kamar ionisasi). Saat

pemantauan dilakukan 3 tahap,yaitu :

a. Pada waktu IRPASENA beroperasi

b. Pada waktu IRKA beroper.asi

c. Pada waktu IRPASENA dan IRKA ber-

operasi.

Jumlah kamar kerja yang dipantau ialah

yang berbatasan dengan karaar suinber

IRPASENA 5 kamar, IRKA 13 kamar dan

Gama Cell 2 kamar. Titik pengamatan

yang diutamakan adalah tempat duduk

pekerja radiasi. Pengamatan dilakukan

dengan menghadapkan detektor kearah

kedua ruang iradiator bergantian dengan

ketinggian 1.0 meter. Pada titik itu

juga diadakan pengamatan dengan arah

tegak lurus ke atas dan ke bawah. Hasil

pengukuran rata-rata dianggap sebagai

dosis paparan di titik itu. Pengukuran

dosis paparan lingkungan dilakukan

setelah membagi daerah pengamatan
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tnenjadi daerah dalam radius 100 tn; 100-

200m; 200-300 m; 300-400 m; dan 400-

500 m., dengan IRKA sebagai titik pu-

sat. Setiap radius dibagi menjadi 12

scktor. Jumlah titik pengamatan dite-

tapkiiii sebagai berikut :

Daerah dalam radius 100 m : 120

titik

Daerah antara 100-200 m : 96 titik.

Daerah antara 200-300 m : 72 ticih

Daerah antara 300-400 m : 48 titik

Daerah antara 400-500 m : 24 titik

Gambar 3a. Lokasi Pusat Penelitian Tenaga Nuklir di Pasar Jumat
tiengan IRKA scbagai t i t ik Fusnt Pcn^amntan Dosis.

• P P B G N J • .1 'Y-m—i 'SZ&ZL-i



Cara pengukuran pada titik pengamatan

lingkungan sama dengan cara pengamatan

di dalam kamar ker^a. Pengukuran dosis

paparan latar belakang dilakukan pada

saat ketiga iradiator tidak beroperasi,

sebagai faktor koreksi data hasil pe-

ngukuran di dalam kamar kerja maupun

lingkungan saat iradiator beroperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat ini aktivitas sumber

iradiator di PAXR berjumlah 7.37 PBq,

terdistribusi Seperti tertera pada

Tabel 1. Dari jumlah ini,99,6% berada

dalam daerah bidang Instalasi Fasilitas

Iradiasi (IFI) dan Bidang Proses Radi-

asi (PR). Dengan demikian, IRKA ada-

lah sebagai titik pusat pemantauan, se-

dang daerah kerja yang dipantau ada-

lah yang berada di gedung IRKA dan

IRPASENA. Adapun hasil pemntauan daerah

kerja adalah sebagai berikut.

Unit Gaxma Cell-220. .Dari hasil
pemantauan di dalam ruangan Gama Cell

tidak ada kenaikan dosis paparan. Di

tempat duduk operator dan daerah pe-

nerimaan sampel terukur tidak lebih

dari dosis latar belakang,yaitu 0.012

mR/jam. Demikian juga di kamar kerja

yang berdampingan dengan ruangan tadi.

Hal ini disebabkan sumber Co di dalam

unit iradiator hanya tinggal 0.03 PBq

CO.810 kCi), sedangkan pelindung Pb

kontener dirancang untuk aktivitas se-

kitar 0.40 PBq. Jadi, pemantauan daerah

lain tidak akan menambah dosis atau

tidak berpengaruh.

IRPASENA. Ada 5 kamar kerja yang

dipantau secara periodik sebulan s'-ka--

li, yaitu 2 ruang staf, satu laborato-

rium kimia radiasi, ruang panel kontrol

dan ruang instrumen. Kenaikan dosis an-

tara 0.00 - 0.2 mR/jam; dengan dosis

paparan tertinggi di ruang panel kon-

trol, yaitu di permukaan kaca pengin-

tai yang melekat pada pintu ruang sutn-

ber. Di tempat duduk operator kenaik-

an dosis berfcisar antara 0.08 - 0./ mR/

jam. Kenaikan ini disebabkan hamburan

radiasi. Hasil pemantauan pada saat

IRPASENA dan IRKA beroperasi tidak ter-

dapat kontribusi dosis yang berasal da-

ri IRKA.

IRKA. Kamar kerja yang dipantau

secara periodik berjumlah 13 kamar.

Sembilan kamar berada di lantai satu,

tiga kamar di lantai dua dan satu da-

erah kerja di lantai tiga. Pada saat

IRPASENA dan IRKA beroperasi, kenaikan

dosis paparan di ke~-13 kamar berkisar

antara 0.00 - 0.025 mR/jam. Dosis ter-

tinggi di kamar pengolahan air, yai-

tu di permukaan jendela. Bila hanya

IRKA beroperasi, di kamar ini terukur

0.002 mR/jam. Kenaikan dosis yang ber-

asal dari sumber IRPASENA di kamar ini

92%. Data pengamatan kenaikar- dosis

kamar kerja IRKA secara keseluruhan

disebabkan oleh sumber IRPASENA, se-

perti tertera pada Tabel 2. Bila di-
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tinjau dari segi proteksi radiasi ku-

alitas penahan radiasi IRPASENA tidak

sebaik IRKA.

Ungkungan SokiZah FaslLUaA Ina.-
d-LcVtOfl. Kenaikan dosis paparan tampak

di daerah radius 200 m. Tingginya ke-

naikan ini tergantung pada lokasi ti-

tik pengamatan, karena adanya bangunan

akan mempengaruhi hasil pengamatan.

Kenaikan dosis tertinggi pada titik pe-

ngatnatan dalam radius 100 ra terletak di

halaman belakang IRPASENA YAITU 0,034

MR/jam. Dosis ini berasal dari sumber

IRPASENA tanpa kontribusi IRKA. Pada

peraantauan sekitar gedung Pilot Plan

PPBGN tercatat dosis 0.25 + 0.1 mR/jam.

Data di sini tidak dimasukkan dalam

evaluasi, karena kenaikan ini disebab-

kan oleh sumber radiasi di gedung fer-

sebut. Di daerah luar radius 200 m

tidak ada kenaikan dosis, yang teramati

hanya radiasi latar belakang, yaitu

0.0\2 + 0.005 rift/jam. HasiA evaltiasi

pemantauan lingkungan tertera pada Ta-

hel 3.

Dari seluruh hasil pemantauan di

atas, peluang terbesar yang kena

radiasi ukibat kenaikan dosis ini

adalah operator IRPASENA. Bagi operator

IRPASENA dengan jam kerja 2500 jam per

tahun yang terus menerus berada di

ruang panel kontrol, diperkirakan akan

mendapat dosis setara tahunan

2500 x 0. 1 x 1 mrem = 250 mretn

atau 2.5 x 10~3 Sv.

(dengan asumsi seraua faktor konversi

1). Harga tersebut masih di baw..h bat as

dosis setara yang dire'k.omendasikan If.?.' >
_2

yaitu 5.0 x 10 ' Sv., bagi pekeria r •:••

diasi (1).

Untuk pekerja radiasi di PAIR,

sejak tahun 1980-1985 disediakau pem.i.i •

tau perorangan berupa film dan I'M).

Hasil evaluasi petnantau bagi pekerjj

radiasi di sekitar iradiator terLera

pada Tabel A. Dosis setara rata-rata

yang tertinggi bagi tiap pekerja di-

terima tahun 1983, yaitu 1.3 x 10 Sv.

Hal ini terjadi, karena pada akhir

tahun 1983 sumber IRKA yang ada di

(Jalam kontener transport, disimpan di

halaman gedung IRKA selama + 4 bulun.

Jadi, 34 pekerja radiasi IFI dan PR

mendapat peningkatan dosis. Ditinjau

dari segi Proteksi Radiasi, dosis ini

masih berada dalam bataS aman.

Meskipun demikian, bagi alat pen-

cacah peka atau alat pencacah dengan

latar belakang rendah, kenaikan dosis

sekecil ini dapat berpengaruh. Sesuai

dengan falsafah ALARA, kenaikan dosis

ini masih dapat diperkecil lagi bila

perlu. Penekanan dosis ini akan her-

manfaat bagi penelitian radionuklida

dengan aktivitas rendah.

KESIMPULAN

Dari hasil pemantauan ini d.jp.it

disimpulkan bahwa ada kenaikan dosis di

daerah lingkungan iradiator PAIR sampai
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radius 200 m. Kenaikan dosis ini masih

berada dalam batas aman. Penyebab utama

kenaikan ini ialah dosis paparan yang

berasal dari IRPASENA.

Dosis set«ara yang diperoleh peker-

ia radiasi di fasilitas iradiator dan

sekitarnya berada di bawah batas dosis

yang direkomendasikan ICRP.
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Tabel 1. Aktivitas sumber radiasi.

Fasilitas iradiasi

Gamma Cell-220

Iradiator Panorama Serba
Guna ( IRPASENA )

Iradiator Karet Alam (IRKA)

Tambahan dari PT Giri
Kencana

Jumlah aktivitas pada

Waktu

Maret 1968

April 1978

April 1983

Agustus 1986

bulan Januari 1987

Aktivitas
(PBq)

0,40

2,96

7,97

1,67

Aktivitas
(PBq)

Jan. 1987

0,03

0,92

4,84

1,58

7,37 PBq

Tabel 2. Dosis paparan di ruang kerja.

Ruang kerja

IRKA

IRPASENA

GAMMA CELL

Jumlah

13

5

2

0

0

Dosis
(mR/

,00 - 0

,00 - 0

0,00

Net

,025

,20

IRKA

5-10

0,0

0,0

Kontribusi (

IRPASENA

90 - 95

100

0,0

%)

GAMMA CELL

0,0

0,0

0,0

Tabel 3. Dosis paparan lingkungan di sekitar PAIR dalam keadaan semua
iradiator beroperasi. Sebagai titik pusat adalah sumber IRKA.

Radius (m) Jumlah titik
pengamatan

Dosis Net
(mR/jam)

Kontribusi (%)

IRKA IRPASENA GAMMA CELL

0 - 100
100 - 200
200 - 300
300 - 400
400 - 500

120
96
72
48
24

0
0
0

,01
,00
,00

0
0

- 0
- 0
- 0
,00
,00

,034
,028
,005

2 -
2 -
-
_
-

17
17

83 -
83 -

-
_

98
98

0
0
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Tabel 4. Dosis setara tahunan pekerja radiasi sekitar iradiator di PAIR.

Tahun

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Jumlah

29

29

27

34

41

41

Dosis setara
kolektif =
DK CSv)

9,70 x 10"3

1,77 x 10'2

1,64 x 10"2

4,43 x 10"2

1,75 x 10"2

2,04 x 10"2

Dosis setara
rata-rata =
$ (Sv/manj

3,30 x 10"5

6,10 x 10"5

6,10 x 10"5

1,30 x 10"3

4,30 x 10"4

5,0 x 10"4

FPr=

6,6

1,22

1,22

2,60

8,60

1,UO

D
BDPr

x 1O"2

x 10"3

x 10~3

x 10~2

x 10~3

x 10"2

PR

BD

: Pekerja radiasi Bidang Proses Radiasi
: Dosis setara kolektif tahunan (evaluasi TLD PSPKR)
Dosis setara rata-rata yang diterima setiap tahun per orang
5 2

u

5,0 x 10-^Sv
Batas dosis setara efektif tahunan untuk umum 5,u x 10"3Sv

10-1

10

1980 '81 '82 '83 '84 '85

Tahun

Histrogram tabel 4.
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DISKUSI

ROOT

1. Bagaimana cara proses pengambilan

data dan berapa titik tempat yang

diamb11 datanya.

2. Menggunakan alat apa ?

3. Untuk pengembangan penelitian peman-

tauan ini apakah perlu telemetri

data lingkungan yang tersentralisa-

si dan terkoordinasi ?

YUNUS HASAN :

1. a. Untuk kamar kerja diambil titik-

titik fokusnya bergantung pada

luas kamar, dengan diutamakan

kursi dan meja kerja. Diambil da-

ta minim dan tertinggi.

b. Di lingkungan dibagi radius dan

sektor.

2. Surveymeter Saphymo Stell 2 NF (Nal

Tl), Backyline Zl, dan Teletector

Atoms. Semua telah terkalibrasi.

3. Luas daerah yang dipanatau hanya 500

m. Telemetri saya rasa belum perlu,

sudah dijajaki menurut peta yang ada

letak lokasi berdasar peta DKI.

INDROJONO :

Agak menyimpang dari tnakalah, tetapi
, 60,,

masih ada kaitannya dengan sumber to

yang sering digunakan untuk latihiin/

kursus Operator dan Ahli Radiografi di

PAIR.

Pertanyaan : Sejauh mana pemantauau

radiasi Co ini telah dilakukan, me-

ngingat pengaruh radiasi ini sangat

besar terhadap alat ukur (pencacah

sintilasi yang ada di PAIR)•

YUNUS HASAN :

- Relatif kecil dibanding dengan ira-

diator. Pengambilan data saar tidak

ada kursus-kursus atau sumber lain

yang keluar.

Ini sudah tercantum dalam sinopsis

yang dibahas dalam makalah lengkap,

kemungk inan-kemungk i nan penanggu1a-

ngannya adalah dengan mengkali-

brasi pada saat IRPASENA beropera-

si, bagi laboratorium cacah yang

mempergunakan pencacah aktivitas

rendah atau berlatar belakang ren-

dah, karena pengaruh radiasi iradi-

ator ini sampai dalam radius zOO m

dari titik pusat.
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KERADIOAKTIFAN UDARA DAN AIR DI PUSAT APLIKASIISOTOP DAN RADIASI DAN
SEKITARNYA

F r a n s i s c a A . E . T . * , Yunus Hasan*, dan Teddy S .*

ABSTRAK

KF.RAMOAKTIFAN UDARA DAN AIR DI PUSAT APLIKASI ISOTOP DAN RADIASI DAN SEKITARNYA. Surv •
kor;idi o;ikt i f a n u d a r a d a n a i r d i s e k i i a r Fus.il A p l i k a s i I s o l o p d a n R a d i a s i I'asar J u m a t d i l a k u k a n u::i ui-
m<'ni.imin a/>ar 1 i n # k u n £ a n t i d a k t e r k o n t amin.is i . U n t u k k e p e r l u a n t e r s r b u t d i p e r l u k a n survi't d a
rut i n . S a m p l i n g a i r surour d i l a k u k a n s r e a r a p e r i o d i k t i a p b u l a n p a d a b e b e r a p a l e m p a l d e n g a n r
m e t e r d a r i I R P A S E N A , s e d a n p , a i r h u i a u d i t a m p u n ^ p a d a s u a l u l e m p a t . S a m p e l a i r tcr.sobut k e m u d
d u n d i a m b i l k o n s c n t r a t n y a . A e r o s o l d i h i s a p d a r i u d a r a b e b a s d a n u d a r a di ] a b o r a t o r i u m y a n R m'
i s o t o p denflan a i r s a m p l e r y a n g d i lpngk.-ipi i i l l c r . S e t e l a h i t u k o n s i - n t r a s i a i r d a n f i l l e r di
a, b , d a n J - n y a . E v a l u a s i k e r a d i o a k t i f a n u d a r a d a n a i r l i d a k nu'mperl iliatkan a k t i v i t a s y a
bata-s t c r t i n f i R i d i i z i n k a n . D c n ^ a n di'inikiiin, di s c k i t a r P u s a l A p l i k a s i I s o l n p d a n R a d i a s i 1'asar Juiii.ii
m a s i h a m a n d a r i p c n c * » m a r a n r a d i o n u k l id.j.
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ABSTRACT

RADIOACTIVITY OF AEROSOL AND WATER IN CENTRE FOR THE APPLICATION OF ISOTOPES AND RADIATION AMD ITS
ENVIRONMENT. Survey of r a d i o a c t i v i t y of aerosol and water surrounding the Centre for the Application of
Isotopes and Radiation has been done to assure that environment i s not contaminated. Therefore continous
survey and monitoring are needed. Sampling of ground water has been done pe r iod ica l ly every month at
several places in the radius of 0^500 metres from IRPASENA and rain water is co l l ec ted at one place . The
sample i s evaporated and the concentrat is c o l l e c t e d . The aerosol is co l lec ted from the surrounding and
inside the -ac t ive laboratory using a i r sampler. Then the a, b , and j> t o t a l a c t i v i t y of the water and .iir
concentrat i s counted. The evaluat ion show that the r a d i o a c t i v i t y in aerosol and water are under the
maximum permissible concent ra t ion . The environment of the Center for the. Application for Isotopes and
Radiation i s s t e l l unpolluted by rad ionucl ide .

PF-NDAHULUAN

Pengembangan teknik apl ikasi i so-

top dan radias i membawa akibat bertam-

bah banyak dan luasnya penggunaan i so -

top dan r ad ia s i . Demikian juga halnya

yang ter.iadi di Pusat Aplikasi Isotop

dan Radiasi (PAIR) Pasar Jumat, pema-

kaian radioisotop berkerobang dalan jum-

lah ak t iv i t a s maupun jenisnya.

Seperti telah k i ta ketahui, s e t i -

ap hari manusia mengkonsumsi a i r dan

udara. Berdasarkan kenyataan i t u , maka

dilakukan survei udara dan a i r untuk

mengetahui seberapa jauh dampak yang

M'usat Aplikasi Isotop dan Kadiasi, BATAN

diakibatkan oleh peraakaian isotop dan

radiasi di Pusat Aplikasi Isotop dan

Radiasi.

Dari data sampling air hujan yang

diambil pada tahu.-> !976 sampai 1986

dapat dilihat bahwa keradioaktifannya

mempunyai nilai yang beragam dan dari

tahun ke tahun berbeda. Sampling udara

dilakukan untuk udara bebas dan udara

daerah kerja (laboratorium).

Sampling air dilakukan dengan me-

ngambil sampel air sutnur pada radius

yang berbeda diukur dari gedung Irra-

diator Panorama Serba Guna (IRPASE-

NA). Pcngambilan sampel air hujan di-

lakukan dengan menampung air hujan se-
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lama 1 bulan.

Analisis keradioaktifan udara (ae-

rosol) dan air dilakukan memakai penca-

cah ZnS kristal, pencacah Geiger Muller,

dan Multi Channcel Analyser Gernani-

BAHAN DAN METODE

Pengambilan sarapel udara (aerosol)

dilakukan dengan menggunakan air sam-

pel tipe RV-4 BL-2 No 6806 buatan Ru-

sia berkapasitas 20 liter per monit.

Untuk ruangan laboratorium yang memper-

gunakan isotop, dihisap udaranya selama

40 jam keria per minggu, sedangkan un-

tuk udara bebas 150-200 jam kerja per

bulan. Filter yang dipakai berukuran 28

x 14 mm terdiri atas material fil-

ter NEL dan kain mori tipe FPP buatan

Rusia. Filter tersebut kemudian dica-

cah.

Sampel air diambil setiap bulan

sebanyak 2 liter dari beberapa sumur di

sekitar Pusat Aplikasi Isotop dan Ra-

diasi pada radius 0-500 meter dari

IRPASF.NA (Gambar 1). Sampel air huian

diperoleh dari tanpungan air huian di

atas gedung IH1K (PAIR), pada sebuah

wadah vang luas permukaannya 900 era .

Air huian yang tertampung tiap bulan

tidak sama jumlahnya, tergantung ba-

nyaknya curah hujan pada bulan terse-

but.

Sampel air tersebut diuapkan, kon-

sentrasinya ditempatkan pada plan-

chet, kemudian dicacah. Pencacah al-

pha yang digunakar. adalah pencacah ZnS

kristal Technical Associates dengan

efisiensi 30% terhadap sumber standar

9 "3 Q

U. Pencacahan gross beta dipakai

pencacah Geiger Muller ICN Fiskes 3

Seri 40322 buatan Belgia dengan detek-

tor Phillips PW 4350 No. DY 88 buat-

an Belanda yang efisiensinya 15,4 1%
90

terhadap Sr. Pencacahan gross gamma

memakai Multi Channel Analyser Germa-

nium Canberra dengan jumlah kanal 4096
137

dan efisiensinya 93,7% terhadap Cs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KeJULdloaktifacin UdaA/i. Hasi l peng-

atnatan keradioaktifan udara dapat di-

lihat pada Tabel 1. Dari tabel ter-

sebut terlihat, bahwa daerah kerja atau

laboratorium yang mempunyai keradioak-

tifan tertinggi adedah laboratorium Et-

ching Uranium Biologi dan Kedokteran

Nuklir, yaitu 1,83 E-8 Bq/cm . Jika

dibandingkan dengan konsentrasi ter-

tinggi yang diizinkan dalam udara de-

ngan komposisi radionuklida tidak di-

ketahui bagi pekerja radiasi (3,7 E-8

Bq/cm ), hasil di atas tidak melampui

batas tersebut. Tetapi, jika hasil ter-

sebut dibandingkan terhadap konsentra-

si tertinggi yang diizinkan dalam udara

dengan komposisi radionuklida tidak di-

ketahui bagi unuin (7,4 E-10 Bcj/c:n ),

hasil di atas melampaui batas yang di-

izinkan. Sebagai cara penanggulangan,

sebelum udara laboratorium dibuang ke
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luar, diberi filter yang dapat menahan

partLkel-partikel radioaktif dalan uda-

ra t ersebut.

Untuk udara bebas, ktradioaktifan

tertinggi teriadi pada bulan Juli 1986,

yaitu 4,185 E-10 Bq/cm . Hasil ini

tidak melampaui batas yang diizinkyn.

Secara umum,keradioaktifan udara

di laboratoriutn dan udara bebas sekitar

PAIR tidak mcnuniukkan aktivitas yang

raelampaui batas tertinggi yang diizin-

kan.

hOt. Hasil penga-

matan keradioaktifan air sumur dan air

hujan dapat dilihat pada Tabel 2, 3,

dan 4. Untuk air sumur, keradioaktifan

tertinggi, yaitu 2,23 E-4 Bq/cm pada

radius 300 meter. Aktivitas tertinggi

air hujan rata-rata per tahun adalah
3

6,36 Bq/cm pada tahun 1977 yang dapat

dilihat pada Gambar 2, sedangkan akti-

vitas tertinggi air hujan rata-rata

pada bulan yang sama selama 10 tahun

adalah 2,79 E-4 pada bulan Oktober.

Hasil-hasil ini tidak melampaui bata.s

jika dibandingkan terhadap konsentrasi

tertinggi yang diizinkan bagi pekerja

radiasi dengan komposisi radionuklida
3

tidak diketahui, yaitu 1,11 E-2 Bq/cm .

Data tersebut menunjukkan bahwa

kerad ioakt i fan udara, air sutnur, dan

air hujan di sokii.ur PAIR Pasar Jumat

tidak mcnunjukkan adanya aktivitas yang

borasal dari kontaminasi setempat ma-

dari. hasil fisi. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa lingkungan di

sekitar PAIR Pasar Jumat aman dari

pencemaran radionuklida dalam udara dan

air.
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Tabel 1. Aktivitas sampel udara lingkungan dan laboratorium
tahun 19R6.

Bulan

Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober

Bidang

Biologi

Pertanian

Kimia

IH1K

Jumlah
sampel

5
1
3
1
1
1

2

2

1

2

Gross a

ttd
ttd

2.25E-11
7,591--11
ttd
ttd

ttd
ttd

2.90E-11
l,16ti-10

ttd

ttd

ttd

Aktivitas

Gross 3

ttd
ttd

3,96E-10
ttd
ttd

1.67E-10

l,83E-8
ttd

3,54E-10
1.08E-9

ttd

3.30E-9

l,27E-9

(Bq/cm3)

Gross y

ttd
ttd
ttd

3,96E-11
ttd

1.71E-10

ttd
ttd

ttd
ttd

6,29E-10

4.14E-9

ttd

Puncak i-5/Cs

-
-

3,96E-11

l,71E-10

Keterangan

Lab.Etching
Lab.Penyim-
panan isotop
Lab.Hama
Lab .I'enyim-
panan isotop
Lab.Penyim-
panan isotop
Lab.Limbah
cair
Lab.Penyim-
panan isotop

Tabel 2. Aktivitas ra ta - ra ta sampel
a i r sumur dari tahun 1986
sampai dengan Oktober 1986.

Radius (m)

100
200
300
400
500

Jumlah
sampel

24
46
36
106
34

Aktivitas
(Bq/cm3)

9.69E-5
1.40E-4
2,23i'-4
l,llh-4
1.00E-4
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Tabel 3. Aktivitas ra ta - re ta sampel
a i r hujan dari tnhun 1986
sumpui dengan Oktoberl986.

Tahun

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1933
1984
1985
19 «d

.Juralah
sampel

12
12
12
12
12
12

8
12
12
12
10

Aktivitas
(Bq/cin3)

8.63E-5
6,36K-4
1.85H-5
3,08t:-5
2.41E-4
l,79E-4
3.70E-5
l,08E-4
1.67E-4
7,40E-5
7,54E-5

Tabel 4. Aktivitas air hujan rata-rata
]>nda bulan yang sama tahun
1976-1986.

Bui an

Januari
Februari
Maret
April

Mei
Juni
Juli
AgUStUS

September
Oktober
November
Desember

Jumlah
sampel

11
11
11
11

11
11
11
11

10
10

9
9

Aktivitas
( Bq/cm3)

5.67E-S
4.71E-5
2,81h-5
l,01E-4

1.82F--4
2,841^-4
2.39I--4

": i,93)--4

1.57P.-4
3,071;- 4
l,5GE-4
9,461i-5
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Gambar 1. LokaSi pengambilan sampel air.
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DISKUSI

ENDANG ROSADI :

Mohon penielasan tentang tujuan peneli-

tian kontribusi iradiator yang ada di

PAIR, serta isotop lain yang digunakan

terhadap cacahan satnpel yang Anda ambil

(air, udara).

FRANSISKA A.E.T. :

Melihat hasil yang didapat, cacahan

sampel tidak berbeda jauh dari cacahan

B^ Hal ini berarti bahwa hampir tidak

ada kontribusi dari isotop dan iradi-

ator terhadap radioaktivitas air dan

udara sampai saat ini.

HERAWATI :

1. Berapa batas yang diizinkan untuk

penceraaran radionuklida di air dan

udara ? Seberapa jauh data yang

diperolch di bawah batas tersebut ?

2. Bagaimana penentuan sampel ? Apakah

satu sampel cukup mewakili (Sampel

udara lingkungan - Tabel I).

3. Bagaimana keragaman nilai-nilai ak-

tivitas tersebut ? Diduga, iika ra-

gatnnya besar, mungkin bukan hanya

faktor jarak yang berpengaruh.

E-2 Bq/cm dalam air. Jika komposisi

radionuklida diketahui, maka ba-

tasnya untuk masing-maing nuklida

berbeda dan batasnya lebih rendab

daripada batas di atas. Dari data

yang diperoleh: untuk air kadar

aktivitasnya 100 x di bawah MPC

(maximumpermissible concentration)

dan untuk udara kadar aktivitasnya

1/2 x di bawah MPC.

2. Pengambilan sampel sampai 140 jam/

bulan. adi, volumenya cukup besar,

yaitu 140 x 60 x 20,1.

3. Memang di sini bukan hanya faktor

jarak, tetapi sampai saat ini survei

baru sampai tahap ini.

SYAEFUDIN SIMON :

Apakah tidak dipertimbangkan dalam pe-

mantauan Anda keradioaktifan air hu-

jan dan adanya pengaruh keradioak-

tifan dari luar (reaktor di tempat la-

in atau taisalnya petaka Chernobyl) ?

FRANSISKA A.E.T. :

Oleh karena data yang diperoleh tidak

melebihi batas yang diizinkan, maka

tidak diperhitungkan adanya pengaruh

dari luar.

FRANSISKA A.E.T. :

1. Batas yang diizinkan untuk pencemar-

an radionuklida di dalam air dan

udara dengan asumsi komposisi radio-

nuklidanya tidak diketahui, yaitu

7,4 3-10 Bq/cm dalam udara dan 1,11

MUNSIAH MAHA :

Aktivitas air hujan diukur tiap bulan

sepanjang tahun dan ternyata sctiap

bulan ada datanya. Pada musitn kemarau

biasanya sepaniang bulan tidak ada

hujan. Dari mana sampel air hujan pada
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musim kemarau i t u diarabil ?

FRANSISKA A.E.T. :

Pada musim kemarau mungkin 1-2 kali

turun hujan. Jadi, di sini volumenya

tidak tertentu.

YUMIARTI :

Bar.ipa lama waktu cacah ti^p contoh,
t *

dan berapa batas terendah 'yang bisa

diukur (a, b, dan J) oleh alat^yang di-

pakai ? •' • > .

FRANSISKA A.E.T. :

Lama waktu cacsh tiap contoh 40 menit

dan batas terendah yang bisa diukur

oleh alat yang dipakai : pencacah a-

ordenya pCi (10~'2Ci) = 10~ Bq;
-12

pencacah b ordenya pCi (10 Ci) =
—2 — 10

10 Bq; pencacah j ordenya Bq (19 Ci)

1 Bq. Batas untuk Cs pada penen-.

tuan ini sekitar 1,5 Bq sedang peng-

ambilan sampel (volume) sangat besar.

JUNE M. : .' -

Sampling udara ruangan laborato(riuni

dilakukan selama +_ 8 jam/hari sedang

untuk udara bebas + 40 jam/hari. Apakah

waktu yang diambil di sini cukup re-

presentatif ?

FRANSISKA A.E.T. :

Dalam rangka penelitian awal delapan

jam kerja dan diambil satu minggu 5 ha-

ri = 40 jam cukup mewakili.

S.S. ABBAS RAS :

Telah disebutkan bahwa pengamatan ke-

radioaktifan air hujan dan sunor di-

lakukan .di sekitar PAIR dalam radius

500 m. Mohon penjelasan :

1. Background di lokasi penelitian.

2. Berapa besar cacahan yang diperoleh

sampai saat ini baik di fasilitas

batan maupun daerah sekitarnya ?

. Apakah ada peningkatan dari tahun ke

tahun ?

FRANSISKA A.E.T. :

1. Background untuk masing-masing alat

berbeda : a = 9/40 menit; b = 2-3,5

cf>s-, J - + S&5/4O wetvit, datv bergan-

tung pada tempat-

2. Naik atau tidaknya bergantung pada

••. jumlah aktivitas dan pergerakan air

tanah.

258



PENGARUH KOMPONEN SISTEM DOSIMETER PADA FAKTOR KALIBRASI

Mulyadi Rachmad*

ABSTRAK

l'ENGARUH KOMPONEN SISTEM DOSIMETER PADA FAKTOR KM. 1 BRAS I . D i l a k u k a n k a l i b r a s i a l a t u k u r r a ' J :

l a p a t i j ; a n I e r h a d a p a l . i t u k u r r a d i a s i S(

d o s i m e t e r F a r m e r d a n V i c l o r e e n K.ttl

d i p , u n a k a n t a b u n g - t a h u n p d c t c k l n r p a d

m c r k . K a l i b r a s i d i k c r j a k a n p a d a 4 b u a

V i c i o r e e n H a d o r o o n 1 1 1 . H a r . i l k a l i b

p e m a s a n p . a n t a b l i n g d e t e k l p r p a d a s i s l c m a l

ml . i r N . i . s i c m a l D o s i m r t i - r N1M.. K a l i h r a s i a l a t u k u r r a d i a s i lap.- ini t . i ' t

o n I I I riilakuk.m d c n j ; a n s i s K - m s u b s t i l i i s i . S c l a m a k a l i i i r . i s i

s t e m a l a t bac . i (mt-ii-r) y . in ) ; I x - r b c d a t c t a p i n a s i b d a l a n i s . i t u

d o s i n i f t p r , t e r d i r i . i i a . s 2 d o s i m e t e r F a r r i e r d a n 2 bua l i d o s imi-i n

is i menu j u l c k a n a d a n y a p<'jif;.iruli n i l a i f a k t o r k a l i b r a s i t v r h a i l a p

t b a c a ( m e t e r ) y.in/» b e r b e d a w . t l a u n u n n a s i l t d a l a m s a t u m c r k .

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF DOSEMETER COMPONENT SYSTEM ON CALIBRATION FACTOR. The c a l i b r a t i o n of f i e l d
d o s e m e t e r a g a i n t s N a t i o n a l S t a n d a r d Dosemeter NPL has been p e r f o r m e d . The c a l i b r a t i o n was done wi th
s u b s t i t u t i o n s y s t e m on Farmer f i e l d d o s e m e t c r and Radocoon t i l V i c t o r e e n d o s e m e t e r . Dur ing c a l i b r a t i o n ,
i t was used d i f f e r e n t t".; :?s a l t h o u g h s i m i l a r in b r a n d . The c a l i b r a t i o n i s a p p l i e d t o 4 d o s e m e t c r s
c o n s i s t i n g of 2 Farmer doserae t r and 2 Radocoon I I I V i c t o r e e n d o s e m e t e r s . The r e s u l t i n d i c a t e s Dial
t h e r e i s an i n f l u e n c e of t h e c a l i b r a t i o n f a c t o r v a l u e of t h e d e t e c t o r t u b e s a p p l i e d t o t h e d i f f e r e n t
c o u n t e r d e v i c e s ( n e t e r ) a l t h o u g h t h e y a r e same b r a n d .

PENDAHULUAN

Alat ukur radiasi lapangan adalah

suatu alat ukur radiasi yang digunakan

untuk pengukuran rutin, untuk ke-

perluan klinik, penelitian, dan indus-

t r i . Pembahasap dalam makalah ini ialah

tentang alat ukur radiasi lapangan yang

dipakai dalam bidang klinik, beru-

pa sebuah dosimeter, untuk menentu-

kan nilai keluaran radiasi pada pesawat

radioterapi di rumah-rumah sakit. Alat

ini sebelum digunakan untuk pengukuran

terlebih dahulu harus dikalibrasi pada

Laboratorium Kalibrasi Tingkat Nasio-

nal.

Di Indonesia, SK Dirjen BATAN No.

fur.ut Stiindnrdiasi clan Pcnel i t i ; i i ' •
j-.^rilnroal .in Cndiasi , B.'I'iW

79/DJ/V/1984 menetapkan bahwa Labora-

torium Kalibrasi Pusat Dosimetri dan

Standardisasi Badan Tenaga Atom Na-

sional sebagai Laboratorium Kalibrasi

Tingkat Nasional. Laboratorium ini juga

telah mendapat pengakuan IAEA sebagai

Laboratorium Acuan Tingkat Kedua (se-

kunder).

Pada kalibrasi alat ukur ridiasi

lapangan, biasanya sistem alat baca

(meter) dan tabung detektornya datang

bersama-sama dan merupakan satu sistem

kesatuan. Ini berarti bahwa nilai fak-

tor kalibrasi yang tercantum dalam ser-

tifikatnya hanya berlaku untuk sis-

tem meter dan tabung detektor terse-

but.

Dalam penelitian ini akan dilaku-

kan kalibrasi alat ukur radiasi lapa-
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ngan, dengan cara memasang tabung-

tabung detektor pada sistem alat baca

(meter) yang bukan bawaan alat ter-

sebut, tetapi masih dalam satu merk dan

tipii alat ukur. Sedang maksud dan tu-

juan penelitian ini adalah untuk meli-

hat berapa besar perubahan nilai fak-

tor kalibrasi yang ditimbulkannya, pa-

da pemasangan tabung-tabung detektor

pada sistera alat baca yang bukan bawa-

annya. Kalibrasi dilaksanakan terha-

dap alat ukur standar nasional terdiri

atas 2 buah dosimeter Farmer dan 2 bu-

ah dosimeter Victoreen Rodocoon III.

Pada kalibrasi dosimeter Farmer

dipasang tabung-tabung detektor Farmer

volume 0,6 cc (tipe 2505) dengan nonor

seri 4364, 4345, 1587, dan 188 pada

alat ' baca Farmer tipe 2502/3 seri

603522 dan 188. Sedang untuk kalibrasi

dosimeter Victoreen Radocoon III, di-

pasang tabung detektor model 550-4

(tabung detektor bawaan meter R 028)

pada meter R 027 dan tabung detektor

model 550-5 (tabung detektor bawaan

meter R 027) pada meter R 028.

TEOUl

Alat ukur radiasi lapangan khusus-

nya dosimeter lapangan yang dipakai da-

lam bidang klinik, terdiri atas 2 bu-•

gian, yaitu bagian alat baca (neter)

dan bagian tabung detektornya. Biasa-

nya dosimeter ini dilengkapi dengan

lebih dari satu macam tipe tabung de-

tektor, dan mas ing-mas ing tipe mempu-

nyai kemampuan yang berbeda-beda.

Untuk mengkalibrasi alat tersebut

digunakan dua metode kalibrasi, yaitu

pertama dengan menganggap bagian alat

baca (meter) dan tabung detektor seba-

gai satu kesatuan yang tak dapat dipi-

sahkan satu saraa lainnya. Ini berarti

nilai faktor kalibrasi hanya berlaku

untuk alat baca dan tabung detektor

tersebut. Cara yang kedua adalah dengan

menganggap bahwa sistem alat baca dan

tabung detektor merupakan dua bagian

yang terpisah, dan perlu dikalibrasi

secara terpisah (tersendiri). Dari ha-

sil kalibrasi akan didapatkan nilai-

nilai faktor kalibrasi untuk bagian-

bagian tersebut. Dengan nilai-nilai

faktor kalibrasi tersebut di atas, la-

lu ditetapkan nilai faktor kalibrasi

dosimeter tersebut, dan harganya meru-

pakan basil perkalian antara faktor ka-

librasi alat baca dengan nilai faktor

kalibrasi tabung detektornya.

Pengaruh sistera alat baca (meter)

pada nilai faktor kalibrasi dosimeter

adalah terletak pada kepekaan dari

sistem alat baca tersebut. Tiap sistem

alat baca pada dasarnya akan merapunyai

kepekaan yang berbeda. Sedang pengaruh

tabung detektor pada nilai fakeor

kalibrasi dosimeter terletak pada res-

pon energinya. Hal ini karena susunan

bahan, kerapatan dinding detektor, ge-

ometri katoda, anods, dinding detek-

tor, dan volume rongga detektor untuk

masing-masing tabung detektor tidak ada
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yang sama ( I ) .

TATA KERJA

Penelitian ini dilaksanakan di fa-

silitas Kalibrasi Tingkat Nasional,

PSPKR, dengan menggunakan pesawat tele-

terapi Co buatan Picker sebagai sura-

ber gamma dengan spesifikasi seba-

gai berikut (2) :

a. aktivitas sumber sebesar 3536 Ci

pada tanggal 1 Novenber 1982.

b. laju paparan radiasi di udara se-

besar 3203 rontgen per jam pada

tanggal 29 November 1982, pada jarak

satu meter.

c. nomor seri pesawat NPI.T-407.

Alat ukur standar yang dipergu-

nakan berupa dosimeter standar NPL tipe

2560, dengan perlengkapan terdiri atas

a. tabling detektor,

tipe
nomor seri

2561
203

325 rvolume

rongga

respon terhadap energi: dari energi

sinar-X dengan -HV^ 0,036 mm Cu sara-

oai energi sinar-X 2 MV atau energi

60Co (Gambar I).

gi

b. exposure meter tipe 2560 dengan

nonor seri 054.
90

r.. sumber pengecek Sr tipe 2561 de-

ngan nomor seri 016 buatan Nuclear

Enterprice, Î td., dengan kekuatan 10

mCi.

Alat ukur yang diteliti untuk di-

kalibrasi terdiri atas 2 buah dosime-

ter Farmer dan 2 buah Victoreen Rado-

coon III, dengan spesifikasi

berikut.

Dosimeter Farmer,

a. Farmer X

nomor seri neter : 603522

volume tabung : 0,6 cc

detektor

nomor seri tabung: 2505

detektor

b. Farrier PSPKR

tipe meter :

nomor seri meter :

volume tabung ' :

detektor

tipe tabung :

detektor

nomor seri tabung:

detektor ; :

2502/3

)88

0,6 cc

2505/3

4 364

4345

1587

1,20

I 1.05
a>
" 1,00

0,9S

•Id

nun
mm

Al
Cu

0
0
.1
.01

1
0
,0
,1

HV6

10
1
,0
.0

100
10,0

Gamhar 1. Respons energi tabling detektor NPL tipe
2561, scri 203 (3).

Kalibrasi dilaksanakan pada luas

lapangan 10 x 10 en pada SSD (iarak

0
26)



pusat suraber radiasi dengan pusat

tabung detektor) 100 cm. Penyinaran

tabung detektor dilakukan di udara

dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama

dilakukan penyinaran pada tabung de-

tektor dosimeter standar NPL. Setelah

itu dilanjutkan dengan tahap kedua,

yaitu menyinari tabung-tabung detektor

dosimeter Farmer dan dosineter Victo-

reen Radocoon III secara bergantian.

Setelah tahap kedua, dilanjutkan pe-

nyinaran tahap ketiga .dan keempat se-

perti pada tahap pertama dan kedua.

Pembacaan data pengukuran dilaku-

kan sekurang-kurangnya 3 kali ulang-

an. Pada awal dan akhir pengukuran

dilakukan pencatatan kondisi temperatur

(t), tekanan (P), dan kelembapan udara

(h), untuk dipakai rnenetapkan nilai

koreksi K dan f, (3, 4).
pt h

HASIL DAN PEMBAHASAN

H<U>j.Z. Hasil penelitian dicantum-

kan dalam Tabel I dan 2*.

Pdmbahcu>an. Hasil penelitian yang

tertera pada Tabel 1 dan 2, dapat dije-

laskan sebagai berikut.

1. Pada kalibrasi Dosimeter Farmer de-

ngan pemasangan tabung-tabung de-

tektor Farmer pada satu buah alat

baca Farmer, diperoleh nilai faktor

kalibrasi yang tidak Sana untuk ke-4

buah detektor Farmer (Tabel 1). De-

mikian iuga halnya untuk kalibrasi

Dosimeter Victoreen Radocoon III de-

ngan pemasangan tabung-tabung de-

tektornya pada satu buah alat

bacanya (Tabel 2). Hal ini karena

nilai respon tiap-tiap tabung de-

tektor tersebut di atas terhadap

radiasi tidak ada yang sama. Nilai

respon tersebut, menurut BOOG (1)y

bergantung pada komponen bahan pem-

buat dan geometri tabung detek-

tor. Dalam pembuatan tabung detek-

tor, akan selalu terjadi perbeda-

an geometri dari masing-mas ing yang

label 1. Harp.a faktor kalibrasi untuk alat ukur radiasi lapangan dosi-
meter Farmer terhadap alat ukur radiasi Standar Nasional Do-
simeter NPL, dengnn sumber Co, untuk kondisi penyinaran
pada luas lapangan 10 x 10 cm2 dan SSD = 100 cm.

Nomor seri Dosimeter Farmer dengan
tabung menpgun;)kan meter milik
detektor PSPKK, ISATAN.

Dosimeter Farmer dengan
menggunakan meter milik
X.

4364-PSPKR

4345-PSPKR

1587-PSPKR

2505-X

1,0262 +_ 1,50 %

1,0556 +_ 1,50 %

1,0204 +_ 1,50 %

' 1,2760 + 1,50 %

0,8132 +_ 1,59 %

0,8632 +• 1,54 %

0,8105 +_ 1,57 %

0,9862 + 1,98 %
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telah dibuat. Perbedan tersebut da-

pat berupa pada besar kecilnya vo-

lume rongganya, diameter anoda dan

tebal tipisnya dinding rongga detek-

air, udara atau setara dengan jari-

ngan.

2. Hasil kalibrasi dosimeter Farmer

dengan pemasangan 4 buah tabling

Tabel 2. Harga faktor kalibrasi untuk alat ukur radiasi lapangan
dosimeter Victoreen Radocoon III, dengan suraber ^Co,
untuk kondisi penyinaran pada luas lapangan 10 x 10 cm
dan SSI) = 100 cm.

Tipe tabung
detektor

Harga faktor kalibrasi
pada alat baca R 028

llarga faktor kalibrasi
pacla alat baca RO27

550-4 (besar)

550-5 (kecil)

0,5202 ̂  0,0830

2,4769 + 0,0161

0,4201 +_ 0,0401

1,4775 + 0,0168

tor. Perbedaan volume rongga akan

menentukan tingkat sensitivitas da-

ri tabung detektor. Tabung detek-

tor dengan volume rongga yang besar

akan lebih sensitif dibandingkan

dengan tabung detektor dengan volu-

me rongga yang lebih kecil. Sedang

tebal tipisnya dinding detektor akan

menentukan range energi elektron

sekunder yang dapat terdeteksi de-

ngan alat baca. Hal ini akan berhu-

bungan erat dengan proses ionisasi

yang terjadi dalam rongga tersebut.

Faktor macam bahan anode dan besar •

kecilnya ukuran diameternya akan

berpengaruh pada proses pengumpulan

muatan. Sedang macam bahan din-

ding detektor, akan menentukan ma-

camnya tipe tabung detektor yang

dibuat, apakah termasuk tipe setara

detektornya pada 2 buah alat baca

(nilik PSPKR dan tnilik X ) , ternyata

diperoleh nilai faktor kalibrasi

yang tidak sama untuk kedua alat

baca (meter) tersebut (Tabel 1).

Demikian juga halnya untuk kalibrasi

dosimeter Victoreen Radocoon III

(Tabel 2). Hal itu karena adanya

perbedaan nilai sensitivitas antara

alat baca Farmer milik PSPKR dengan

alat baca Farmer milik X dan alat

baca Dosimeter Victoreen Rodocoon

III R 028 dengan R 027, Nilai

sensitivitas alat baca (meter) ter-

sebut menurut BOOG (I) akan ber-

gantung pada nilai ipedandi dari tna-

sing-masing alat ukur tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini
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dapat disimpulkan,bahwa nilai faktor

kalibrasi suatu alat ukur radiasi

lapangan (dosimeter lapangan) akan

bergantung pada dua buah faktor, yakni

tabling detektor dan sistem alat baca

(meter). Tabung detektor akan

berpengaruh pada energi responnya,

sedang sistem alat baca akan berpenga-

ruh pada sensitivitasnya.
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D1SKUSI

SUPANDI :

Mengingat pentingnya alat ukur radiasi

khususnya dosimeter klinik yang dipakai

dalam bidang radioterapi, maka berapa

kali alat harus dikalibrasi ^alam satu

tahun ?

MULYADI RACHMAD :

Menurut SK Dirjen BATAN No. 79/DJ/V/

1984 alat ukur dosimeter klinik seku-

rang-kurangnya 1 tahun sekali harus di-

kalibrasi.

ENDANG ROSADI :

Apakah PSPKR sudah raendapatkan suatu

indeks atau parameter untuk menyatakan

bahvja alat monitor atau alat cacah

memenuhi syarat untuk dipakai di bidang

fisika kesehatan ?

MULYADI RACHMAD:

Sesuai dengan ketentuan dalam bidang

proteksi radiasi yang masih memperke-

nankan 20%, maka setiap alat ukur mo-

nitor yang mempunyai kesalahan 20% ma-

sih dapat dipakai.

ABBAS RAS :

Dari hasil penelitian tampak bahwa

perbedaan nilai faktor kalibrasi akibat

pemasangan tabung-tabung detektor pada

alat baca yang masih dalam satu tipe

dosimeter.

1. Ada berapa macam tipe dosimeter ?

2. Tipe dosimeter apa yang paling baik,

agar dapat memperkecil faktor kali-

brasi akibat pemasangan tabung-ta-

bung detektor pada alat baca ?

MULYADI RACHMAD :

I. Tipe-tipe dosimeter bergantung pada

pabrik pembuat, misalnya dosimeter

Farmer dibuat oleh Nuclear Interpri-
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ses, Dosimeter oleh PTW.

2. Pada umumnya sernua tipe dosimeter

baik, yang penting dosimeter ter-

sebut harus dikalibrasi secara ber-

kala.

kalibrasi yang dimiliki dapat selatnanya

dijadikan standar, karena seperti di-

ke tahui suatu alat ukur adalah fungsi

waktu dan fungsi peinakaian (banyak alat

digunakan) ?

RENA S. :

Berbicara tentang arah penyinaran untuk

pasien, apakah dapat difokuskan ke ja-

ringan yang sakit (tumor) saja, tanpa

mengenai jaringan yang sehat agar

jaringan yang sehat tidak terganggu ?

a. Bagairaana penentuan dosis yang tepat

bagi pasien ? Apakah bergantung pada

stadium tumor ?

b. Apakah PSPKR pernah bekerja sama

dalam penelitian dengan dokter di

rumah sakit untuk menentukan dosis

dan arah penyinaran yang tepat ?

MULYADI RACHMAD :

a. Penentuan dosis dilakukan oleh dok-

ter, maaf dalam hal ini saya tidak

dapat menjawab.

b. Ada, dengan Bagian Radioterapi RSCM,

untuk 'tasus tumor rahim.

SRI WAHYUNI :

Bagaimana Anda yakin bahwa alat standar

MULYADI RACHMAD :

Dalam dosimeter, pengaruh umur komponen

sangat besar, misalnya keadaan anode

apakah telah berkarat (oksidasi). Pe-

ngaruh udara sangat besar, antara la-

in pengaruh kelembapan udara, sehing-

ga nilai kelembapan akan mempenga-

ruhi respon detektor.

USMAN SUJADI :

Menurut saya kalibrasi terpisah lebih

akurat daripada satu sistetn. Oleh ka-

rena itu, untuk menjaga keselamatan se-

yogianya selalu menggunakan metode

kalibrasi terpisah. Bagaimana pendapat

Anda ?

MULYADI RACHMAD :

Seciua metode baik, asal cara pemakaian-

nya benar.
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PENGARUH PENAMBAHAN AMPAS TAHU DALAM RANSUM KERBAU YANG MEMPEROLEH
RUMPUT LAPANGAN SEBAGAI RANSUM BASAL

Z. Abidin*, C. Hentirauio*, Suhnryono*, dan R. Bahaudin*

ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN AMPAS TAHU DALAM RANSUM KERBAU YANG MKMPER01.F.H RUMPUT LAPANGAN SEBAGAI HAN.Si M

BASAL . P r r t o b a . - j n I e 1 .)b d i ) . i k u k a n uiH uk r u - n g e t a h u 1 t i n g k a I p e m b e r i an a m p a s t a h u y a n g apt i ma I p a d : ; ki- .''JJ-J

y a n p s e d a n ft ! ) c r ( umbnli J e n ^ . i n ran . sum b a s . i 1 b e r u p a r u m p u t 1 a p a n g a n . Knmat ma cant r a n sum d i h e r i k a n riu-n.j; i.r

r a n r i n g a n 4 x U bu j u r . s a n g k . j r l a t i n , y a i I u r n n s u m A : r u m p u t 1 a p u n g u n + amp. i s t a i m 0,2 5Z b o b o t b a d . i r . ,

r a n s a m H : r u m p i u ) <ip;in%nn + a tup a s t a i iu 0 , ^ 0 % b o b o t . b a d a n , r a n s u m C : r u m p u t 1 a p a n g a n + unpus t ahu (J. MtJ7

b o b o t b a d a n , d a n r a n s u r a U : r u m p u l l a p a n ^ a n + a n p a s t a h u 0 , 7 5 % b o b o t b a d a n . H a s i l p c r r o b a a n m c n u n i u k k . i n

b a b w i t o t a l k o n . s u m s i f P ' 0 - 0 ) ) f k o e f i s i o n c e r n a b a h an k c r i n ^ r a n s u m ( I ' - 'O .O I ) d a n p e r t n n b a h a n l>obot b.id.-m

( P ^ ' 0 , 0 2 5 ) men i n g k . i t s r e a r a n y a t a o l vh p e m b e r i an a n n a s I a l tu . T e l a p i , k tin s u m s i r u n i p u t 1 npanRun r e 1 a t i i

k o n s t a n pada keempat r a n sum p e r 1 a k u a n t o r R e b u t . K o n s e n t r a s i N- amem i .1 d a n p r o d u k . s i a Ram 1 emaV mud ah

mciifMjap dn I am cai r a n r u m e n men i n g k a t s e i - a r a n y a t a (!'•' I), (I I ) . Junil all pn>l ozcioi d a n pH d a I a n f a i ran 1 i d a k

berb<?d.-i nyat a d i ; j n t a r a k o e m p a t mar am r a n sum , t e i a p i t i - rd . jp . i i k c r i ' n d c r u n ^ a n y a n g b c s . t r (!*• 0 , 1 ) bahw. i '

Hi ml .3I1 protozoa a k a n m e n u r u n s e b , i j ; a i a k i b a t p e m b e r i an a n p a s I a h u . P o n d u ^ a a n 1 a ?u s i n t e s i s p r o t e i n

m i k r o b a den git n i s o t o p P me n u n i u k k a n ba l iwa p o n a m b a h a n a n p a s t a h u m e m n e n g a r u h i s e c a r a n y a t a (P- 'U f0b)

s i n t e s i s p r o t e i n m i k r o b a d i d a 1 am C J i r a n r u m e n . P e r c o b a a n i n i n e n u n i u k k a n b a h w a ; a ) . a m p a s t a b u c i ana t

m e n s : i m u l a s i p e r t u m b u b a n k e r b a u y a n g m o m p e r o l e b r u m p u t 1 a p a n g a n s e b a g a i r a n s u m b a s a l dan b ) . tinyMal

pembi?r i an a r a p a s t a h u y a n g o p t i m a l b e r k i s a r a n t a r a 0 , 5 0 - 0 ,7 ! )% b o b o t b a d a n .

ABSTRACT

THE EFFECT OF SOYBEAN CURD WASTE SUPPLEMENTATION ON WATERBUFFALOES RATION OFFERED LOCAL GRASS AS A
BASAL DIET. A trial has been conducted to determine the optimal level of soybean curd w.istc

supplementation on growing waterbuffaloes offered local prass as a basal diet. Four ration given to

waierbuffaloes were assigned in 4 x A latin square design consisting of loral grass + 0.25% soybean curd

waste ( A ) , local grass f 0.50% soybean curd waste (8), local grass t 0% soybean curd waste (C), and

local grass + 0.75% soybean curd waste (D). The result indicated that total intake (P<0.0)), dry m a t t n

digestibility (P<0.()l) and livewoij:ht Rain (P<0,02?>) were significantly increased by the

supplementation. However, the grass intake were relatively constant for all rations. N-amonia

concentration and volatile fatly ncids production in the rumen liquor were significantly increased

(P<0.0l). Total protozo.il counts and rumen pH were not significantly different amongs the four rations,

however there was a strong tendency (P'0.1) that protozoal counts will be decreased due to soybean c,41"d

waste supplementation. Estimation of microbial protein synthesis in the rumen by radiophosphorous (" PJ

assay indicated that soybean curd waste supolementation significantly influenced (P<0.05) the protein

synthesis in the rumen. This experiment concluded that : a ) , soybean curd waste could stimulate lu-

growing water buffalor-s offered local grass and b ) . the optimal level o[ soybean curd w.isif

supnlementat ion wnre ranged between 0.50 - 0.75% of body weight.

!•£•;> DA HUUJ AN

Ampas lahu selvjgji hasil ikutan

pabrik tahu mempunyai potensi y^ng

besar untuk digunakiin sebagai sumber

protein dalam ransum ternak ruminansia

maupun non-ruminansia. Hal ini dimung-

kinkan karena kandungan protein kasor

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ampas tahu cukup tinggi, yaitu rata-

rata di atas 20% (I, 2), sehingga dapat

dikatcgorikan sebagai bahan konsentrat

protein.

Penelitian tentang pemanfaatan am-

pas tahu scbagai bahan makanan ternak

telah dilakukan antara lain pada babi

(3) dan domba (2, 4 ) , tetapi inforinasi

tentang pemanfaatannya pada kerbau di-
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rasakan masih belum terungkapkan.

Pada penelitian ini dilakukan per-

cobaan pemberian beberapa tingkat am-

pas tahu pada kerbau muda yang diberi

ransum basal berupa rumput lapangan.

Maksud percobaan adalah untuk mengeta-

hui tingkat pemberian ampas tahu yang

optimal dalam usaha mengatasi kelang-

kaan sumber protein gtina meningkatkan

produksi dan populasi kerbau di Indone-

s i a.

BAHAN OAN MhTODE

Percobaan dilakukan di Pusat Aili-

kasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga

Atom Nasional, Pasar Jumat, Jakarta

Se 1 atari.

Empat ekor kerbau betina muda yang

berumur sckitar 2 taliun dengan berat

badan antara 160 - 180 kg digunakan

sebagai hewan percobaan. Spfflua hewan

percobnan dilengkaoi dengan fistula ru-

men nengambiZan cuntoh cairan rumen

selaina pengamatan bcrlangsung. Hewan

dipeiihara dalam kandang individu yang

lantainya terbuat dari semen dengan lu-
2

as sekitar 3 m /ekor. Untuk mencegah

infeksi paras it, .sem/nggu sebelum per-

oobaan dimulai semu.i hewan percobaan

dibi'ri perlaku.ui ob.it racing.

Percobaan berlangsung selama 6 bu-

Lan, dibagi atas 4 periode dan sctiap

periode lamanya 6 minggu. Kancangan

norcob.ian yang d igunakan adalah ranca-

ngan 4 x 4 bujur s.ingkar latin, yang

terdiri atas 4 perlakuan dan 4 ula-

ngan. Empat macan ransum sebagai per-

lakuan adalah sebagai berikut :

A = rumput lapangan ad_ lib. + ampas

tahu 0,25% bobot badan (B.B)

B = rumput lapangan ad lib. + ampas

tahu 0,50% B.B.

C = runout lapangan ad lib. + anpas

tahu 0%

D = runput lapangan ad lib. + ampas

tahu 0,75% B.B.

Pemberian ampas tahu dihitung berdasar-

kan berat kering ampas tahu per berat

badan hidup hewan percobaan.

Rumput lapangan yang digunakan

diperoleh dari lokasi sekitar Pusat

Aplikasi Isotop dan Radiasi, Pasar

Jumat, Jakarta Selatan. Rumput tersebut

diberikan secara ^ libitum dengan 3

kali pemberian, masing-mas ing pada jam

09.00, 12.00, dan 15.GO WIB. Air minum

selalu tersedia sepanjang hari dalam

bak minum, yang airnya diganti tiap

pagi hari. Ampas tahu diberikan pada

pagi hari sebelura pemberian rumput, ke

dalam ampas tahu tersebut ditambahkan

juga masing-masing 50 g garam dapur dan

50 g campuran mineral. Atnpas tahu yang

digunakan diperoleh dari hasil ikutan

pabr ik t.-ihu rakyat di daerah Cileduk,

Tangcrang. Hasil analisis kimia rumput.

lapangan dan ampas tahu diperlihatkan

pada Tabel I.

Parameter yang diamati meliputi

jumlah konsumsi makanan, perubahan bo-
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bot badan, koefisien cerna dan be-

berapa parameter isi rumen, seperti pH,

konsentrasi N-amonia, produksi asam le-

mak mudah menguap serta laju sintesis

protein mikroba. Metode penentuan para-

meter tersebut adalah seperti yang te-

lah dilakukan pada percobaan kami se-

belumnya (5, 6, 7). Teknik perunut di-

gunakan dalam pengukuran laiu sinte-

sis protein mikroba, yaitu dengan iso-
32

top P seperti yang diuraikan oleh pe-

neliti terdahulu (8, 9).

Untuk membedakan pengaruh antar-

perlakuan dilakukan uji sidik ragam

menurut metode yang diterangkan oleh

STEEL dan TORRIE (10), selanjutnya dila-

kukan dengan uji BNT (beda nyata ter-

kecil).

nya efek substitusi terhadap konsumsi

rumput pada tingkat pemberian ampas

tahu sebesar 1,25% BB atau pada tinftkat

ad libitum, yang menggunakan domba sc-

bagai hewan percobaan. Untuk mengh;n-

darkan adanya efek substitusi ini, pe-

nulis menyarankan agar pemberian atnp.-js

tahu pada ransutn kerbau tidak meli'bi-

hi 0,75% B.B., karena pemberian amp^s

tahu pada tingkat ini (0,75%) kerbau

percobaan sudah susah untuk menghabis-

kannya. Analisis regresi menunjukkan

adanya hubungan yang linier ant.ir;<

tingkat pemberian ampas tahu (X) dengan

total konsumsi (Y), yang dinyatakan de-

ngan persamaan :

Y = 3,98 + 2, ./ • 0,99

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi makanan, koefisien cerna

bahiin kering, pertambahan berat badan,

dan rasio konversi makanan tertera pada

Tabel 2. Terlihat bahwa dengan penam-

bahan ampas tabu telah mengakibatkan

peningkatan total konsumsi ransum seca-

ra nyata (P<0,0l), tetapi jumlah kon-

sumsi rumput tidak berbeda untuk semua

tingkatan penambahan ampas tahu. Data

ini menunjukkan bahwa kenaikan total

konsumsi disebabkan oleh penambahan am-

pas tahu saja, terbukti pula bahwa

penambahan ampas tahu sampai tingkat

0,75% B.B. tidak memberikan efek sub-

stitusi terhadap konsumsi rumput. Pe-

neliti sebelumnya (I) melaporkan ada-

Koefisien cerna bah "ring ransum

meningkat secara nyata (ir !,0l) akibaL

penambahan ampas tahu, yaitu sebesar

59,6% pada ransum C dibandirig dengan

69,4, 72,1, dan 77,7% pada ransum A, B,

dan D. Dengan demikian,penambahan ampas

tahu sebanyak 0,25 sampai 0,75% berat

badan dapat memperbaiki nilai koefisien

cerna bahan kering ransum. Hal yang

serupa juga dijumpai oleh PULUNGAN dkk.

(2) yang melaporkan terjadinya pening-

katan koefisien cerna bahan kering ran-

sum dari 60,7% pada kontrol dibanding

dengan 72,3, 83,7, dan 80,6% pada ting-

kat penambahan ampas tahu sebesar 1,25%

B.B., 2,50% B.B. dan ad libitum. Data

ini menunjukkan adanya persamaan pola
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bot badan, koefisien cerna dan be-

berapa parameter isi rumen,seperti pH,

konsentrasi N-amonia, produksi asam le-

mak mudah menguap serta laju sintesis

protein mikroba. Metode penentuan para-

meter tersebut adalah seperti yang te-

lah dilakukan pada percobaan kumi se-

belumnya (5, 6, 7). Teknik perunut di-

gunakan dalam pengukuran laju sinte-

sis protein mikroba, yaitu dengan iso-

top P seperti yang diuraikan oleh pe-

neliti terdahulu (8, 9).

Untuk membedakan pengaruh antar-

perlakuan dilakukan uji sidik ragam

menurut metode yang diterangkan oleh

STEEL dan TORRIE ( 10), selanjutnya dila-

kukan dengan uji BNT (beda nyata ter-

kecil).

nya efek substitusi terhadap konsumsi

rumput pada tingkat pemberian ampas

tahu sebesar 1,25% BB atau pada tingkat

ad libitum, yang menggunakan domba se-

bagai hewan percobaan. Untuk menghin-

darkan adanya efek substitusi ini, pe-

nulis menyarankan agar pemberian ampas

tahu pada ransura kerbau tidak melebi-

hi 0,75% B.B., karena pemberian ampas

tahu pada tingkat ini (0,75%) kerbau

percobaan sudah susah untuk menghabis-

kannya. Analisis regresi menunjukkan

adanya hubungan yang linier antara

tingkat pemberian ampas tahu (X) dengan

total konsumsi (Y), yang dinyatakan de-

ngan persamaan :

Y = 3,98 + 2, 12 X ; r = 0,99

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi makanan, koefisien cerna

bahan kering, pertambahan berat badan,

dan rasio konversi makanan Lertera pada

Tabel 2. Terlihat bahwa dangan penam-

bahan ampas tahu telah mengakibatkan

peningkatan total konsumsi ransum seca-

ra nyata (P<0,0l), tetapi jumlah kon-

sumsi rumput tidak berbeda untuk semua

tingkatan penambahan ampas tahu. Data

ini menunjukkan bahwa kenaikan total

konsumsi disebabkan oleh penambahan am-

pas tahu saja, terbukti pula bahwa

penambahan ampas tahu sampai tingkat

0,75% B.B. tidak memberikan efek sub-

stitusi terhadap konsumsi rumput. Pe-

neliti sebelumnya (1) melaporkan ada-

Koefisien cerna bahan kering ransum

meningkat secara nyata (P<0,01) akibat

penambahan ampas tahu, yaitu sebesar

59,6% pada ransum C dibanding dengan

69,4, 72,1, dan 77,7% pada ransum A, B,

dan D. Dengan demikian, penambahan ampas

tahu sebanyak 0,25 sampai 0,75% oerat

badan dapat memperbaiki nilai koefisien

cerna bahan kering ransum. Hal yang

serupa juga dijumpai oleh PULUNGAN dkk.

(2) yang melaporkan terjadinya pening-

katan koefisien cerna bahan kering ran-

sum dari 60,7% pada kontrol dibanding

dengan 72,3, 83,7, dan 80,6% pada ting-

kat penambahan ampas tahu sebesar 1,25%

B.B., 2,50% B.B. dan ad libitum. Data

ini menunjukkan adanya persamaan pola
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peningkatan koefisien cerna bahan ke-

ring pada kerbau dan domba akibaC pe-

nambahan arapas tahu. Tetapi, domba ter-

nyata dapat menerima pemberian ampas

tahu pada tingkat yang lebih tinggi

daripada yang dapat diterima oleh ker-

bau.

Data pertambahan bobot badan ada-

lah sebesar 272, 40], 73, dan 580 g/

hari, mas ing-mas ing untuk perlakuan A,

B, C, dan D. Hasil analisis statistik

menunjukkan bahwa pertambahan bobot

badan pada perlakuan C nyata lebih ren-

dah (P<0,05) dibanding pada perlakuan

A, B, dan D. Hal ini metnbuktikan bahwa

ampas tahu dapat meningkatkan pertura-

buhan kerbau yang memperoleh rumput

lapangan sebagai ransum basal. Dengan

kata lain pemberian ampas tahu telah

meningkatkan kecukupan nutrisi kerbau

tidak saja untuk memenuhi kebutuhan

hidup pokok tapi juga untuk pertumbu-

han/produksi. Selain ltu terbukti pula

bahwa ransum basal berupa rumput la-

pangan hanya dapat memenuhi kebutuhan

nutrisi untuk hidup pokok saja.

Rasio konversi makanan tercatat

sebesar 16,9, 12,7, 53,4, dan 9,5 ma-

sing-masing untuk perlakuan A, B, C,

dan D. Hal ini membuktikan bahwa ransum

yang memperoleh tambahan ampas tahu

jauh lebih efisien dibanding dengan

kontrol (ransum C).

Data parameter konsentrasi asam

lemak mudah menguap, pH, konsentrasi

N-amonia, jumlah protozoa dan laju

sintesis protein mikroba dalam cairan

rumen diperlihatkan pada Tabel 3. Kon-

sentrasi usam lemak mudah menguap

(mmol/100 ml cairan rumen) meningkat

secara nyata (P<0,0l) pada ransum yang

memperoleh ampas tahu sebesar 0,50 dan

0,75% berat badan. Peningkatan produksi

asam lemak mudah menguap ini kemungkin-

an besar disebabkan oleh hasil pemecah-

an ampas tahu oleh mikroorganisme di

dalam rumen, karena konsumsi rumput

lapangan pada keempaf ransum relatif

sama.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa

pH cairan rumen tidak dipengaruhi se-

cara nyata oleh pemberian ampas tahu,

tetapi pH pada perlakuan D sebesar 6,5

merupakan nilai terendah dibanding pada

perlakuan lainnya. Sedangkan pH pada

perlakuan A, B, dan C tercatat masintf-

masing sebesar 6,8, 6,8, dan 6,9. Da-

pat disimpulkan bahwa penurunan nilai

pH cairan rumen yang cukup besar mulai

terjadi pada tingkat pemberian ampas

tahu sebesar 0,75% berat badan.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa

konsentrasi N-amonia dalam cairan rumen

meningkat secara nyata (P<0,01) sebagai

akibat penambahan ampas tahu dalam

ransum. Konsentrasi N-amonia tersebut

tercatat sebesar 15,1, 18,4, 12,6, dan

20,0 mg N-NH-/I00 ml cairan rumen,

masing-mas ing untuk perlakuan A, B, C,

dan D. Analisis statistik dengan uji

BNT menunjukkan bahwa konsentrasi N-a-

monia pada kontrol lebih rendah se-
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cara nyata (P<0,01) dibanding dengan

perlakuan B dan D, tetapi tidak terda-

pat perbedaan yang nyata antara perla-

kuan C dengan A dan perlakuan B de-

ngan D. Ternyata antara tingkat penam-

bahan ampas tahu (X) dan konsentrasi

N-araoni.a dalam cairan rumen (Y) terda-

pat hubungan yang linier icenurut per-

samaan : Y = 12,7+ 10,2 X ; r = 0,99.

Dengan demikian,disinpulkan bahwa pe-

nambahan ampas tahu ke dalam ransura

kerbau secara konsisten meningkatkan

konsentrasi N-anonia dalam cairan ru-

men. Meskipun demikian,kenaikan terse-

but jauh lebih rendah dibanding dengan

kenaikkan yang disebabkan oleh penam-

bahan urea (5). Hal ini membuktikan

bahwa protein ampas tahu mempunyai

tingkat degradasi yang rendah di dalam

rumen, sehingga sebagian protein am-

pas tahu tersebut berfungsi sebagai

"by-pass protein" (protein makanan yang

terbebas dari degradasi dalam rumen dan

siap untuk diserap oleh dinding usus

halus). Rendahnya tingkat degradasi

protein ampas tahu dimungkinkan oloh 2

faktor, yaitu : I) pada proses pembu-

atan lahu (II) dilakukan pemanasan/pe-

nggodokan bubur kedrl.ii s.nnpai mend id ill,

yang dapal mengak i batkan menurunnya

tingk.it degradabi 1 i tas protein di dalam

runiMi (12) dan 2) bentuk fisik ampas

Lahu yang menyorupai bubur kenlal me-

nycbabkan waktu tinggal di rumen sing-

kal , hingga kesempatan mikroba rumen

unluk rarndfgradasi proteinnya monjadi

berkurang. Atas dasar ini, penulis ber-

kesimpulan bahwa peningkatan berat ba-

dan kerbau percobaan antara lain dis<:--

babkan oleh pengaruh kandungan "by-pa.-:s

protein" ampas tahu. Hal tersebut sfsu-

ai dengan hasil penelitian peneJiii

terdahulu tentang pengaruh by-pass pro-

tein pada performans hewan percobaan

yang menerima ransum basal berkualitas

rendah (13, 14, 15).

Jumlah protozoa dalam cairan rumen

(.... y. 10 /ml) menunjukkan tendensi

menurun (P<0,l) sebagai akibat penam-

bahan ampas tahu dalam ransum. Pada

Tabel 3 terlihat jumlah protozoa terca-

tat sebagai berikut : 1,49, 1,45, 1,62,

dan 1,31 (.X 10 /ml) mas ing-mas ing un-

tuk perlakuan A, B, C, dan D. Mekanis-

me penurunan tersebut kemungkinan di-

sebabkan oleh : a) adanya senyawa yang

menghambat pertunbuhan protozoa dalam

ampas tahu atau b) secara langsung/tak

langsung ampas tahu telah mengubah

kondisi fisiologi di dalam cairan rumen

yang berakibat terhambatnya pertumbulian

protozoa, misalnya pH, suhu dan faktor

lainnya. Untuk mengetahui secara pasti

niekanisme penurunan jumlah protozoa

akibat pemberian ampas tahu, kiranya

diperlukan penelitian lebih lanjut.

Kaju sintesis protein mikroba

(mg/100ml/jam) di dalam cairan rumen

kerbau tertera pada Tabel 3. Pada tabel

ini dapat dilihat bahwa laju sintesis

protein tortinggi terdapat pada perla-

kuan B, yaitu dengan rata-rata 23,8
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mg/100ml/jam, kemudian diikuti oleh

perlakuan C, A, dan D dengan rata-rata

sebosar 18,3; 17,8, dan 13,2 rag/IOOml/

jam. Hasil analisis sidik tagam me-

nunjukkan adanya perbedaan pengaruh

yang nyata (P<0,05) antar perlakuan,

raeskipun tidak terdapat perbedaan yang

nyata antar perlakuan A dan C. Data ini

meinperl ihatkan bahwa tingkat maksimal

sintesis protein mikroba terjadi pada

penambahan ampas tahu scbesar 0,50%

bobot badan, sedangkan penambahan ampas

tahu lebih tinggi lagi (0,75% B.B) ius-

tru mengakibatkan penurunan sintesis

protein mikroba. Dengan demikian ting-

kat optimal pemberian ampas tahu diper-

kirakan antara 0,50 - 0,75% B.B., dan

hal ini perlu pembuktian lebih Ian-

jut. Pada percobaan sebelumnya (7) di-

peroleh laju sintesis rotein mikroba

sebesar 23,4 dan 24,10 mg/100ml/jam,

mas ing-mas ing pada perlakuan dengan

daun singkong yang dikombinasi dengan

sera onggok atau dedak padi. Dengan

kata lain, pemborian ampas tahu sebesar

0,50% B.fl. setara pengaruhnya dengan

pemberian daun singkong 0,50% B.B. +

sera onggok atau dedak padi sebesar

0, 1257o B.B.

Hasil peng.imatan selama percobaan

menuniukkan bahwa :

a) ampMS lahu tidak tahan lama

disimpan pada temperatur ruangan,

yaitu maks iiu.il 'lanya 2 hari.

b). kandungan air yang t i nj>f.'i aripas

tabu dehgan rata-rata 90% me-

rupakan faktor penghambafc dalam

transportasi dan penyimpanannya.

KES1MPULAN

Berdasarkan hasil .percobaan ini,

penulis dapat menarik beberapa kesim-

pulan7antara lain sebagai berikut.

Runput lapangan sebagai ransum ba-

sal tanpa penambahan konsentrat pro-

tein tidak dapat menyokong pertumbuhan

yang tinggi pada kerbau muda yang se-

dang bertumbuh. Pemberian ampas tahu

dapat dianjurkan untuk menstimulasi pe-

nggemukan kerbau yang menerima rum-

put lapangan sebagai ransum basal.

Tingkat optimal pemberian ampas

tahu pada kerbau berkisar antara 0,50 -

0,75% bobot badan.

Penelitian lebih lanjut perlu di-

kukan untuk mengetahui pengaruh kombi-

nasi perlakuan ampas tahu dengan bahan

limbah lainnya, untuk meningkatkan pa-

latabilitas ampas tahu dan pertumbuh-

an hewan yang mengkonsumsinya.
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TabeX 1. Komposisi kitnia rumput lapangan dan ampas tahu yang
digunak;in dalam percobaan.

Bahan kering Protein kasar Bahan'organik
(%) (*) ft)

Bahan

Rumput lapangari

Ampas tahu

fPersentase berdasarkan bahan kering bahan)

26,23

10,76
9,26

22,65

88,23

97,82

Tabel 2. Hasil pengamatan parameter konsumsi makanan, koefisien cerna,
pertambahan bobot badan, dan rasio konversi makanan.

Parameter

Total konsumsi (kg/h)

Konsurasi rumput (kg/h)
Koefisien cerna bahan

kering (%)
Pertumbuhan bobot

badan (g/h)

Rasio konversi makanan

A

4,6b

4,0

69,4b

272b

16,9

Macam

B

5 . 1 b c

4,1

72. l b

401 b C

12,7

ransum

C

3,9 3

3,9

59,6*

73 a

53,4

D

5,8 C

4,2

77,8C

580°

9,S

Tingkat
kepercayaan

P < 0 , 0 1

tn

P < 0 , 0 1

P<0,02S

Nilai pada baris yang sama dan berbeda superskrip adalah
berbeda nyata.

tn = tidak nyata.
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TaheJ 3, Konsentrasi asam lemak mudah menguap, pH, konsentrasi
, N-amonia, jumlah protozoa, dan laju sintesis protein
mikroba di dalam cairan rumen.

Parameter

Konsentrasi asam lemak mudah
menguap (mmol/100 rail

pH cairan rumen

Konsentrasi N-ajnmonia
(mg/100 mlj

Jumlah protozoa (...xlO /ml)

Sintesis protein mikroba
(mg/100 ml/j)

8

6

15

1

17

A

. 2 *

,8

. 1 *

,49

, 8 a

8

6

18

1

23

Mac am

B

. 4 b

. 8

. 4 b C

.45

, 8 b

ran sum

C

7.93

6,9

12.6a

1,62

18,3*

D

9,1C

6,5

20,0°

1,31

13,2L

Tingkat
kepercayaan

P*0,01

tn

P^O.Ol

tn

P^0,05

Nilai pada baris yang sama dan berbeda superskrip adalah
berbeda nyata.
T.n - tidak nyata.

DISKUSI

E.G. SIAGIAN :

Jenis-jenis protozoa dan mikroba apa

dalam rumen kerbau yang secara nyata

dapat meningkatkan laju sintesis pro-

tein dalam rumen kerbau ?

ZAINAL ABIDIN :

Dalan penelitian ini saya tidak mempe-

lajari jenis protozoa atau mikroba yang

terdapat di dalatn rumen kerbau. Saya

hanya nempelajari hasil aktivitas mi-

kroba rumen, antara l.iin produksi asara

lemak mudah mengu.ip, laju sintesis

protein mikroba, dan jumlah protozoa di

dalam cairan rumen. Rekan-rekan dari

kelompok mikrobiologi dapat membantu

dalam identifikasi jonis protozoa atau

nikroba di dalam runcn tersebut.

SUKARDJI P. :

I . Apakah sudah mantap dalam waktu

hanya 6 bulan telah kelihatan ten-

dens i penggunaan ampas tahu untuk

dapat dianjurkan ? Sebab masalahnya

tinggal mencari limbah lain untuk

dapat dikombinasikan dengan anpas

tahu. Bagaimana nilai ekonominya

bila dibandingkan dengan limbah

lain ? Sebab mungkin penggunaan

bahan ini bersaing dengan peter-

nakan babi yang banyak menggunakan

ampas tahu.

2. Mengapa perbedaan berat hewan dari

ransum C dan A cukup besar (580 de-

ngan 73) ?

ZAINAL ABIDIN :

1. Hasil pengamatan 6 bulan sudah
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cukup untuk bahan rekomendasi pe-

nggunaan ampas tahu untuk uji la-

pangan. Limbah lain dimaksudkan

agar terjadi interaksi yang po-

sitif untuk meningkatkan palata-

bilitas ampas tahu dan perturn--

buhan ternak. Studi ekonomi tidak

dilakukan, tetapi harga ampas tahu

relatif rendah, yaitu + Rp 10,-/kg.

2. Perbedaan bobot badan mungkin di-

sebabkan oleh bypass protein yang

dikandung ampas tahu.

E. SUWADJI :

Berapa pH cairan rumen ? Apa keisti-

mewaan protozoa rumen sehingga dapat

tahan hidup dalam rumen tersebut ?

ZAINAL ABIDIN :

pH cairan rumen pada percobaan ini

berkisar antara 6,5 dan 6,9. Keisti-

mewaan protozoa rumen, yaitu sanggup

beradaptasi dengan lingkungan di dalam

rumen.

TATI HERAWATI :

I. Dalam pengj>unaan rancangan BSL,

apakah rancangan yang digunakan

termasuk rancangan seinbang atau

tidak ?

2. Selain itu, apakah ada resting pc

riod, dan jika ada : berapa lam;.,

apa makanan yang diberikan, da;,

apakah residual effect dihitung ?

ZAINAL ABIDIN :

1. Rancangan bujur sangkar latin seim-

bang.

2. Ada resting period selama 2 minggu,

makanan yang diberikan, yaitu ran-

suui yang akan digunakan pada perio-

de berikutnya.

DARUSSALAM :

Adaptasi (̂  2 minggu) diperlukan oleh

kerbau. Apakah si fat ampas tahu yang

apak bau aromanya, juga faktor yang

mernpengaruhi ?

i

ZAINAL ABIDIN :

Ya, karena ampas tahu mempunyai aroma

yang khas.

Dianjurkan penggunaan ampas tahu yang

sesegar mungkin.
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RESPON FERMENTASI RUMEN DAN DAYA CERNA TERHADAP PENAMBAHAN
TINGKATAN MOLASE SEBAGAI CAMPURAN TEPUNG DAUN SINGKONG UNTUK
SUPLEMEN KERBAU

Suharyono*, C. Hendratno*, dan Z. Ahidin*

ABSTRAK

KESPON FERMEHTASI
SUW.EMEN KKRBAU. Pencl
soh.i^.'ii c.mipuran daun s i
liari dengan 4 m.tc.im per 1
* 0,57 molase (M) + 0,
rerschuL dida.sarkan a t a s
adalah fermentas i , day
fermentasi rumen ya i tu
yani; ny.ila pada pH d
konsen l ras i amnnia, t o t a
bahan organik , dan eporg

RUMEN DAN DAYA CERNA TERHADAP PENAMBAHAN TINCKATAN MOLASE SK1JAGAI CAMPURAN UN 11,1

i t i an i n i c l i l . i k u k . i n d r n g a n t u j u a n t n e n d a n a t k a n t i n g k a t a n m o l a . s i ' yan>', o p t i i . i

n;p,koi"u>. R . i n c a n g . i n p e r i ' o b a a n y a n g d i g u n a k a n 4 x 4 h u j u r s a n g k a r ] .1I 1 n Kf lam. t ' '•

a k n . i n , y a i l u A : r u m p u l l a p a n g a n (Kl , ) + U ,5X t e p u n f , cJaun s i n g k o n g ( T D S ) , B : i..

52 TOS, C : Rl. t 0 , 4 % M + 0 , 5 % T D S , clan D : RL + 0 , 5 % M + 0 , 5 Z TDS. P e r s c n i .i.st-

b a h a n k r r i n g y a n g d i n y a t a k a n s e b a g a i b o b o L h a d a n h e w a n . P a r a m e t e r y a n g d i . i m . i t J

ce r i i r f b a h a n k e r i n g , b a h a n k e r i n R , b a h a n i > r f j a n i k , d a n o n e r g i . S c l a h s a t u

^ i n t e s i s p r o i c i n m i k r o b a d i u k u r denj>an m c t o d e P . H a s i l m c n u n j u k - c a n pvrlied.itin

a n s i n t e s i s p r o t e i n m i k r o b a ( P - ' O . O l ) . D e m i k i a n p u l a t a m p a k p e r b e d a a n p a d . i

l a s a m l e m a k mudal i m e n g u a p ( T V F A ) , j u m l a h p r o t o z o a , d a n d a y a r e r n a h a h a n k o r i n ( » .

i C p - ' O . O S ) . K e s e m u a n y a i n i s e b a g a i a k i b a t p e m b c r i a n r a n s u m C .

ABSTRACT

RESPONS OF RUMEN FERMENTATION AND DIGESTIBILITY AS AN EFFECT OF THE ADDITION OF DIFFERENT LEVELS
OF MOI.ASE ON DRTED CASSAVA LEAVES MEAL USED AS SUPPLEMENTS FOR BUFFALOES. This experiment was c a r r i e d
out to determine the optimal level of molase supplementat ion. A 4 x 4 l a t i n square design were used for
160 days. Four r a t i o n s cons i s t i ng of A : local g rass (LG) + 0,5% dr ied cassava leaves neal (DCLM), B
l.G • 0,3% mohase (M) * 0,5% DCLM, C : LG + 0,42 • 0,5% DCLM, and D : LG • 0,5% M + 0,5% DCLM were given
to wdtcrhuffa loes . The quan t i ty of r a t i o n s were based on dry matter percentage of body weight .
P;jr,jni.itcr.s observed were rumen fermentation and d i g e s t i b i l i t y of dry mat te r , organic mat te r , and energy.
The n i c r o b i a l p ro te in syn thes i s were es t imated using P as t r a c e r . Result ind ica ted that s i g n i f i c a n t
d i f fe rence were found in pH and microbial p ro te in syn thes i s at P<0.0l . A s ign i f ican- di f ference at P-"0.05
were a l s o de tec ted in amonia concen t ra t ion , t o t a l v o l a t i l e f a t t y acid (TVFA), protozoa counts , and
d i g e s t i b i l i t y of dry m a t t e r , organic matter and energy. These d i f fe rences were observed p a r t i c u l a r l y in
animals rece iv ing r a t i o n C.

PENDAHULUAN

Usaha untuk meningkatkan produk-

si ternak ruminansia dapat dilakukan

dengan cara peningkatan perbaikan nu-

t r i s i , reproduksi, dan kesehatan. Khu-

susnya pada nutrisi ternalc dilakukan

dengan perbaikan tata laksana petnberi-

an pakan ternak. Faktor-faktor yang ha-

ms dipertimbangkan seperti penyediaan

pakan yang cukup jumlahnya, kualitas

* I'usat Aplikasi Isotop dan Radiasi, HATAN

yang baik dan murah harganya, mudah

didapat, dan tidak bersaing dengan

kebutuhan tnanusia. Keterbatasan terse-

dianya pakan dapat diatasi dengan

peningkatan pemanfaatan hasil ikutan

pertanian maupun industri. Hasil ikutan

ini meliputi jerami padi, jerami ja-

gung, dedak padi, ampas tahu, daun

singkong, onggok, daun pucuk tebu,

ampas tebu, dan molase. Penelitian ter-

dahulu menunjukkan adanya peningkat-

ati siutesis protein mikroba yang di-

ikut i oleh day.i cerna bahan kering,
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organik, dan protein sebagai akibat

perriberian daun singkong (l). Detiikian

juga kotnbinasi antara daun singkong dan

onggok atau dedak padi dapat pula me-

ningkatkan bobot badan, daya cerna

bahan organik dan sintesis protein mi-

kroba (2, 3). Didasarkan atas informasi

di atas, kegunaan daun singkong sebagai

sumber protein dapat lebih ditingkatkan

bila dikombinasikan dengan sumber kar-

bohidrat yang lain. Molase adalah sa-

lah satu sumber karbohidrat yang po-

tensial untuk dikombinasikan dengan

daun singkong. Molase raengandung karbo-

hidrat yang tinggi (48 - 60% seba-

gai gula), merupakan karbohidrta yang

mudah tersedia, mengandung vitamin B

kompleks, kadar mineral yang cukup,

dan unsur-unsur nikro yang penting bagi

pakan ternak, juga dapat meningkatkan

rasa enak pada pakan ternak (4).

Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui sampai sejauh mana adanya

peningkatan ferngntasi runen kerbau dan

daya cerna sebagai akibat pemberian

tingkatan molase dengan daun singkong.

BAMAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan kt-r-

bau betina yang di-fistula, dengan

umur lebih kurang 1,5 th, bubot badan

berkisar .intara 165 - 205 kg. Ransum

terdiri atas rumput lapangan, nolase,

tepunj; dman singkon;;, vitamin, garan

dan topung tulang. Kunput lapangan di-

pt' rolch d;iri selcit.ir kanpung Lebak

Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Te-

pung daun singkong diperoleh dari Balai

Penelitian Ternak Ciawi, Bogor, sedan;-

kan molase dari Pabrik Gula Gerapo!

Cirebon, Jawa Barat. Susunan ransu

untuk percobaan ada 4 macam perlakuai

terlihat pada Tabel 1.

Penelitian ini dilakukan selaina

l&C hari yang dibagi 4 periode, t :'.*•)

periode berlangsung 40 hari, 21 hari

digunakan untuk adaptasi, sisanya untuk

pelaksanaan pengamatan. Parameter yang

diamati meliputi pH, konsentrasi ano-

nia, TVFA, sintesis protein mikroba,

jumlah protozoa, konsumsi ruinput, dan

daya cerna, baik dengan kantong nil on

naupun in vivo. Pengambilan cairan

rumen dilaksanakan setelah 2 jam diberi

makan. Waktu pengambilan perlu diperha-

tikan tenperatur cairan rumen, dijaga

supaya tetap 37 - 39 C, yaitu deng.-jn

menyediakan air panas di bak plastik.

Cairan rumen d'isaring dengan 4 lapis

kain kasa yang ditatnpung di erlenmeyer

250 ml, secepatnya diletakkan dalam bak

plastik tersebut lalu dianalisis. Meto-

de anal is is fermentasi rumen seperti
yang telah diikuti oleh SUHARYONO dkk

(5), sedangkan sintesis protein nikrob,*

dengan reenggunakan teknik isotop '"P

(6, 7). Untuk daya cerna yang memakai

kantong nilon .digunakan metode raenurut

MEHREZ dan ORSKOV (8), sedang daya

cerna in vivo dengan pengurapulan total.

Pada daya cerna kantong nilon yang

c'lamati adalah bahan kering, sedangkan

untuk in vivo meliputi bahan kering,
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bahan organik, dan energi. Rancangan

percobaan raenggunakan 4 x 4 bujur sang-

kar latin dengan anal is is sidik ragam

nenurut STEEL dan TORRIE (9).

HASIL DAN FEMBAHASAN

Hasil fermentasi rumen, daya cer-

na sebagai akibat perlakuan ransum

terlihat pada Tabel 4. Hasil pengamatan

pH dipengaruhi oleh penambahan molase

(P<0,01). Dengan ditingkatkannya molase

ter jadi penurunan pH^ hal ini tnungkin

disebabkan oleh jumlah*VFA yang tinggi

dalam cairan rutnen, yang terbukti pada

ransum D, dengan pH 5,49 jumlah VFA

10,92 m Mol/100 ml. ]

TVFA dipengaruhi juga oleh penara-

bahan peningkatan molaSe (P<0,05) ter-

lihat kenaikan konsehtrasinya, yaitu

8,78; 9,37; 10,01; dan' 10,92 m Mol/100

ml. Diduga, bahwa kenaikan ini disebab-

kan oleh hasil akhir fermentasi dalam

rumen berasal dari dua macam sumber,

yaitu kerbohidrat dan protein yang ada

dalam ransum. Dikatakan, bahwa protein

dalatn rumen akan dihidrolisis menjadi

peptida-peptida dan asara amino yang

kenudian akan difermentasikan nenjadi

anonia, VFA, CO,., dan CH . Juga dise-

butkan, bahwa karbohidrat koinpleks, se-

perti selulosa, hemiselilose, pati, dan

gula oleh mikroba akan dipecah men-

jadi VFA khusunya asam asetat, propio-

nat, dan butirat (10,p. 106). Peneliti

lain juga menyebutkan bahwa VFA tidak

dapat disimpulkan sebagai hasil ferraen-

tasi langsung dari karbohidrat savi,

tetapi dapat pula berasal dari fetwcv!-

tasi protein dan komponen nitrogen ! <

innya (11,p.27 dan 160).

Hal ini terjadi sebaliknya p.̂ .

konsentrasi amonia rumen, yang \v.y.-

dipengaruhi (P<0,05) dan terlihat b.-ii".;..

dengan penatnbahan molase terjadi per.-i

runan, yaitu dari 24,59 mg/100 mg im,,

jadi 14,91; 15,44; dan 15,86 mg/100 ml .

Ada dugaan bahwa penurunan konsentrasi

tersebut disebabkan oleh kandungan ni-

trogen dalam ransum A yang lebih ting-

gi daripada ransum B, C, dan D (Tabel

2), sedangkan kecenderungan kenaikan

amonia pada B, C, dan D diduga karen.-*

adanya laiu degradasi bahan organik dan

bahan kering yang cepat pada B, C, dan

D jika dibanding A (12). Hal tersebut

Eiungkin pula dipengaruhi oleh jumlah

protozoa maupun kondisi pH dalam cairan

rumen. Peneliti lain menyebutkan bahwa

protozoa di dalam rumen memiliki pro-

teolitik yang tinggi dan sedikit akLi-

vitas urease (13,p.24; 14).

Terdapat hubungan nyata antara

peningkatan molase dan amonia dan total

VFA yang mengikuti persamaan regresi.

Untuk amonia Y = 23,42 - 19,01 x dengan

r = -0,89 (Gambar 1). Ini berarti, b.-ih-

wa semakin banyak penambahan molase me-•

ngakibatkan penurunan konsentrasi amo-

nia dalam rumen. Hasil ini mendukung

peneliti terdahulu yang tnenyebutkan

bahwa pemberian sumber karbohidrat yang

mud ah tersetifia daoat menurilnkan konsen-
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tr;isi anonia yang tinggi dalam rumen

(15). Sedangkan untuk total VFA Y =

8,59 + 3,93 X dengan r = 0,93 (Cambar

1), bal ini terjadi sebaiiknya yaitu

dengan ditingkatkannya molase somakin

tinggi konsentrasinya. Hal ini diduga

karena adanya pemecahan inolase oleh

mikroba yang hasil fermentasinya adalab.

VFA. Data ini didukung oleh adanya

konsumsi rumput dan penambahan daun

singkong yang Sana (Tabel 1 dan 4).

Penambahan moiase juga mengakibat-

kan peningkatan juml.ah protozoa hing-

ga tingkatan 0,3% (B), tetapi pada pe-

nambaban yang lebih 1 ,02/nil r. 10 . Ini

diduga karena adanya derajat keasanan

yang tinggi dalam rumen, terbukti pada

ransum D dengan pH 5,49. HasiJ ini

didukung oleh (16) dan (17,p. 121) yang

menyatakan bahwa tingkat keasaman yang

tinggi (pH 5,5) menurunkan kegiatan ma-

upun pertumbuhan protozoa. Selain itu,

kehidupan dan pertumbuhannya juga d i pe-

np^ruhi o]<?h kondisi lingkunp^m mau-

pun nacani dan konsentrasi zat makan

yang tersodia (IS,p. 175).

Sinlcs is proLcin mikroba juga me-

ningkat (P'0,01) oloh karena penambah-

an mola.se, Lerutama pada ransum i5 dan

C, namun pada tingkat penambahan 0,5%

(D) iiiPilahnya lebih rendah. Hasil yang

trrtinggi didapatkan pada ransurn C

(26,6 mg/100 ml/jain) dengan anonia

15,44 m#/100 ml bill dibandingkan de-

ngan ransnm A, !5, dan D, yang masinp,-

riasing 11,7; Z(),8; dan 10,01 ng/100

ml/jam. Hal ini diduga karena adai.s .

keseimbangan antara sumber N dari amo

nia dengun senyawa keto acid (kerun-. '

karbon) yang berasal dari inolase :

hingga terbcntuk protein mikroba y

tinggi. Disebutkan bahwa sumber uta:

untuk sintesis protein mikroba ada!

sumber protein (N) dan sumber karboh

drat yang merupakan sunber energi

kerangka karbon (14; 19, p. 20). !.t-i)ih

laniut disrbutkan bahwa faktor-faktur

yang mempengaruhi sintesis protein ::ii ••

kroba yang ter tinggi adalah .-lnoni.-i,

energi yang mudah tersedia, kcrangka

karbon, mineral, vitamin, dan juga kor-

disi pH dan temperatur rumen. Domik:

pula sintesis protein mikrob,-

yang tinggi diitnbangi oleh jumlah pro-

tozoa yang tidak meningkat bila diban-

dingkan dengan pengaruh yang dise-

babkan oleh penambahan molase (B liars

C). Penambahan ini dapat menghdrnbat

pertMmbuhan protozoa, sebaiiknya ne-

ningkaHeart sintrsit; protein mikrobn-

D.iya cerna, hasil pengamatan vio •

nuniukkan pengaruh yang nyata (P-"0,l)3)

oleh penanbahan tingkatan mola.se, t ani-

pak bahvja semakin tinggi pula daya cor-

nanya baik bahan kering, bahan or;'.<•-

nik, dan energi. Ncimun pada tingkal p<-

nambahan molase 0,4% (C) sudah opti-

mal (label 4). Hal ini diduga sebag.i i

akibat si fat molase yang berbeniuk

cair.jn, .sel)inf(ga cepat mengalami pel.-i-

luan dari rumen ke saluran berikutnya.

Kf.idaan ini didukung oleh adanya l.iju
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degrudasi bahan kering dan organik yang

cepat di dalam cairnn rumen (12). Atau

mungkin disebabkan adanya peningkat-

an aktivitas mikroba dalara rumen. Ada

beberapa faktor yang mempengaruhi daya

cerna, yaitu urnur hewan, bencuk fisik

pakan, komposisi ransum, laju pelaluan

makanan di dalam saluran pencernaan

serta macan dan jumlah pakan yang di-

berikan (10,p.133; 20,p.65).

KESIMPULAN

Penambahan tingkat molase yang

dicampur dengan tepung daun singkong

memperlihatkan peningkatan sintesis

protein raikroba dan daya cerna. Hal ini

terlihat pada ransum C yang memperoleh

tingkatan nolase 0,4% boboC badan he-

wan + 0,5% tepung daun singkong. Dapat

disimpulkan,bahwa tingkat optimal pem-

berian molase adalah ransuti C. Ini ber-

arti pula bahwa molase pada tingkat ini

dapat digunakan sebagai sumber karbo-

hidrat untuk meningkatkan manfaat daun

singkong sebagai suplemen.

Oleh karena itu, perlu lebih

Ianjut dipikirkan bagaimana cara meng-

atasi pemberian campuran molase dengan

daun singkong dap.tt nenurunkan degrada-

sinya dalam rumen.
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Tabel 1. Perlakuan susunan ransum percobaan.

Bahan

Rumput lapangan .

Daun singkong (%/bobot hewan)

Molase (%/bobot hewan)

Garam (gr)

Vitamin (gr)

Tapung tulang (gr)

A

ad lib

0,5

-

50

50

10.

Perlakuan

B

ad l ib

0,5

0 ,3

50

50

c

ad lib

0,5

0,4

50

50

10

D

ad l ib

0,5

0,5

50

50

Tabel 2. Komposisi zat makanan, rumput lapangan, tepung daun singkong,
dan molase.

Zat makanan

Berat kering* (%)

Bahan organik* (%)

Protein kasar* (%)

Energi bruto* (kal/gr BK)

Rumput
lapangan

23,96

88,03

11,77

3780,00
$

Tapung
daun singkong

89,80

90,96

23,59

4386,00

Molase

72,23

89,89

1,72

3710,00

* = Hasil anal is is cli laboratorium Balai ^enel i t ian Ternak,
Ciawi-Bogor.

Tabel 3. Komposisi ransum yang diberikan berdasarkan perhitungan
selatna empat periode penel i t ian .

Zat makanan

A

Ransum perlakuan

B D

Bahan kering (V)

Bahan organik (%)

Protein kasar (%)

Energi bruto (kal/gram)

26,86 29,59 28,32 28,92

86,64 88,44 88,25 88,57

13,71 12,90 12,54 12,25
3931,11 3915,65 3910,33 3905,19
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Tabei 4. Data-data has LI percobaan.

Parameter Rjinsuin

D

1. pH

2 . N-NH (rag/100 ml)

3 . TVFA (mM/100 ml)

4 . Jumlah protozoa(mlxlO )

5 . Pembentukan p r o t e i n

mikroba (mg/100 ml/j)

6. Intake rumput (kg/BK)

7. Daya cerna (%/BK)

jtn_ s i t u (bahan kering)

In vivo
a) Bahan kering
bj Bahan organ.ik
c) Energi

6,67"

8,78a

1.02a

11,7a

4,08

37,79a

60,30a

62,86a

59,81a

6,13

14,97b

9,373

l ,59b

20,8b

4,06

5,91L

15,44l

10,01

1,82

2 6 , 6 C

4,15

*

5,49b **

15,86ab *

10,92b *

l,02a *

io,oia **

4,12 tn

50

62
64
62

,5 8b

,47 3 b

,18 a b

50,92b

66,94bC

AR » « b C

68,88.66,61bC

49,17b **

69,76^ *
7 1 ' 2 3 c *
68,97 *

* = Berbeda nyata pada P<0,05
** = Berbeda nyata pada P<0,01
tn = Tidak nyata

30 •

20 •
•r-t
I/I

10 -
TVFA

{) 0,2 0,4 0,6 0,8 0,10

Penambahan molase (%)

Cnmbar 1. Hubungnn antara t ingkat penam-
bahan inolase dan N-NH3 s e r t a
'!'V!'A di'Jrim runicrt.



DISKUSI

SUKARDJI P. :

J. Apakah pada ransuia C yang hasilnya

baik itu, tenuk kerbau yang di-

gunakan sama dengan ternak kerbau

yang dipakai Saudara Zainal yang

juga mengatakan bahwa ransum C yang

ideal ?

2. Apakah penghitungan protozoa meng-

gunakan McMaster Counting ?

SUHARYONO :

]. Ransum C adalah ransum terbaik jika

dibandingkaii dengan ransutn yang

lain. Hal ini didukung oleh hasil

pengamatan parameter pada ransun

tersebut. Ternak kerbau yang digu-

nakan sama dengan yang digunakan

oleh Saudara Zainal, namun waktu

ponelitiannya berbeda. Ransum C

pada penelitian Saudara Zainal

berbeda dengan penelitian saya.

Ransum yang digunakan Saudara Za-

ina] terdiri atas rumput saja,

sedangkan penelitian saya terdiri

atas rumput lapangan + 0,4% mo-

lase/bobot hewan + 0,5% daun

singkong/bobot hewan.

2. Penghitungan protozoa roenggunakaii

McMaster Counting.

TATI HERAWATI :

Dikatakan bahwa ransutn C yang optimal

dan meinpunyai pembilang mikroba yang

lebih tinggi d;iripuda A, B, dan D.

Padahal, sidik ragam menunjukkan B dan

C tidak berbeda nyata, berarti ransuin

yang optimal B dan C.

SUHARYONO :

Dalatn menentukan ransuin yang optimal

perlu dihubungkan dengan beberapa para

neter yang lain, misalnya kadar am-

nia dan daya cerna.

DESMAYATI Z. :

1. Latar belakang atau pertimbangan

apa yang menjadi dasar sehingga

dalatn penelitian ini dipakai daun

singkong sebanyak 0,5% dalara ran-

sum ?

2. Apakah daun singkong diberikan ter-

pisah atau dicarnpur dengan run-

put lapangan ? Mohon penjelasan.

SUHARYONO :

!. Penyusunan ransuin dengan daun sing-

kong sebanyak 0,5% adalah berdasar-

kan hasil penelitian sebelumnya.

2. Daun singkong diberikan secara ter-

pisah dengan rumput. Pemberiannya

diletakkan pada bak plastik (30 x

20 en) yang dicanpur dengan air dan

hahan-bahan lainnya.

DARUSSALAM :

Apakah daun singkong jenis yang berac.vin

bisa langsung diberikan kepada ktibau ?

SUHARYONO :

Daun singkong yang digunakan buican

jenis yang beracun. Metnang daan sing-

kong segar mengandung HCN yang sifatnya

beracun, namun hal ini dapat dihind^ri

dengan cara pemanasan dengan sinar

natci'iari ntxu oven.



STUDI KANDUNGAN UNSUR MIKRO DI DALAM JERAMI PADI UNTUK PAKAN TERNAK

Bintara Her Sasangka*, Suharyono*, Giman Suyono*, Minarni Afandi*,
Achmad Hidayat**, dan Sobana**

ABSTRAK

STUDI KANDUNGAN UNSUR MIKRO DI DALAH JF.RAMI PADT UNTUK PAKAN TF.RNAK. Telali dila'iukan oi-neliti..-

untult riunf>cta!iui 'tandtinp,an unsur Ke, Zn, dan Ci di dalan> icrdmi n.idi. S.impel dinerulcli dati I'asar .lunia:

dan Pu.sakanegara yano diar.ibil beberaDa hari setelah lepas Danen. Analisis dilakukan drngan menggun.ik.it.

metode pengakt if an neutron. Fencacahan SHI'ID<.*1 dilakukan dua hari sctelah selesai iradiasi dt-nft.i

menggunakan alat cacah saluran ganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa jeraini padi yang berasal dar .

Pasar Juinat kandungan unsur Ke: 25,46 - 113,44 ug/g, Zn: 30,02 - 9 1,55 up,/g, dan Cr: 9,83 - 36,53 U R / K ,

sedangkan yang berasal dari Pusakane^ara kandungan unsitr Fc: I 1,54 - 99,23 uj»/p,, 'An: 12,03 - 9 1,55 uj»/^,

dan Cr: 13,80 - 35,67 up,/g. Jerami padi yanp, berasal dari kedua daerah tersebut aoabiia akan digunak.m

untuk bahan pakan, kandunpan mineralnya tidak menibahayakan bap.i ternak.

ABSTRACT

STUDY OF TRACE ELEMENT CONTENT TN RICE STRAW FOR ANIMAL FEED. An exper iment was conducted t o
i n v e s t i g a t e t h e t r a c e e l e m e n t s c o n t e n t of r i c e s t r a w such as Fe , Zn, and Cr . Samples were o b t a i n e d I ron
P a s a r J u n a t and P u s a k a n e g a r a , and were c o l e c t e d s e v e r a l days a l t e r h a r v e s t i n g . A c t i v a t i o n a n a l y s i s was
used as a method for d e t e c t i n p , t r a c e e l emen t s con t en t and c o u n t i n g were done by u s i n g m u l t i channel
a n a l y z e r two days a l t e r i r r a d i a t i o n . R e s u l t s i n d i c a t e d t h a t r i c e s t r aw from Pasa r Jumat c o n t a i n e d c-.i Ke
25,46 - 113,44 u g / g , Zn: 30 ,02 - 91 ,55 u g / g , and Cr: 9 ,83 - 36 ,53 ug /g and r i c e s t r a w from Pusakanegarrf
c o n t a i n e d of Fe : 11,54 - 9 9 , 2 3 u g / g , Zn: 12,02 - 9 1 , 5 5 u g / g , and Cr: 13,80 - 35,67 u g / g . I t i s concluded
t h a t a l l samples can be used a s animal feed , and the v a l u e s were c o n s i d e r e d r e l a t i v e l y save fur t h e
a n i m a l .

PENDAHULUAN

Fada waktu i n i kekurangan a'can

bahan pakan ternak telah dirasakan oleh

petani peternak, karena itu dipandang

perlu mengetahui kemungkinan penggunaan

bahan limbah pertanian utituk bahan

penyusun pakan ternak. Di sariping i tu,

beberapa macam linibah Dertanian banyak

dan mudah diperoleh di lapangan, n isa l -

nya jerami jagung, jerami kacang ta-

nah, dan jerami padi.

Jerami padi nierimakan hasil 1 imbah

pertanian yang banyak dijumnai di Fulau

* Pus at Aplikasi Isotop dan Kadjasi, HATAN

** l'usat Pene l i t i an Teknik Nuklir , BATAN

Jawa, cetapi limbah ini rendah sekali

nilai nutrisinya. Beberapa peneliti

telah rmlai memanfaatkan linbah ierair.i

padi sebagai salah satu bahan penyusun

pakan ternak dengan memberikan perla-

kuan terlebih dahulu pada ierami ter-

sebut guna meningkatkan nilai nucrisi-

nya. Sebelum limbah tersebut diguna-

kan sebagai bahan pakan ternak terls-

bih dahulu perlu diketahui kandungan

unsur nutrisinya.

Bila dibandingkan dengan jerdmi

lain, ya i tu jerami ganduni, jewa-

wut, dan oat, kadar abu jerami padi 3

kali lebih tinggi, begitu pula kadar

s^likanya ( I ) . Dengan diketahuinya kan-

dungan setiap unsur di dalam jeranu,
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akan raempernudah bagi peternak untuk

menyusun pakan dan kekurangan akan

mineral tertentu dengan mudah ptila di-

tanbahkan.

Ada beberspa cara yang dapat digu-

nakan untuk p<enganalisis suatu unsur di

dalain bahan pakan ternak, rnisal dengan

soektro fluroiieter , spektrofotoraeter

serapan atom, fotoneter nyala dan akti-

vasi neutron, analisis secara aktivasi

neutron merupakan salah satu cara yang

mulai digunakan untuk menganalisis un-

sur mikro di dalam suatu sampel, kare-

na metode ini nempunyai beberapa keu-

nggulan bila dibandingkan dengan cara

konvensional.

Dengan menggunakan analisis peng-

aktifan neutron, ingin diketahui kan-

dungan unsur mikro di dalam jerami pa-

di sebagai pakan ternak.

BAHAN DAN METODE

Di dalam pentlitian ini digunakan

jerami pad: yang diperoleYi tiari 2 1 oka-

si, yaitu Pasar Jumat dan Pusakanega-

ra, dengan galur Seratus Malam dan bi-

co L. Sampel jera."ii diambil beberapa ha-

ri setclah oa.sca panen, dengan meino-

tong jerami dengan ketinggian sekitar

15 cm driri permukaan I'an ah. Sanpel ter-

sebut dikumpulkan sedikit demi sedikit

dari bagian populasi sehingga dipero-

leh sannel sebanyak kurang lebih I kg.

Sainoel y<mg tei'kumnul kemudian diberi

korlc spsuni clon.'Vin jonis padi yon11, di-

DDI cm;',. KIIUKII.S jciiini y.in'1, h.-iK.ili if i 1 ,r

kukan penjenuran terlebih dulu di lana-

ngan.

Sajipel ieraini tersebut setelah

samDai di laboratorium kemudian dino-

tong kecil-kecil dan dicarapur sampai

rata sesuai dengan varietasnya masing-

masing, selanjutnya diukur bahan ke-

ringnya pada temperatur 105 C selaraa 24

jam.

Lebih kurang 25 g jerami yang

telah kering digiling sampai halus se-

hingga diperoleh sampel berupa ser-

buk. Uari sampel tersebut ditimbang se-

kitav t %, keciudiau dimasukkan ke dalavw

tabung polietilen yang sudah diketahui

beratnya terlebih dahulu. Selisih an-

tara berat sampel dan tabung dengan

berat tabungnya sendiri adalah berat

sampel yang akan dianalisis.

Untuk mencegah kemungkinan teria-

dinya letupan kecil selama iradiasi

yang dapat mengakibatkan sampel tui'i-

pah, maka tabung polietilen yang sudah

berisi -sanipel ditutup rapat dengan ca-

ra melelehkan tutup dan tabungnya de-

ngan penanasan.

Unsur mikro yang terdapat di dalai-i

jerami yang akan dianalisis adalah

unsur Fo, Zn, dan Cr dan standar yang

digunakan berupa cairan yang berasal

dari Merck.

Sainpel dan standar tersebut selan-

iutnya dimasukkan ke dalam wadah alu-

iuiR kenudian diiradiasi dengan neng-

in !,a:'.y Susan oada reaktor Triga

II srl.i.'i.i 70 'an. Untuk



kemungkinan terjadinya gangguan dari

unsur lain, sampel dan standar yang te-

lah diiradiasi didinginkan terlebih

dahulu selama 2 hari, ini dimaksudkan

untuk meluruhkan unsur-unsur yang mem-

punyai uraur pendek.

Sanpel dan standar yang telah di-

iradiasi tersebut selanjutnya dicacah

dengan menggunakan analisis saluran

ganda dengan menggunakan alat Nuclear

Data ND 63 yang telah dikalibrasi de-
137

ngan Cs.

Data yang telah diperoleh dari

alat cacah tersebut selanjutnya diten-

tukan kandungan unsurnya secara kuali-

tatif maupun kuantitatif berdasarkan

puncak energi yang tirabul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kalibrasi alat cacah dengan

menggunakan Cs diperoleh energi per

saluran sebesar 0,51 KeV. Besarnya

energi per saluran ini sangat penting

sekali diketahui. untuk menentukan be-

sarnya energi pada tiap puncak yang

timbul pada spektrum hasil pencacahan

sampel.

Hasil analisis secara kualitatif

pada beberapa sampel ierami padi me-

ngandung unsur Se, Cr, Co, Fe, dan Zn.

Terdapatnya unsur-unsur tersebut di

dalatn ierami dapat diketahui berdasar-

kan pada besarnya energi pada masing-

masing puncak di dalam spektrum. Ber-

dasarkan tabel nu'.clida (2,3) puncaknya

energi pada mas ing-mas ing puncak yang

terlihat pada spektrum disajikan pada

Tabel 1. Di dalam jerami padi selai.'

unsur-unsur tersebut di atas, diperki-

rakan masih ada unsur-unsur lain yang

keberadaanya belum diketahui secar;;

pasti. Unsur mineral tertentu yang

mempunyai waktu paruh pendek sulit di-

cacah, karena jerami yang dianalisis

didinginkan terlebih dahulu selama 2

hari setelah di iradiasi sebelum dila-

kukan pencacahan.

Perhitungan konsentrasi masing-ma-

sing unsur di dalam jerami padi seca-

ra kuantitatif dilakukan dengan mem-

bandingkan laju cacah satnpel dengan la-

iu cacah standar dikalikan dengan kon-

sentrasi standar yang sudah diketahui

sebelumnya (6, 7).

Konsentrasi
sampel

Laju cacah sampel
cacah s t a n d a r

Konsentrasi
star.dar

Hasil analisis konsentrasi unsur Fe,

Zn, dan Cr disajikan dalam Tabel 2.

Harga-harga yang tercantum dalaia tabel

tersebut adalah konsentrasi mineral

yang dihitung berdasarkan berat kering

masing-masing jeraiai.

Ada beberapa faktor yang mempenga-

ruhi kandungan unsur mineral di dalam

tanaman, misal tanah tempat tumbuhnya

tanaman, jenis tanaman, unsur tanaman

dan iklim (A). Pada tanaman dengan de-

rajat keasaman yang tinggi akan menye-

babkan kandungan Fe, tin, Zn, Cu, dan Co

289



rendah di dalam tanaman, sebaliknya

konsenCrasi Mo dan Se meningkat.

Konsentrasi Fe di dalara jerami

padi yang berasal dari Pasar Jumat dan

Pusakanegara berkisar antara 1 1,54 -

113,44 .ug. Konsentrasi tersebut masih

dalam batas-batas yang Cidak membahaya-

kan apabila jerami tersebut digunakan

sebagai pakan ternak. Hal ini didasar-

kan pada hasil penelitian dengan meng-

gunakan hewan ruminansia. Ternak sapi

toleransinya terhadap pakan yang me-

ngandung Fe cukup tinggi bisa mencapai

1000 ppm, sedang pada domba dapat men-

capai 500 ppm Fe (8).

Ternak sapi dan domba lebih tole-

ran terhadap pemberian Zn konsentrasi

tinggi di dalam pakannya. Domba yang

memperoleh Zn dalam pakan sebesar 1000

ppm dalam bentuk seng oksida tnulai

memberikan pengaruh terhadap penurunan

berat badan dan konsumsi pakan.

Gejala kekurangan unsur Zn sering

dijumpai pada ternak yang memperoleh

hijauan dengan kandungan Zn antara 18 -

83 ppm. Menurut SEARS yang dikutip oleh

Me. Dowel _et_ _a_l_ (5) parakeratos is akan

timbul pada ternak sapi yang memperoleh

hijauan dengan kandungan Zn sebesar

18— 42 ppm.

Hasil analisis konsentrasi Zn di

dalam jerami padi yang diperoleh dari

Pasar Jumat dan Pusakanegara berkisar

antara 12,02 - 9 1,55 ug/g. Berdasarkan

hal tersebut di atas, konsentrasi Zn di

dalam jerami padi tidak membahayakan

bagi ternak, apabila ierami tersebut

akan digunakan sebagai bahan pakan

ternak.

Menurut Me.Dowel et^ £1^ (5) unsur

Cr merupakan newer trace elements kare-

na esensialitas unsur ini baru diketa-

hui akhir-akhir ini. Cr sangat berpe-

ran dalam metabolisme karbohi-

drat dan lemak di dalam tubuh.

Ternak sapi sangat tinggi toleran-'

sinya terhadap Cr yang diberikan lewat

pakan. Pemberian Cr.0_ sebesar 3000 ppm

selama beberapa minggu belum mem-

berikan pengaruh yang nerugikan bagi

hewan tersebut. Eegitu juga pada unggas,

penberian Cr dalan bentuk CrCl- sebesar

1000 ppn tidak memberikan pengaruh apa-

apa, tetani pemberian sampai 2000 ppm

akan mengalami gangguan pertumbuhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas kan-

dungan Cr di dalam jerami padi yang

berasal dari Pasar Jumat dan Pusakane-

gara sebesar 9,83 - 36,53 ug/g tidak

menbahayakan dan jerami tersebut dapat

digunakan sebagai pakan ternak.

Dengan diketahuinya kandungan un-

sur Fe, Zn, dan Cr di dalam jerami pa-

di sebagai pakan ternak, akan memper-

nrndah bagi peternak dalam menyusun

pakan, sehingga kekurangan unsur ter-

tentu dapat dengan mudah ditambahkan ke

dalamnya. Menurut DJAYANEGARA (9) je-

rami padi rendah sekali nilai nutrisi-

nya begitu juga kandungan mineralnya,

sehingga untuk beberapa daerah pembe-

rian jerami sebagai pakan ternak perlu
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diberi tambahan mineral. Penberian

NaCl di dalam pakan selain sebagai pe-

nambah nafsu makan, juga sebagai pe-

nambah unsur Na.

KESIMPULAN

Kandungan unsur Fe, Zn dan Cr di

dalam jerami padi yang berasal dari

Pasar Jumat dan Pusakanegara masih

dalam batas yang tidak membahayakan

bagi ternak apabila digunakan sebagai

pakan ternak. Dengan diketahuinya kan-

dungan unsur-unsur tersebut akan metn-

permudah bagi peternak menyusun pa-

kan. Penyusunan pakan lebih mudah lagi

apabila bahan pakan ternak yang lain

juga diketahui kandungan unsurnya, se-

hingga penarabahan unsur lain yang ma-

sih diperlukan mudah untuk diperhitung-

kan.
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Tabel 1. Kandungan beberapa unsur dalam jerami padi secara
kualitatif berdasarkan puncak energi yang terlihat
di dalam spektrum hasil cacahan.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Unsur

75,

51

59

65

Se

Ci

Fe

Zn
132

Cs
60
Co

Energi (KeV)

264,6

320

1098,6

1125,4

1136

1173,1

Intensitas

100

100

100

100

0,5

100

Waktu paruh
(hari)

121

27,8

45,1

245

6,2

5,2 tahun

Tabel 2. Konsentrasi unsur Fe, 2n, dan Cr dalam jerami padi dari Pasar Jumat
dan Pusakanegara.

Varietas
padi

Pasar Jumat

Fe Cug/g] Zn (ug/g) Cr (ug/g)

Varietas
padi

Pusakanegara

Ke (ug/g) Zn (ug/g) Cr (ug/g)

Psj.490 25,46 +_ 9,81 30,02 +_ 0,93 9,83+^0,92

Psj.492 68,93 ^ 7,84 67,26 +_ 6,22 36,53^3,66

Psj.494 113,44^5,26 91,55^2,22 26,78 _» 1,04

Ps;.496 46,67 _• 4,57 52,98 +_ 2,89 16,04 +_ 3,89

MG.l 1 1 , 5 4 ^ 0 , 3 1 12,03 +_ 2,44 13,08 +_ 2,87

MG.12 76,11 +_ 7,07 34,71 •_ 1,50 30,0^ +_ 8,20

MG.20 99,23 *_ 7,90 41,07 + 2,03 35,67 *_ 6,83

MG.31 41,37 •_ 4,18 18,57 +_ 1,15 32,24+^2,15

DISKUSI

SUPRIYATI :

Metode analisis unsur Se, Cr, Co Cs,

Fe, dan Zn apa yang digunakan untuk

kualitatif ?

MARIA LINA :

Untuk meningkatkan nilai nutrisi jeranii

padi, apakah telah dicoba pretreatment

pada jerami tersebut, dengan cara apa,

dan bagaimana pengaruhnya pada kandung-

an mineral ?

BINTARA H.S. :

Analisis kualitatif unsur Se, Cr, Co,

Cs, Fe, dan Zn dilakukan berdasarkan

pada puncak energi yang terlihat pada

spektrum.

BINTARA H.S. :

Peningkatan nilai nutrisi jerami telah

banyak dilakukan oleh beberapa peneli-

ti lain, misalnya dengan menggunakan

NaOH, HC1, dan radiasi. Akan tetapi,
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pada sampel yang digunakan belum dila-

kukan pretreatment^ untuk meningkat-

kan nilai nutrisi sehingga belum dike-

tahui bagaimana pengaruhnya terhadap

kandungan mineral.

EDIH SUWADJI :

I. Setelah kadar unsur mikro jerami

diketahui, apa kelanjutan peneliti-

an mengenai unsur yang dimaksud ?

2. Apa kegunaan mas ing-masing unsur

tersebut bagi metabolisme ternak

(Co, Cr, Fe, Zn, dan Iain-lain) ?

BINTARA H.S. :

1. Menentukan kandungan unsur-unsur

mikro lain yang diperlukan ternak di

dalan bahan pakan, baik yang berasal

dari limbah pertanian maupun limbah

industri pertanian.

2. Kegunaan unsur tersebut secara

ringkas adalah : !
i

Co = diperlukan oleh hewan ruminan-

sia/mikroorganisme untuk membentuk

vitamin B12

Cr = membantu metabolisme karbohi-

drat, dan lemak.

Fe = sangat berperan pada pemben-

tukan HB. Anemia sering dijumpai

pada ternak yang kekurangan Fe.

RUSTAM BAHAUDIN :

Bagairaana segi ekonomi penentuan kan-

dungan unsur mikro jerami padi kalau

dilakukan secara konvensional,

BINTARA H.S. :

Secara ekonomi belum diketahui secara

pasti, tetapi keuntungan penganalisisan

dengan NAA adalah sebagai berikut :

(a) dapat mengukur beberapa unsur seka-

figus; (b) terjadinya kontaminasi lebih

dapat ditekan bila dibandingkan dengan

cara biasa; dan (c) dapat mengukur kon-

sentrasi yang rendah sekali.

LILY AMALIA SOFYAN :

1. Bagimana hasil analisis dengan pe-

ngaktifan neutron ini dibandingkan

dengan hasil analisis dengan atomic

absorption ?

Apakah sama, atau berapa persen

koefisien variasinya ?

2. Jerami yang dianalisis ini dari

jenis/varietas apa ?

BINTARA H.S. :

1. Kami belum melakukan penganalisisan

kandungan unsur Fe, iZn, dan Cr

dengan AAS pada jerami padi yang

digunakan dalam penelitian ini se-

hingga berapa besair koefisien va-

riasinya belum diketahui.
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PENGGUNAAN DAUN SINGKONG DAN CAMPURAN DAUN SINGKONG DENGAN SERA
ONGGOK ATAU DEDAK SEBAGAI SUPLEMEN RANSUM KERBAU

Cornelia Hendratno*, Lily Amalia Sofian**, Zainal Abidin*,
Rustam Bahauddin*, dan Suharyono*

ABSTRAK

PENGGUNAAN DAUN SINGKONG DAN CAMPURAN DAUN SINGKONG DENGAN SERA ONGGOK ATAU DEDAK SEBAGAI SUPI.EMEN
RANSUM KERBAU. Dua eksperimen telah dilakukan untuk menilai keroanfaatan daun singkong atau campuranc.yj
dengan scr.i onggok atau dedak sebagai suplemen ransum kerbau yang dipelihara di desa secara t rad isiotu*!.
Eksperinen i menggunakan 16 ekor kerbau yang terbagi dalam empat kelompok. Setiap kelompok diberi ransum

*, .yang berbeda,yaitu rumpuC potong, rumput potong dan daun singkong, rumput potong + daun singkong + sefr
onggok, dan rumpuc pocong + daun singkong + dedak. Ternyata tidak terdapat perbedaan pada konsumsi bahan
kering antara keempat kelompok. Sedangkan pertambahan bobot badan, rasio konversi makanan maupun
pendapatan per kilogram bobot badan ternyata lebih tinggi pada kelompok hewan yang diberi rumput potong
+ daun singkong + sera onggok atau dedak dibanding dengan hewan pada kedua kelompok lainnya. Eksperimen
2 adalah pengamatan in vitro pada perubahan fermentasi cairan rumen sebagai akibat pemberian ransum yang
berbedj. Ternyata konsentrasi N-amonia dan asam lemak mudah menguap pada cairan rumen hewan dari
kelompok yang diberi daun singkong + sera onggok acaupun daun singkong + dedak mencapai tingkat yang
dap.it mendukung kegiatan mikroba yang lebih aktif debanding dengan kedua kelompok lainnya. Hasil kedua
eksperimen ini menunjukkan bahwa penambahan campuran daun singkong + sera onggok atau daun singkong +
dedak sebagai suplemen dapat meningkatkan produksi ternak yang dipelihara secara tradisional di
pedesaan.

ABSTRACT

CASSAVA [.EAVES IN COMBINATION WITH SERA ONGGOK AND RICE BRAN AS SUPPLEMENT IN BUFFALOES RATION. Two
expe r imen t s have been unde r t aken t o e v a l u a t e the u t i l i z a t i o n of c a s s a v a l e a v e s in combina t ion wi th s e r a
onggok or r i c e bran as supplements in b u f f a l o r a t i o n under t r a d i t i o n a l v i l l a g e c o n d i t i o n . In Experiment
I , 16 b u f f a l o e s were d i v i d e d in four g r u p s , each r e c e i v i n g a d i f f e r e n t r a t i o n r ang ing from mixed forage
a l o n e t o mixed forage supplemented wi th a combinat ion of ca s sava l eaves and s e r a onggok or r i c e b r an ,
r anges in dry m e t t e r consumpt ion , d a i l y weight g a i n , feed c o n v e r s i o n r a t i o and income over feed cos t
were a s s e s s e d . Exper iments 2 covered an hi vj_tjro s tudy on the changes i s rumen f e r m e n t a t i o n as a f f e c t e d
by d i f f e r e n t r a t i o n s . The r e s u l t s of Experiment I i n d i c a t e d t h e lack of d i f f e r e n c e s in dry m a t t e r
consumpt ion . However, the d a i l y weight g a i n , feed conversion r a t i o and income over feed c o s t (IOFC)
h i g h e r in anima Is r e c e i v i n g mixed forage supplemented wi th c a s s a v a l eaves in combina t ion wi th e i t h e r
s e r a onggok or r i c e br.in as compared t o t h o s e of an imals r e c e i v i n g mixed forage or mixed forage
supplemented with CISS.IV.I l e a v e s . Expe r i enen t 2 r e v e a l e d t ha t ammonia c o n c e n t r a t i o n and v o l a t i l e f a t t y
ac id p roduc t ion wote ab l e to suppor a h i g h e r m i c r o b i a l a c t i v i t y supplemented wi th ca s sava l e aves in
combinat ion with c i t h e r ser. i onggok or r i c e bran as compared t o t hose r e c e i v i n g the o t h e r two r a t i o n s ,
[n c o n c l u s i o n if. i s obviotis t ha t cass. iva l e aves in combinat ion wi th e i t h e r s e r a onggok or r i c e bran used
.is supp I I'mettt s could promote a b e t t e r p r o d u c t i o n in animals in the v i l l a g e s .

PENDAHULUAN

Beberapa penelitian terdahulu t e -

lah mengunp.kapkan bahwa campuran daun

singkong dengan sera onggok atau dedak

yang digunakan sebagai suplemen dapat

meningkatkan kegiatan fermentasi rumen

* Pusat Aplika.si Isotop dan Hadiasi , BATAN

** i'usat I ' ene l i t ian Tcknik Nuklir, BATAK

dan bobot badan kerbau ataupun sapi

(1 ,2 ,3) . Kendati demikian, perlu diada-

kan uji lapangan untuk menilai manfa-

at campuran daun singkong dengan sera

onggok atau dedak sebagai suplemen t e r -

hadap penampilan produksi hewan yang

dipelihara secara tradisional di pede-

saan. Manfaat suplemen sangat bergan-

tung pada daya seleksi hewan, respons
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biologis, tersedianya bahan pakan dan

kemampuan petani untuk menerapkan tek-

nologi baru. Daya seleksi hewan di

lapangan merupakan salah satu faktor

yang dapat mempengaruhi hewan untuk

beradaptasi pada ransum baru, yang se-

lanjutnya terlihat pada konsumsi dan

respons biologis hewan terhadap ransum

tersebut. Pada hewan yang dipelihara

dengan hijauan yang bernilai gizi ren-

dah diperlukan penambahan suplemen yang

dapat mendukung pertumbuhan mikroba

rumen dengan efisien. Demikian pula

perlu diberikan suplemen yang dapat

melewati rumen tanpa degradasi (bypass)

guna mengimbangi kekurangan zat makanan

yang mudah diabsorbsi usus (4). Dengan

demikian diharapkan akan terjadi pe-

ningkatan konsumsi makanan dan manfa-

atnya secara biologis.

Ketersediaan pakan dapat memberi-

kan keinungkinan mengkombinasikan bahan

pakan yang sal ing dapat menutupi keku-

rapgan zat makanan yang terdapat pada

masing-masing bahan pakan tersebut. Hal

ini telah dibuktikan oleh peneliti-

an terdahulu (1,2,3). Selain itu, ran-

sum yang terdiri atas bahan pakan yang

tersedia setempat akan lebih mudah

diterima oleh petani. Bertolak dari

pengetahuan tersebut, diadakan pengama-

tan di lapangan dan pengamatan cairan

rumen kerbau secara in vitro untuk

mengikuti perubahan yang terjadi akibat

penambahan daun singfcong, carapuran da-

un singkong dengan sera onggok atau

campuran daun singkong dengan dedak.

Pengamatan di lapangan dilakukan di

Desa Sutnber Kidul dan Bulubanteng, ma-

sing-masing di kecamatan Babakan dan

Ciledug, Daerah Tingkat II Cirebon.

BAHAN DAN METODE

Pengamatan lapangan pada Eksperi-

men ], dilakukan dengan menggunakan 16

ekor kerbau betina dengan berat ra-

ta-rata 170,9 + 32,6 kg yang terbagi

dalam 4 kelompok. Mas ing-mas ing kelom-

pok diberi ransum yang berbeda yang

terdiri atas rumput potong dan campuran

daun singkong dengan sera onggok atau

daun singkong dengan dedak sebagai

suplemen. Kotnposisi zat makanan masing-

masing bahan tercantum pada Tabel 1 dan-

komposisi ransum pada Tabel 2. Perco-

baan dilaksanakan dengan rancangan acak

lengkap dengan empat perlakuan dan em-

pat ulangan. Parameter yang diamati

adalah konsumsi bahan kering, konsumsi

protein kasar, pertambahan bobot badan,

rasio konversi makanan dan anal isis

pendapatan terhadap biaya ^akanan.

Eksperimen II, dilakukan di Pasar

Jumat Jakarta dengan menggunakan cair-

an rumen kerbau yang diberi makan rum-

put. Perubahan fermentasi diamati se-

cara jji vitro pada empat kelompok ta-

bung sentrifus yang masing-raasing ber-

isi 25 ml cairan rumen. Setiap kelom-

pok meneritna ransum yang berbeda (Tabel

2), sebanyak 10 mg/tabung. Percoba-
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an diLaksanakan dengan Rancangan Acak

Lengkap. Perubahan fermentasi dianati

dengan menggunakan metode penelitian

sebelumnya (5,6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pemberian ransutn yang

berbeda tidak tanpak pada konsumsi

bahan kering (Tabel 3) karena juralah

suplemen yang diberikan sangat sedikit

dibanding dengan rumput yang tersedia.

Ketiga suplemen ini ternyata juga tidak

meningkatkan konsumsi ruraput. Jumlah

bahan kering daun singkong yang sangat

rendah (0, 15% bobot badan) pada peneli-

tian ini berbeda dengan jumlah bahan

kering daun singkong pada peneliti-

an terdahulu, yaitu 0,4% bobot badan

(7). Perbedaan ini disebabkan oleh

palatabilitas yang sulit dipaksakan pa-

da percobaan lapangan. Walaupun demi-

kian, terdapat perbedaan yang sangat

nyata pada hewan yang menerima campur-

an daun singkong dengan sera onggok

atau dedak. Pertambahan bobot badan

hewan yang diberi ransura ini lebih

tinggi dibandingkan dengan pertambah-

an bobot badan hewan yang hanya di-

beri rumput atau rumput + daun singkong

(Gambar 1). Meskipun konsumsi bahan ke-

ring dan konsumsi protein kasar sama,

tetapi dukungan untuk peningkatan bobot

badan sangat berbeda. Hal ini juga ter-

lihat pada rasio konversi makanan.

Hasil eksperimen 2 menggambarkan

bahva asam lemak yang tinggi di dukung

oleh N-amonia yang tinggi dapat me-

ningkatkan pembentukan mikroba. Walau-

pun N-amonia pada cairan rumen y.-ins?

hanya menerima daun singkong tidak ber-

beda N-amonia cairan rumen yang di-

beri daun singkong + dedak, tetapi

pembentukan mikrobanya sangat berbeda.

Kenyataan ini membuktikan bahwa pembeu-

tukan mikroba rumen tidak hanya meroer

lukan N-amonia tetapi juga unsur lain,

seperti mineral dan asam amino yang

tersedia (4). Unsur-unsur ini terda-

pjt di dalam dedak atau daun singkong.

Dengan denikian, kombinasi kedua bahan

ini saling melengkapi.

Sera onggok merupakan sumber kar-

bohidrat yang mudah mengalami degrada-

si di dalam rumen sehingga dapat menye-

diakan asam lemak yang mudah mengu-

ap bagi keperluan pembentukan mikro-

ba. Campuran daun singkong dengan sera

onggok dapat meningkatkan kemanfaat-

an daun singkong seperti yang dikemuka-

kan oleh SUHARYONO dkk. (1) dan WINU-

GROHO dkk. (2). Penanbahan sera onggok

meningkatkan pemanfaatan N-amonia yang

tersedia untuk pembentukan mikroba.

Jumlah konsumsi protein kasar yang

sama dan berasal dari bahan yang berbe-

da menghasilkan konsentrasi N-amonia

yang berbeda (Tabel 3 dan 4). Hasil

penelitian ini dapat memberikan penje-

lasan bahwa sintesis mikroba yang mak-

simal tidak hanya memerlukan konsen-

trasi N-amonia rumen yang tinggi, tetapi

juga harus didukung oleh unsur lain dan
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degradasi bahan makanan di dalam runen.

Hasil yang diperoleh dari Eksperi-

nen 1 dapat dijelaskan oleh hasil Eks-

perimen 2. Walaupun konsumsi Tnakanan

sana, tetapi perbaikan fermentasi dan

ncmbentukan mikroba dapat meningkatkan

produksi, dalam hal ini pertambahan bo-

bot badan. Peningkatan produksi dapat

meningkatkan pendapatan petani. Tabel 5

memperlihatkan bahwa penambahan cam-

puran daun singkong dan dedak mening-

katkan Income Over Feed Cost (1OFC).

Detnikian pula penambahan carapuran daun

singkong dan sera onggok dapat mening-

katkan IOFC walaupun lebih rendah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian nenunjukkan bahwa

penambahan campuran daun singkong dan

dedak dapat rieningkatkan kemanfaatan

ransum secara biologis maupun ekonorais.

Sora onggok juga meningkatkan kem.mfa-

al.;in ran sun secara biologis, tetapi

dengan kemanfaatan ransutn secara ekono-

mis lebih rendah.

Porubahan yang terjadi pada kegi-

atan fermentasi rumen dapat menjelas-

k.in perubahan yang terjadi pad;i ponara-

pilan produksi.

Selanjutnya perlu diuji apakah

rospons hewan seperti yang terlihat

pada penelitian ini .-ilian terlihat pula

pada ponelitiari di daerah lain dengan

koudisi lokasi yang bcrbeda.
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Techniques to Improve Domestic Bu-
ffalo Production in Asia (1984)
1521.

Tabel 1. Zat mate an an bahan ransum.

Bahan ransuir

Rumput campuran
Oaun singkong
Onggok
Oedak

« Bahan Kering

Bahan kering

27.1
37,0
85,6
87,3

B«h:in organik
(. % BK* }

86,8
98,1
98,9
90,6

Protein kasar
[ % BK* )

8.9
23,4
1.4

12,9

Tabel 2. Komposisi ransum.

Bahan makanan
(ftanan kering* % bobot badan)

Rumput campuran
Daun singkong*
Sera onggok*
Dedak*
Lactaraineral
Garara dapur (g/ekor/h)

ad

0
SO

R I

lib
-
-

,015
,0

R

ad
0 .

_
_

0,
5 0 ,

Ransum

II

l ib .
13

015
0

R I I I

ad l ib .
0,13
0,15

0,015
50,0

R

ad
0

0
0

SO

IV

lib.
.13

,10
,015
,0
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Tabel 3. Pengaruh ransum terhadap penampilan produksi .

Parameter

Konsumsi bah an kermg
( kg )

Konsumsi protesin
kasar ( % BK )

Pertambahan bobot
badan ( kg/h )

Rasio konversi makanan

K

3

8

0

9

]

,84

.y

,44a

,63 a

Ransum

R II

3,77

9,7

0,42a

9,16d

R III

4,71

9,4
h

0,61b

h
7,74b

R IV

4,61

9,8
h

0,68°
h

6,80

Tingkat
kejiercavaan

-

P< 0,01

P< 0,075

Anpka pengamatan yang di ikut i huruf berbeda menunjukkan perbedaan
nyata menunir uji Duncan pada tinj»Var 1* dan 7,51.

4. Pengarun ransum pada fermentasi rumen kerbau.

Parameter

pH

N-amonia (mg/100 ml)
As am lemak mudah
menguap (mM/100 nil)

Inkorpora&i P dalam
mas a mikroba
(mg/100 ml/jamj*

7,

8.
7,

0 .

R I

0

9 3 a

20 a

18 a

Ransum

R II

7,0

21.18b

9,13b

0,24a b

R III

6,58

IS,60C

11,07°

0,34bC

R IV

6,91

21,57b

10,66°

0,44°

Tingkat
kepercayaan

_

P<0,01

P<0,05

P<0,01

* = Ditetapkan dengan menggunakan radioisotop 32P

abc = Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan
" perbedaan nyata menurut uji Duncan pada tingkat 1% dan 5%.

Tabei 5. Hasil perhitungan Income Over Feed Cost (IOFC).

Perlakuan Biaya makanan** Penerimaan** IOFC**

per hari per kgPbb* per hari per kgPbb* per hari per kgPbb*

R
R
R

_R

I
II
111
IV

16b
169
241
203

,45
.75
,08
,94

407,76
403,30
349,68
301,46

408,20
420,90
612,20
676,50

1000,-
1000,-
1000,-
1000,-

241,75
251,IS
398,12
472,56

592,23
596,69
650,31
698,53

= Pertambahan bobot badan.
= Dinyatakan dalam rupiah dan disesuaikan

dengan harga setempat.
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230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

175

170

2

= R2

= R3

= R4

Y = 172,6 + 2,5 X
Y = 178,3 • 2,6 X
Y = 181,2 + 3,5 X
Y = 169,2 + 4,2 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X (rainggu)

Gambar 1. Kurva pertumbuhan kerbau betina
muda pada berbagai perlakuan.

DISKUSI

SUKARDJI P. :

Anda sebutkan bahwa dengan perlakuan

(i) rumput, dan (ii) rumput + dedak +

onggok, pertambahan bobot badan lebih

tinggi. Apakah kalau dihitung harga

dedak dan onggok secara ekonomi yang

(ii) itu lebih menguntungkan dari pada

(i) ?

C. HENDRATNO :

Ransum perlakuan terdiri atas :

R I = hanya rumput

R II = rumput + daun singkong

R III = rumput + daun singkong + ong-

gok

R IV = rumput + daun singkong + de-

dak.

secara ekonomi, ransum III dan IV ada-

lah lebih efisien.
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PENGUJIAN HASILIKUTAN INDUSTRI PERTANIAN DENGAN TEKNIK SIMULASI
RUMEN (RUSITEC)

Suharyono*

ABSTRAK

PENGUJIAN HASIL IKUTAN INDUSTRI PERTANIAN DENGAN TEKNIK SIMULASI RUMEN (RUSITEC). Penelitian ini
dilakukan untuk menguji hasil ikutan industri pertanian, seperti rumput kering Austria, rumput kering
perlakuan dan tanpa perlakuan dari Portugal, jerami padi dari Mesir, dan ampas tebu dari Bangladesh.
Parameter yang diamati adalah fermentasi rumen, daya cerna bahan kering, dan kecepatan produksi asam
lemak mudah menguap (VFA) yang diukur dengan memakai C asetat. Hasil menunjukkan bahua rumput kering
Austria dan rumput kering pejlakuan dari Portugal mempunyai kualitas yang lebih baik daripada sampel
lainnya.

ABSTRACT

EVALUATION OF AGRO-INDUSTRIAL BY-PRODUCTS USING RUMEN SIMULATION TECHNIQUE (RUSITEC). This
experiment was carried out to evaluate Agro-industrial by-products, such as Austrian hay, treated and
untreated Portugal hay, rice straw from Egypt and baggase sugar cane from Bangladesh. Parameter observed
were rumen fermentation, d i g e s t i b i l i t y of dry matter, and rate of Volati le Fatty Acid (VFA) production
which measured by using C acetate . Results indicated that the Austrian hay and treated Portugal hay
have a higher quality then the other samples.

PENDAHULUAN

CZERKWASKI dan BREEKENRIDGE ( 0

t e l a h menemukan s u a t u a l a t yang d i -

namakan R u s i t e c yang merupakan s u a t u

rumen bua t an khusus dengan kondisi- f i -

siologis dan kegunaannya menyerupai

rumen hewan ruminansia. Kondisi f isio-

logis tersebut, misalnya pH, tetnpera-

tur, aliran saliva, dan hasil akhir

fermentasi. Di samping itu, parameter

lain yang dapat diukur meliputi daya

cerna, total asam lemak mudah menguap

(TVFA), konsentrasi atnonia, volume gas

CCL, CH , dan bahan-bahan yang dapat

menumbuhkan mikroba. Metode pengujian

Rusitec ini dapat juga digunakan untuk

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

(4
mempelajari teknik isotop C asetat,

yaitu untuk menentukan nilai kecepatan

produksi VFA di dalamnya. Oleh karena

itu, percobaan ini bertuiuan untuk tne-

ngetahui sampai sejauh tnana kualitas

dari hasil ikutan pertanian bermanfaat

sebagai pakan ternak, khususnya rumi-

nansia.

BAHAN DAN METODE

PeJti>&a.pan Mat Rua-c-tec. Pers iapan

meliputi pengaturan dan pengecekan se-

mua komponen yang diperlukan, sehing-

ga alat Rusitec dapat berjalan lan-

car. Tipe Rusitec, komponen-komponen-

nya, dan cara inkubasi secara umura

telah dilukiskan oleh CZERKWASKI dan

BREEKENRIDGE (1).
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P&nA<La.pan Sampzt. Sebelum alat Ru-

sitec dioperasikan perlu disediakan 2

liter cairan rumen dan 500 gram bahan

padat dari rumen, semuanya ini diambil

dari sapi perah yang difistula. Setiap

hari harus disediakan 10 liter saliva

buatan (McDouglas).

Timbang 12 g rumput kering Austria

dan 3 g konsentrat lalu dimasukkan ke

dalam kantong nilon sebanyak 56 kan-

tong, untuk kebutuhan selama 14 hari.

Kantong nilon berukuran 203 x 102 mm.

Sedangkan untuk rumput kering perla-

kuan dan tanpa perlakuan dari Portugal,

jerami padi dari Mesir dan ampas tebu

dari Bangladesh juga ditimbang seper-

ti pada rumput kering Austria, yang

berbeda adalah jumlah kantong dan jum-

lah hari, yaitu 72 kantong untuk kebu-

tuhan 18 hari.

Waktu Adapta&l dan Tata.
Pada pengatnatan untuk rumput kering

Austria dilakukan dua kali periode.

Periode 1, yaitu memerlukan waktu 10

hari, 6 hari adaptasi 4 hari berikutnya

pengamatan. Periode 2, waktu adaptasi 4

hari dan 4 hari berikutnya pengamatan.

Parameter yang diamati secara langsung

adalah daya cerna bahan kering, pH,

volume gas C0~, CH, dan volume cairan

yang dihasilkan setiap hari. Total vo-

lume gas diukur dengan alat pengukur

gas, sedangkan gas C0_ dan CH diukur

dengan Gas Chromatography (2). Dari ca-

iran yang dihasilkan tiap hari diam-

bil kira-kira 200 ml untuk dituangkan

dalam wadah yang ketnudian disimpan di

dalam lemari es pada 4 C. Sesudah

operasi Rusitec selesai dianalisis VFA

total raaupun individu, konsentrasi amo-

nia dan bahan-bahan yang dapat menum-

buhkan mikroba. VFA pada mas ing-ma-

sing individu dianalisis dengan Gas

Liquid Chromatography sesuai dengan

CZERKWASKI (3) Prosedur ini menggu-

nakan asam pivalik sebagai standar,

sedangkan konsentrasi amonia ditentukan

dengan metoda MARKHAM DISTILATION (4).

Bahan-bahan yang dapat menumbuhkan mi-

kroba diukur setelah diambil dari ca-

iran yang merupakan campuran masing-

nasing sampel, yang kemudian disentri-

fius pada 11500 rpm selama 30 menit,

endapan dicuci 2 kali dengan air suling

dan dikeringkan di dalam oven pada

temperatur 105 C. Pelaksanaan periode 2

dilakukan pada waktu operasi Rusitec

mendekati selesai. Pada pengamatan

rumput kering perlakuan dan tanpa per-

lakuan dari Portugal, jerami padi dan

ampas tebu juga dilakukan 2 perio-

de. Periode 1 dan 2 dilakukan setelah

periode 1 pada pengamatan rumput kering

Austria selesai. Waktu adaptasi 10 hari

dan pengamatan 4 hari pada masing-raa-

sing periode. Setelah periode ini sele-

sai, semua tabung (Vessel) diganti de-

ngan rumput kering Austria yang kerau-

dian diukur kecepatan produksi VFA de-
14

ngan C asetat, seperti yang dilukis-

kan CZERKWASKI (5). Anal is is statistik

dilakukan dengan rataan.

304



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil fermentasi pada rumput ke-

ring Austria dan hasil ikutan indus-

tri pertanian dapat dilihau pada Tabel

1 dan 2. Terlihat bahwa pH dari jerami

padi dan ampas tebu adalah 7,06 dan

7,08. Sedangkan yang lain mendekati

normal sesuai dengan kondisi pH rumen.

Kondisi pH yang normal dalam rumen

berkisar antara 5,5 - 7 (5 dan 6),

sedangkan sebagian besar mikroorganisma

an aerob tumbuh pada pH optimum 6,5.

Disebutkan juga bahwa bakteri cellulo-

tik sangat peka terhadap pH an aerob

serta sebagian besar dari mereka sangat

membutuhkan amonia (NH,) sebagai sumber

N (7).

Kondisi pH tersebut mendukung daya

cerna bahan kering. Hal ini terlihat

pada pH yang mendekati normal daya

cernanya lebih tingfji i ika dibanding
.dengan pH yang 7,06 dan 7,08. Besarnya

daya cerna bahan kering terlihat pada

Tabel 1. Ada dugaan bahwa dengan kon-

disi pH yang mendekati normal, akti-

vitas bakteri cellulotik akan lebih ak-

tif untuk mencerna makanan tersebut

sehingga daya cerna bahan keringnya

meningkat. Faktor-faktor lain yang juga

mempengaruhi daya cerna adalah kualitas

rumput kering Austria, rumput kering

perlakuan dan tanpa perlakuan dari

Portugal lebih baik jika dibanding

dengan ampas tebu dari Bangladesh dan

jerami padi dari Mesir, terutama jika

dilihat dari kandungan N dan serat

kasarnya. Hal ini didukung oleh peneli-

ti terdahulu yang tnenyebutkan bahwa

serat kasar yang mengandung lignin juga

sulit dicerna, misalnya hijauan sorghum

dan jerami jagung yang disilase adalah

rendah daya cernanya (8).

Hasil pengamatan pada total maupun

individu VFA menunjukkan bahwa rumput

kering Austria lebih tinggi daripada

yang lain, yaitu 56,95; 51,04; 49,88;

35,56; dan 28,77 m Mol/jam. Hasil ini

dipengaruhi oleh kualitas hasil ikutan

tersebut, yang akan mempengaruhi akti-

yitas mikroba. Hasil akhir fermenta-

si VFA, gas CH,, dan CO? dapat pula

berasal dari fermentasi karbohidrat

atau protein. Oleh karena itu, ren-

dahnya kandungan protein dan tinggi-

nya lignin akan mempengaruhi total VFA.

Hal ini terbukti pada hasil pengama-

tan, terlihat bahwa hasil ikutan yang

kualitasnya rendah, total VFAnya rendah

pula, yaitu 35,56 dan 28,77 m Mol/hari

(jerami padi, dan ampas tebu). Sedang-

kan rata-rata persentase molar dari

total VFA pada rumput kering Austria

adalah 62,51 (asetat), 20,58 (propi-

onat), dan 14,08 (butirat). Hasil ini

sedikit berbeda dengan hasil ikutan

lainnya terlihat Tabel 1. Oleh peneli-

ti terdahulu disebutkan bahwa dengan

penatnbahan konsentrat + hijauan, per-

sentase molar dari total VFA adalah 65

(asetat), 20 (propionat), dan 10 (bu-

tirat) (8, p.27). SINGH dan RANHOTRA

(1970) yang dikutip oleh RANKJAM dkk.

(9) menyatakan, tingkatan energi dalam

305



ransum tidak dipengaruhi oleh konsen-

trasi TVFA dalam cairan rumen, teta-

pi dipengaruhi oleh asam asetat yang

dihubungkan dengan peningkatan pro-

porsi propionat dan butirat. Disebut-

kan pula bahwa rendahnya pH dalam ca-

iran rumen diikuti pula oleh tingginya

konsentrasi asam setat (10). Hal ini

mendukung hasil pengamatan pada pH 7,06

dan 7,08 yang menghasilkan asam asetat

rendah, yai'tu 22,12 dan 17,84 mM/jam.

Sedangkan kecepatan produksi VFA pada

rumput kering Austria adalah 62,11 +

6,49 m Mol/hari. Hal ini memberi gam-

barani bahwa semakin cepat VFA terben-

tuk dalam rumen akan lebih cepat ter-

sedia energi untuk hewannya. Terben-

tuknya gas CH, dam C0~ dalam cairan

rumen merupakan hasil akhir fermen-

tasi dari karbohidrat (8, p.99). Ada

kecenderungan bahwa hasil yang ter-

tingg*i dari CH, dan C0?, yaitu pada

rumput kering Austria dan rumput kering

perlakuan dari Portugal.

Komposisi bahan-bahan yang dapat

membentuk media mikroba yang ads dalam

rumen terdiri atas protein, lipid, asam

nukleat, dindingsel, molekul-molekul

yang kecil, polysakarida, dan abu (11,

p.221). Dari hasil pengamatan tferlihat

bahwa rumput kering Austria lebih ting-

gi jika dibanding dengan hasil ikutan

lainnya (lihat Tabel 1). Tinggi-rendah-

nya hasil tersebut mungkin dipengaruhi

oleh kualitas dari jenis hasil ikutan

tersebut.

Konsentrasi amonia yang tertinggi

juga pada rumput kering Austria, yaitu

203,99 mg/1, sedang yang lain, yaitu

109,83; 203,48; 107,59; dan 106,2 mg/].

Hal ini diduga kandungan protein pada

rumput kering Austria lebih tinggi

daripada hasil ikutan lainnya. Pengama-

tan didukung oleh SUHARYONO dkk (12)

yang menyebutkan bahwa kerbau yang metn-

peroleh rumput lapangan + 0,5% tepung

daun singkong, kandungan amonia dalam

rumen tinggi, yaitu 24,59 mg/100 ml.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terlihat

bahwa rumput kering Austria mempunyai

kualitas yang lebih baik jika dibanding

dengan hasil ikutan lainnya. Tampak

pula bahwa RUSITEC dapat digunakan un-

tuk pengganti hewan percobaan mengi-

ngat semua parameter dapat diamati se-

perti hewan sebenarnya. Dari pencemar-

an radioaktif lebih mudah diatasi jika

dibanding dengan tnenggunakan hewan.
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Tabel 1. Hasil pengafliatan fermentasi rumen dan daya cerna dengan RUSITEC.

Parameter Tabung

Hay Austria Hay tanpa per- Hay perlakuan Jerarai padi Ampas tebu
laKuan

pH

Daya cerna (VBK)

Total VFA (mMol/hari)

Produksi individu VFA (mMol/hari)

- Acetat

- Propionat

- Butirat

- Asao-asajn lainnya

Kecepatan proriuksi VFA
(raMol/hari)*

Produksi gas (mMol/hari)

• ffl4

- c o 2

N-NH3 (mg/ltj

Bahan-bahan mikroba (.rog/hari)

* Diukur dengan '*c asetat

6,82
64,27

56,95

35,6.4

II, 75

',99

1,72

62,11

9,38

22,13

203,99

1O3S.7S

• 0,03
• 1,73

* 2,81

i 2 - H

• 0,79

* 0,07

• 0,12

• 6,49

• 1,02

• 1 ,84

* 2,31

•90,14

6,94

49, U

49,88

30,32

10,62

7,59

1,3S

5,96

12,03

109,83

825 •

+ 0
• 1

* 0

* 0

* 0

*_ 0

+ 0

-

1 °
1 °
• 8

35

,01

,65

,17

.17

, 2 5

,16

,07

, 8 3

, 8

,71

,36

6,95 *_ 0,04 7,06 *_ 0,06 7,08 • 0,04

53,57^0,63 37,18 •* 0,15 24,57^0,45

51,04 *_ 0,08 3 5 , 5 6 ^ 2 , 8 28 ,77^0 ,69

30 ,43^0 ,11 22,12 *_ 12,6 17,84 <_0,9S

10 ,54^0 ,10 7,81+^0,50 6,61jvO,OU7

8,72 *• 0,13 4,9' 0,93 3,S6*_0,21

1,56 + 0,07 0,72 -_ M 0,42+_0,OS

8,02 +^0,87 6,08 •_ 1,27 4,US • 0,Sl

25,47 •_ 0,76 16,67 *_ 2,39 17,89 • 1,27

202,48 +_0,71 107,59^11,88 106,2 • 9,23

WOO • 28,28 410 • 56,57 280 + 28,28

Tabel 2. Koraposisi Jamia hasiJ ikutaii per tanian dan i n d u s t r i .

J,

2.

3.

Pakan

Hay*

- Clover
- Meadow, leafly
- Meadow, early flowering

Rice straw*5

Baggase sugar cane

Bah an
kering

85
85
85

91

91

Protein
kasar

15,6
13,7
10,0

4

1,5

Serat
Kasar

*

22,6
19,5
26,6

32

43,9

Abu

7,'8
6,8

-

-

DONALD et a l . , Animal Nutr i t ion, Longman,
London and New York (1975) 432.

ANONYMOUS, "Nutrient Requirement of Goats", No.IS, NRC,
National Academic Press , Washington (1981) 29.
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DISKUS1 SUHARYONO :

Alat ini dapat dibuat di dalam negeri

jika bahan-bahan yang digunakan terse-

E. SUWADJI ; dia misalnya pompa peristaltik. RUST-

Apakah alat RUSITEC dapat dibuat di TEC digunakan sebagai rumen buatan yang

dalam negeri dengan teknik yang lebih berfungsi untuk merafermentasikan bahan

sederhana atau harus diimpor, dan apa- makanan sehingga RUSITEC dapat

kah alat ini seniacam fermentor ? disebut sebagai fermentor.
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PENGARU H RADIAS1 PADA OKSIDASI DEDAK PAD!

Gunawan*, S. Kompiang*, dan B. Tangenjaya*

ABSTRAK

PENGARUH RADIASI PADA OKSIDASI DEDAK PADI. Peiiel itian ini bertuiuan untuk mengecanui pengaruh
radiasi terliddap oksidasi 1 emak dal.im penyimpanan dedak padi, melalui pengukuran kadar peroksido.

Seb.iny.ik 0.25 kg dedak pad L (varietas Cis.idano) pada kantong plastik diradiasi gamma ( Co) dosis 0, 2,

4 , h, 8, dan 10 kGy dan disimpan pad.i tcmpor.itur ruang (25 C) selam.i 8 minggu. Kadar peroksida diamati

sctiap 2 minj-gu pony impanan. R.idiasi d.ni Lima penyimpanan meningkatkan sccara nyata kadar peroksida,

tet.ipi tidak ditcmukan adanya inter.iksi. Kadiasi pada dos l s 10 kGy berpengaruh terhadap oksid.isi

ditunjukkan dcngan kadnr peroksida 113,24 mg eq/kg pada 8 roinggu penyimpanan dan 87,85 mg eq/kg pada

doddk padi yang tidak diradiasi.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF RADIATION ON THE OXIDATION OF RICE BRAN. The effect of radiation on the oxidation of
oil in rice bran during storage was studied. As much as 0.25 kg rice bran (Var. cisadane) in plastic bag
was radiated with 2, 4, 6, 8. and 10 kfiy (Gamma Co) and stored in room temperature (25 C) for 8 weeks.
Peroxide value was determined biweekly. Although peroxide value was significantly increased, there was
no interaction between radiation and storage. Radiation using IU kGy effected the oxidation, in which
the peroxide value was I I J.24 mg eq/kg at 8 weeks storage compared to 87.85 mg eq/kg for the unradiated
rice hr.in.

PENDAHULUAN

Penggunaan iradiasi dalam penga-

wetan makanan sudah banyak dilakukan

dengan tujuan untuk mencegah kehilangan

atau kerusakan komoditi selamu penyim-

panan (I). Penggunaan pada pakan ternak

masih iarang dilakukan. Dedak padi me-

rupakan salah satu bahan makanan yang

pent ing untuk tern-ak dapat mengalami

kerusakan yang cukup tinggi selama

penyimpanan, SUWARN0 et̂  a^. (2) mela-

porkan bahwa dalam waktu 3 minggu

penyimpanan kerusakan dapat mencapai

25%. Sehingga alternatif penggunaan ra-

diasi pada dedak padi sudah perlu di-

' Dalai I'enelitian Tcrnak, Ciawi-Bop.or

pikirkan untuk mengurangi kerusakan,

dengan melihat pada beberapa faktor

yang mudah dipengaruhi oleh radiasi

karena radiasi dapat pula merusak nilai

gizi dari bahan.

Pengaruh radiasi pada lemak adalah

terbentuknya peroksida (3). Pada hal,

peroksida telah dilaporkan ada hubung-

annya dengan meningkatnya kebutuhan

protein, menyebabkan encephalomalacia

dan defisiensi vitamini E (4). Malonal-

dehyde, hasil dekomposisi peroksida da-

ri asam lemak tak jenuh ditunjukkan

dengan karsinogenik pada kulit tikus

(5), dan dilaporkan juga bahwa perok-

sida ada hubungannya dengan penyakit

hati dan kanker (6).

Selama penyimpanan, dedak padi mu-
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dah mengalami oksidasi karena mempu-

nyai kandungan asam lemak Cak jenuh

(asam linoleat) yang cukup tinggi (7).

Umumnya oksidasi terjadi karena reaksi

beberapa bahan dengan molekul oksigen,

yang ditentukan oleh tingkat ketidak-

jenuhan lemak, kondisi penyimpanan, dan

ada — tidaknya antioksidan. Beberapa

faktor pent ing yang mempengaruhi ok-

sidasi lemak selama penyimpanan adalah

temperatur, radiasi, dan ada tidaknya

katalisator logam, seperti Cu dan Fe

(8). Terbebasnya asam lemak bebas ka-

rena hidrolisis selama penyimpanan

lebih memudahkan lemak teroksidasi (9).

Hasil oksidasi lemak adalah peroksida,

campuran carbonil, dan beberapa campu-

ran lain yang mempunyai pengaruh terha-

dap metabolisme ternak.

Maka dalam penelitian ini, diha-

rapkan dengan diketahui pengaruh radi-

asi terhadap oksidasi lemak, maka da-

pat diperkirakan apakah kenaikan ka-

dar peroksida yang ditimbulkan itu,

berpengaruh/tidak terhadap penggunaan

dedak padi sebagai makanan ternak.

BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian ini digunakan de-

dak padi varietas cisadane, masing-ma-

sing sebanyak 0,25 kg dalam kantong

plastik, diradiasi dosis 0, 2, 4, 6, 8,

dan 10 kGy. Radiasi yang digunakan

sinar gamma ( Co) dari Pusat Aplikasi

Isotop dan Radiai (PAIR), Batan, Ja-

karta. Dedak padi tersebut kemudian

disimpan pada temperatur ruang (25 C)

selama 8 minggu. Pengamatan raeliputi:

pengukuran kadar peroksida dan penga-

matan timbul/tidaknya bau tengik, dila-

kukan pada 0, 2, 4, 6, dan 8 minggu

penyimpnan. Setiap pengamatan mengguna-

kan 2 ulangan untuk setiap dosis radi-

asi. Rancangan yang digunakan Rancangan

Acak Lengkap dengan pola faktorial.

Pengukuran kadar peroksida dikerjakan

dengan cara titrasi pada metoda AOAC

(10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kadar peroksida de-

dak padi yang diradiasi, selama pe-

nyimpanan, diperlihatkan pada Gambar 1.

Analisis statistik menunjukkan

bahwa radiasi dan lama penyimpanan

memberikan pengaruh yang nyata terhadap

oksidasi lemak yang dituniukkan oleh

bilangan peroksida, tetapi tidak dite-

mukan adanya interaksi. Radiasi membe-

rikan pengaruh pada dosis 10 kGy yang

ditunjukkan dengan kadar peroksida pada

8 minggu penyimpanan sebesar 113,24

mg.eq/kg untuk yang diradiasi 10 kGy

dan 87,85 me.eg/kg untuk yang tidak di-

radiasi.

Hal ini dapat terjadi karena radiasi

memecah asam lemak sehingga terbentuk

peroksida, seperti telah dilaporkan

oleh peneliti terdahulu (3) bahwa pe-

ngaruh radiasi terhadap lemak adalah

terbentuknya peroksida. Perlu ditam-
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bahkan, bahwa pengaruh radiasi terhadap

oksidasi lemak ini bergantung pada

besar dosis yang digunakan, dalam pene-

Hasil pengamatan mengenai timbul/

tidaknya bau tengik dedak padi selama 8

minggu penyimpanan, diperlihatkan pa-

120 r

100 \-

0 2 4 6 _
Lama penyimpanan (minggu)

fiambar 1. Hubungan antara lama penyimpanan
dengan kadar peroksida dalam de-
dak padi karena r ad i a s i .

l i t i a n ini dosis 10 kGy baru tnecbe-

rikan pengaruh. Sedangkan perbedaan

kadar peroksida yang ditimbulkan se-

lama penyimpanan disebabkan oleh per-

bedaan lama waktu berlangsungnya oksi-

dasi (reaksi antara asam lemak tak j e -

nuh dan molekul oksigen), di mana

selama penyimpanan oksidasi berlang-

sung terus sehingga otomatis sema-

kin lama penyimpanan kadar peroksida

semakin t inggi .

Tabel 1. Hasil pengamatan subyektif
mengonai timbul atau tidak-
nya bau tengik dedsk padi
selama penyimpanan.

Dosis radiasi
CkGy)

0

0
2
4
6
8

10

- = tidak bau
+ = bau tengik

• • = sangat tengik

Lama penyimpanan
(minggu)

2 4 6 8

+ +•
+

3)3



da Tabel ]. Radiasi mulai dosis 4 kGy

metnberikan pengaruh nyata terhadap

timbul/tidaknya bau tengik pada dedak

padi yang disimpan sampai dengan 8

minggu. Hal ini disebabkan oleh penga-

ruh radiasi pada asam lemak dan bebe-

rapa senyawa yang dihasilkan. Di sam-

ping itu radiasi juga menghambac akti-

vitas enzim lipoxygenase yang dapat me-

nimbulkan ketengikan pada dedak padi.

Perlu diketahui bahwa ketengikan yang

ditimbulkan tersebut bukan disebabkan

oleh kadar peroksida dalam dedak padi,

karena untuk ketengikan yang disebabkan

oleh kadar peroksida dibutuhkan kadar

yang tinggi. Begitu pula bila di lihat

pada Gambar ]., terlihat bahwa pada

dedak padi yang diradiasi (tidak bau

tengik) malah menunjukkan bilangan

peroksida yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

). Radiasi dan lama peyimpanan memberi

pengaruh nyata terhadap oksidasi le-

mak yang ditunjukkan dengan kadar

peroksida, tetapi tidak ditemukan

adanya interaksi.

2. Radiasi pada dosis 10 kGy memberikan

pengaruh pada kadar peroksida, yaitu

sebesar 113,24 mg.eq/kg pada 8 mi-

nggu penyimpanan.

3. Radiasi mulai dosis 4 kGy mampu

menghambat ketengikan dedak padi

yang ditimbulkan sampai dengan 8

minggu penyimpanan.
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DISKUSf

ENDAH :

1. Bagaimana pengaruh pemberian dedak

yang sudah diiradiasi pada ternak ?

2. Cara menghilangkan ketengikan dengan

menonaktifkan enzim mikroorganisme

dan Iain-lain dapat dilakukan de-

ngan penyimpanan pada suhu rendah

(̂  10 C). Manakah yang lebih aman

bagi pemakan dedaknya, cara iradiasi

atau cara suhu rendah ?

GUNAWAN :

1. Percobaan biologis belum dilakukan,

tetapi hasil oksidasi minyak yang

besarnya hanya 100 meq/kg tidak ba-

nyak pengaruhnya pada ayam.

2. Penelitian ini tidak ditujukan untuk

menghilangkan ketengikan, tetapi

hanya melihat pengaruh sampingan

radiasi terhadap ketengikan. Ada

beberapa cara untuk menghambat ke-

tengikan, yang paling mungkin saat

ini ialah penggunaan panas untuk

inaktivasi enzim lipase.

SUKARDJI P. :

1. Mengapa tidak disimpan pada ruangan

biasa, tetapi pada temperatur 25 C

dan apakah kelembapan udara diukur ?

2. Saya kurang jelas kesimpulan Anda :

(I) -10 kGy; (ii) -4 kGy; atau (iii)

kedua-duanya dianjurkan.

3. Apakah benar seperti dalam sinopsis

Andaf bahwa bau tengik bukan di-

sebabkan oleh peroksida, sebab se-

rangga dan jamur itu juga mati pada

dosis radiasi tertentu.

GUNAWAN :

1. Temperatur ruangan di Ciawi sekitar

25 C, dan kelembapannya bervariasi

antara 60 dan 90%.

2. Tidak untuk dianjurkan, tetapi mak-

sudnya tidak ada pengaruh negatif

(efek samping) dari iradiasi 10 kGy.

3-. Berbagai peroksida sebesar 100

mg.eq/kg belum mengakibatkan bau

tengik. Apabila sudah mencapai >

1000 mg.eq/kg dan bahan yang mudah

menguap (bilangan TBA) meningkat ba-

ru terdeteksi oleh hidung.

SUHARYONO :

1. Setelah diiradiasi, dedak disimpan

pada suhu ruang selama 8 minggu.

Mengapa Anda raengambil waktu 8 ming-

gu, bagaimana kalau disimpan le-

bih dari 8 minggu ?

2. Apakah ada pengaruh iradiasi terha-
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dap kadar protein dan serat kasar di

dalam dedak padi pada dosis 10 kGy ?

GUNAWAN :

Penelitian terdahulu pada ketengikan

hidrolisis menunjukkan bahwa penyim-

panan sudah mengakibatkan hampir se-

mua minyak terhidrolisis. Kalau

ingin disimpan lebih lama bisa saja,

tetapi di lapangan dedak padi cepat

pemakaiannya.

2. Tidak ada perubahan sifat fisiko-

kimia, pada protein mungkin ada.
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PENGARUH RADIASITERHADAP KADAR ASAM FITAT DEDAK PAD1

Gunawan*, S. Kompiang*, B. Tangendjaja*, dan Hilyati"*

ABSTRAK

PENGARUH RADIASI TERHADAP KADAR ASAM FITAT DEDAK PADI. Penelitian ini mempelajari kemungkinan peng-
gunaan teknik radiasi untuk nienurunkan kadar asan fitat dedak padi. Sebanyak 0,25 kg dedak padi segar
(varietas Cisadane) pada kantong plastik diradiasi gamma ( Co) pada dosis 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 kGy.
Kadar asam fitat berkurang secara nyata karena radiasi, dan menunjukkan hubungan dengan tingkat dosis
(y-= -0,04 + 1,44 :<, y adalah asam fitat dan x adalah dosis radiasi, dengan r - -0,98). Dosis radiasi
paling cinggi (10 kGy) menyebabkan berkurangnya kadar asam fitat sebesar 29%.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF RADIATION ON PHYTIC ACID CONTENT OF RICE BRAN. The study on Che effect of rad ia t ion
on the phytie acid content of r i c e bran was ca r r i ed out . As much as 0.25 kg fresh r i ce bran (Var.
Cisadane) in p l a s t i c bag was radia ted (gamma Co) at a doses of 0, 2, 4 , 6, 8 , and 10 kGy. The phytic
acid content was s i g n i f i c a n t l y reduced by r a d i a t i o n , and it cor re la ted to the level of dose (y =» -0.04 +
1.44 x, y = phytic acid content , x = rad ia t ion dose, r = - 0 , 9 8 ) . At the highest level used (10 kGy) the
phytic content was reduced by Z9Z.

PENDAHULUAN

Dedak padi merupakan limbah peng-

olahan padi menjadi beras. Produksi de-

dak padi tahun 1986 di Indonesia di-

perkirakan dapat mencapai 4,833 juta

ton karena dedak dihasilkan lebih ku-

rang 10% produksi padi atau lebih ku-

rang 18% produksi beras yang diha-

silkan. Dedak padi merupakan salah sa-

tu sumber makanan utama ternak, di sam-

ping jagung dan bungkil kedelai. Di-

tinjau dari komposisi kimia, dedak padi

dapat dipakai sebagai sumber pro-

tein dan energi menggantikan sebagian

jagung dan bungkil kedelai, tetapi

telah diketahui bahwa dedak padi me-

* Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
** FMIPA - Universitas Andalas, Padang

ngandung senyawa ant inut r i s i yang d i -

kenal dengan asam f i t a t . Kadar asam f i -

tat dedak padi mencapai 1,39% atau da-

r i total fosfor (1,66%) yang ada (CRE-

SSWELL, tidak dipublikasi) .

Asam f i ta t merupakan salah satu

faktor pembatas penggunaan dedak padi

sebagai makanan ternak (1) . Pada ternak

ayam dan babi adanya asam f i t a t yang

tinggi dalam bahan makanan ^menyebabkan

rendahnya pemanfaatan mineral fosfor,

seng, besi , dan magnesium yang terkan-

dung di dalamnya (2, 3, 4 ) . Pengaruh

asam f i ta t pada unggas ditunjukkan pula

dengan terhambatnya petnakaian ka l s i -

um yang sangat dibutuhkan oleh unggas

yang sedang tumbuh, atau disebut dengan

rakhitogenik (5).

Asam f i t a t (myo-inositol heksafos-

fat) merupakan penyusun berbagai ia-
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ringan tanaman yang umumnya dalam ben-

tuk garam fitat, akibat interaksi de-

ngan beberapa senyawa tertentu, seper-

ti logam, protein, lemak, dan juga

' '-• A

H..PO O

rrukf-.ur ,,.s,i» litat. ( c,H, O0., P ) .
L j A

zat-zat organik lain. Di samping itu,

radiasi mempunyai pengaruh terhadap

protein (I, 6, 7, 8) dan lemak (9) se-

hingga diharapkan dapat mempengaruhi

interaksi asam fitat tersebut di atas.

Peranan radiasi diharapkan dapat meme-

cah asam fitat menjadi inosital dan

fosfat anorganik sehingga "khilat"nya

terhadap logam-logam bervalensi dua rae-

nurun.

Dari penelitian ini diharapkan

dapat diketahui seberapa iauh radiasi

itu dapat menurunkan kadar asam fitat

dedak padi sehingga meningkatkan percan-

faatannya sebagai bahan makanan ternak.

BAIIAN DAN METODE

Dedak padi Varietas Cisadane raa-

sing-masing sebanyak 0,25 kg pada kan-

tong plastik diradiasi sinaT gamma da-

ri Co pada dosis 0, 2, 4, 6, 8, dan

10 kGy. Radiasi dilakukan di Pusat

Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR),

Batan, Jakarta. Dedak tersebut setelah

diradiasi, ditentukan kadar asam fitat-

nya secara kuantitatif dengan metode

HPLC (High Performance Liquid Chroma-

tography) yang dilengkapi dengan detek-

tor refraktif indeks yang telah dimo-

difikasi (3). Tahap analisis yang dila-

kukan meliputi ekstraksi dengan asam

trikhloroasetat 3%, perraurnian hasil

ekstraksi dengan asam trikhloroasetat

3%, pemurnian hasil ekstraksi dengan

kolom penukar anion, elusi asam fitat

denga-n asam k-hlorida 2N yang dibawtu.

dengan sistim vakum dan akhirnya in-

jeksi larutan asam fitat dalam natri-

um asetat 5 mM. Hasil penetapan ka-

dar asam fitat tersebut dihitung de-

ngan regressi untuk mendapatkan hasil

persamaan garis dan besarnya korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar analisis regresi ternya-

ta, radiasi memberi pengaruh secara

nyata yang ditunjukkan oleh hubungan

linier antara turunnya kadar asam fitat

dan dosis radiasi, seperti terlihat

pada Gambar I.

Dalam hal.ini, diperoleh persamaan

garis Y =• -0.04 + 1.44 x, dengan ko-

relasi r = 0.98. Bila dihitung secara

prosentase, ternyata dengan iradiasi 10

kGy kadar asam fitat tiiTun sebesaT 29%.

Penurunan kadar asam fitat ini dise-

babkan oleh kemampuan radiasi dalam me-
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raecah asara fitat menjadi inositol dan

phosphat anorganik sehingga daya "khi-

lat"nya terhadap logam-logam bervalen-

si dun menurun. Oi" samping ltu, radiasi

1.5

•3
IS

0 * 4 6 H AC

Oosis radiasi (kGy)

I . r-tenRttrufi rarfiasi parfa ftatiar
asam t'it.at rledak padi.

juga memberikan pengaruh terhadap pro-

tein dan lemak yang mengikat asam fitat

tersebut, karena seperti diketahui bah-

wa radiasi berpengaruh terhadap prote-

in dan lemak (], 6, 7, 8, 9). Dengan

berkurangnya kadar asam fitat ini, maka

pemanfaatan dedak padi sebagai bahan

makanan ternak dapat ditingkatkan ka-

rena beberapa mineral essensial ter-

sedia kembali untuk dapat digunakan

oleh ternak.

KES1MPULAN

,60,
Radiasi gamma ( Co) mempengaruhi

terhadap kadar asam fitat dedak padi

dan pada dosis 10 kgy dapat mengurangi

sebesar 29%. Dengan demikian, pemanfa-

atan dedak padi sebagai bahan makanan

ternak dapat ditingkatkan.
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DlSKUSt

C. HENDRATNO :

1. Apakah mungkin akan tirabul efek

samping pada dosis 10 kGy selain

terjadi penekanan terhadap oksidasi

lemak ?

2. Seandainya Anda berhasil menekan

ranci-d pada dedak dan menurunkan

kadar asam fitat, bagaimana segi

aplikasi selanjutnya dilibat dari

nilai biologi/nilai ekonomi keman-

faatan ransum ?

3. Ataukah penelitian ini hanya menyum-

bangkan tambahan pengetahuan sebagai

basic .

GUNAWAN :

1. Tidak ada efek damping apabila hanya

10 kGy tetapi yang ada efek positif.

2. Masih jauh dari aplikasi, perlu

pertimbangan berbagai nilai ekonomi

dedak padi.

3. Hasil penelitian ini hanya menun-

jukkan ketnungkinan pemecahan se-

nyawa racun dalam makanan ternak.

DARMAWAN :

Apa manfaat percobaan Anda untuk

aplikasi di lapangan dan apakah tidak

lebih murah dan praktis apabila dalam

ransum tersebut ditambahkan saja P, Zn,

dan Mg ?

GUNAWAN :

Penelitian ini hanya untuk iielihat

prinsipnya dahulu untuk pengurangan

senyawa racun dalain makanan ternak.

Jadi, masih terlalu dini untuk membe-

rikan rekomendasi untuk aplikasi.

BINTARA H.S. :

Radiasi dapat menurunkan kadar asam

fitat di dalam dedak padi. Beberapa

mineral tertentu (p, Zn, dan Fe)

terilwt dalam bentuk fitat. Kira-kira

sampai berapa persen mineral lain dapat

membentuk ikatan fitat sehingga mudah

diabsorbsi oleh hewan ?

GUNAWAN :

Untuk mineral lain belutn bisa, kecuali

P. Phosphor non radiasi : 1,66 ms

eg/kg; asam fitat : 1,48 ms eg/kg;

setelah diiradiasi: 1,06 ms eg/kg.

SUHARYONO :

Iradiasi disebutkan dapat meningkatkan

tersedianya fosfor dan mineral lain.

Berapa kandungan fosfor pada dedak padi

dan mineral-mineral lain sebelum dii-

radiasi dan berapa pula setelah dii-

radiasi ?

i GUNAWAN :

Kandungan asam fitat 1,48 sebelum di-

iradiasi dan 1,06 sesudah diiradiasi 10

kGy. Asam fitat > P + 1,66 fosfor

dan 1,48 asam. Jutnlah tetap, tetapi

ketersediaan/availability meningkat.
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HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS GLUTATION PEROKSIDASE (GSH-Px) DAN
PENYERAPAN 7 5Se OLEH ERITROSIT UNTUK PENETAPAN STATUS SELENIUM PADA
SAP1 PERAH

John Danius*

ABSTRAK

75,,HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS GLUTATION PEROKSIDASE (GSH-Px) DAN PENYERAPAN "Se OLEH ERITROSIT UNTUK
PENETAPAN STATUS SELENIUM PADA SAP^PERAH. Penelitian tentang hubungan antara aktivicas glutation
peroksidase (GSH-Px) dan penyerapan Se oleh eritrosit telah dilakukan untuk penetapan •••elenium pada
sapi perah Holstein-Friesian (HF). Darah yang digunakan telah disimpan selama 7 dan 10 hari dalam lemari
es. Radioseleniura yang digunakan ialah senyawa natrium selenit (Na, SeO,) dengan aktivitas jenis 0,84
mCi/ml. Ternyat^ada suatu korelasi negatif yang erat (r - -0,86 dan r = -0,98) ar.tara aktivita^ GSH-Px
dan penyerapan Se oleh sel darah merah. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa penyerapan Se oleh
sel darah raerah dapat digunakan untuk mengevaluasi status Se pada sapi perah, walaupun beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi penyerapan Se oleh sel darah merah harus diperhitungkan lebih dahulu.

ABSTRACT

7 5 ,
RELATIONSHIP BETWEEN GLUTATION PEROXIDASE (GSH-Px) ACTIVITY AND THE UPTAKE OF ' J S e BY ERYTROCYTES

FOR PRACTICAL ASSESMENT OF SELENIUM STATUS IN DAIRY COWS. An expe r imen t t o s t u d y t h e r e l a t i o n s h i p
between g l u t a t i o n p e r o x i d a s e (GSH-Px) a c t i v i t y and t h e up t ake of Se by e r y t r o c y t e s was c o n d u c t e d for
p r a c t i c a l a s sesmen t of s e l en ium s t a t u s in H o l s t e i n - F r i e s i a n (HF) d a i r y cows . The b lood used in t h e
e x p e r i m e n t was s t o r e d in r e f r i g e r a t o r for 7 and 10 d a y s . RadioseIonium wi th a s p e c i f i c a c t i v i t y a t about
0 .84 mCi/ml was u s e d . A high n e g a t i v e c o r r e l a t i o n ( r = - 0 . 8 6 and r = - 0 . 9 8 ) was found between r ed b lood
c e l l GSH-Px a c t i v i t y and red blood c e l l u p t a k e of Se . R e s u l t s i n d i c a t e d t h a t r ed b lood c e l l u p t a k e of

Se can be used for d e t e r m i n a t i o n of Se s t a t u s in d a i r y c a t t l e , a l t h o u g h some f a c t o r s which might
a f f e c t red blood c e l l u p t a k e of Se shou ld be c a l c u l a t e d f i r s t .

PENDAHULUAN

Dalam usaha meningkatkan produksi

ternak, mineral merupakan salah satu

faktor penentu bagi produksi ruminansia

dan unggas sebagai sumber bahan pangan

berprotein tinggi.

Pada tahun 1957. SCHWARZ dan F0LTZ

(1) menentukan bahwa unsur Se di dalam

nutrisi dianggap penting karena dapat

mencegah terjadinya nekrosis hati pada

tikus yang kekurangan vitamin E. Unsur

ini merupakan micronutrient yang pen-

ting dan dibutuhkan supaya sistem bi-

* Pus at Aplikasi Isotop dan Radias i , BATAN

ologis dapat berjalan normal (1 ,2) .

Kemudian, secara k l i n i s diketahui bahwa

kekurangan selenium ada hubungannya de-

ngan beberapa macam penyakit, misal-

nya muscular dystrophy pada kuda (3) ,

white muscle disease (WMD) pada anak

sapi dan domba (4), dan kematian yang

mendadak pada anak sapi (5) .

Menurut ALLAWAY dan H0GS0N (1964)

yang dikutip oleh BACKALL dan SCHOLTZ

(6) , meningkatnya ketidaksuburan ( in-

f e r t i l i t y ) dan nut r i t iona l muscular

dystrophy (NMD) berbuhungan dengan ren-

dahnya kandungan selenium dalam pakan

ternak yang berasal dari tumbuh-tum-

buhan pada tanah kahat unsur tersebut .
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Penyakit atau kerugian lain yang dapat

timbul karena kekurangan Se ialah re-

tained placenta, laju konsepsi yang

rendah, dan daya tetas telur unggas

d.ipat menurun.

Menurut JENKINS dkk. (1974) dalam

BACKALL dan SCHOLTZ (6), NMD pada anak

sapi dan domba berhubungan dengan sta-

tus selenium pada induknya. Hal ini da-

pat ditanggulangi dengan pemberian se-

lenium dan vitamin E pada induknya.

Penyakit tersebut dapat dicegah

dengan penambahan senyawa selenium or-

ganik atau senyawa selenium tertentu
lainnya (7, p.62 I). Semua masalah yang

berhubungan dengan'kekurangan Se dapat

ditanggulangi atau dicegah dengan pe-

nambahan Se yang memadai. Penambahan Se

pada pakan perlu dilakukan, tetapi ha-

rus diperhitungkan karena penambahan Se

yang berlebihan dapat menimbulkan kera-

cunan (8, p.329 dan 9). Oleh karena

itu, cara yang sederhana, tidak mahal,

dan mudah diulang kembali (reproduci-

ble) untuk mengevaluasi Se pada hewan

perlu dicari dan dikembangkan.

Beberapa cara telah dikembangkan

untuk mengetahui kekahatan selenium pa-

da ternak, antara lain dengan pemerik-

saan kadar selenium di dalam jari-

ngan (10). Pemeriksaan enzim glutation

peroksidase (GSH-Px) dalam darah dan

cara lain telah pula dikembangkan (11,

12). Pemeriksaan kadar selenium dalam

darah merah dapat dilakukan, tetapi

cara ini memakan waktu yang cukup lama

dan tidak praktis untuk pemeriksaan

sampel darah dalam jumlah banyak pada

sekelompok sapi.

Pada tahun 1973 diketahui, bahwa St.

merupakan salah satu komponen dori

enzim glutation peroksidase (GSH-Px),

dikenal sebagai enzim pelindung sel

terhadap kerusakan oleh oksidasi (13).

Penelitian selanjutnya memperlihatkan

hubungan yang erat antara kadar seleni-

um dalam darah dan aktivitas GSH-Px

dalam sel darah merah. Hal ini me-

nunjukkan bahwa Se merupakan fcagian

yang penting dalam GSH-Px (14 - 16).

Salah satu cara yang banyak dipa-

kai untuk menentukan kadar Se pada

ternak ialah pengukuran aktivrtas GSH-

Px dalam darah (4, 14). Di Universi-

tas Cornell, pengujian aktivitas GSH-Px

dengan metode PAGLIA dan VALENTINE (17)

sudah biasa dipakai untuk menentukan

status Se pada sapi perah. Pengujian

GSH-Px sukar digunakan di daerah tropis

termasuk Indonesia karena keadaan ikliir.

dan harabatan-hambatan lain (18).

Tujuan penelitian ini ialah untuk

mempelajari hubungan antara aktivitas

GSH-Px dan penyerapan Se oleh eri-

trosit darah pada sapi perah dan pe-

ngaruh lama penyimpanan darah pada

penyerapan unsur tersebut. Dengan dt-

mikian akan dapat dilihat kemungkinar.

penggunaan persentase penyerapan Se

oleh eritrosit untuk penentuan status

selenium pada sapi perah.
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BAHAN DAN METODt

Darah yang digunakan dalam peneli-

tian ini ialah darah sapi perah Hol-

stein-Friesian (HF) yang telah disim-

pan 7 dan 10 hari dalam lemari es (re-

frigerator) yang diperoleh dari para

peternak di Ithaca, negara bagian New

York, Amerika. Sampel darah diambil da-

ri vena Jugularis dengan menggunakan

tabung vacutainer yang berisikan EDTA

sebagai antikoagulan. Untuk mencegah

kerusakan darah selama pengangkutan da-

ri peternak ke laboratorium dan sela-

ma penyimpanan sebelum digunakan, da-

rah disimpan di tempat yang dingin (2 -

5°C).

Radioselenium yang digunakan beru-

pa senyawa natrium selenit (Na? SeO_)

buatan Atnersham dengan aktivitas jenis

0,84 m Ci/ml.

Untuk penentuan persentase penye-

rapan Se oleh eritrosit, dipakai 5 ml

darah yang ditambah dengan 20 m uCi la-

rutan Na SeO dan kemudian diinkuba-

sikan selama tiga jam pada suhu kamar.

Selama inkubasi, dar.ih dikocok dengan

cara meletakkannya pada rotor yang ber-

putar dengan kecepatan rcndah. Selesai

diinkubasi, darah dipipet dan dimasuk-

kan ke dalam dua buali tabung, mas ing-

ma ing sobanyak 0,5 ml. Tabung dipusing

selama 10 men it dengan kecepatan 2000

putaran per menit, kemudian serumnya

dipisahkan. Sel darah merah dicuci

dengan larutan garam fisiologis CnaCl

0,9%) dan dipusing selam;i 10 menit,

kemudian supernatannya disedot memakai

pipet dengan hati-hati dan dibuang.

Pencucian eritrosit dilakukan dua k>\ :

dan tiap pencucian selalu memakni l<i-

rutan pencuci (NaCl 0,9%) minimal se-

banyak 10 x volume darah (5 ml), dan

setelah itu sampel aiap untuk dicjo.ih

dengan menggunakan alat pencacah "B«.-ck-

man /-300".

Tabung kedua sebagai kontrol tidak

diperlakukan seperti tabutig pertama,

tetapi seluruh darah (0,5 ml) langsung

dicacah seperti tabung perf&ma.

Nilai Packed cell volume (PVC)

tiap sampel dihitung dengan alat pemu-

sing mikrohematokrit.

Untuk menghitung persentase penye-

rapan Se, tiap sampel dikoreksi de-

ngan PVC 40%, memaksi metode WRIGHT

dan BELL (19). Aktivitas glutation pe-

roksidase (GSH-Px) dari sampel darah

yang sama dihitung dengan metode PAGLIA

dan VALENTINE (17).

Untuk mencari hubungan antara per-

senlase penyerapan Se dan lamaaya in-

kubasi digunakan darah sapi perah yang

dipelihara di Universitas Cornell. Pe-

ngambilan darah dari dua ekor sapi yang

memiliki aktivitas GSH-Px yang berbeda

(32 dan 50 U/g Hb) dilakukan dengan

cara yang sama seperti di atas. Tiap

sapi diambil darahnya sebanyak dua ta-

bung vacutainer mas ing-mas ing berisi

sekitar 10 ml. Tabung pertama dipakai

sebagai darah segar dan yang kedua

disimpan dalam lemari es selama 7 hari.

Dari tabung pertama diambil 5 ml darah
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dan ditambahkan 20 m jiCi Se lalu

diinkubasi seperti terdahulu. Perbedaan

terletak pada pencacahan yang dilaku-

kan, yaitu 0,5 ml darah pada 1,2, 3,

4, 5, dan 6 jam setelah inkubasi. Pro-

ses tersebut dilakukan pula pada da-

rah tabung kedua, setelah disimpan se-

lama 7 hari dalam lemari es.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara aktivitas GSH-Px

dan penyerapan Se oleh eritrosit me-

nunjukkan korelasi negatif yang sa-

ngat nyata (Gambar 1) pada darah yang

disimpan 7 hari (A; r = -0,86) dan 10

hari (B; r = -0,98). Jadi, persenta-

se penyerapan Se oleh eritrosit erat

hubungannya dengan aktivitas enzim GSH-

Px dalam darah. Sedangkan menurut bebe-

rapa peneliti aktivitas GSH-Px dalam

darah erat hubungannya dengan konsen-

trasi Se (13, 14, 15, 18, 20). Oleh

!iarena itu, aktivitas enzim GSH-Px

dapat dipakai untuk penentu kadar Se.

Gejala klinis kekurangan Se tidak

tampak pada ternak yang mempunyai ak-

tivitas GSH-Px di atas 30 U/g Hb yang

diperkirakan mempunyai kandungan Se

darah di atas 8 - lOjig/dl. Gejala kli-

nis pada ternak akan tampak jika ak-

tivitas GSH-Px di bawah 20 U/g Hb de-

ngan perkiraan kandungan Se darah

kurang dari 5 jig/dl. Bila uji aktivitas

GSH-Px sama dengan 20 U/g Hb penambahan

Se dianggap sudah diperlukan (18). De-

ngan demikian, ada kemungkinan peng- S

gunaan persentase penyerapan Se oleh

eritrosit untuk menentukan kadar Se

dalam ternak, sekalipun masih harus

dipertimbangkan akan adanya kemungk • •••-

an-kemungkinan lain. Misalnya, uinu

(latnanya) penyimpanan darah dapat tneai-

pengaruhi penyerapan Se. Makin larea

darah itu disimpan maka penyefapan Se

akan makin tinggi (Gambar 2). Hal yang

serupa tampak juga pada Gambar 1, darah

dengan aktivitas GSH-Px yang sama jika

disimpan dalam lemari es selama 10 hari

(B) persentase penyerapan Se oleh

eritrositnya akan lebih tinggi di-

bandingkan dengan darah yang telah

disimpan selama 7 hari (A). Hal ini

didukung oleh KALLFELZ dkk. (20) yang

menyatakan bahwa umur penyimpanan darah

dapat menyebabkan meningkatnya penye-

rapan Se.

Gambar 2 memperlihatkan hubungan

antara persentase penyerapan Se oleh

e^ritrosit dengan waktu inkubasi ( 1 - 6

jam) dan lamanya penyimpanan; darah se-

gar C. dan C? serta darah yang telah

disimpan dalam lemari es selama 7 hari,

yaitu D. dan D-. Umumnya terlihat bahwa

darah yang memiliki aktivitas GSH-Px

rendah (32 U/g Hb) lebih banyak menye-

rap Se dibandingkan dengan darah yang

beraktivitas GSH-Px tinggi (50 U/g Hb).

Keadaan ini disebabkan darah dengan

aktivitas GSH-Px rendah (32 U/g Hb)

kandungan Se-nya juga rendah sehingga

darah tersebut akah fflenyerap Se lebih

banyak dlbandingkan dengan darah yang
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beraktivitas GSH-Px lebih tinggi (50

U/g Hb). Data ini memperkuat dugaan

adanya hubungan antara konsentrasi Se

dan akcivitas GSH-Px dalam darah. Se-

lain itu, dalam batas-batas terten-

tu, makin lama waktu inkubasi penye-

rapan Se makin banyak karena kesem-

patan untuk menyerap bertambah wak-

tunya. Pada darah sapi dengan akti-

vitas GSH-Px 50 U/g Hb, persentase

penyerapan Se oleh eritrosit darah

segar (C-) berbeda dengan yang telah

disimpan 7 hari dalam lemari es. Perbe-

daan yang sangat mencolok antara darah

sapi yang mengandung aktivitas GSH-Px

tinggi dan rendah (50 dan 32 U/g Hb),

selain oleh perbedaan tersebut rupa-

nya disebabkan juga oleh kerusakan pada

eritrosit, seperti yang disebutkan oleh

MILLS (21), yaitu eritrosit yang keku-

rangan GSH-Px peka terhadap hemolisis

terkena bahan pengoksidasi. Di sini

tampak bahwa persentase penyerapan Se

oleh darah segar (CL) lebih rendah (r =

0,995) daripada darah yang sama setelah

disimpan 7 hari dalam lemari es (D_).

Menurut WRIGHT dan BELL (19), darah

segar dari domba yang diinkubasikan

dalam gas oksigen menyerap Se ber-

tambah banyak sesuai dengan lamanya

waktu inkubasi, sedangkan bila diin-

kubasikan dalam gas nitrogen (tidak

ada oksigen) tidak terjadi penyerapan

Se. Jadi, darah yang disimpan lama

dalam vacutainer mungkin akan kekura-

ngan oksigen dan menyebabkan sel darah

merah menjadi lelah. Sehingga ada ke-

mungkinari Se akan masuk melalui din-

ding sel dengan bebas (difusi) dari

konsentrasi tinggi ke yang rendah,

sedangkan tenaga sel untuk mengeluarkan

(pumping out) Se kelebihan sudah tidak

mampu lagi. Oleh karena itu, darah yang

sama (Gambar 2) yang disimpan lebih

lama akan menyerap Se lebih banyak

dalam waktu inkubasi yang sama.

Sudah jelas ada hubungan yang erat

antara kandungan selenium, aktivitas

enzim GSH-Px dan persentase penyerapan

Se oleh eritrosit. Maka penyerapan

Se oleh eritrosit telah memberikan

harapan untuk dapat dipakai sebagai

penentu kadar selenium dalam darah sa-

pi perah. Jika grafik seperti Gambar 1

akan dibuat dan digunakan sebagai

standar untuk pengukuran defisiensi se-

lenium, maka perlu dihindarkan atau

dikurangi faktor-faktor yang dapat me-

ngubah letak slope tersebut. Sampel

darah sapi yang banyak akan lebih baik

dan harus memiliki variasi kandungan Se

yang luas, dari yang kekurangan Se

sampai yang tertinggi. Waktu inkubasi,

suhu, dan lamanya penyimpanan darah,

antikoagulan yang dipakai, jenis ternak

yang akan diukur status seleniumnya dan

Iain-lain perlu diperhatikan, karena

hal-hal tersebut mungkin akan mempenga-

ruhi persentase penyerapan Se. Wala-

upun dirasakan masih perlu diadakan

perbaikan, tetapi dengan menggunakan

garis linier seperti Gambar I dan me-
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ngetahui persentase penyerapan Se

pada waktu yang tertentu, aktivitas

GSH-Px dapat ditentukan dengan mudah.

Dengan cara teknik radiosiotop,

prosedurnya lebih mudah, cepat, dan

murah dibandingkan dengan cara pengu-

jian aktivitas GSH~Px. Pada pengujian

aktivitas GSH~Px diperlukan reagensia

yang cukup mahal, selain itu, meto-

de ini kurang praktis digunakan di dae-

rah tropis termasuk Indonesia (18, 20).

dan NRC atas bantuan keuangan serta

kepada Universitas Cornell atas penye-

diaan fasilitas.

Rasa terima kasih disampaikan pula

kepada Prof. Dr. F.A. Kallfelz dan Sdr.

R.J. Wallace atas segala bantuan dan

saran yang diberikan.

Akhirnya, ucapan terima kasih yang

sama ditujukan pula keparfa peternak

yang telah memperkenankan pengambilan

sampel darah dari ternaknya.

KESIMPULAN

Antara aktivitas GSH-Px dan per-

sentase penyerapan Se terdapat kore-

lasi linier negatif untuk darah yang

disimpan dalam lemari es selama 7 bari

(r = -0,86) dan 10 hari (r = -0,98).

Dengan menggunakan persamaan garis

linier yang diperoleh, aktivitas GSH-Px

dapat diketahui dengan mudah bila per-

sentase penyerapan Se diketahui.

Persentase penyerapan Se oleh

eritrosit meningkat bila darah disimpan

dalam batas waktu tertentu dalam lemari

es.

Dengan menggunakan teknik radioi-

sotop, persentase penyerapan Se oleh

eritrosit dapat ditentukan dengan mu-

dah dan cepat.
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DISKUSI

E.G. SIAGIAN :

Bagaimana status terdapatnya kelebihan

selenium pada sapi perah dan apa segi

negatifnya pada ternak, serta bagaimana

jika terjadi deficiency selenium ?

JOHN DANIUS :

Kelebihan Se pada sapi perah jarang

terjadi. Kalau terjadi dapat disebabkan

sapi memakan hijauan yang berasal atau

tumbuh pada tanah yang kaya Se. Ke-

lebihan Se pada ternak dapat menye-

babkan keracunan serta kematian. Keku-

rangan Se antara lain dapat raenyebab-

kan penyakit otot putih (white muscle

disease), retained placenta, anak sapi

mati muda, dan infertility.

DARUSSALAM :

Lama penyimpanan eritrosit dapat mempe-

ngaruhi penyerapan Se. Mengapa terda-

pat afinitas antara Se dan eri-

trosit, dan apa yang melandasi perilaku

biologi Se ini sehingga di-uptake

oleh eritrosit ?

JOHN DANIUS :

Enzim GSH-Px banyak terdapat pada

eritrosit, sedang Se merupakan bagian

penting pada enzim GSH-Px. Jadi Se

dibutuhkan oleh eritrosit.

BINTARA H.S. :

Apakah ada pengaruhnya penggunaan anti-

koagulan lain seperti heparin, terha-

dap daya serap Se di dalam darah,

begitu juga GSH-Px-nya ?

Dari sekian macara antikoagulan, mana

yang paling baik untuk dipakai ?

JOHN DANIUS :

Macam antikoagulan memang dapat mempe-

ngaruhi daya serap Se dan mungkin

juga aktivitas GSH-Px. Antikoagulan

yang sudah dapat dipakai untuk uji

aktivitas GSH-Px ialah EDTA. Dalam

percobaan ini juga dipakai EDTA dan

mengenai antikoagulan mana yang terbaik

perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

ZAINAL ABIDIN :

Apakah metode penentuan Se dengan

serapan atom (atomic absorption) dengan

alat AAS tidak dapat digunakan untuk

mengukur status Se ?

JOHN DANIUS :

Dapat, selama perlengkapan alat pada

AAS lengkap, tetapi masih memerlukan

waktu yang cukup lama dan biayanya

mahal.

SUHARYONO :

Apa yang dimaksud dengan hubungan anta-

ra GSH-Px dengan Se terhadap kebu-

tuhan Se oleh sapi perah ? Mohon pen-

jelasan.

JOHN DANIUS :

Dengan menggunakan grafik hubungan
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antara aktivitas GSH-Px dan persentase

penyerapan Se, maka bila persentase

penyerapan Se oleh sampel darah di-

ketahui, aktivitas GSR-Px diketahui

pula dengan mudah. Jika GSH-Px<20 U/g

Hb, berarti sapi itu kekurangan Se

sehingga perlu penambahan.

M. ARIFIN :

1. Sapi yang digunakan umur berapa, dan

dalatn keadaan bagaimana, misalnya

dalam perlaktasi ?

2. Selain darah apa dapat diperiksa

tnelalui air susu ?

3. Batas waktu penyimpanan darah kalau

ada.

JOHN DANIUS :

1. Mengenai umur sapi saya tidak tahu,

karena darah dikirim ke laboratoriura

tanpa dicantumkan umurnya. Yang

jelas, sapi itu masih menghasilkan

air susu. q *' '

2. Dapat, tetapi metiterlukan waktu yang

cukup lama.

3. Di Amerika,, menurut KALLFELZ, untuk

pemeriksaan aktivitas GSH-Px, darah

dapat disimpan paling lama 1 minggu

dalam lemari es (2-4 C). Untuk pe-

nyerapan Se, umur penyimpanan

darah masih haru,s diteliti. Dalam

waktu 7 hari darah masih dapat di-

pakai, tetapi harus diingat bahwa

makin lama penyimpanan persentase

penyerapan semakin tinggi (dalam

batas-batas tertentu).

GUNAWAN :

1. Apakah penentuan kadar Se dalam sapi

yang diabsorpsi melalui pakan dapat

cliukur dengan penyetapan Se me-

lalui darah secara lapangan ?

2. Bila diperlukan di lapangan, maka :

a. berapa lama pengukuran yang di-

perlukan per 1 ekor sapi ?

b. Berapa kira-kira biaya yang di-

butahkan untuk tiap ekor sapi ?

JOHN DANIUS :

1. Dapat, asal sudah diketahui terlebih

dahulu kadar Se pada sapi sebelum

makan dan kemudian diukur sesudah

makan. Selisih kadar Se merupakan

banyaknya Se yang diserap dari pa-

kan. Pemeriksaan penyerapan Se le-

bih baik dilakukan di laboratori-

um, untuk menghindari adanya kon-

taminasi zat radioaktif di lapangan.

Sampel darah sebaiknya dibawa dan

diperiksa di laboratorium.

2. a. Bergantung pada waktu inkubasi

yang akan kita pakai, yaitu I,

2, atau 3 jam.

b. Belurn diadakan perhitungan biaya.

Biaya termahal terletak pada

alat pencacah dan alat ukur pe-

musing (centrifuge). Bahan ki-

SSeO_.mia yang mahal ialah

yang masih diimpor (5 mCi ki-
ra-kira US$ 400,-) bahan kimia
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lain hanya NaCl p.a (murah). JOHN DANIUS :

Penyimpanan terlalu lama dan suhu

C. HENDRATNO : tinggi (>37°C) dapat merusak aktivitas

Sampai berapa jauh pengaruh waktu pe- GSH-Px dan fungsi faal sel darah merah.

nyimpanan atau suhu dapat mempenga- Aktivitas GSH-Px menurun dan persentase

ruhi hubungan antara GSH-Px dan penye- penyerapan Se bertambah tinggi (di-

rapan Se ? fusi).
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DINAMIKA AIR TUBUH TERNAK KERBAU YANG BEKERJA DAN TIDAK BEKERJA

E. Rini*, A. Bamualim*, D. Ffoulkes**, dan S. Kompiang*

ABSTRAK

DINAMIKA AIR TUBUH TERNAK KERBAU YANG BEKERJA DAN TIDAK BEKERJA. Suatu studi perbandingan mengenai
dinamika air tubuh pada kerbau rawa yang tidak dikerjakan dan yang dikerjakan telah dilakukan di BPT
Ciawi. Delapan ekor kerbau betina dewasa yang tidak hamil umur 4 sampai 6 tahun yang diberi ransun
jerami padi dan rumput lapangan (1:1 berat segar) digunakan dalam penelitian ini. Empac ekor kerbau
dikerjakan selama 3 jani tiap pagi dengan menarik beban metal seberat sekitar 100 kg di seputar lapangan
terbuka yang telah dipilih. Empac ekor selebihnya dikandangkan dan tidak diberi makan/minum selama
kelompok lain kerja. Semua kerbau diinjeksi intra vena jugular dengan 200 uCi air tritium (TOH) dalam 10
ml NaCl- fisiologis. Sampel darah diatnbil menjelang hewan disuntik TOH dan beberapa kali secelah waktu
equilibrasi selama 3 hari berturut-turut. Total kandungan air tubuh, wakcu paruh TOH (tl/2) dan laju
kehilangan air tubuh ditentukan dengan metode sublimasi (IAEA, 1979) dan Scintillometri. Hasil studi ini
menunjukkan bahwa kandungan total air tubuh pada kerbau yang tidak kerja lebih tinggi (P<0,00 dibanding
kerbau kerja (264 vs 245 1), waktu paruh TOH pada kerbau yang kerja lebih cepat (P<0,0l dibanding kerbau
yang tidak kerja (7 1 vs 84 jan), tetapi laju kehilangan air tubuh tidak berbeda nyata antara kerbau yang
tidak kerja dan kerbau yang kerja (53 vs 5S 1/hari). Ternyata meski kerbau kerja fflecibutuhkan banyak air
minun, namun "keria" tidak neningkatkan secara nyata kebutuhan ternak terhadap air.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY ON BODY WATER DINAMICS IN WORKING AND NON WORKING SWAMP BUFFALO. Swamp buffaloes
are mostly used by farniers in the wetter regions of Indonesia to prepare the land for planting r i ce . A
study on the body water dynamics in non working and working swamp buffalo was conducted at BPT Ciawi.
Eight non pregnan female swamp.buffaloes aged 4 to 6 years given a diet of fresh f i e ld grasses and rice
straw (1:1 fresh weight basis) were used in this study. Four of them followed a daily work program
consist ing of pulling a metal sledge with a mean draught force of about 100 kg for 3 h along a dirt
track. The other four were not subjected to work and were confined in pens. They were denied accens to
water and feed while the f irst group were working. All animals were intra vena jugular injected with
approx. 200 uCi of t r i t i a t ed water in 1C ml of physiological NaCl. Blood samples were taken before the
isotope injection and over the next three days after equil ibration time. Total Body Water (TBW), the
half time of the t r i t i a t e d water ( t l / 2 ) and the rate of water loss were determined. The result showed
that the TBW of the non workers was s i g n i f i c a n t l y higher (p<0.01) than that of working buffaloes (264 vs
245 1) , the t l / 2 the t r i t i a t e d water was s ign i f i cant ly shorter (P<0.0l) in the worker than in the non
worker (71 vs 84 h) the rate of water loss from the animal's body was not s i gn i f i ca t ly different between
non working and working buffaloes (53 vs 59 1/d) . It seems that while buffaloes need frequent access to
drinking water, their requirement are not s ign i f i cant ly increased by the traditional routines of work.

PENDAHULUAN

Di Indonesia,kerbau biasanya dipa-

kai sebagai tenaga kerja untuk mengga-

rap tanah pertanian di persawahan teru-

tama di daerah basah,seperti di Jawa

Barat. Lama musim penggunaan tenaga ini

bervariasi dari satu daerah ke da-

* Balai Fenelit ian Ternak, Ciawi-Bogor
** Berrimah Research Farm, DPP-Northern

Territory, Darwin

erah lain, tetapi pada umumnya tidak

lebih dari 3 sampai 4 jam sehari dan

dilakukan pada pagi hari. Mereka bia-

sanya diberi makan atau m inure se-

belurn dan setelah kerja, tetapi tidak

diberi selama ciereka dipeker jakan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk

mengetahui pengaruh "kerja" terhadap

kebutuhan air pada kerbau lunrpur.
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BAHAN DAN METOOL

Delapan kerbau

lumpur betina dewasa yang tidak bun-

ting, urnur 4 - 6 tahun yang biasanya

digunakan sebagai kontrol untuk peneli-

tian makanan jangka panjang digunakan

dalan studi ini. Bobot badan kerbau ini

berkisar antara 300 - 400 kg.

Ramum tjang Vlgunakan. Semua ker-

bau yang digunakan dalam penelitian ini

diberi ransura ad-libitum yang ter-

diri at.'T, rumput lapangan dan jerami

padi dengan perbandi.ngan I : 1 (berat

segar), sedikit garata dapur ditarabahkan

dalam ransum dan air minum diberikan

secara berlebihan melalui pemberian air

minum otomafiis.

. EmpaL ekor kerbau dipe-

kerjakan setiap pagi selama 3 jam de-

ngan menarik beban seberat 80 -100 kg

yang menyerupai pekerjaan menarik bajak

di sawah. Selama beker ja, ternak diisti-

rahatkan beberapa menit setiap sete-

ngah jam dan disiram air, tetapi tidak

dibiarkan minum. Setelah kerja selesai,

mereka kembali dikandangkan. Smpat ekor

selebihnya yang tidak dipekerjakan,

dikandangkan sepanjang hari. Selama

kelompok pertama (kelompok kerbau

kerja) dipekerjakan, kelompok kerbau

yang tidak kerja tidak diberi rnakan

m.iupun minum.

PtngukuJian AAA Tabuh. Senua ternak

diinjeksi intra-vena pada vena jugula-

ris dengan 200 uCi air tritium (T0H)

dalam 10 ml gram fisiologis sebelun

ternak dikerjakan. Sampel darah diam-

bil sekali sebeluia dilakukan injeksi

radioisotop dan selama tiga hari ber-

turut-turut setelahnya sesuai dengan

jadv;al berikut :

Hari 1 : 10.30 am pre-satnpel darah

sebelum injeksi TOH

Hari 2 : 7.00 am injeksi TOH

8.00 am sampel darah I

10.00 am sampel darah II

12.45 pm sampel darah III

3.15 pm sanpel darah IV

8.30 pm sampel dargh V

Hari 3 : 6.45 an sampel darah VI

10.00 am sampel darah VII

12.30 pm sampel darah VIII

Hari 4 : 8.30 am sampel darah IX

Air kei.iudian di-ekstraksi dari darah

semalaman dengan cara sublimasi menggu-

nakan tabung Thunberg (i) dan de-

ngan penambahan toluen dihitung kon-

sentrasi radioaktivitasnya dengan ne-

nggunakan Sc in t i 11 ome t r i (Packard

Tri-carb automatic liquid scintillation

counter).

PengkL£unga.n Laju H4.la.ngnya. kui
dCUiA. Tubuh. Laju hilangnya air tritium

per sntuan waktu tertentu mengikuti

kurva eksponensial yang dapaC diganbar-

kan dalam persamaan berikut :

St A e
o
-mt (1)
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di nana St adalah pengenceran TOH

(pencacah) pada waktu t, A adalah

konsentrasi pencacah pada t dan m

adalah suatu konstanta yang ditentukan

oleh slope penurunan konsentrasi TOK

tersebut. Dari konsentrasi pencacah

pada t , maka jumlah pencacah dalam

pool (P) dapat ditentukan dari

I/A (2)

di mana 1 adalah dosis pencacah (TOH)

yang diinjeksikan.

Laju hilangnya air (F) adalah bagian

dari total pencacah yang meninggalkan

pool dan tidak kembali selama periode

pengukuran dan dihitung sebagai ber-

ikut :

F = P x 0.693 (3)

di mana tl/2 adalah waktu paruh (tn Y.

1.44) atau waktu yang diperlakan oleh

pencacah untuk mencapai konsentrasi

separuh dari konsentrasi awal pada saat

disunt i k'can Sedangkan parameter untuk

menentukan dinamika air tubuh pada

kerbau kerja dan yang tidak keria di-

bandingkan dengan menggunakan student

t-test dari perbedaaan antara nilai

rata-rata perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurva cksponensial o.ari laju peng-

enceran (penurunan) konsentrasi iso-

top pencacah (TOH) terlihat dalam Gam-

bar 1 sebagai konsentrasi spesifik ra-

dio-aktifitas dari TOH terhadap wak-

tu. Untuk kelompok kerbau non kerja Ao

adalah 525 cpm/0,5 ml, konstanta in
-4

adalah -1.6 x 10 dan waktu paruh

(0,693/m) adalah 71 jam, sedangkan

kelompok kerbau kerja Ao adalah 499

cpm/0,5 ml, konstanta (tn) adalah -1,4 ::
-4

10 , dan waktu paruhnya 84 jam. Kasil

pengukuran untuk parameter-parameter

air tubuh pada kedua kelompok kerbau

diperlihatkan pada Tabel 1. Rata-rata

bobot badan dari mas ing-masing kelompok

agak bervariasi, tetapi tidak berbeda

nyata antara kedua kelompok perlakuan,

karena itu tidak dimasukkan sebagai

faktor yang mempengaruhi dalam penentu-

an dinamika air tubuh. Jumlah penca-

cah dalam pool pada kelompok kerbau

yang tidak bekerja ternyata lebih

tinggi (P<0.01) dibanding dengan ke-

lompok yang kerja (264 vs 245 1).

Apabila volume ini dianggap sebagai

jumlah air tubuh total, maka proporsi

air tubuh total terhadap bobot tubuh

nasing-rnasing adalah 72% dan 76%. Waktu

paruh pencacah (TOH) pada kelompok

kerbau yang kerja secara nyata lebih

pendek (P<0.0l) dibanding dengan kelom-

pok kerbau yang tidak bekerja (71 vs 84

jam). edua angka ini ternyata ma-

sih lebih rendah bila dibanding de-

ngan waktu paruh pada sapi shorthorn

sebagairnana dilaporkan oleh LITTLE dan

MORRIS (2), yaitu 4.2 hari. Laju hi-
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langnya air dari tubuh hewan (1/hari)

atau kebutuhan hewan terhadap air,

ternyata tidak banyak dipengaruhi oleh

"kerja" (mas ing-mas ing 53 L/hari) untuk

kelompok kerbau nonker-ja dan 59 1/hari

untuk kelompok kerbau yang kerja). Hal

ini didukung oleh kenyataan bahwa

kerbau pada berat ini (+350 kg) pada

umumnya mengkonsumsi air rata-rata 25

L/hari pada ransum ruraput lapangan dan

jerami padi (3), sehingga kebutuhan

kerbau terhadap air rainum pada studi

ini (sekitar 30 1/hari), yaitu kebu-

tuhan hewan terhadap air total diku-

rangi air dalam ransum, tidaklah ber-

beda dengan kebutuhan sapi terhadap air

ninum pada kondisi lingkungan yang

sama. Malahan, apabila sapi diberi

perlakuan yang sama (dipekerjakan)

mungkin akan membutuhkan air minutn yang

lebih banyak dibandingkan kerbau karena

s-ipi cenderung mengeluarkan air dari

tubuh secara lebih efisien melalui

keringat. Lebih rendahnya laju per-

edaran air tubuh pada kerbau yang ti-

dak dipekerjakan adalah sebagai kon-

sekuensi lebih tingginya kandungan air

tubuh yang ditemukan pada kelompok

kerbau ini.

KESIMPULAN

Ternyata, meski kerbau kerja cen-

derung memerlukan lebih banyak air mi-

num, tetapi kebutuhannya terhadap air

tidak meningkat secara nyata akibat

dipakainya kerja rutin secara tradisi-

onal, seperti yang sering terlihat di

sebagian besar daerah Pulau Jawa.
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kerbau tidak kerja (•)
kerbau kerja (0)

400 800 1200 1600 2000 2400 2800
Waktu (menit )

Tabel 1. Pengaruh kerja terhadap dinamika air tubuh pada
kerbau lumpur.

Parameter Tidak kerja Kerja SEM1

Bobot badan, kg 364 232 24,1 NS

Juralah pencacah4 1 246 245 14,1 •*

dalam pool

WaJctu paruh (tfs) 84 71 3,1 *

Laju kehilangan air, 1/hari 53 59 4,5 NS
Siklus peredaran, * jam 0,84 1,01 0,041 *

1. SEM » Galat dari rataan (N = 4)

2. P = Perbedaan secara uji s tat is t ik
P 0.001 (**), P 0.01 (*), NS (Not significant)

3. Siklus peredaran - L a j u ^Siangan-air
Jumlah pencacah dalam pool

DÎ KUSI

RUSTAK BAHAUDIN :

iir yang dibutuhkan hewan kerbau kerja

linyatakan sebanyak 30 1. Mohon pen-

elasan apakah itu termasuk air yang

terkandung dalam zat makanan lainnya.

S. KOMPIANG :

Tidak. Tiga puluh liter itu adalah ke-

butuhan hewan terhadap air total diku-

rangi air dalam ransum.
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PENGARUH RAD1ASI SINAR GAMMA YANG DIK0MBINAS1 DENGAN PERLAKUAN
SENYAWA NaCl PADA KOEFISEN CERNA JERAMI PADI

Zainal Abidin*, dan Suharyono*

ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI SINAR GAMMA YANG DIKOMBINASI DEHGAN PERLAKUAN SENYAWA NaCl PADA KOEFISIEN CERNA
JERAMI PADI. Dalam usaha meningkatkan nilai nutrisi jerami sebagai pakan ternak, telah dilakukan
kombinasi perlakuan iradiasi sinar gamma dan senyawa NaCl. Contoh jerami padi disemprot dengan larutan
NaCl sebelum diiradiasi dengan sinar gamma. Konsentrasi NaCl dalam jerami adalah 0, I, dan 2Z (gNaCl/)00
g jerami padi), sedang dosis iradiasinya adalah 0, 5, 10, dan 15 Mrad. Hasil percobaan menunjukkan bahwa
nilai koefisien cerna bahan kering jerarai padi meningkat secara nyata (P<0,0l) akibat kombinasi
perlakuan Cersebuc. Selain itu,ternyata tidak Cerdapat interaksi yang nyata antara iradiasi sinar gamma
dan perlakuan dengan senyawa NaCl.

ABSTRACT

THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION IN COMBINATION WITH NaCl TREATMENT ON DIGESTIBILITY OF RICE STRAW.
Combination of gamma i r radia t ion and sodiumchloride treatments have been conducted to increase the
nutr i t ive value of r ice straw as an animal feed. Rice straw were sprayed by sodiumchloride solution
prior to gamma i r rad ia t ion . The sodiumchloride concentration in straw were 0, 1, and 2Z CgNaCl/100 g
rice straw), and i r rad ia t ion doses were 0, 5, 10, and 15 Mrad. Result indicated that the combined
treatments s ignif icant ly increased (P<0.0l) dry matter d i g e s t i b i l i t y of rice straw. On the other hand,
there was no signif icant interaction between gamma irradiat ion and sodiumchloride treatment was
observed.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, jeraini padi merupakan

salah satu limbah pertanian yang

nempunyai potensi untuk digunakan seba-

gai pakan ternak ruminansia. Hal ter-

sebut dimungkinkan karena produksi per

tahunnya cukup tinggi, yaitu sekitar

37,5 juta ton (I) dan secara tradisio-

nal sudah digunakan sebagai pakan ter-

nak pada saat sulit memperoleh rumput

segar.

Kendala utama penggunaan jerami

padi sebagai pakan ternak adalah ren-

dannya nilai koefisien cerna dan kandu-

ngan protein kasarnya. Senyawa alkali

Pusat Aplikasi Isotop dan RadiaSi, BATAN

seperti NaOH (2,3,4) dan iradiasi s i -

nar ganma (4,5,6) telah terbukti da-

pat meningkatkan koefisien cerna bahan

berkadar serat kasar tinggi, namun

kedua cara perlakuan tersebut memiliki

keterbatasan dalam aplikasinya. Keter-

batasan senyawa NaOH adalah suli t

diperoleh, mahal harganya dan sangat

berbahaya bagi pelaksananya, hingga

cara perlakuan ini tidak dianjurkan

lagi. Sedangkan keterbatasan perlakuan

iradiasi sinar gamma terutama adalah

tingginya dosis iradiasi yang diper-

lukan, yaitu 100 Mrad atau lebih h i -

ngga cara inipun tidak praktis dan

ekonomis. Dengan demikian dapat disim-

pulkan bahwa perlakuan iradiasi sinar

gamma hanya dapat diaplikasikan bila
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dosis iradiasinya serendah mungkin. Un-

tuk maksud tersebut, kombinasi perla-

kuan antara iradiasi sinar gamma dan

cara kimia mungkin dapat mengatasi

masalah tingginys dosis iradiasi.

Dalam percobaan ini akan dipe-

lajari pengaruh kombinasi perlakuan

iradiasi sinar gamma dan senyawa kimia

berupa NaCl untuk raeningkatkan koefisi-

en cerna jerani padi dengan dosis ira-

diasi yang relatif lebih rendah di-

banding dengan dosis tanpa kombinasi

perlakuan. Percobaan ini didasarkan

atas hipotesis bahwa iradiasi sinar

gamma dapat mengakibatkan terbentuknya

radikal atau ion yang mampu mendegrada-

si rantai polimer selulosa yang da-

pat mengakibatkan peningkatan efisien-

si kerja enzim pemecah serat kasar.

Pemilihan senyawa NaCl dalaia perco-

baan ini didasarkan atas pertitnbangan

antara lain,, sebagai berikut :

senyawa NaCl berupa garam dapur

sudah biasa diberikan kepada ternak

- tnudah didapat dan murah harganya.

senyawa NaCl berupa garam dapur

dapat berfungsi sebagai bahan penam-

bah rasa untuk meningkatkan kon-

sumsi jerami dan sebagai sumber

elektrolit yang dapat menstimulasi

aktivitas tnikroba rumen.

Hasil percobaan ini diharapkan dapat

merupakan sumbangan informasi tentang

cara perlakuan awal jerami padi, dalam

usaha peningkatan daya guna dan hasil

gunanya sebagai pakan ternak.

BAHAN DAN METODE

Jerami padi yang digunakan berasal

dari sawah percobaan Pusat Aplikasi

Isotop dan Radiasi - BATAN, berupa va-

rietas Atomita I sebagai hasil mutasi

dari padi varietas Pelita. Jerami padi

diambil segera setelah panen, lalu di-

potong-potong sepanjang +_ 1 cm, kemu-

dian dijemur di bawah sinar matahari

sampai kering (+_ 90% bahan kering).

Komposisi jerami padi yang digunakan

pada percobaan ini disajikan pada Ta-

bel 1.

Jerami padi yang telah kering

diaduk dengan tangan dalam baskom plas-

tik berdiameter 60 cm berulang-ulang

agar diperoleh sampel (contoh) yang

merata. Selanjutnya ditimbang ma-

sing-masing 50 g contoh jeraini ke dalam

kantong plastik sebanyak 36 buah kan-

tong sesuai dengan jumlah unit perco-

baan. Contoh percobaan yang telah di-

timbang tersebut dialokasikan secara

acak kepada 3 tingkat perlakukan NaCl

(0, 1, dan 2%) dan 4 tingkat perlakuan

irradiasi sinar gamma (0, 5, 10, dan 15

Mrad) dan tiap tingkat perlakuan ter-

diri atas 3 ulangan.

Puilct-kuan de.nga.yi Se.nya.wa NaCl,

Contoh jerami padi dikeluarkan dari

kantong plastik dan diterapatkan dalam

gelas piala. Perlakuan dilakukan dengan

menyenprotkan larutan NaCl ke dalamnya

sambil terus diaduk dengan pengaduk

gelas selama +_ 5 menit. Jumlah larutan
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NaCl yang dipakai sebanyak 100 ml dan

lconsentrasi NaCl da lam jerami berva-

riasi : 0, 1, dan 2% (g NaCl/100 g

jerami padi). Contoh jerami padi yang

telah raendapat perlakuan senyawa NaCl

tersebut dibungkus dengan kertas merang

dan keesokan harinya diiradiasi dengan

sinar gamma.

Pzn.la.ku.an dzngan iHuLuxbl Sinan
Gamma.. Radiasi contoh jerami padi pasca

perlakuan dengan senyawa NaCl dilakukan

dengan menggunakan Iradiator Panorama

Serba Guna di Pusat Aplikasi Isotop dan

Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional,

Jakarta. Penyinaran dilakukan dalam su-

asana atmosfir udara dan tenperatur ru-

angan. Dosis iradiasi yang digunakan

adalah 0, 5, 10, dan 15 Mrad. Contoh

jerami pasca iradiasi selanjutnya dike-

ringkan dalam oven pada suhu 80 - 100 C

selama 24 jam, dan disimpan sampai

dilakukan anal is is berikutnya. Penga-

ruh kombinasi perlakuan iradiasi sinar

gamma dan senyawa NaCl pada koefisi-

en cerna jerami padi ditentukan dengan

metode kantong nylon menurut MEHREZ dan

ORSKOV (7) secara semi iu_ vitro dengan

menggunakan kerbau sebagai hewan perco-

baan.

Ra.nca.ngan PeAcobaan. Percobaan di-

lakukan dengan menggunakan percobaan

faktorial yang dilaksanakan dengan ran-

cangan acak lengkap yang terdiri atas 2

faktor perlakuan. Faktor pertama berupa

perlakuan senyawa NaCl dengan 3 tingkat

konsentrasi, sedang faktor kedua adalah

iradiasi sinar gamma dengan 4 tingkat

dosis iradiasi, seperti yang diuraikan

sebelumnya.

Untuk membedakan pengaruh antara

tingkat kombinasi perlakuan dilakukan

uji sidik ragam menurut metode yang

diterangkan oleh STEEL dan TORRIE (8)

yang dilanjutkan dengan uji beda nyata

jujur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi kimia dan si fat jerani

padi yang digunakan dalam percobaan ini

tertera pada Tabel J. Ternyata bahwa

nilai koefisien cerna bahan keringnya

sebesar 38,8% lebih tinggi dari yang

dilaporkan oleh SUDANA dan LENG (9)

raaupun hasil penelitian kami sebelumnya

(5), yaitu mas ing-masing tercatat 35,0

dan 31,6%. Perbedaan tersebut dapat

disebabkan oleh beberapa faktor, antara

lain :

komposisi kimia jerami padi secara

keseluruhan, yang bergantung pada

varietas padi, lokasi penanaman,

iklim, pemupukan, umur panen.

ukuran partikel dan bagian jerami

padi yang digunakan dalam percobaan.

jenis hewan percobaan dan ransura

yang digunakan dalam penentuan nilai

koefisien cerna tersebut.

Data tersebut di atas membuktikan bahwa

'nilai koefisien cerna jerami padi jauh
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lebih rendah dibanding dengan runout

daerah tropis yang mencapai nilai se-

kitar 60% (10), apalagi bila diban-

din'gkan dengan rumput daerah sub-tropis

yang dapat mencapai nilai 7G - 80%

(11). Dengan demikian tidak diragukan

lagi bahwa usaha peningkatan koefisien

cerna jerami padi perlu dilakukan untuk

meningkatkan nilai nutrisinya sebagai

pakan ternak.

Data pengamatan nilai koefisien

cerna bahan kering jerami padi pasca

perlakuan, dan hasil analisis statis-

tiknya dapat dilihat pada Tabel 2, 3,

dan 4. Hasil uji beda nyata jujur (BNJ)

menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi

sinar gamma atau senyawa NaCl saja

tidak meningkatkan nilai koefisien

cerna secara nyata, meskipun tercatat

adanya kenaikkan nilai koefisien cerna

akibat kedua perlakuan tersebut.

Hasil analisis statistik menunjuk-

kan bahwa kombinasi perlakuan iradiasi

sinar gamma dan senyawa NaCl dapat

meningkatkan nilai koefisien cerna

secara nyata (P<0,01), meskipun tidak

terdapat inter-aksi yang nyata di an-

tara kedua faktor perlakuan tersebut.

Koefisien cerna tertinggi adalah

sebesar 48,1%, yaitu pada kombinasi

perlakuan iradiasi sinar gamma 15 Mrad

+ senyaua NaCl i% dibanding dengan

38,8% pada perlakuan kontrol (tanpa

perlakuan iradiasi atau NaCl). Data ini

memper1ihatkan adanya efek sinergisme

antara perlakuan iradiasi sinar gamna

dan senyawa NaCl dalam meningkatkan

nilai koefisien cerna jerami padi.

Perbedaan pengaruh tingkatan mas ing-

mas ing faktor kombinasi perlakuan ada-

lah sebagai berikut :

Koefisien cerna jerami padi yam;;

raemperoleh NaCl 1 dan 2% nyata lebih

tinggi (P<0.01) dibanding tanpa per-

lakuan NaCl, tetapi pen^aruh kedua

tingkatan ini tidak berbeda nyata

(Tabel 4). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa konsentrasi NaCl

yang optimal untuk kombinasi per-

lakuan ini adalah cukup 1% saja (g

NaCl/100 g jerami).

- Tidak terdapat pengaruh yang nyata

pada koefisien cerna jerami padi

yang diiradiasi dengan dosis 0 dan 5

Mrad atau 10 dan 15 mrad, tetapi

perlakuan dengan dosis 10 dan 15

Mrad nyata lebih tinggi (P<0,0!)

pengaruhnya dibanding dengan 0 Mrad.

Nilai rata-rata koefisien cerna ba-

han kering jerami padi tertingfti

adalah sebesar 45,1% pada dosis

pcnyinaran 15 Mrad, kemudian diikuti

oleh dosis penyinaran 10, 5, dan 0

Mrad dengan rata-rata koefisien cer-

nanya sebesar 43,8; 42,5; dan 40,2%.

Mengingat bahwa antara dosis penyi-

naran 10 dan 15 Mrad tidak terdapat

perbedaan pengaruh yang nyata, di

lain pihak dosis penyinaran yang

lebih rendah akan menghemat biaya

dun waklu, penulis berkesimpulan

dosis penyinaran yang terbaik untuk
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kombinasi perlakuan dengan senyawa

NaCl adalah sebesar 10 Mrad. Dengan

demikianj kombinasi perlakuan yang

optimal adalah senyawa NaCl 1% (g

NaCl/100 g jerami padi) dan iradiasi

sinar gamma 10 Mrad. Pada percobaan

ini kombinasi perlakuan yang optimal

tersebut memberikan nilai koefisien

cerna sebesar 45,6% dibanding dengan

38,8£ pada kontrol (Tabel 2). Data

ini menunjukkan bahwa kombinasi

perlakuan telah meningkatkan nilai

koefisien cerna sebesar 6,8% unit.

Peningkatan tersebut memang lebih

rendah bila dibandingkan dengan aki-

bat perlakuan dengan senyawa NaOH

(4, 5, 6) yang dapat mencapai pe-

ningkatan koefisien cerna sampai 20£

unit.

Mekanisme peningkatan nilai koefi-

sien cerna jerami padi akibat kombina-

si perlakuan senyawa NaCl dan iradiasi

sinar gamma belum diketahui secara

pasti. Hal ini memerlukan penelitian

lebih lanjut yang bersifat dasar. Mes-

kipun demikian, beberapa hasil peneliti-

an terdahulu mungkin dapat membantu

untuk memahami peningkatan koefisien

cerna tersebut.

1. Iradiasi sinar gamma atau sinar

katode berenergi tinggi dapat menye-

babkan peningkatan solubilitas bahan

yang diradiasi (2), yang selanjut-

nya meningkatkan nilai koefisien

cerna bahan tersebut.

2. Perlakuan iradiasi pada percobaan

ini mungkin menyebabkan terbentuknya

radikal atau ion yang menstimulnsi

degradasi polimer selulosa jer: ...m i

padi. Hal tersebut dimungkinkan ka-

rena iradiasi dilakukan dalam su-

asana kandungan H_0 yang tinggi, dan

iradiasi ini dapat menghasilkan OH,

H, dan H?C" yang memiliki kematn-

puan mendegradasi selulosa (12).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil percobaan ini

dapat diambil beberapa kesimpulan dan

saran, antara lain sebagai berikut.

Kombinasi perlakuan iradiasi sinar

gamma dan senyawa NaCl secara nyata

(P<0,01) dapat meningkatkan nilai koe-

fisien cerna bahan kering jerami padi.

Tingkat dosis iradiasi dan kon-

sentrasi yang optimal untuk perlakuan

kombinasi tersebut adalah 10 Mrad dan

1% konsentrasi senyawa NaCl.

Penelitian lebih lanjut masih di-

perlukan untuk mengetahui mek^nisme

peningkatan nilai koefisien cerna aki-

bat kotnbinasi perlakuan iradiasi si-

nar gamma dan senyawa NaCl. Selain itu,

perlu dilakukan percobaan makanan (fee-

ding trial) untuk mengetahui penga-

ruh biologis dan nilai ekonomis jerami

padi yang telah mengalami perlakuan

tersebut sebagai bahan makanan ternak.
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Tabel 1. Komposisi jerami padi yang
digunakan dalam percobaan.

Macam analisis Hasil (%)

Bahan kerxng
Abu
Protein kasar
Bahan organik
Koefisien cerna

93,8
31,3
5,8

68,7
38,8

Tabel 2. Hasil pengamatan nilai koefisien cerna (dinyatakan dalam
bahan kering jerami padi pasca perlakuan dengan senyawa
NaCl + iradiasi sinar gamma.

Perlakuan

Iradiasi sinar gamma

Dos is

(Mrad)

0
5
10
15

Rata-rata

Konsentrasi NaCl

0

38,8
40,8
41,0
41,5

40,7

1

40,8
43,6
45,6
48,1

44,5

(%)

2

40,9
43,1
44,8
45,6

43,6

Rata-rata

40,2
42,5
43,8
45,1

Nilai koefisien cerna merupakan rataan dari 3 ulangan.
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Tabel 3. Sidik ragam ni la i koefisien cerna bahan kering jerami padi
akibat perlakuan senyawa NaCl + iradiasi sinar gamma.

Sumber

Perlakuan
Senyawa NaCl
Iradiasi
Interaksi

F hitting

11,30**
26,79**
20,34**

1,61 tn

F tabel

0,05

2,62
3,40
i,01
2,51

0,01

3,90
5,61
4,72
3,67

** = Berbeda nyata P < 0,01
tn = tidak nyata

Tabel 4. Hasil uji BNJ (Beda Nyata Jujur) terhadap n i la i rata-rata
koefisien cerna bahan kering jerami padi pasca perlakuan.

Perlakuan I Nilai rata-rata Perlakuan II Nilai rata-rata
Senyawa NaCl koefisien cerna Iradiasi sinar gamma koefisien cerna

(%} (Mrad) (%)

40,7°

4 4 , S V

43,6 b

0

S

10

IS

40,2°

42,5

43,8

4S.1*

ab
.be

Nilai rata-rata koefisien cerna pada kolom yang sama dan berbeda
superskrip adalah berbeda nyata pada tingkat P'<0,01

D1SKUSI

BUDI TANGENDJAJA :

Bagairaana mekanisme peningkatan daya

cerna (yang kecil tapi nyata) oleh

perlakuan NaCl ? Apa dasar penikiran

atau hipotesis sehingga NaCl dipilih

sebagai perlakuan ?

perlakuan ialah senyawa NaCl sudah

biasa diberikan kepada ternak, relatif

mudah didapat, raurah harganya, dan se-

bagai sumber halida yang oleh peneli-

ti terdahulu telah dibuktikan bahwa

iradiasi dalam suasana halida dapat

meningkatkan kerja enzim selulase.

ZAINAL ABIDIN :

Mekanisme peningkatan daya cerna akibat

kombinasi perlakuan belurn diketahui se-

hingga perlu dilakukan penelitian le-

bih " lanjut yang merupakan penelitian

dasar.

Dasar pemikiran penggunaan KaCl sebagai

MUCHSON A. :

Jerami yang digunakan berasal dari padi

varietas apa ?

ZAINAL ABIDIN :

Jerami padi berasal dari padi varietas

Atomita I.
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PENGUJIAN RADIOVAKSIN KOKSIDIOSIS PADA AY AM BROILER DI KOTAMADYA
SURABAYA

Darmawan*, Sukardji Partodihardjo**, dan Imam Suryanto*

ABSTRAK

PENGUJIAN RADIOVAKSIN KOKSIDIOSIS PADA AYAM BROILER DI KOTAMADYA SURABAYA. Pehelitian bertujuan
untuk mengetahui keamaflan, daya kekebalan, dan lamanya masa kekebalan radiovaksin koksidiosis yang
dibuat di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN. Radiovaksin disiapkan dengan menggunakan media
alhidrogel dan diinaktifkan dengan dosis iradiasi 125 Gy. Uji lapangan dil2kuk3n di dua lokasi, yaitu
Rungkut Menanggal dan PuSvetma, Surabaya, menggunakan anak ayam jenis Arbor acres sebanyak 105 ekor yang
dibagi menjadi dua kelompok,yakni 60 ekor divaksinasi dan 45 ekor tidak divaksinasi sebagai kontrol. Uji
tantang dilakukan 2 minggu, 4 minggu, dan 6 minggu setelah vaksinasi dengan 10 ookista ganas. Parameter
yang digunakan ialah cingkat kematian, pertambahan berat badan dan nisbah albumin/globulin yang
dianalisis secara elektroforesis. Hasil penelitian nenunjukkan bahwa di dua lokasi peternakan tersebut
ayam kontrol memperlihatkan tanda sajcit, kematian dan berak darah. Pada pemeriksaan Patologi Anatomi,
caecum ayam tersebut mengalami perdarahan dan ditemukan ookista pada mukosanya, sedangkan semua ayam
yang divaksinasi tidak uiemperlihatkan gejala sakit. Pertambahan berat badan ayatf yang divaksinasi yang
kemudian ditantang lebih besar daripada ayam kontrol yang ditantang.

ABSTRACT

COCCIDIOSIS RADIOVACCIN TEST ON BROILER CHICKEN IN SURABAYA. A study of radiovaccin produced by
PAIR-BATAN was carried out to examine safety, potenscy and duration of immunity of the vaccin.
Radiovaccine was prepared in alhidrogel media and inactivation by irradiation was don with a dose of 125
Gy. Field test was located at two places, i . e . at Rungkut menanggal and Pusvetma, Surabaya. The test was
done on 105 chickens of Arbor acres which divided into two groups. Groups on which consisting of 60
chickens were vaccinated at the age of 10 days whereas group two as a control group which consisting of
15 chickens were not vaccinated. Challenge test was carried out at two weeks, four weeks and six weeks
after vaccination by inoculating with 10 virulent oocysts. The parameters used in this research were
mortality rates , weight gained and albumin/globulin ratio analysed by electroforesis. The results of the
study revealed that a l l of the control chickens shoved a sign sickness, haemorrhagic diarrrhea. Severe
haemorrhagic was apparent in the caecum and large amount of oocysts were found in r.he mocous. All
vaccinated chickens showed neither sign of tickness nor macroscopic changes. The average weight gained
of the vaccinated groups with challenge was more than that the control group challenge.

PENDAHULUAN

Koksidiosis sekum adalah penyakit

yang disebabkan oleh Eimeria tenella.

Menurut ANDERSON yang dikutip oleh AS-

HADI (1) penyakit ini terutama inenye-

rang usus buntu, tetapi kadang-ka-

dang cepat juga meluas hingga usus

halus bagian belakarig, rektum dan bursa

Fabr ic i i .

* Pusat Veterinaria Farma, Surabaya
** Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

Secara ekonomis, penyakit koksidi-

osis sangat merugikan. Di negara naju,

dengan sistem pemeliharaan kesehatan

ayara yang memadai serta memenuhi per-

syaratan, kerugian akibat penyakit ini

masih mencolok. Di Attierika Serikat di-

perlukan pengeluaran biaya sebesar 50

sampai 60 juta dollar tiap tahun se-

bagai akibat koksidiosis pada ayam.

Umumnya koksidiosis ini menyerang

ayam inuda uraur 4 minggu,sedangkan ayam

uciur 1 minggu lebih tahan. Walaupun
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demikian, anak ayam umur I hari dapat

terinfeksi. Ayam yang Lebih tua biasa-

nya telah kebal dan menjadi pembawa

penyakit (carrier) karena telah menda-

paL infeksi ringan atau berat pada

waktu muda. MAYHEW (2) menyatakan bahwa

bila ayam dipelihara bebas dari infeksi

coccidia, kepekaan teriiadap Eimeria

tenella pada ayam muda maupun ayam tua

adalah sama. Itenurut ASHADI (1) raorta-

litas penyakit ini dapat mencapai 90%

dan morbiditasnya tinggi. Koksidiosis

secara mencolok juga mempengaruhi per-

tumbuhan berat badan dan penurunan

koefisien makanan (feed efficiency).

Pertumbuhan dapat tertunda paling se-

dikit selama 12 minggu dibandingkan

dengan ayam normal (3). Ayam petelur

umur 6 - 8 minggu bila tnenderita koksi-

diosis kelak produksi telurnya akan

17,74% lebib rendah daripada ayan yang

tidak pernah terserang. Eagi ayam yang

pernah menderita koksidiosis berat ke-

mudian sembuh, roaka masa bertelurnya

akan terlambat rata-rata selama 5 mi-

nggu.

Penelitian ini bertujuan untuk me-

ngetahui keamanan, daya kekcbalan, dan

laraanya masa kekebalan radiovaksin kok-

sidiosis. Vaksin telah disiapkan de-

ngan media alhidrogel (4) dan diinak-

tifkan dengan menggunakan iradiasi 125

Gy memakai pelindung 10%. Sumber yang

digunakan untuk meradiasi ialali CO-60

Gamma Cell 220, buatan Atomic Energy of

Canada Ltd (5).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan ayam

Broiler strain Arbor acres sebanyak iC"

ekor. Ayam dibagi 2 kelompok, yaitu 6>?

ekor divaksinasi (V) dan 45 ekor tidak

divaksinasi (K) sebagai kontrol. Selama

percobaan,ayam tidak diberi apapun dan

diberi pakan yang telah dijemur diterik

matahari atau telah dipasteurisasi se-

lama 4 8 jam pada suhu 60 C.

Percobaan dilakukan di 2 lokasi,

yaitu di Pusvetma dan Peternakan ayam

milik Kasbullah di Rungkut Menanggal,

Surabaya.

Vaksin yang diuji dibuat oleh

PAIR-BATAN, Jakarta. Inaktifasi vaksin

dilakukan dengan radiasi Gamma Cobalt

60 dosis 125 Gy dengan laju dosis 962

Gy/jam. Vaksin disiapkan dalam media

alhidrogel.

Ccuvx Ua.kA4.naAA,. Ayam umur 10 hari

dipu.Tsakan kira-kira 3 jam. Ayam dibagi

2 kelompok, mas ing-mas ing terdiri atas

30 ekor. Tiap kelompok diberi air minum

terdiri atas 100 ml air suling ditambah

10 ml vaksin sehingga tiap ekor mene-

rima 100 ..P00 ookista.

Cam Uji Tantang. Dilakukan pada 2

minggu, 4 minggu, dan 6 minggu pasca

vaksinasi. Tiap uji tantang digunakan

20 ekor ayam yang telah divaksinasi dan

15 ekor yang tidak divaksinasi sebagai

kontrol. Pada mulanya, ayam dipuasakan

selama 3 jam kemudian ditantang dengan

penbcrian minuman yang mengandung ooki-
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sta berspora. Kelompok vaksinasi dibe-

ri minuman terdiri atas 10 ml suspen-

si ookista d'itambah 100 ml akuades.

Kelompok kontrol diberi tninum terdiri

atas 7.5 ml suspensi ookista ditambah

75 ml akuades. Tiap ekor akan menerima

100.000 ookista berspora.

Ccuta. Uji. Sznologl. Sebelum dilaku-

kan uji tantang,ayam diambil darahnya

untuk uji serologi. Serum darah yang

terkumpul diukur kadar protein total

dan nisbah albumin/globulin dengan me-

tode elektroforesis serta pembacaan

spektrofotometrik pada 525 nm, seperti

yang dilakukan MUHAMMAD FARUQ (6), HAWK

(7), JATKAR et̂  auU (8), dan SUKARDJI

dkk (9).

Pe.ngamcutan KtivuA, Observasi dila-

kukan selama 14 hari pasca tantangan.

Selaraa observasi dilakukan pengamatan

untuk mengetahui adanya ayam yang men-

derita sakit atau mati, ada tidaknya

darah dalam faeces, pemeriksaan natif

faeces untuk melihat adanya ookista.

Ayam yang mati dibedah bangkainya untuk

pemeriksaan patologi anatomi (PA), ter-

utama pada usus buntunya. Pada hari ke

8 pasca tantangan, dari kedua kelom-

pok diambil secara acak masing-masing 2

ekor dan disembelih untuk pemeriksaan

PA, terutama pada usus buntunya. Juga

dilihat adanya ookista pada kerokan

mukosa usus buntu. Ayam ditimbang berat

badannya sebelum dan sesudah 7 hari

setelah vaksinasi serta sebelum dan

sesudah 7 hari setelah uji tantang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil percobaan di Pusvetraa, 5

hari setelah vaksinasi ayam tampak

lesu, tidak ada berak darah. Pada hari

ke 8 ayam kelihatan sehat kembali. Pada

percobaan di Rungkut, 6 hari setelah

vaksinasi ayam tampak lesu, tidak ada

berak darah, dan sehat keinbali pada

hari ke 8.

Uji tantang 2 minggu pasca vaksi-

nasi (Tabel 1), pada peternakan Pus-

vetma, ayam kontrol berak darah dan me-

nunjukkan gejala sakit (4/15) mulai

hari ke 6. Ayam yang divaksinasi tidak

mengalami berak darah, kematian atau

tnenunjukkan gejala sakit. Ayam kontrol

mati 3 ekor (3/15) pada hari ke 6 pasca

tantangan. Pemeriksaan PA terlihat la-

esi, perdarahan berat dan pembesaran

pada usus buntunya. Pemeriksaan natif

kerokan mukosa usus buntu, banyak dite-

mukan ookista. Pada peternakan Rung-

kut, ayam kontrol berak darah dan me-

nunjukkan gejala sakit (3/15) mulai

hari ke 6. Ayam yang divaksinasi tidak

mengalami berak darah, kematian atau

menunjukkan gejala sakit. Ayam kontrol

mati 2 ekor (2/15) pada hari ke 6 pas-

ca tantangan. Pemeriksaan PA terlihat

laesi, perdarahan berat dan pembesaran

pada usus buntu. Pemeriksaan natif

kerokan mukosa usus buntu, banyak di-

temukan ookista. Pada hari ke 8 pasca
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tantangan, dari kedua kelompok ayara pe-

ternakan Pusvetma dan Rungkut diambil 2

ekor dan disembelih untuk pemeriksaan

PA. Ayain kontrol menunjukkan laesi

berat dan perdarahan berat pada usus

buntu, pada kerokan mukosa ditemukan

banyak ookista. Pada ayam yang divak-

sinasi, laesi dan perdarahan ringan,

ookista sedikit.

Uji tantang 4 minggu pasca vak-

sinasi (Tabel 2), pada peternakan Pus-

vetma dan Rungkut, ayam kontrol dan

ayam yang divaksinasi tidak ada yang

mengalami kematian. Pada hari ke 5 ayam

kontrol berak darah dan ada yang me-

nunjukkan gejala sakit sebanyak 2 ekor

(2/15). Ayam yang divaksinasi tidak

menunjukkan berak darah atau gejala

sakit. Pada hari ke 8, ayam dari kedua

kelompok disembelih mas ing-mas ing 2

ekor untuk pemeriksaan PA. Ayam kontrol

menunjukkan laesi dan perdarahan berat

pada usus buntu, pada kerokan mukosa

ditemukan banyak ookista. Pada ayam

yang divaksinasi, laesi dan perdarahan

ringan, ookista sedikit.

Uji tantang 6 minggu pasca vaksi-

nasi (Tabel 3), pada peternakan Pus-

vetma dan Rungkut, ayam kontrol, dan

ayam yang divaksinasi menunjukkan gam-

baran yang sama dengan keadaan pada uji

tantang 4 minggu pasca vaksinasi. Pada

hari ke 5 ayam kontrol berak darah dan

menunjukkan gejala sakit sebanyak 1

ekor (1/15).

Hasil uii nisbah albumin/globulin

(Tabel 4) menunujukkan bahwa ayam yang

divaksin menunjukkan angka yang lebih

kecil dibandingkan dengan ayam koni./o '

dengan perbedaan yang sangat nyara

(P<0,01). Hal ini menunjukkan adanya

kekebalan pada ayam yang telah divak-

sinasi .

Pada penimbangan berat badan (Ta-

bel 5) ternyata ayam yang divaksinasi,

pertambahan berat badannya tidak menun-

jukkan perbedaan yang nyata dengan ayam

kontrol. Penimbangan berat badan ayam

sebelum dan sesudah ditantang, ayara

yang divaksinasi menunjukkan pertam-

bahan berat badan yang lebih taesar

daripada ayam kontrol yang ditantang.

Perbedaan pertambahan berat badan ini

nyata (P<0,05) pada uji tantang 6

minggu pasca vaksinasi di peternakan

Pusvetma dan Rungkut dan sangat nyata

(P<0,01) pada uji tantang 2 minggu

pasca vaksinasi di peternakan Rungkut.

KESIMPULAN

I. Radiovaksin koksidiosis aman dipakai

pada ayam broiler kondisi lapangan

sebab tidak menimbulkan kematian pa-

da ayam yang divaksinasi.

2. Mempunyai daya kekebalan yang baik

sampai ayam broiler dipotong, yaitu

umur kurang lebih 6 minggu.

3. Radiovaksin koksidiosis tidak mempe-

ngaruhi pertambahan berat badan pada

ayam broiler sesudah divaksinasi.

4. Ayam yang divaksin kemudian ditan-
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tang, ternyata pertambahan beraL ba-

dan lebih besar daripada ayatn kon-

trol yang ditantang.
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Tabel 1. Kasil observasi ayam sesudah tantangan pada
2 mlnggu posca vaksinasi.

Kelompok
ay am

Berak
darah

Sakit Mati Pemeriksaan PA usus buntu pada
hari ke-8

Pusvetma

K Hari ke-6 4/1S 3/15 Laesi dan perdarahan berat pada
usus buntu, ookista banyak

Laesi dan perdarahan ringan
pada usus buntu, ookista sedikit

Hari ke-6 3/15 2/15 Laesi dan perdarahan berat pada
usus buntu, ookista banyak

Laesi dan perdarahan ringan
pada usus buntu, ookista sedikit

Tabel 2. Hasil observasi ayam sesudah tantangan pada
A minggu pasca vaksinasi.

Kelompok
ayam

Berak
darah

Sakit Mati Peperiksaan PA usus buntu pada
hari ke-8

Pusvetma

K

V

Hari.ke-5 2/1S

Rungkut
K Hari ke-5 2/15

Laesi dan perdarahan berat pada
usus buntu, ookista banyak
Laesi dan perdarahan ringan
pada usus buntu, ookista sedikit,

Laesi dan perdarahan berat pada
usus buntu, ookista banyak
Laesi dan perdarahan ringan
pada usus buntu, ookista sedikit

Tabel 3. Hasil observasi ayaro sesudah tantangan pada
6 minggu pasca vaksinasi.

Kelompok Berak
ayam darah

Sakit Mati Pemeriksaan PA usus buntu pada
hari ke-8

Pusvetma
K Hari ke-5 1/15

Rungkut
K Hari ke-5 1/15

V

Laesi dan perdarahan berat pada
usus buntu, ookista banyak

Laesi dan perdarahan ringan
pada usus buntu, ookista sedikit

Laesi dan perdarahan berat pada
usus buntu, ookista banyak
Laesi dan perdarahan berat pada
usus buntu, ookista banyak
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Tabel 4. Hasil uji nisbah albumin/globulin.

Lokasi Tingkat
kepercayaan

Pusvetma

Rungkut

30 51 1,4990 _+0,792 1,0720+^0,621 P<0,01

30 48 1,5260^0,613 1,1130^0,624 P<0,01

Tabel 5. Rata-rata pertumbuhan berat badan ayam sebelum dan
7 hari sesudah vaksinasi serta sebelum dan 7 hari
sesudah uj i tantang (dalam gram).

Keloropok ay am pasca
vaksinasi

Challenge
2 ogpasca
vaksinasi

Challenge
4 mg pasca
vaksinasi

Challenge
6 mg pasca
vaksinasi

Pusvetma
V
K<

Rungkut

V
K

177,5
179,5

181
177,S

275,5
262,5

279,5
238,5

b
b

289
284

286
282

,5
345
324

342
319

,S

,s
.5

a
a

c
c

a a ,
b b

c c = berbeda significant ( P < 0,05 )
= berbeda sangat significant ( P<0,01 )

DISKUS1

BINTORO H . S . :

Rendahnya angka mortalitas pada ayam

yang diberi radiovaksin, apakah juga

disebabkan oleh koksidiostat yang sudah

terkandung di dalam ransum ? Ransum

komersial umumnya sudah diberi kok-

sidiostat.

DARMAWAN :

Pendapat Anda benar, penelitian bertu-

juan untuk mengetahui keamanan dan

kekebalan ayam untuk aplikasi di lapa-

ngan yang pada kenyataannya peternak

banyak memakai ransum komersial yang

mengandung koksidiostat. Namun, perlu

diingatkan nantinya akan timbul strain

koksidia yang tahan terhadap obat ?

(dry resistant strain) sehingga vaksi-

nasi tetap masih dibutuhkan.

RUSTAM :

Berapa dosis inokulasi radiovaksin yang

ditoleransi oleh ternak ayam ? Bagaima-

na kalau dosis inokulasi lebih besar

daripada dosis inokulasi toleransi

tersebut ?

DARMAWAN :

Dosis optimal radiovaksin 100.000 ooki-

sta, sedang dosis yang lebih tinggi
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pada penelitian yang lalu, yaitu

150.000 dan 200.000 ookista hasilnya

lidak berbeda.

C. HENDRATNO :

Apakah menurut Anda ada pengaruh perbe-

daan lingkungan, misalnya perbedaan

kelembapan, suhu, dan ketinggian daerah

lahan pada hasil penelitian secara

keseluruhan ? Pertanyaan ini dihubung-

kan dengan hasil penelitian terdahulu

yang pernah dilakukan.

DARMAUAN :

Hasil penelitian di Malang dan Surabaya

pada uji tantang praktis tidak memper-

lihatkan perbedaan, walaupun waktu per-

cobaan berbeda.

BINTORO H.S. :

Bila dibandingkan dengan vaksin kpksi-

diosis yang sudah banyak beredar saat

ini, mana yang lebih efektif diguna-

kan, radiovaksin atau vaksin yang telah

banyak beredar ?

DARMAWAN :

Pada saat ini kami belum mendapatkan

informasi raengenai adanya vaksin kok-

sidiosis untuk ayam di pasaran be-

bas.

ZAINAL ABIDIN :

Pada sinopsis dikatakan; "Pada pemerik-

saan natif kerokan mukosa usus buntu

banyak ditemukan ookista ( +++ )".

Pertanyaan : Apa batasan banyak pada

pernyataan tersebut ?

DARMAWAN :

Yang dimaksud dengan banyak ( +++ ) "i

sini ialah kalau pada preparat nati;

kerokan mukosa pada bidang pandangan di

mikroskop ditemukan lebih dari 10

ookista.

DESMAYATI Z. :

1. Dalam pakan percobaan Anda, apakah

ransum dicampur sendiri atau ransum

komersiaJ ? Apabila ayam percobaan

Anda diberi ransum koinersial, ttiaka

ayam kontrol tetap meneritna koksidi-

ostat yang ada di dalam pakannya.

Mohon penjelasan ?

2. Pada halaman 34, bar is terakhir,

dinyatakan bahwa kelompok 2 diberi

strain ganas 7,5 ml. Apakah yang

dimaksud kel' -npolc 2 di sini adalah

kelompok kontrol ?

3. Berapa dosis optimum pemberian ra-

diovuksin koksidiosis pada ayam

pedaging/petelur menurut utnur ayam ?

Apakah perlu dilakukan vaksinasi

ulang setelah vaksinasi 1 seperti

halnya pada MD (Newcastle Diseases)

4. Apakah ada efek samping radiovaksin

tersebut terhadap manusia yang makan

daging dan telur ayam yang diberi

vaksin koksidiosis 1

DARMAWAN :

1. Pada pemakaian ransum komersial yang
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mengandung koksidiostat, pada ayam

kontrol ternyata masih ada yang

menderita sakit dan mati, walaupun

persentasenya kecil. Pada ayam yang

divaksinasi tidak ditemukan perso-

alan seperti pada kontrol.

2. Yang dimaksud adalah ayam kontrol.

3. Untuk ayam pedaging/petelur, dosis

optimum 100.000 ookista untuk segala

umur. Untuk ayam Layer, vaksinasi

ulang dapat dilakukan pada umur 5- 6

bulan.

4. Menurut pengalaraan tidak ada efek

samping pada orang yang makan daging

dan telur ayam yang diberi radio-

vaksin koksidiosis.

SUHARYONO :

1. Ayam muda yang berumur 4 minggu

kurang tahan terhadap koksidiosis

jika dibandingkan dengan ayan yang

berumur 1 minggu. Mohon penjelasan

mengapa umur 1 minggu lebih tahan

jika dibandingkan dengan 4 minggu ?

2. Mengapa Anda tidak mencoba meneliti

radiovaksin koksidiosis untuk jenis

layer ?

DARMAWAN :

I. Ayam uraur 1 minggu masih mempunyai

daya tahan bawaan terhadap koksi-

diosis dari induknya, sedangkan ayam

umur 4 minggu daya tahan ini telah

menurun sehingga ayam menjadi peka

lagi terhadap koksidiosis. Bila ayam

dipelihara pada kondisi bebas koksi-

diosis, kepekaan ayam tidak ber-

beda untuk semua uraur.

2. Jenis Layer telah saya teliti sebe-

lumnya, yaitu di Kotamadya Suraba-

ya, Malang, dan Singosari.
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STUDI TENTANG RADIOVAKSIN CACING Haemonchus conforms DALAM MEDIA

ALHIDROGEL PADA DOMBA

Sukardj i Par tod ihard jo* , M. Ar i f in* , dan Murnihati I . *

ABSTRAK

STUDI TENTANG RADIOVAKSIN CACING Haemonchus contortus DALAM MEDIA ALHIDROGEL PADA DOMBA. Pengaruh
radiasi sinar gamma kobalt - 60 terhadap larva ketiga (L,) cacing H. contortus yang diinokulasikan pada
anak domba umur 7-9 bulan telah d i t e l i c i . Inokulasi 2000 L, strain Balitvct Bogor yang telah
diradias i di PAIR - BATAN, kemudian diberikan tantangan 2000 L, strain ganas. Parameter yang diamati
adalah : produksi telur cacing, tingkat anaemia dan pertambahan berat badan per ekor per hari. Basil
penel i t ian yang diperoleh adalah sebagai berikut : produksi te lur cacing rata - rata per ekor anak dom-
ba adalah kelompok K ( Kelompok Kontrol ) - 662 epg *_ 224,64; R. (Kelompok Radiasi 550 Gy) « 62 epg +_
33,33; R2 (kelonpok Radiasi 600 Gy) - 142 epg *_ 126,41; R (Kelompok Radiasi 650 Gy) - 180 epg •_ 139,76.
Gejala penyakit yang secara k l in i s yang karakterist ik ialah anaemia (K - 26,671 *_ 1,09; R. • 27,362 •_
1,28; R - 27,2672 +_ 0,68 dan R, - 26,562 + 0 ,76 . Pertambahan berat badan rata-rata pada lingkungan
hidup per ekor per hari; K - 0,052 kg +_ 0,006; R - 0,071 kg + 0,005; R - 0,0615 kg *_ 0,009; R -
0,053 kg +_ 0 ,011. Pengaruh perlakuan radiasi dibandingkan dengan kontrol sangat nyata P < 0,01 sedangkan
perbedaan antarperlakuan sangat nyata P < 0 ,01 .

ABSTRACT

A STUDY ON RAD1OVACCIN OF THE Haenonchus contortus WORM WITH ALHIDROGEL MEDIA IN SHEEPS. The effect
of Co gamma rays on the third larvae of H. contortus inoculated to the lamb of 7-9 month old was
studied. Inoculation of 2000 L, Balitvet Bogor s tra in which has been irradiated in CAIR - BATAN, then
i t was given challenger 2000 L, pacogenic s t ra in . The parameters observed are : production of eggs,
stage of anaemia and weight gain of the lambs per day. Result of the research are as folows : The
average of eggs production of worm in each lambs of Control Group (K) - 662 epg +_ 224,64; R| ( Radiati-
on Group at 550 Gy ) - 62 epg *_ 33,33; R, (Radiation Group at 600 Gy) - 142 epg *_ 126,41; R, (Radiation
Group at 650 Gy) - 180 epg *_ 139,76. The spec i f i c c l i n i c a l symtoms were anaemia ; K - 26,672 *_ 1,09; R,.
- 27,36 2 +_ 1,28; R. - 27,2672 *_ 0 ,68; and R. - 26,562 *_ 0 ,76. Average weight gain of the surviving
animals was K - 0,052 kg *_ 0,011; R, - 0,071 kg *_ 0,005; R? - 0,0615 kg ^ 0,009 and Rj - 0,053 kg •_
0,011. The group inoculated with irradiate L, compared with control were highly s igni f icant d i -
fferent at P < 0,01; while among the 5 group were respect ively highly s ignif icant at P < 0 ,01 .

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penyakit cacing yang

disebabkan oleh Haemonchus contortus,

yang menyerang ternak domba, kambing,

s ip i , dan lain-lainnya, belum banyak

diteliti ,khususnya dalam pembuatan vak-

sin. Cacing dewasa dan larva dapat me-

nyebabkan perubahan histopatologi pa- •

da mukosa abomasura pada ternak domba

yang ter infeksi , hal ini sesuai dengan

pendapat dari LEE and SHARPE ( ! ) . BE-

' Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

RIAJAYA dkk. (2) menyatakan bahwa ka-

sus penyakit ini ditemukan sampai 80%

pada ternak damba di lapangan,contoh di

Cariu Bogor. Menurut PERANGINANGIN,

dkk. (3) hasil pemeriksaan cacing gas-

tro intest inal pada t inja katnbing dan

domba di 13 kabupaten Sumatra Utara dan

Aceh menyatakan dari jumlah spesimen

A53 kambing yang diperiksa, 405 (89,4%)

posit if dan dari 136 domba terdapat 131

(96,3%) posit if .

Menurut SUKARDJI dkk. (4), radiasi

dapat digunakan untuk r.iembuat vaksin,
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yaitu radiovaksin koksidiosis. Radio-

vaksin tersebut telah berhasil diuji

secara lapangan oleh PUSVETMA Suraba-

ya. Beberapa peneliti terdahulu telah

nencoba meradiasi beberapa jenis para-

sit dengan menggunakan sumber radi-

asi, antara lain sinar gamma kobalt 60

dosis radissi 30 Gy untuk metacercaria

dari cacing F. gigantica pada ternak

sapi, dan penggunaan sinar X dosis 20

Kr inokulasi 3000 metacercaria dari

cacing F. hepatica pada ternak sapi

oleh T0MANEX (5). BITAKARAMIRE (6) te-

lah mencoba menggunakan sinar gamma do-

sis 200 - 800 Gy dan sinar X dosis 20-

60 Kr. BORAY yarg dikutip oleh BITAKA-

RANMIRE (6) telah melakukan peneli-

tian dengan menggunakan radiasi sinar X

dosis 20 Kr. URQUHART (7) menggunakan

sinar X pada larva cacing li. contortus,

dengan menggunakan dotnba umur 7 bulan

untuk percobaannya. CUPERLOVIC (8) te-

lah meradiasi metacercaria pada dosis

12 dan 30 Gy, yang diinokulasikan pada

kelinci. Dalam penelitian ini telah di-

gunakan adjuvan dalam radiovaksin di

niana menurut SJAMSUDIN (9) penggunaan

adjuvan akan dapat meningkatkan mutu

vaksin dan memperpanjang waktu keke-

balan.

Tujuan dari penelitian ini ialah

untuk mendapatkan radiovaksin dari ca-

cing H. contortus dengan menggunakan

teknik nuklir.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan 12

ekor anak domba betina berumur antora

7- 9 bulan. Penentuan umur anak tfi.^b-

yang digunakan dalam penelition ; ,

sesuai dengan pendapat URQUHART (7)

yang dalara penelitiannya menggunakan

anak domba umur 7 bulan ke atas. Se-

belum digunakan dalam penel'tian, semuu

anak domba diuii terhadap infeksi H.

>"•' contortus alamiah. Secara individu di-

amati tinjanya untuk diperiksa secara

mikroskopis dengan alat penghitung te-

lur cacing dari WKITLOCK (10) dengan

tnenggunakan satuan tiap gram tinja (egg

per gram faeces = epg). Kadar PCV (Pac-

ked̂  Cell Volume) diukur dengan menggu-

nakan mikrohematokrit HANSLEY yang di-

pusing, hasilnya diayatakan dalam per-

sen. Selama dalam penelitian,anak domba

diberi rumput dari suatu daerah yang

bebas pengaruh pengembalaan ternak don-

ba lainnya. Rumput tersebut dicuci de-

ngan kalium permanganat.

Cara radiasi larva ketiga (^^)

yang diperoleh dari Balitvet Bogov,

adalah sebagai berikut : sumber radiasi

yang digunakan ialah gamma cell—220,

buatan Atommic Energy of Canada Ltd.

dengan laju dosis 1246 Gy/jam. Dosis

radiasi yang digunakan ; 550 Gy (R ),

600 Gy (R 2), dan 650 Gy (R 3), dan

dibandingkan dengan tanpa radiasi -

/ Kontrol (K). Inokulasi larva radiasi
i
sejumlah 2000 L_, dalam media alhi-

drogel 50%, dengan tantangan 2000 L
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galur ganas. Evaluasi potensi pengaruh

larva radiasi didasarkan atas produksi

telur cacing, tingkat anaemia (dengan

pengukuran PCV) serta pertambahan berat

badan rata - rata per ekor domba per

hari .

Rancangan. percobaan yang digu-

nakan dalatn penel it ian ini ialah ran-

cangan kelompok, dengan menggunakan do-

sis radiasi sebagai perlakuan dengan 4

kali ulangan. Uii antarporlakuan digu-

nakan uji Duncan menurut SNEDECOR, dkk

(11), FEDERER (12) dan QUILFORD dkk

(13).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh radiasi pada larva ketiga

(L. ) cacing H. cotitortus dibandingkan

dengan Kontrol untuk parameter produksi

cacing rata-rata p^r ekor damba dari

bahan yang diambil 1angsung dari anus

dengan cara explorasi rectum, ialah se-

bagai berikut : R = 62 epg + 33,33;

R2 = 142 epg + 126,4 1; R3 = 180 +_

139,76 dibandingkan dengan K - 66 1,74

epg + 224,64. Hasil pengamatan produksi

telur cacing ini dapat dilihat pada

Tabel 1. Terlihat bahwa R. mempunyai

nilai terendah. Hal ini perlu diper-

hatikan karena menurut pendapat CUL-

BERTSON (14) j ika suatu individu di-

vaksinasi kemudian direinfeksi dan ter-

nyata juralah parasit yang dihasil-

kan kembali sangat berkurang, maka kea-

daan tersebut dapat dianggap telah

menunjukkan adanya suatu reaksi keke-

balan. Akibat radiasi banyak larva ti-

dak dapat niencapai daur hidup yang sefn-

purna, seperti yang dikemukakan oleh

TOMANEX (5) dan BITAKARAMIRE (6). Per-

lakuan yang menggunakan radiasi diban-

dingkan dengan kontrol mempunyai pe-

ngaruh yang sangat nyata pada produksi

larva L (P < 0,01), sedang uji antar-

perlakuan menurut DUNCAN juga memberi-

kan pengaruh yang nyata (P < 0,01).

Ternyata hasil produksi telur cacing

yang timbul kembali pada perlakuan

radiasi rata-rata rendah dibanding-

kan dengan Kontrol, dan produksi telur

cacing yang terendah adalah pada
perlakuan R , berarti telah ada ten-

densi kekebalan yang dip|roleh. Untuk

dapat memperlihatkan geja}a dini ter-

hadap penyakit Haemonchiasis, perlu di-

lakukan pengecekan tingkat anaemia,

yang diukur berdasarkan persentase PCV

dari bahan serum darah domba. Pada ge-

jala. dini ini, telur cacing kadang-

kadang belum dapat dilihat secara mi-

kroskopis (15). Hasil pengamatan per-

sentase PCV yang diperoleh ialah se-

bagai berikut : R * 27,36% +_ 1,28;

R = 27,267% +_ 0,68; R3 = 26,56% +

0,76; dan K = 26,67% +_ 1,09. Pada

perlakuan R ternyata hasil persentase

PCV lebih tinggi daripada. perlakuan

yang lain, berarti kerusafean eritrosit

rendah dibandingkan perlaRuan Kontrol,

hal. ini sesuai dengan pendapat HANDOKO

dkk. (16). Hasil dari pengamatan kadar

persentase PCV dapat dilihat pada Ta-
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bel 2.

Perlakuan yang menggunakan radiasi

R., mempunyai pertambahan berat badan

rata-rata lebih tinggi daripada per-

lakuan Kontrol. Pertambahan berat badan

. rata-rata paling tinggi adalah R .

Pengamatan pengukuran pertambahan berat

• badan rata-rata selama periode peneli-

tian, K = 0.052 kg +_ 0,006, Rj = 0,071

kg +_ 0,005; R2 = 0,0615 kg +_ 0,009; dan

R, =0,05 kg + 0,011. Hal ini disebab-

kan tingkat infeksi pada perlakuan ra-

diasi lebih ringan daripada Kontrol,

meskipun menurut DARGIE (15) intake

makanan tidak dapat dibedakan dengan

jelas. Hasil pengamatan pertambahan be-

rat badan rata-rata ini dapat dilihat

pada Tabel 3.

Penelitian SUKARDJI dkk. (17) se-

belumnya telah memberikan informasi

bahwa dosis 500 Gy dapat memberikan

harapan kekebalan pada domba, di tnana

mempunyai keunggulan produksi telur

rendah, tingkat infeksi (anaemia) ri-

ngan daripada Kontrol.

KESIMPULAN

Pengaruh radiasi R = 550 Gy pada

larva ketiga (L.) cacing H. contortus

dari hasil pengamatan ketiga parame- •

ter, perlu mendapat perhatian sebab :

1. Produksi telur cacing rata-ra-

ta rendah 62 epg ^ 33,33; berarti

tingkat infeksi ringan, berarti ada

tendensi kekebalan.
» f.
2. Kadar PCV rats-rata persentasenya

pada R( = 27,36% +_ 1,28; berarti

tingkat anaemia ringan, sebab tidak

banyak mengalami kerusakan eritro-

sit.

3. Pertambahan berat badan rata-rata

anak domba per hari per ekor pada R.

adalah yang tertinggi dibandingkan

dengan perlakuan radiasi yang lain

raaupun Kontrol.

4. Secara keseluruhan, perlakuan yang

menggunakan radiasi R. baik rata

rata produksi telur cacing, persen-

tase PCV dan pertambahan berat badan

lebih baik daripada perlakuan radi-

asi yang lain maupun kontrol.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis nengucapkan terima kasih

kepada Balitvet Bogor yang telah "mem-

beri bantuan dalam penyediaan galur

larva,ketiga (L,), sehingga dapat ter-

selenggaranya penelitian ini. Terima

kasih disampaikan pula kepada Sdr.

Dinardi, Santoso, dan Yusneti yang te-

lah inembantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. LEE. C.D.N.L., and SHARPE, M.J.,
Scanning electron microscopy of
biopsy spesimens removed a co-
lonoscope from the abomasura of
sheep infected wit Haemonchus
contortus, Parasitology 90 (1985)
357.

2. BERIAJAYA, PATOUTOMO, S., dan SUTE-
DJO, R., "Fluktuasi jumlah telur
cacing netnatoda pada domba rakyat

360



ai daerah Cariu Bogor", Proceed-
ing Seminar Penelitian Peternak-
an, Ciawi, Bogor (1982).

3. PERANGINANGIN, T.D., dan HERYANTO,
A., Penyidikan penyakit pada ter-
nak kambing, domba dan kelinci di
Sumatra Utara dan Daerah Isti-
mewa Aceh. Laporan Tahunan hasil
penyidikan penyakit hewan di
Indonesia periode tahun 1983
1984, Direktorat Kesehatan Hewan,
Jakarta ( 1985).

4. PARTODIHARDJO, S., SUTEDJO, R., SRI
ASMINAH, ISKANDAR, M., dan DANI-
US, J., "Pengaruh radiasi si-
nar gamma dengan dosis optimal
terhadap produksi dan daya keke-
balan yang ditimbulkan oleh Eme-
rla tenella", Seminar Penyakit
Reproduksi dan Unggas (Risalah
Seminar Tugu, (1980), Lembaga Pe-
nelitian Penyakit Hewan, Bogor
(1980) 237.

5. TOMANEX, J., "Subcutaneous inmuni-
zation of Guinea pig with D. vi-
viparus larvae attenuated by x-
irradiation" Isotopes and Radi-
ation in Parasitology II (Proc.
Panel Vienna,
(1970) 15.

1969), IAEA, Vienna

6. BITAKARAMIRE, P.K., "Preliminary
studies on the immunization of
cattle against fascioliasis us-
ing-gamma irradiated metacerca-
ria of Fasciola gigantica", Iso-
topes and Radiation in Parasito-
logy III (Proc. Panel Kabete,
1971), IAEA, Vienna (1973) 23.

7. URQUHART, G.M., and JARRET, E.E.E.
"Relationship of age to the immu-
ne response in helmint infecti-
ons", Isotopes and Radiation in
Parasitology II (Proc. Panel Vi-
enna, 1969) IAEA, Vienna (1970)
1.

8. MOVSESIJAN, K. CUPERLOVIC, "Patho-
physiology and immunology of
infections with non-irradiated

and irradiated metacercare of
Fasciola hepatica ", Isotpes and
Radiation in Parasitology II
(Proc. Panel Vienna, 1969), IAEA,
Vienna (1970) 23.

9. SJAMSUDIN, A., Tentang vaksin adju-
van, lembaga Penelitian Penyakit
Hewan, Bulletin LPPH IX 14 (1977)
56.

10. WHITL0CK, H.V., The Whitlock - Uni-
versal McMaster Slide, apparatus
and techniques for counting hel-
minth eggs, Univ. of Sydney, Syd-
ney (1978).

11. SNEDECOR, G.W., and COCHRAN, G.W.,
Statistical Methods, The Iowa
State Colege Press, Ames., USA
(1959).

12. FEDERER, W.T., Experimental Design,
Theory and Aplication, McMillan,
New York (1955).

13. QUILFORD, JP., and FRUCHTER, E.,
Fundamental Statistic in Psycho-
logy and Education, Fifth Ed.
(1973)

14. CULBERTSON, J.T., Immunity Against
animal Parasites, Columbia Uni-
versity Press, New York (194 1).

15. DARGIE, J.D., "Helmint disease of
cattle, sheep and horses in Euro-
pe", Proceedings of a Symposium
held at the University of Glas-
gow Veterinary School Scotland,
Spring (1973).

16. HANDOKO, N.S., and HENDERSON.,A.K.,
Helminthiasis dan pengaruhnya pa-
da gambaran darah domba ekor
gemuk di Kabupaten DT II Bogor,
Bulletin LPPH VIII 21 (1981) 19.

17. PARTODIHARDJO, S., ARIFIN, M., dan
ISKANDAR, M., Studi tentang radi-
ovaksin cac ing Ha&monchus cozt-
tortus dalam tubuh anak domba,
Majalah BATAN XVI 4 (1983) 76.

361



Tabel 1. Produksi telur cacing pada iradiasi 550 Gy (R^), 600 Gy (R2),
650 Gy (R3), dan Kontrol (K).

Ulangan

I
II

III
IV

Jumlah

Jumlah rata-rata

K

902,5
803,32
458,33
482,81

2646,96

661,74-^224,64 62

Perlakuan

*2

egg Per gram

100 329,5
74 100,86
54 75
21 60,73

249

,25+33

566,09

,33 141,52 +_ 126,41

«3

370
200

80
70

720

180+_ 139,76

Tabel 2. Pengaruh perlakuan iradiasi terhadap Packed Cell Volume (PCV).

Ulangan

I
ir ' :

III
IV

Jumlah

Jumlah rata-rata

K

27,94
26,63
25,28
26,81

106,66

26,67^1,09

Perlakuan *)

R l

29,07
27,634
26,30
26,45

109,454
i . . .

27,36^1,28

R2

%

27,86
26,92
27,82
26,47

109,07

27,267+0,68

R3

27,37
25,67
26,24
26,96

106,24

26,56^0,76

*) K = kontrol
R = 550 Gy
RI= 600 Gy
R^= 650 Gy
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Tabel 3. Pertambahan bobot badan rata-rata anak domba per hari
per ekor akibat perlakuan radiasi.

Ulangan

I
II
III
IV

K

0,046
0,052
0,061
0,049

Rl

0,076
0,071
0,068
0,069

Perlakuan *)

R2

. .. kg

0,054
0,069
0,071
0,052

R3

0,049
0,053
0,043
0,068

Jumlah

Jumlah rata-rata 0

0

,052

,208

+ 0,006 0

0

,071

,284

^0,005 0

0,246

,0615+0,009 0

0

,053

,213

+ 0,011

K
R

= kontrol
= 550 Gy
= 600 Gy
= 650 Gy

DISKUSI SUKARDJI :

T.HERAWATI :

1. Dari Tabel 1. diduga ragam galat

pada tiap kelompok perlakuan adalah

heterogen. Telah diketahui bahwa sa-

lah satu asumsi penggunaan sidik

ragam adalah kehomogenan ragam ga-

lat. Oleh karena itu, apakah telah

diuji atau dikoreksi terlebih dahu-

lu ?

2. Gambaran 1 (Histogram antara tingkat

radiasi dan produksi telur cacing)

menunjukkan bahwa tingkat radiasi

merupakan pengubah diskrit. Saya

ingin tahu apakah tingkat radiasi

iuga bisa bersifat continue ?

1. Perbedaan galat adalah untuk tiap

kelompok sebab saya selalu mengguna-

kan rancangan acak kelompok. Seperti

biasa dihitung derajat bebas, kua-

drat tengah, jumlah kuadrat dalam

derajat bebas pada perlakuan, kelom-

pok, dan acak. Dalam uii antarperla-

kuan dihitung perbedaan antarkelom-

pok dikurangi kelompok berikutnya

kemudian dicari dalam taabel LSR.

2. Pengaruh radiasi secara mutagenic

akan berlanjut. Akan tetapi, karena

penelitian ini bersifat aplikasi,

maka tidak dihitung efek mutagenic

tersebut.
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ZAINAL ABIDIN :

Dalam percobaan diamati pertambahan

berat badan.

1. Ransum yang digunakan berupa apa 1

2. Apakah konsumsi makanan juga diama-

ti ?

3. Dalam pemberian makan, apakah dila-

kukan secara individu atau berkelom-

pok ?

SUKARDJI :

1. Ransum berupa rumput lapangan dan

bahan penguat.

2. Tidak diamati, sebab dari segi per—

tumbuhan, dengan ransum yang diberi-

kan telah dapat menjamin baik per-

tumbuhan maupun reproduksi yang ba-

ik.

3 Secara kelompok.

SUHARYONO :

1. Pada penelitian Anda, ransum yang

diberikan kepada domba terdiri atas

apa, dan berapa kg/Bk, per ekor.

2. Apakah Anda juga mengamati telur ca-

cing yang ada dalam ransuci, terutama

pada rumput dan bagaimana cara meng-

atasi jika dalam ransum terdapat ca-

cing.

SUKARDJI :

1. Rumput + bahan penguat : + dedak +

dedak jagung; + pada waktu tertentu

mineral ditambahkan; + NaCl (garam).

Biaya tidak dihitung sebab fokus

penelitian adalah parameter klinis,

bukan ransumnya.

2. Rumput di dalam lokasi PAIR ternyata

negatif terhadap L_ karena merupakan

daerah tertutup. Bila ada cacing,

ransum diberi kalium permanganat.

GUNAWAN :

Mohon penjelasan mengenai meningkatnya

produksi telur cacing pada dosis yang

semakin tinggi dan hubungannya dengan

percobaan Anda.

SUKARDJI :

Para peneliti mencari orientasi dosis

bervariasi, DUNCAN (1983) dari Inggris

memakai dosis antara 400 dan 600 Gy.

Ternyata pada dosis 600 gy produksi te-

lur caciftg masih tinggi dan peneliti-

an ini masih berlanjut dengan mengguna-

kan dosis yang lebih tinggi.

C. HENDRATNO :

Apakah antara R., R-, dan R_ dapat di-

nyatakan berbeda nyata ?

SUKARDJI :

R., R , R. pengaruhnya nyata pada P <

0,0].
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PENENTUAN IMUNOGENITAS POTENSIAL TERHADAP TRYPANOSOMIASIS

Murnihati Iskandar*, Muchson Arifin*, dan Soekardji Partodihardjo*

ABSTRAK

PENENTUAN IMUNOGENITAS POTENSIAL TERHADAP TRIPANOSOMIASIS. Usaha untuk memperoleh kekebalan
terhadap tripanosomiasis telah diteliti dengan mempergunakan mencic sebagai hewan percobaan. T. evansi
yang diradiasi dengan sinar Gamma dosis 300, 350, dan 400 Gy diinokulasikan pada kelompok mencic secara
intraperitoneal. Dosis inokulasi Cerdiri atas 2 x 10 dan 4 x 10 tripanosoma. Imunisasi diberikan dua
kali dengan selang waktu ^ hari. Tantangan dengan 1 x 10 T, evansi yang tidak diradiasi diberikan 14
hari setelah inokulasi kedua. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa inokulasi dengan tripanosoma yang
diradiasi 300 Gy dapat menumbuhkan imunogenitas potensial. Dosis inokulasi sebanyak 2 x 10 dan 4 x 10
tidak menyebabkan perbedaan inunogenitas.

ABSTRACT

THE DETERMINATION OF POTENTIAL IMMUNOGENICITY AGAINST TRIPANOSOMIASIS. An attempt to produce
immunity agains t trypanosomiasis were inves t iga ted , using mice as experimental animals. T. evansi
exposed to a Gamma i r r a d i a t i o n dose of 300, 350, and 400 Gy were inoculated incraperitoneally into
groups of mice. The inoculat ion dose cons i s t of 2 x 10 and 4 x 10 trypanosqmes. Immunizing inoculation
were given twice a t i n t e r v a l s of 7 days. Challenge inoculation with I x 10 non-irradiated T. e v a n s i
were given 14 days a f t e r the second immunizing inocula t ion . Results obtained shewed that inoculation
with trypanosomes exposed to 300 Gy could grow poten t ia l immunogenicity. Inoculat ion dose of 2 x 10 and
4 x 10 showed no di f ferences in immunogenicity.

PENDAHULUAN

R a d i a s i t e l a h lama d i k e t a h u i d a -

pat menghilangkan keinfektifan t r ipa-

nosoma pada taraf tidak mematikan atau

mempengaruhi moti1itasnya ( I ) .

Manfaat yang sangat besar dapat

diperoleh dalam pengembangan vaksin me-

nggunakan parasit yang dilemahkan de-

ngan radias i . Telah menjadi kenyataan,

bahwa parasit yang masih dalam keadaan

hidup dan noninfektif memberikan ke-

kebalan yang sangat tinggi pada hewan

percobaan, bila dibandingkan kekebalan

yang timbul karena infeksi alam, atau

penggunaan vaksin parasit yang sudah

mati (2).

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

Beberapa peneliti (3, 4, 5) telah

melakukan inokulasi tripanosoma yang

dilemahkan dengan radiasi pada hewan

percobaan dengan tujuan untuk mempero-

leh kekebalan efektif.

Usaha untuk mendapatkan kekebalan

pada hewan percobaan terhadap tripano-

somiasis telah dilakukan oleh banyak

peneliti dengan jalan tnengimunisasi se-

cara tunggal atau secara berulang.

DUXBURY dan SADUN (6) melaporkan bah-

wa T. rhodosiense yang diradiasi dapat

memberikan daya tahan yang tinggi pada

nencit dan tikus putih terhadap tan-

tangan yang diberikan. Dikatakannya,

bahwa dosis imunisasi tunggal memberi-

kan kekebalan yang rendah, sedangkan

inunisasi ganda memberikan kekebalan
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yang lebih tinggi pada hewan percobaan.

Demikian pula YADEV dkk. (7) telah

melakukan percobaan daya imunitas Plas-

modium berghei yang diradiasi sinar-

ganyna untuk mendapatkan kekebalan pada

tikus putih dan mencit. Hasil perco-

baan inenunjukkan bahwa pada umumnya

persentase mencit yang hidup setelah

diberi tantangan akan meningkat, bila

dosis imunisasi ditingkatkan (lebih da-

ri satu kali imunisasi).

Penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mendapatkan dosis imunisa-

si yang me/nberikan kekebalan terting-

gi pada hewan percobaan.

BAHAN DAN METODt

Percobaan ini nienp,p,unakan men-

cit jantan dan betina sebanyak 340

ekor, berumur antara 2 - 3 bulan, dan

mempunyai berat sekitar 30 g. Mencit

tersebut berasal dari Bagian Biomedis

Puslitbang Departemen Kesehatan, Jakar-

ta.

Galur T. evansi diperoleh dari Ba-

lai Penelitian Veteriner Bogor pada ta-

hun 1982 yang kemudian diketnbangbiak-

kan da lam tubuh mencit di Pusat Aplika-

si Isotop dan Radiasi, Batan.

Tripanosoma yang akan diradiasi

diambil dari darah hewan yang sudah

terinfeksi berat melalui jantung dengan

memakai heparin sebagai antikoagulan.

Darah yang banyak mengandung tripanoso-

ma (10 tripanosotna/nl), kemudian di-

saring melalui Di-etil aminoetil (DE-

AE) cellulose dengan Phosphate Gluco-

se Buffer Saline (PGBS) pH 8,0 sebagai

bufer. Pemisahan tripanosoma dilakukan

dengan netode LANHAM (8). Kandungan

tripanosoma dalam suspensi dihitung de-

ngan nenggunakan bilik hitung NEUBA-

UER pada tingkat pengenceran 200 kali.

Sebanyak 10 ml suspensi tripanosoma

yang diketahui jumlahnya diiuasukkan ke

dalam botol-botol plastik, kemudian

diradiasi dengan dosis 300, 350, dan

400 Gy. Iradiasi dilakukan dengan mema-

kai Irradiator Gamma Cell 220 dengan

laju dosis 1036 Gy/jam. Kelompok taen-

cit yang masing-masing terdiri atas 10

ekor diinokulasi dengan tripanosoma

yang diradiasi secara intraperitoneal.

Perlakuan yang dicobakan diringkas dan

disajikan pada Tabel 1. Imunisasi dila-

kukan dua kali dengan selang waktu 7

hari. Empat belas hari setelah inoku-

lasi kedua kelompok mencit diberi tan-
3

tangan dengan 1 x 10 tripanosoma ga-

nas (tidak diradiasi).

Tujuh perlakuan imunisasi diatur

dalam rancangan acak kelompok dengan 4

ulangan.

Pemeriksaan darah perifer diambi1

dari ujung ekor mencit yang dilakukan

secara rutin setiap hari atau pada

selang waktu tertentu untuk roelihat

ada-tidakuya tripanosoma serta juralah

mencit yang tahan terhadap tantangan

diamati. Peraeriksaan dilakukan sampai

30 hari setelah tantangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Per tama-tatna yang diaiaati ialah

keadaan mencit setelah inokulasi. Pe-

meriksaan mikroskipik 24 jam setelah

perlakuan ditetnukan tripanosoma da] am

darah mencit yang diinokulasi dengan

tripanosoma tidak diradiasi (0 Gy), ke-

natian 100% terjadi pada hari ke 3,25 -

4,04 (Tabel 2). Sedangkan kelompok men-

cit yang diinokulasi dengan tripanoso-

ma yang diradiasi tetap hidup sampai

pada saat akan ditantang (21 hari se-

telah inokulasi). DUXBURY dan SADUN (6)

mendapatkan mencit yang diinokulasi

dengan T. rhodesiense yang tidak dira-

diasi mati antara hari keCiga dan ke-

lima (rata-rata hari ke 3,6), sedang

mencit yang diinokulasi dengan tripa-

nosoma yang diradiasi dosis 175,4 Gy-

1403,2 Gy tetap hidup. Kenyataan ter-

sebut rienunjukkan dnyn infektifitas

tripanosorna hil;in^ .-a1:i!>;>t r>nliasi.

Penganatan berikutnya dilakukan

terhadap respons kekebalan yang ditirn-

bulkan oleh kelompok mencit yang diimu-

nisasi denoan tr ipano.soma yang diradi-

asi .

FREGENE dkk. (9) mengatakan bah-

wa tingkat kekebalan yang ditimbul-

kan dapat ditentukan oleh persentase

hewan percobaan yang hidup setelah di-

beri tantangan.

Pengamatan mikroskopik pada saat 4

hari setelah pemberian tantangan menun-

jukkan adanya tripanosoma dalam darah

mencit yang tidak diimunisasi. Kelom-

pok ini mengalami kematian 100% pada

rata-rata hari ke 7,2. Sedangkan kelom-

pok yang mendapatkan perlakuan imuni-

sasi yang menjadi positif keraudian mati

setelah tantangan, daya tahan hidup-

nya lebih lama bila dibandingkan ke-

lompok kontrol dengan nilai tertinggi

12 hari (Tabel 3). Di samping itu,

persentase mencit yang hidup cukup

tinggi.yaitu 85%. Ini menunjukkan ada-

nya respons kekebalan dalam tubuh men-

cit.

Analisis Sidik Ragam pada Tabel 5

menunjukkan bahwa perlakuan imunisasi

berpengaruh sangat nyata terhadap per-

sentase mencit yang hidup setelah di-

beri tantangan.

Tingginya persentase mencit yang

hidup disebabkan oleh imunitas yang di-

timbulkan akibat inokulasi tripano-

soma yang diradiasi pada mencit. Dengan

demikian, radiasi dapat meningkatkan

imunogenitas tripanosoma. Karena itu,

perlakuan iaiunisasi pada mencit berbeda

sangat nyata, bila dibandingkan dengan

kontrol (Tabel 6). Namun,secara statis-

tik antarperlakuan imunisasi menunjuk-

kan nilai yang tidak berbeda nyata. Hal

ini berarti bahwa dosi3 radiasi 300,

350, dan 400 Gy pada tripanoscaia membe-

rikan respons kekebalan sama finggi pa-

da mencit. Demikian juga dosis inokulasi

2 x 10 dan 4 x 10 tidak menunjukkan

perbedaan yang nyata. Walaupun secara

statistik tidak berbeda nyata, perla-

kuan imunisasi dengan tripanosoma yang
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diradiasi 350 Gy mempunyai nilai rata-

rata lebih tinggi dibandingkan perla-

kuan imunisasi dengan tripanosoma yang

diradiasi 300 dan 400 Gy.

DUXBURY dan SADUN (6) mendapatkan

bahwa dosis 200 - 1000 Gy pada T. rho-

desiense memberikan kekebalan sama ti-

nggi pada hewan percobaan mencit. De-

ngan demikian,dosis optimal pada pene-

litian ini adalah 300 Gy. Sedang dosis

inokulasi 2 x 10 dan 4 x 10 memberi-

kan respons sama. Hal ini sesuai pula

dengan anjuran FREGENE dkk. (9) yang

mengatakan bahwa untuk mengurangi dera-

jat kerusakan pada parasit yang dile-

raahkan dengan radiasi dan kemungkinan

hilangnya/menurunnya daya pacu kekebal-

an, agar menggunakan dosis radiasi ren-

dah.

Dosis optimal pada penelitian ini

mendekati dosis optimal yang diperoleh

FREGENE dkk. (9), yaitu dengan imuni-

sasi ganda mendapatkan dosis 42.000 R

(368 Gy) untuk T. brucei yang menberi-

kan kekebalan tertinggi pada tikus pu-

tih. Perbedaan tersebut mungkin dise-

babkan oleh perbedaan spesies tripano-

soma dan hewan percobaan yang diguna-

kan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh,

penelitian masih perlu dilanjutkan un-

tuk mendapatkan persentase mencit yang

hidup setelah tantangan menjadi lebih

tinggi, kemungkinan dengan jalan pembe-

rian adjuvant ataupun dengan meningkat-

kan dosis imunisas:.

KESIMPULAN

Inokulasi hewan percobaan dengan

parasit tripanosoma yang diradiasi do-

sis 300, 350, dan 400 Gy dapat menum-

buhkan imunogenitas potensial. Dosis
6 4

inokulasi sebanyak 2 x 10 dan 4 x 10

per hewan percobaan tidak menyebabkan

perbedaan imunogenitas. Dengan demikian,

dalam rangka pembuatan vaksin tripano-

somiasis dengan iradiasi sebaiknya di-

gunakan dosis terendah, yaitu 300 Gy

untuk mencegah kemungkinan hilangnya

atau penurunan daya pacu kekebalan.

Percobaan-percobaan lanjutan masih per-

lu dilakukan untuk meningkatkan imuno-

genitas atau lamanya hewan bertahan hi-

dup terhadap infeksi parasit tripanoso-

ma.
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Tabel 1. Ringkasan perlakuan.

No.

6.

7.

Sandi
perlakuan

Keterangan

1.

2 .

3 .

4 .

°2

°4

300

300

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma tidak dira-
diasi (0 Gy) sebanyaK 2 x 106

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma tidak dira-
diasi (0 Gy) sebanyak 4 x 106

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma iradiasi
dosis 300 Gy sebanyak 2 x 10^

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma iradiasi
dosis 300 Gy sebanyak 4 x 106

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma iradiasi
dosis 350 Gy sebanyak 2 x 106

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma iradiasi
dosis 350 Gy sebanyak 4 x 106

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma iradiasi
dosis 400 Gy sebanyak 2 x 106

Mencit diinokulasi dengan tripanosoma iradiasi
dosis 400 Gy sebanyak 4 x K ) 6

Mencit diinokulasi dengan bufer saja yang diguna-
kan sebagai kontrol (tanpa imunisasi)

350.

350,

400-

400,

Tabel 2. Daya tahan mencit terhadap inokulasi.

Dos is
radiasi
(Gy)

0
0

300
300
350
350
400
400

Dosis
inokulasi

(tripanosoma]

2 x io!j
4 x 10*
2 U O
4 x 1 0 °
2 x 1 0
4 x 10*
2 x 10*
4 x 106

Daya tahan
hidup

(hari)

3,25
4,04
> 21
> 21
> 21
> 21
> 21
> 21

Mencit yang
hidup

(%)

0
0

100
100
100
100
100
100

Tabel 3, Daya tahan mencit yang diimunisasi dengan .tripanosoma yang
diradiasi setelah ditantang dengan 1 x 10 tripanosoma ganas.

Dosis
radiasi

(Gy)

0
300
300
350
3S0
400
400

Dosis
inokulasi

(tripanosoma)

0 6
2 x 106

4 x 10°
2 x 10°
4 x 10°
2 * 10
4 X 10

Mencit yang
mati
(*)

100
IS
15
23,57
35
30

27,50

Rata-rata
kematian

(hari)

7,21
9,13

12
9,69
9 , 4
9,54
9,97

Mencit yang
hidup

(*)

0
85
85
76,43
65
70
72,50
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Tabel 4. Persentase mencit yang hidup setelah tantangan. Nilai in i adalah
h a s i l transformasi data as l i dengan / x+1.

Sandi
perlakuan

0

3002

3004

3S02

3504

400 2

4004

I

1,00

10,05

10,05

10,05

10,05

10,05

10,05

Ulangan

II

1,00

10,05

10,05

9,31

10,05

10,05

10,05

I I I

1,00

9,00

8,43

7,14

6,40
7,14

6,40

IV

1,00

7,81

8,43

8,43

4,58
5,57

7,14

Total

4,00

36,91

36,96

34,93

31,08

32,81

33,64

Rat a-rata

1,00

9,23

9,24

8,73

7,77

8,20

8,41

Tabel 5. Sidik Ragam persentase mencit yang hidup
setelah tantangan.

Sumber
keragaman hitung tabel

0.05 0.01

Perlakuan 36,47** 3,66 4,01

Keterangan :
** - herbeda sanp,at nyata (P<0,01)
KK = 12.9U

Tabel 6. Hasil uji RNJ terhadap nilai rata-rata
persentase mencit yang hidup setelah
tantangan.

Sandi perlakuan

0

3002

3004

3502

3504

4002

4004

Mencit yang hidup (%)

1,00 a
9,23 b

9,24 b
8,73 b
7,77 b
8,20 b

8,41 h

BNJ 5h • 2,24
BNJ 1% = 2,78
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DISKUSI

SUHARNI SADI :

Pacia kesimpulan, dosi.s 300 Gy T. evan-

si memberikan respons kekebalan terti-

nggi pada mencit. Apakah telah dicoba

pada hewan lain selain mencit, dan ba-

gairaana hasilnya ?

MURNIHATI I. :

Saya belum mencoba. Memang saya sudah

merencanakan untuk memakai tikus (rat)

pada penelitian yang akan datang.

ZAINAL ABIDIN :

Dalam mendiagnosis mencit yang terin-

feksi, apa batasan untuk menyatakan

"terinfeksi berat" ?

MURNIHATI I. :

Mencit yang terinfeksi berat, darahnya

mengandung penuh dengan cripanosoma

yang dapat dilihat dengan mikroskop.

Dengan membuat preparat segar, seluruh

lapangan penglihatan di mikroskop ter-

lihat penuh dengan tripanosoma.

GUNAWAN :

1. Apakah "tidak berbeda nyata"-nya ha-

sil imunitas pada dosis iradiasi itu

bukan karena interval dosis ira-

diasi yang terlalu pendek (300, 350,

400 Gy) ?

2. Melihat hasilnya, apakah tidak mung-

kin pada percobaan ini cukup de-

ngan dosis < 300 Gy ?

MURNIHATI I. :

1. Mungkin juga.

2. Dari hasil penilitian Saudara Much-

son Arifin ternyata dengan dosis 250

Gy persentase mencit yang hidup se-

telah diberi tantangan masih ren-

dah (20%).
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PENGARUH IRADIASI GANDA PADA DAYA TAHAN DAN SIFAT IMUNOGENITAS
Trypanasoma evansi

Muchson A.* , M u r n i h a t i I . * , dan S u K a r d j i P . *

ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI GANDA PADA DAYA TAHAN DAN SIFAT IMUNOGENITAS Trypanosom evansi. lradiasi ganda
sinar gamma celah dipelajari pengaruhnya pada T. evansi dalam usaha raendapatkan reaksi imunogenitas yang
baik. ilntuk keperluan tersebut, sejurolah mencit berumur 1,5 - 2,0 bulan dengan bobot badan 20 - 25 gram
digunakan dalam penelitian ini. Lima tingkatan dosis iradlasi, yaitu : 150, 175, 200, 225, dan 250 Gy
diperlakukan pada parasit dan dua tingkatan dosis inokulasi, yaitu 0,5 dan 1,0 juta parasic diperlakukan
pada mencit. Tantangan 1000 T. evansi yang tidak diiradiasi diberikan satu rcinggu secelih imunisasi.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa kelompok yang diimunisasi dengan parasic yang diiradiasi dengan dosis
230 Gy mempunyai umur lebih panjang setelah pemberian tantangan daripada kelompok lain. Per«ent«»e
raencit yang hidup setelah pemberian tantangan relatif kecil.

ABSTRACT

THE EFFECT OF DOUBLE IRRADIATION ON THE LIFE TIME AND IMMUNOGENITY OF Trypanosoma evansi.The effect
of double gamma irradiation on T. evansi have been studied to find an excellent imounogenic reaction.
This experiment was carried out using a number of 1.5 - 2.0 months old mice with 20 ~ 25 g body weight.
Five levels of irradiation dose, i.e. 150, 175, 200, 225, and 250 Gy were treated on the paraticea, and
two levels of inoculation, I.e. 0.5 and 1.0 million parasites were given to the mice. The challenge of
1000 unirradiated T. evansi was given one week after immunization. The results showed that group
immunized with parasites irradiated at 250 Gy had longer life time as compared with the other group*
after the challenge. The percentage of survival after getting challenge was relatively small.

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita maklutni, penyakit

merupakan salah satu faktor yang dapat

menimbulkan kerugian yang cukup besar

bagi suatu usaha peternakan. Kerugian

tersebut bisa berupa penurunan produksi

atau bahkan berupa kematian. Berbagai

usaha telah dilakukan untuk mengatasi

masalah penyakit tersebut. Pengobatan

misalnya adalah salah satu cara untuk

mengatasi penyebab penyakit, tetapi

frekuensi pemberian dan jutnlah obat

yang kurang tepat sering menimbulkan

sifat resisten terhadap obat pada pe-

nyebab penyakit (I)- Cara lain untuk

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

mengatasi masalah penyakit ialah dengan

melakukan vaksinasi pada ternak yang

sehat.

Parasit merupakan salah satu pe-

nyebab penyakit atau minimal menimbul-

kan kelainan serta kerugian pada in-

duk semangnya, bergantung pada ting-

kat dan sifat envektivitas parasit yang

bersangkutan. Dalam usaha inenanggula-

ngi penyakit, khususnya yang disebabkan

oleh parasit, beberapa peneliti (I - A)

telah memanfaatkan radiasi pengion un-

tuk mendapatkan suatu imunogen yang

potensial. Hasilnya menunjukkan bahwa

hewan yang diinokulasi dengan parasit

yang telah diiradiasi mampu menahan

infeksi tantangan yang diberikan.
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Dari percobaan yang telah karrii

lakukan Cerdahulu, ternyata dosts ira-

diasi 200 Gy dapat menghambat sifac in-

fektivitas Trypanosama evansi. Akan te-

tapi, sifat emunogenitas yang dihasil-

kan relatif masih sangat kecil. Pem-

berian pengaruh luar secara berulang

atau dengan cara pasase seperti yang

dilakukan oleh DUXBURY dan SADUN (2)

dapat mengbasilkan bahan imunogen yang

cukup potensial. Oleh karena itu, dalam

usaha mendapatkan imunogen yang baik,

maka dicoba memberikan iradiasi ganda

pada T. evansi. Daya proteksi dan sifat

imunogenitas yang titnbul akibat iradia-

si diuji pada hewan percobaan (nien-

cit).

BAHAN DAN METODE

Mencit yang digunakan berumur 1,5-

2,0 bulan dengan bobot badan 20 - 25

gram. Parasit yang digunakan ialah T.

evansi yang diperoleh dari Balai Pene-

litian Veteriner (Balitvet) Bogor. Per-

cobaan dilakukan dengan menggunakan

rancangan acak kelompok pada pola per-

cobaan faktorial.

Percobaan dilakukan dengan cara

menginokulasi sekelompok mencit (10

ekor)dengan T. evansi yang telah diira-

diasi dengan sinar gamma dengan dosis

200 Gy. Setelah berkembang biak, mencit

dibunuh untuk diambil darahnya yang

mengandung parasit tersebut. Kemudian,

parasit diiradiasi lagi dengan tingkat-

an dosis 150, 175, 200, 225, d'an 250

Gy, yang selanjutnya diinokulasikan la-

gi pada mencit dengan dosis inokulasi

0,5 dan 1,0 juta parasit untuk setiaj:

dosis iradiasi. Hewan percobaan ditem-

patkan dalam kandang-kandang terpisah

sesuai dengan kelompoknya, setiap ke-

lompok terdiri atas 35 - 40 ekor, dan

diberi makan serta minum secukupnya.

Tantangan dengan 1000 T. evansi yang

tidak diiradiasi diberikan seminggu se-

telah imunisasai. Pengamatan dila-

kukan setiap hari terhadap daerah pe-

riferi (raelalui ujung ekor) untuk me-

lihat perkembangan parasit. Selain itu,

dilihat juga gejala klinis dan jumlah

kematian mencit. Uji kualitatif imuni-

tas serum dilakukan dengan cara uji

aglutinasi menurut metode WILSON (5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase jumlah mencit yang po-

sitif terinfeksi T. evansi setelah imu-

nisasi dan umur mencit setelah diberi

tantangan menunjukkan bahwa perlaku-

an iradiasi mempunyai pengaruh terha-

dap parasit (Tabel 1). Hal ini se-

suai dengan pendapat DUXBURY dan SA-

DUN (2) yang menyatakan bahwa radiasi

pengion akan menghambat proses perkem-

bangbiakan Trypanosoma sp. Terlihat ju-

ga, bahwa antara dosis inokulasi 0,5 dan

1,0 juta parasit hasilnya tidak berbe-

da nyata. Keadaan ini tatnpaknya sesu-

ai dengan pendapat JENNINGS dkk. (6)

bahwa juinlah parasit yang diinokulasi-
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kan tidak berpengaruh terhadap muncul-

nya kembali parasit: dalam darah.

ZWEERINK dkk. (7) berpendapat bah-

wa daya imunitas terhadap infeksi pa-

rasit dapat dikecabui dari kelainan

yang terjadi pada hewan percobaan atau

induk semangnya, misalnya dari waktu

munculnya kembali parasit, atau kelain-

an serta kematian yang mungkin terja-

di pada induk semangnya. Dikatakan se-

lanjutnya, bahwa inokulasi dengan meng-

gunakan parasit yang dilemahkan atau

dinonaktifkan -merupakan suatu kemung-

kinan dalam pengerobangan vaksin yang

diharapkan. DUXBURY dan SADUN ( 1969)

yang dikutip oleh FREGNE dkk. (4) me-

nyatakan bahwa penggunaan iradiasi un-

tuk melemahkan Trypanosoma sp. tnerupa-

kan pula salah satu dasar pemikiran da-

lam pembuatan vaksin terhadap penyakit.

Dengan demikian,imunisasi dengan Trypa-

nosoma sp. yang telah diiradiasi diha-

rapkan dapat memberikan kekebalan se-

telah diinfeksikan kembali.

Pada percobaan ini digunakan T.

evansi yang telah mengalami iradiasi

ganda untuk mengip.unisasi mencit. Ter-

nyata hasil yang diperoleh antara do-

sis 150 dan 250 Gy variasinya sangat

besar (Tabel 2). Hal ini mungkin dise-

babkan oleh faktor perlakuan iradia-

si, sifat parasit, kondisi hewan per-

cobaan yang digunakan, atau faktor la-

in yang belum diketahui dengan pasti.

Terlihat juga bahwa daya tahan mencit

setelah pemberian tantangan relatif

singkat dan persentase yang hidup

terus masih kecil. Keadaan ini tampak-

nya tnendukung pendapat beberapa pene-

liti (8 - 10) bahwa parasit, khususnya

Trypanosoma sp. mempunyai mantel pu~

lindung yang selalu berubah-ubah. Di

samping itu, adanya variasi strain dan

antigen yang bersifat labil menyebab-

kan sulit dibentuk antibodi yang kuat

dan mantap oleh induk semangnya. Demi-

kian juga halnya hewan percobaan yang

digunakan akan berpengaruh terhadap

timbulnya reaksi imunitas (4).

Inokulasi mencit dengan T. evansi

yang tidak diiradiasi akan positif

terinfeksi dan mati semua dalam waktu

kurang lebih 3 hari. Bila dibandingkan

dengan keadaan tersebut maka dalam per-

cobaan ini jelas terlihat bahwa daya

tahan dan kematian mencit lebih pan-

jang, berkisar antara 8 dan 16 hari

setelah pemberian tantangan. Selanjut-

nya dapat dilihat juga di sini bahwa

pada kelompok yang diimunisasi dengan

T. evansi yang diiradiasi dengan dosis

250 Gy daya tahan mencit mencapai 16

dan 15 hari setelah pemberian tanta-

ngan, dengan persentase mencit yang

hidup terus 20 dan 16% untuk mas ing-ma-

sing dosis inokulasi 0,5 dan 1,0 juta

parasit.

Uji kualitatif imunitas serum de-

ngan cara uji aglutinasi (5) memberi-

kan hasil positif yang Vuiat pada ininggu

kedua setelah imunisasi. Hal ini menun-

jukkan adanya reaksi imunogenitas dalara
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t. ubuh mcncit (label 4 ) . Bertambah pan-

janp.nya daya tahan hidup mencit se-

tpi.ih pe-rnberian t ant arigari, berarti

bahwa imunisasi dengan para:; it irradi-

;is! dapat menghanbat perkembangbiakan

clan virulensi 21. evansi. Seperti yang

dikemukakan oleh DUXBURY dkk. (3) hewan

yang diinunisasi akan lebih lama berta-

han hidup daripada hewan yang tidak

diimunisasi terlcbih dahulu, walaupun

akhirnya raati juga karena infcksi tan-

tangan. Demikian pula ARIFIN dkk. (II),

MURNIHATI dkk. (12), dan SRI ASMINAH

dan MURNIHATI (13) me-nyatakan bahw;j

iradiasi dapat mcngh.imba t pcrkcnib.)nj>,b i-

nkan dan virulensi T- evansi, suh inp;ga

dapat memberikan imunitas dan daya

tahan hidup lebih panjang pada hewan

percobaan bila mcndapat tantangan.

Kelihatannya hasil-hasil peneliti-

an iradiasi terhadap Trypanosoma sp.

baik yang nenyangkut sifat imunogeni-

tas maupun resistensi yang ditimbulkan

masih sangat bervariasi, karena banyak

faktor yang ikut borpengaruh pada reak-

si imunogenitas (4 - 10). Untuk itu

perlj diteliti lebih lanjut dalam upaya

mendapatkan suatu imunogen yang poten-

s i a 1.

KESIMPULAN

Dari percobaan ini diperoleh basil,

bahwa persentase hewan yang tahan hidup

torus sctelah imunisasi dengan T. evan-

si iradiasi ganda lalu diberi tantang-

.m, masih sangat kecil. Dari beberapa

percobaan yang telah kami lakukan ter-

r.yata, bahwa dosis iradiasi antara 200

dan 250 Gy yang Tnu-n?,V.iti bisa dipaki-. i

untuk mendapatkan reaksi iraunogeui; ••«

yang baik dalam penelitian selan jut r>v.. .
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Tabel 1. Persentase jumlah mencit yang terinfeksi setelah imunisasi dan selang waktu
kematian serta persentase mencit hiHup setelah pemberian tantangan.

Dos is i radiasi
( Gy )

ISO

17S

200

225

250

Tingkat
inokulasi

(juta)

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

Jumlah mencit yang
mendapatkan

Imunisasi
Cekor)

40
40

35
35

40
40

35
35

40
40

Tantangan
(ekor)

35
29

33
30

17
16

30
30

36
36

Positif te r -
infeksi se -

— telah imuni-
sasi (%)

24
20

18
20

50
50

20
10

14
18

Selang waktu
kematian

(hari)

12,14
9,70

12,64
11,76

9,22
8,94

8,42
9,08

16,50
15,14

Mencit hi-
dup

16
10

8
2

6
8

2
2

20
16

Tabel 2. Selang waktu kematian mencit setelah diberi tantangan.

Dosis
iradiasi

(Gy)

150

175

200

225

250

Tingkat
inokulasi •

(juta)

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1.0

I

4,0
4,0

4,4
4,7

2,0
2,5

4.1
4,0

4,4
4.2

Kelompok (hari)

I I

2,7
2,5

4,0
5,2

4,0
2,0

3,4
3,3

4,1
5,5

I I I

21,0
15,0

28,0
15,7

15,1
10.2

10.3
10,7

8,8
9,5

IV

3,0
2.0

6,8
7,2

2,0
2,5

2.3
3,1

5,2
6,5

V

30,0
25,0

20,0
26,0

23,0
27,5

22,0
24,3

60,0
50,0

Rata-rata
(hari)

12,14
9,70

12,64
11,76

9,22
8,94

8,42
9,08

16,50
15,14
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Tabel 3. Sidik rayani selang waktu kematian mencit setelah
diberi tantanfjan.

Sumber keragaman F hitung F tabel

0

2

2

4

2

,05

,12

,61

,08

,61

0

2

3

7

3

,01

,88

,83

,31

,83

Perlakuan

Iradiasi (R)

Inokulasi (I)

Interaksi (RI)

0,216

0,455

0,051

0,019

tn

tn

tn
.tn

tn = tidak nyata pada P < 0,05

Tabel 4. Uji kualitatif imunitas serum.

Reaksi Pengambilan serum setelah imunisasi
( minggu )

II I I I IV

Antigen

* - reaksi / aglutinasi positif
- = reaksi/aglutinasi negatif
* = reaksi / aglutinasi meragukan (dubius)

DISKUSJ

SRI HARIANI SJ. :

Dosis imunisasi yang didapatkan di Luar

negeri dengan yang Anda temukan cukup

berbeda. Apakah hal ini tidak disebab-

kan oleh perlakuan yang diberikan pa-

da percobaan berbeda ? Atau mungkin ju-

ga disebabkan dose rate yang digunakan

berbeda. Kiranya perlu dicari informasi

yang lebih lengkap guna mendapatkan

keseragaman dosis.

MUCHSON ARIFIN :

Mungkin juga karena perlakuan yang

berbeda, tetapi yang jelas Trypanosoma

sp. umumnya mempunyai mantel yang se-

lalu berubah-berubah, variasi antigen

dan strain yang menyebabkan sulit di-

bentuk antibodi. Perbedaan dosis ira-

diasi juga bergantung pada species.

MARIA LINA R- :

Pada perlakuan iradiasi ganda, pertama

mencit diiradiasi dengan dosis 200 Gy,

kemudian dibunuh, diambil darahnya dan

psrasitnya; parasit kemudian diiradiasi

lagi. Apakah iradiasi yang dilakukan

pada mencit tidak mempengaruhi organ

lain sehingga matinya raencit bukan

karena infeksi dari Trypanosoma evan-
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si, tetapi karena organ-organ yang

terganggu akibat iradiasi ?

MUCHSON ARIFIN :

Yang diiradiasi bukan mencit

percobaan) roelainkan T. evansi.

(hewan

E.G. SIAGIAN :

!. Jenis-jenis ttipanosoina apa yang

terdapat di Indonesia ?

2. Kerugian apa yang ditimbulkannya,

dan bagaimana areal distribusinya di

Indonesia ?

MUCHSON ARIFIN :

1. Saya sendiri beluro tahu secara pasti

species Trypanosoma sp. yang ada di

Indonesia, tetapi T. evansi yang te-

lah banyak diteliti tersebar luas di

Indonesia.

2. Distribusi cukup luas di Indonesia.

Kerugiannya ialah turunnya pro-

duksi, tenaga kefja, dan kematian.

SUHARYONO :

1. Tripanosomiasis umumnya menyerang

hewan, tetapi dapat pula raetiulaT

kepada manusia. Bagaimana cara Anda

mengatasi agar tidak terjadi penu-

laran kepada manusia selaina pene-

litian tersebut ?

2. Selama penelitian ini Anda selalu

menggunakan mencit/tikus untuk per-

cobaan. Apakah Anda tidak ada ren-

cana ir.enggunakan hewan kerbau/ sapi.

MUCHSON ARIFIN :

1. T. evansi menyerartg hewan berdarah

panas, seperti kuda, sapi, kerbau,

gajah, dan unta, sedangkan yang me-

nyerang manusia ialah T. ganibii-

anse. Jadi,species^nya berbeda.

2. Hal ini disebabkan terbatasnya dana,

dan sebaiknya menggunakan hevjan yang

berbeda dengan hewan yang dipakai

untuk stok.
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PRODUKSI ANTI-ESTRADIOL SERU PAD A DOMBA

Supriyati Kompiang*, Y. Saepudin*, dan Anak Agung Ketut Alit*

ABSTRAK

PRODUKSI ANTI-ESTRADIOL SERUM PADA DOMBA. And estradiol serum telah dikembangkan di domba dengan
cara immunisasi. Dua domba betina diimunisasi secara aktif terhadap konyugat 170-Estradiol-17
Hemisuksinat-BSA. Emulsi antigen dalan 0,9Z NaCl-Freund's adjuvant 1:1 (1,5 mg/ml estradiol)
diinjeksikan secara subkutan pada daerah sekitar paha. Setiap minggu sampel darah diambil d.ari ternak
yang diimunisasi dari Jugular's Veins, sampel darah didiamkan agar menggumpal dan serum dipisahkan
dengan sentrifugasi. Titer antiserum diukur dengan netoda RIA seperti dijelaskan oleh Abraham. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa titer tertinggi 2 minggu setelah injeksi buster (47Z dan 56Z) untuk
antiserum 1/1000.

ABSTRACT

PRODUCTION OF ANTI-ESTRADIOL SERUM IN SHEEP. Anti estradiol serum has been raised in sheep by
immunization. Two adult sheep were actively immunized against )7B Estradiol-17 Hemisuccinate-BSA
conjugate. The emulsified antigen in 0.9Z NaCl-Freund's adjuvant 1:1 (1.5 mg/ml e»tr»diol) waa injected
subcutaneously at pelvic area. Every week is blood samples were obtained from the immunized animals from
the Jugular's Veins. Blood sanples were allowed to clot and serum was separated by centrifugal ion. Ticer
of antiserum was measured by RIA method as described by Abraham. The results indicated that Che highest
antiserum titers were noted 2 weeks after booster injection (47Z and 56Z) for antiserum 1/1000.

PENDAHULUAN

Radioimmunoassay adalah salah satu

cara untuk analisis hormon. Sejak tahun

1973 sampai sekarang perkembangannya

semakin pesat, penggunaan secara rutin

dengan menggunakan "Radioimmunoassay

Kit" dapat diperoleh di pasaran dalam

bentuk bahan baku yang sudah siap

dipakai. Salah satu kelemahan kit ini

ialah jumlah analisis/kit relatif kecil

dan kedaluarsaannya juga terbatas.

Prinsip Radioimmunoassay (RIA)

adalah kompetisi pengikatan hormon de-

ngan dan tanpa label radio-isotop ter-

hadap antibodi dari serum tersebut.

Ketelitian analisis sangat tergan-

* Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor

tung pada kemurnian antibodi (antise-

rum), yang sebaliknya ditentukan oleh

antigen yang digunakan (1). Selama ini

kebutuhan antiserum hortnon masih diim-

por dari negara-negara lain dengan sa-

ngat terbatas dan prosedur yang lama

serta biaya yang mahal. Menurut SCARA-

MUZZI dkk. (2) antisera steroid dapat

dikembangkan dengan cara immunisasi

ternak tertentu dengan suatu antigen.

Percobaan ini bertujuan mendapat-

kan anti-estradiol serum yang dapat

dipergunakan sebagai bahan dasar untuk

analisis hormon estradiol pada Labora-

torium RIA di Balitnak.

DAHAN DAN METODE

JmmunU>CU>A.. Antigen, konyugat-17B
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••is I rad i o 1 - 17 He mi .suks i n.it-BSA <J i perol i-'i

dari Signa Chemical Co. USA. Sebanyak 3

nig antigen dilarutkan daLam 2,5 ml 0.9%

Nail] dan ditambahkan 2,5 ml Freund's

adjuvant, dikocok sehingga terbentuk

enulsi. F^mulsi ini dibagi menjadi dua

b;igi.in dengan volume yang sair.a, ke-

mudian diinjeksikan aecara subkutan di

bagian atas lipat paha, pada mas ing-

mas ing domba dewasa yang beratnya se-

kitar 30 - 40 kg. Domba dipclihara di

kandang yang berukuran 2 x 3 m dan

diberi makanan rumput gajah dan konsen-

trat. Injeksi kedua (buster pertama)

dan ketiga (buster kedua) dilakukan

pada minggu keenam dan kese"belas dengan

banyaknya emulsi yang sama den,n.i!n

injeksi semula.

Darah diambil pada interval 1

minggu selama 12 minggu dari Vena Jugu-

laris. Darah diinkubasi pada suhu 27 C

selama 2 jam, kemudian serumnya dipi-

sahkan dengan sentrifugasi pada keee-

patan 3000 rpm.

RadioJjnmuno<U£,aij. Pcnentuan titer

dilakukan dengan mcniginkubasi suatu se-

ri larutan antiserum dengan sejumlah
3

estradiol hormon bertanda H dalam la-

rutan garam fosfat buffer (pH 7 - 8 )

pada suhu 4 C sampai terbentuknya re-

aksi antigen antibodi. Antigen-antibo-

di yang terikat dan yang bebas dipisah-

kan dengan menggunakan larutan arang

akt if.

Label estradiol berasal dari Amer-

sham, 1 mCi/nil Estradiol (2, 4,6, 7,

(n) H) dalam toluen-etanol diuapkan

dengan mengalirkan gas nitrogen san;pai

kering. Kemudian dilarutkan dalam 10 ml

metanol, dipipet 0,1 ml dan ditambahkar.

10 m] garam fosfat buffer dan dihitung

sanpai mencapai 10.000 cpm per 0,1 ml.

Larutan antiserum yang diperolt-h

dari percobaan ini dilarutkan dalan

1/100 dan 1/1000 dengan garam fosfat

buffer. Seratus mikroliter dari setiap

serum ditambahkan 0,1 ml buffer dan

dikocok. Kemudian ditambahkan 0,1 nl

label estradiol (10.000 cpm per 0,1 ml)

dan diinkubasi pada suhu 4 C selama 24

jam. Ke setiap tabung ditambahkan 1 ml

larutan arang aktif, lalu disentrifuga-

si pada suhu 4 C selama 15 menit de-

ngan kecepatan 2400 rptn. Larutan yang

terjadi (supernatan) dituangkan ke bo-

tol skintilasi dan ditambahkan 6 ml

larutan skintilan kemudian dihitung de-

n.pan nenggunakan alat pencacah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Domba lokal (Ovis aries) yang dii-

munasi dengan konyugat I78-Estradiol-

Henisuksinat-BSA sebanyak 1,5 mg dalan

1,23 ml emulsi NaCl dan Freund's adju-

vant cukup memberikan timbulnya rang-

sangan yang spesifik terhadap terben-

tuknya zat antibodi sebagai pengaruh

daya tubuh untuk memberikan reaksi

terhadap benda asing yang merangsang-

nya. Pengamatan yang dilakukan memper-

lihatkan bahv;a seminggu setelah diin-

jeksi pertarna telah terlihat adanya ti-
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ter, walaupun masih rendah 5 dan 6%

untuk antiserum 1/1000 seperti tercan-

tum pada Tabel ) . P.jda periode penyun-

tikan pertarca iaenpunyai kemampuan yang

terbatas, Hal ini menunjukkan bahwa

bila konsentrasi terlalu sedikit tidak

cukup kuat untuk menghasilkan antist;-

rum, sebaliknya bila terlalu banyak

tidak akan mencapai maksimum untuk

menghasilkan antibodi (3).

Perkenbangan antiserum sampai rai-

nggu keenam hanya nencapai titer 7 dan

8% untuk mas ing-mas ing domba seper-

ti terlihat lebih jelas pada Gambar 1.

Tetapi seminggu setelah injeksi ke-

dua (buster pertama), titer tr.ulai rne-

ningkat menjadi 29 dan 51% untuk ma-

sing-masing antiserum yang pengencer-

annya 1000 x. Titer tertinggi dicapai

dua minggu setelah injeksi kedua, yaitu

47 dan 56%, kemudian raenurun pada

tninggu berikutnyn sampai 27 d.jn 37%.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan Scarainuzzi dkk bahwa titer

tertinggi diperoleh antara 10 dan 14

hari setelah buster pertana untuk

steroid hormon yang disuntikkan ke

domba. Kenaikan titer antiserur.i setelah

buster akibat adanya reaksi tubuh ter-

hadap rangsangan yang ditimbulkan oleh

reaksi pertama (4). Titer kemudian me-

nurun lagi sampai 27% dan 37% pada tni-

nggu kelima setalah buster pertana.

Pada saat ini diberikan injeksi kerabali

dan ternyata titer meningkat kembali

pada tninggu berikutnya sebesar 36% dan

52% untuk antisrum 1/1000.

Potensi titer yang terbentuk ber-

beda-beda dari satu doraba dengan yang

lainnya. Hal yang sama sudah banyak

dilaporkan oleh peneliti-peneliti tcr-

dahulu (2). Hal ini merupakan variasi

biologis.

Kelainan lain yang terjadi pada

dotnba percobaan tnemperl ihatkan adanya

tanda-tanda abses seperti bisul-bisul

disekitar daerah suntikan yang dapat

dilihat dengan jelas, juga bulu-bulu

disekitar daerah suntikan terlihat ron-

tok. Hal ini mungkin disebabkan oleh

pengaruh dari Freund's Adjuvant.

Dari percobaan ini dapat disimpul-

kan, bahwa anti-estradiol serum dapat

dikembangkan pada domba dengan menggu-

nakan konyugan-178 estradiol-)7 Herai-

suksinat-BSA dengan titer tertinggi

diperoleh pada tninggu kedua setelah

buster.
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Tabel 1. Peningkatan t i t e r antibodi dalam domba terhadap antigen
konyugat 17 .es t radiol IV - Hemisuksinat - PSA.

Penyuntikan
(immunisasi)

Pertama (1)

Kedua {2"i

Ketiga (3)
(buster 2)

Pengaraatar.
(mintjeu)

i

2
3
A

5

b
7

R
9

XO

11
12

Persentase (%)
U r antiserum 1:100
Domba

A

7.60
16.30
12.71
28.47
24.50

24.60
63. 7S
74,30
69.10
63,30

58.00
6 1. 89

B

5.40
6.10

19.00
13.70
22,40

23.47
73.20
73.70
70.75
65.95 '

65.56
7S.04

Titer antibodi
Lar antiserum 1:1000
Dociba

A

6.20
5.51
5.54
7.20
7.30

6.80
28.80
47.00
43.90
32.30

27.33
3S.42

B

7.10
5.04
7.40
6.10
8.30

7.90
50.43
56.31
55.73
41.60

37.30
51.48

i

••oi-

Injeksi 1
Injeksi II

9 10 11 12

I
I n j c k s i I I I

Gambar 1. Perkembangan an t i -es t rad io l serum
pada domba.
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DISKUSI

C. HENURATNO :

1. Pada titer berapa Anda menetapkan

untuk dapat nienggunakan antiestradi-

ol sebagai komponen dari radioimiau-

noassay ?

2. Bagaimana cara stimulasi selanjutnya

agar titer lebih tinggi ?

SUPRIYATI KOMPIANG :

I . Titer yang biasa digunakan dalam

teknik RIA, yaitu 50%. Dalam perco-

baan ini,titer tertinggi untuk peng-

enceran 1/1000, yaitu 56%. Untuk

mendapatkan titer 50% dihitung de-

ngan teknik inkubasi suatu seri la-

rutan.

2. Ini memerlukan penelitian lebih Ian-

jut, antara lain dengan imunisasi

beruntun tia? rninggu selama beberapa

kal i .



PENGARUH PEMANCAR INTERNA I PADA GAMBARAN LEKOSIT DAN ERITOSIT
TIKUSWISTAR ALBINO

M. Uarussalam*, dan M.A.Kooswinarsiningsih**

ABSTRAK

131,
PEMKARUH PEMANCAR TNTERNA I PADA LEUKOSIT DAN ERITROSIT TIKUS WISTAR ALBINO. Jaringan hemopoie-

.• i ̂ mt'rup.ik.jn salah satu jaringan tubuh yang paliqp radiosens1tif. Tujuan dari penelitian ini adalah

im-lih.it pengnruh jangka pendek pemancar inicrnj I pada eritrosit dan Ieukosic cikus Uistar albino

betina Dua kelompok tikus dipergunakan (ialam penelitian iqi. Satu kelompok diperlakukan, yakni dengan

membpri setiap cikus p.ida kclompok itu per oral larucan Na I dengan keradioakt ifan 2,05 mCi. Kelompok

yang satu lflgi tldak diperlakukan dan digunakan sebagai kontrol. Ulangan 5. Contoh darah diambil dari

i-kor dengan interval 7 hari pasca perlakuan sampai hari kp 35. Penghitungan jumlah sel darah dilakukan

di;ngfin met ode kamar hitting Ncubauer. Terny;ita pada kelompnk y.-mg (! iper 1 akukan nyaca terjadi peningkatan

jumlah leuko.sic d.m penurunan jumlali criirosit. Kecenderungan ppnyembuhan kembali terjadi pada hari ke

2 I pasca perldkuan

ABSTRACT

1 3 1 ,
K F F F . C T S O F I N T E R N A L R A D I A T I O N ' " ' I ON L E U C O C Y T E AND E R I T H R O C Y T E OF A L B I N O W I S T A R M I C E . T h e

l i c m o p o i c s i s t i s s u e s i s o n e o f t h e m o s t r a d i o s e n s i t i v e t i s s u o i n t h e b o d y . T h e a i m o f t h i s i n v e s t i g a t i o n
i s t o k n o w t h e e f f e c t s o f s h o r t p e r i o d i n t e r n a l r a d i a t i o n I on erithrocyte and leucocyte female
a l b i n o W i s t a r m i c e . Two g r o u p s o f a d u l t f e m a l e ^ W i s t a r m i c e w e r e u s e d i n t h i s i n v e s t i g a t i o n . I n t h e f i r s t
g r o u p e a c h m i r e w a s t r e a t e d p e r o r a l w i t h Na " I h a v i n g r a d i o a c t i v i t y a q u a l t o 2 . 0 5 m C i . No t r e a t m e n t
w a s a p p l i e d i n t h e s e c o n d g r o u p w h i c h w a s u s e a s c o n t r o l . F i v e r e p l i c a t i o n s w e r e u s e d . T h e b l o o d s a m p l e s
wor t - c o l l e c t e d f r o m t h e t a i l i n e v e r y 7 d a y s u p t i l l 35 d a y s a f t e r t h e t r e a t m e n t . Number o f b l o o d c e l l s
w a s c o u n t e d a c c o r d i n g t o N e u b a u e r c o u n t c h a m b e r m e t h o d . I t w a s s i g n i f i c a n t l y f o u n d t h a t t h e l e u c o c y t e
i n c r e a s e d a n d t h e e r i t h r o c y t e d e c r e a s e d i n t h e t r e a t e d g r o u p . I t s e e m e d t h a t r e c o v e r y o c c u r e d 21 d a y s
a f t o " * M »• t r e a t m e n t .

PENDAHULUAN

Suatu ketika adanya dosis papa-

ran radiasi interna yang cukup besar

mungkin tidak dapat dielakkan lagi

akibat beberapa hal, misalnya: penggu-

naan radiasi untuk tujuan radiote-

rapi, kemungkinan adanya jatuhan ra-

dioaktif (fall out) ataupun timbulnya

kecelakaan di laboratorium pusat tenaga

nuklir.

Jaringan hemopoiesis merupakan sa-

lah satu jaringan yang paling radio-

sensitif. Efek radiasi yang langsung

* I'usat Penelitian Teknik Nuklir, BATAN
" Jurusan Biologi, FMIPA-ITB, Bandunp

dapat diamati adalah tinibulnya peruba-

han pada jumlah butir-butir darah (eri-

trosit dan leukosit). Sedangkan efek

radiasi yang tertunda dapat menuju ke

terbentuknya kanker darah,seperti leu-

kemia, yaitu terjadi proliferasi leu-

kosit secara berlebihan, yang tidak

wajar. Beberapa faktor yang dapat mem-

pengaruhi efek somatis dari radiasi

adalah besar dosis paparan, lama waktu

terkena paparan radiasi, jenis jaringan

yang terkena radiasi, umur, dan kondisi

kesehatan individu. Efek biologi dari

radiasi terhadap jaringan haemopoietik

dan litnphatik dapat menimbulkan gang-

guan pada produksi eritrosit ataupun
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leukos it (1).

Menurut THOMA dkk. (2) dan CRONKI-

TE dkk. (3), pada tingkat dosis paparan

radiasi antara 100 - 450 rad terjadi

gangguan pada sistem hcmcpoics i.s. De-

mikian pula hubungan antara kasus ra-

dioterapi dan tirobulnya gejala leu-

kemia telah dilaporkan sebelumnya (4).

Suatu laporan yang cukup menarik

dari BRINCKER dkk. (5) ialah pengobatan

(radioterapi) terhadap penyakit kanker

kelenjar tiroid dengan pemancar interna
13 1

radioiodium I dapat meningkatkan

risiko terjadinya leukemia pada para

pender ita.

Sekalipun demikian, pada tingkat

keradioaktifan mikro Curie, sediaan
13 1

I tidak mempengaruhi pertumbuhan

janin mencit piitih (6).

Bertolak dari beberapa pernyataan

di atas, penelitian ini dilakukan de-

ngan tujuan untuk mengetahui pengarnh

jangka pendek pemancar interna I

terhadap gambaran eritrosit dan leu-

kosit pada tikus Wistar albino beti-

na ( 0 ) .

BAHAN DAN METOOE

Htwan Vz/ldObaan. Sebagai hewan

percobaan digunakan tikus Wistar albino

betina (0 ) dengan berat tubuh sekitar

250 gram. Pemeliharaan hewan percobaan

dilakukan di rumah hewan, lab. Biolo-

gi~Pusat Penelitian Teknik Nuklir/

BATAN di Bandung. Baik raakanan yang

berupii pelet buatan sendiri, raaupun

ninutnan diberikan kepada kelonpok-ke-

lompok tikus Wistar itu secara adli-

bitum. Hewan percobaan yang berjumlah

10 ekor dibagi ke dalara dua keloir.pok,

masing-masing untuk kelompok perlakuan
13 1T ,

dengan pemancar interna I dan ke-

lotnpok kontrol. Setiap kelompok mern-

punyai 5 ulangan.

737
Vejrf.akuan dzngan Radio<Lodium I.

13 1
Pemancar interna I yang diberikan
kepada tikus Wistar dalam bentuk laru-

13 1
tan Na I. Kepada setiap ekor tikus

percobaan dari kelompok pertama, dibe-

rikan perlakuan 0,5 ml larutan Na I

secara oral dengan keradioaktifan sebe-

sar 2,05 mCi. Perlakuan diberikan se-

cara tunggal. Sementara itu, keloinpok

yang tanpa perlakuan dipergunakan seba-

gai kontrol dan ditempatkan berjauh-

an dari kelompok perlakuan.

Teknik Pe.ngambilan SampeZ Vouiah

T*.klU> dan Pzngcumian. Pengarabilan sam-

pel darah dilakukan dari bagian ekor

tikus dengan jalan menoreh sedikit

kulit ekor hingga mengenai pembuluh

vena sampai darah keluar. Bekas luka

itu segera diberi Yodium tinktur, sete-

lah darahnya diambil seperlunya. Darah

ditampung dalam tabung-tabung kecil

yang telah berisi zat anti koagul kris-

tal ammonium oksalat dan potasium oksa-

lat.

Pengambilan sampel darah itu dila-

kukan setiap 7 hari setelah per-

lakuan sampai dengan hari ke-35. Peng-
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amatan jumlah sel-sel darah dilakukan

juga sebeluni dan sesudah perlakuan I

kepada tikus Wistar. Pengenceran darah

untuk tujuan menghitung eritrosit

dipergunakan larutan mengencer Hayetn.

Untuk penghitungan jumlah eritrosil di-

pergunakan mikropipet Thoma berinti

gelas merah. Pengenceran darah untuk

tujuan menghitung leukosit dipakai la-

rutan pengencer Turk. Untuk penghi-

tungan jumlah leukosit dipergunakan mi-

kropipet Thoma berinti gelas putih.

Darah diisap pada skala 0,5 dan se-

gera diisap juga larutan pengencer

sampai batas 101 atau II. Dengan per-

lahan-lahan pipet dikocok dan bebe-

rapa tetes pertama suspensi darah dibu-

ang. Kemudian ujung pipet ditempel-

kan pada tepi gelas penutup kamar

hitung. Pipet baru diangkac. Setelah

kamar hitung terisj darah, akhirnya

dengan mikroskop dilakukan penghitungan

jumlah sel darah. Terhadap hasil-hasil

pengamatan dilakukan pengujian statis-

tik student's tes pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMGAHASAN

Sebenarnya dalam membahas setiap

pengaruh suatu pemancar interna radi-

onuklida tertentu terhadap suatu jari-

ngan atau organ, sebaiknya diketahui

pula sifat ntau perilaku radionuklida

itu da I am tubuh. Data informasi seper-

ti biodisiribusi, biokinet ika sucttu

radionuklida dapat nicngarah ke estimasi

tentang beban radiasi yang diterima

oleh jaringan atau organ itu. Sekalipun

darah tikus Wistar bukan merupakan

organ kritik bagi unsur I, karena

hanya mengkonsentrasikan unsur itu

sebesar 0.46% - 2,23% keradioaktifan

yang diberikan/gram jaringan (7), te-

tapi dalam kenyataannya darah cukup

terkena pengaruh radiasi interna dari

I. Selanjutnya kelenjar tiroid tikus

merupakan organ kritik di mana retensi

I mencapai 8,75 - 18,81% keradio-

aktifan yang diberikan/organ masing-

masing pada 2, 4, 16, dan 24 jam pasca

perlakuan.

1 i. ?Q.m<in.ca.ti

teAhadap Gambcwin lauka&lt. Tl-

feUi WlitOA. Pengaruh radionuklida i3'l

sebagai pemancar interna terhadap gam-

baran leukosit tikus Wistar tercantum

pada Tabel 1 dan Gambar 1,

Pada hari ke-O, Saat sebelum per-

lakuan dengan radioiociium I, terli-

hat bahv̂ a jumlah leukosit (sel darah

putih) baik pada kelompok tikus kontrol

maupun pada kelompok perlakuan menun-

jukkan mas ing-mas ing sebesar (7,095 +

749,04) sel/mm darah dan (6,765 +_

297,17) sel/mm darah. Antara kedua

harga di atas tidak menunjukkan perbe-

daan yang nyata . Jadi, dengan perkata-

an lain jumlah leukosit antara kelompok

tikus kontrol dan kelompok tikus per-

lakuan tidak berbeda nyata pada awal—

nya.

Sebenarnya terdapat banyak varia-

si tentang jumlah leukosit tikus yang
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p e r n a h d i l a p o r k a n s e b e l u n n y a , a n t a r a
3

l a i n : ( a ) . S e b e s a r 8 . 5 0 0 s e l / m m ' d a r a h

( 8 ) ; ( b ) . S e b e s a r 8 . 0 0 0 - 1 5 . 0 0 0 s e l /

ran d a r a h ( 9 ) ; d a n ( c ) . S e b e s a r 2 0 . 4 0 0

sel/rrim~ d a r a h ( 10) .

•s

10.000

9.500

9.000

8.500

8.000

7.500

7.000

6.S00

6.000 •

5.500

= kontrol
= perlakuan

0 7 14 21 28 35
Waktu (hari)

131,
Gatnbar 1. Pengaruh pemancar intema 1

terhadap jumlah lekosit tikus
Wistar albino.

Pada percobaan ini, standar junlah

leukosit khusus pada Likus Wistar hanya

berpegangan pada keadaan kelompok tikus

Wistar kontrol (tanpa perlakuan) yar>;.

berfluktuusi, antara 5.877 - 7.095 sel/
3

mm .

Fada hari ke-7 pasca perlakuan,

jmniah leukosit kelompok tikes perlaku-
3

on Rcbcsar (8,530,0 +_ 724,87; sel/mm .

darah secara nyata (tarap 5£) lebih

tinfjgi. daripada kelompok tikus kontrol

(6.805 + 04 7,3) sel/mm3 darah. Khusus

pada kelompok tikus Wistar perlakuan
I 3 1

dengan 1) dan antara hari ke-0 (se-

beluni diberi perlakuan I) dan hari

kc-7 pasca perlakuan, terdapat kenaik-

an yang nyata (taraf 5%) pada jumlah

leukositnya.

Demikian pula pada hari-hari ke~14

dan ke-21 , juinlah leukosit kelompok ti-

kur pcrlakuan secara nyata (taraf 5%)

lebih tinggi daripada kelompok tikus

Wistar kontrol (Gambar 1, Tabel I).

Gejala kenaikan jumlah leukosit tikus

Wistar akibat radiasi yang terlihat

dnlam percobaan ini, tampaknya sejalan

:i beberapa kejadian sebelumnya.

Tabel 1. Jumlah lekosit pada kelompok tikus Wistar kontrol
dan kelompok tikus perlakuan dengan 131I.

Hari setelah
perlakuan

0

7

14

21

28

35

7

6

6

5

6

6

Kelompok
t ikus kontrol

.09b

.80S

.175

.877

.655

.710

,4 -

,0 <

,0 ^

3t

<_ 749,

i- 1,047,

>• 1.481,

i- 1.089,

• 679,

•_ 459,

'1 him

04

.3

,24

38

94

82

Kelompok
tikus perlakuan

) darah

6.765
8.530
9.630
8.355
7,645

6.735

I 297,
+ 724

+ 1.527

,0 + 1.842

,0 + 1.781

,0 *_ 447

17

.87

,91

.67

.54

.42
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Beberapa kejadian itu, antara lain,

akibat radiasi telah terjadi kenaikan

jumlah leukosit dan timbul neoplasia,

khususnya pada kelenjar timus (11 -

14). Pada radioterapi terhadap kanker

kelenjar tiroid dengan radioiodium
131

I, telah meningkatkan resiko penya-

kic leukimia granulositik (5). Demiki-

an pula pada kejadian lain radiotera-

pik dengan I, telah meningkatkan

frekuensi penderita leukemia (15 - 17).

Sejak mulai hari ke-21, terlihat ke-

cenderungan penurunan kembali jumlah

leukosit pada kelompok tikus Wistar

perlakuan. Sebenarnya indikasi proses

penyenbuhan yang terjadi dapat diterima

akibat beberapa hal yang menunjang,

seperti : (a) akibat semakin menurun-

nya tingkat keradioaktifan I setelah

hampir mencapai 3 x umur paruhnya; (b)

akibat semakin berkurangnya kuantitas

radionuklida I dalam tubuh, sesuai

dengan proses eliminasi; dan (c) ke-

mungkinan akibat pengaruh fluktuasi

yang biasa terjadi pada leukosit. Khu-

sus tentang kebiasaan adanya fluktua-

si pada jumlah leukosit telah dila-

porkan sebelumnya, antara lain dalam

jangka panjang, yaitu 14 23 hari,

jumlah leukosit dapat mengalami fluktu-

asi (18). Gejala fluktuasi pada jumlah

leukosit terjadi pula pada darah manu-

sia, sementara pada penderita penya-

kit leukemia irama fluktuasi dalatn

jumlah leukosit ini masih terlihat je-

las (19). Dalam percobaan ini, kelom-

pok tikus Wistar kontrol juga menun-

jukkan gejala fluktuasi pada jumlah

leukositnya. Sebaliknya, pada hari ke-

28 dan ke-35, kenaikan jumlah leukosit

yang terjadi pada kelompok tikus per-

lakuan tidak menunjukkan perbedaan yang

nyata dibandingkan dengan kelompok

tikus Wistar kontrol. Kenaikan jumlah

leukosit tikus Wistar pasca perlakuan
13 1

dengan I dapat mencapai 26% dari

jumlah sebelum perlakuan.

Ptngafwh I ie.ba.gcU. PeMMcaA. In-

tzfinx teAhadap Gambcuian Ektitoa^t li.—

feu6 Wi&tOA. Pengaruh radionuklida I .

sebagai pemancar interna terhadap gam-

baran e r i t r o s i t tikus Wistar tercan-

tum pada Tabel 2 dan Gacibar 2.

t
a

8,0

o 7,S

« 7,0

•§
6.S

6,0

kontrol
perlakuan

0 7 14 21 28 35
Waktu (hari)

Gambar 2. Pengaruh pemancar inteina I
terhadap jumlah eritrosit
tikus Wistar albino.

Seperti halnya leukosit, terhadap

variasi jumlah eritrosit tikus yang
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pernah dilaporkan sebelumnya, antara hari ke-7, jumlah eritrosit ke-

lain-: (a) sebesar 6,6 juta sel/mm .

darah (8); (b) sebesar 8,5 juta sel/

mm darah (9); dan (c) sebesar 8,7 juta

sel/mm darah (10). Keadaan gamba-

ran eritrosit pada kelompok tikus Wis-

tar kontrol yang berfluktuasi antara

7,608 x )06 sel/mm - 7,973 x 106.

sel/mm darah dipakai semacam standar

khusus untuk tikus Wistar dalatn perco-

baan i n i.

lompok tikus Wistar kontrol, yaitu

(7,635 +_ 0,274) x 106 sel/inm3 darah

secara nyata (taraf 5%) lebih besar

daripada kelompok tikus Wistar perlaku-

an (6,604 +^0,357) x 106 sel/mm da-

rah. Demikian pula pada hari-hari ke-

14, dan ke-2! masih terjadi penurunan

jumlah eritrosit kelompok tikus Wistar

perlakuan masing-masing sebesar (6,708

+ 0,274) x 10 sel/mm . darah dan

Tabel 2. Jumlah eritrosit pada tikus Wistar kontrol dan
tikus Wistar perlakuan dengan 131I.

Hari sesudah
perlakuan

0

7

14

21

28

35

Kelompok
tikus kontrol

7,608 +
7,635 +
7,847 +
7,860 +
7,857 +

7,973 +

106

0,193
0,274
0,195
0.2S5
0,242
0,211

Kelompok
tikus perlakuan

sel/nun darah .,

7,806 +
6,604 +
6,708 +
7,092 +

7,096 •_
7,268 +

0,510
0,357
0,274
0,313

0,309
0,168

Pada hari ko-10, harga junlah

eritrosit rata-rata antara kelompok ti-

kus Wistar kontrol dan kelompok tikus

perlakuan (pada keadaan awal, artinya
1 3 I

scbelum perlakuan dengan I) lebih

kuranR sama. Khusus puda kelompok tikus

Wistar perliikuan dengan
131

I , antara
31.

hari ke-0 (koada.in awal tanpa I) dan

h.jri ko-7 mas ing-mas in" (7,806 + 0,5 10)

?- 106 sel/rain3 darah dan (6,604 + 0,357)

x 10 sol/mm darah monunjukkan penu-

runan kira-kira 15,4%. Sementar.i pada

(7,092 +0,313) x 106 sel/mm3. darah,

bila dibandingkan dengan kelompok tikus

Wistar kontrol masing-mas ing (7,847 +_

0,195) x I06 sel/mm3 darah dan (7,860 +_

0,255) x I06 sel/mm3 darah.

Seperti halnya pada garabaran ieu-

kosit, pada eritrosit kelompok tikus

Wistar perlakuan terdapat kecenderungan

ke arah penyembuhan kembali pada hari-

hari ke-2! dan ke-28. Sekalipun demi-

kian, gambaran ini masih lebih rendah

daripada kelompok tikus kontrol. Pa-
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da hari ke-35, kelorapok tikus Wistar

perlakuan mencapai kenaikan kembali

yang maksimal, yaitu (7,268 +_ 0, 168) x

10 sel/mm darah. Sekalipun demikian

dibandingkan dengan keadaan pada awal

kelonpok ini, yaitu hari ke-0 (sebelutn

perlakuan) sebesar (7,806+^ 0,510) x

10 sel/nn darah, Lingkat gambaran

pada hari ke-35 niasih lebih rendah.

Sebaliknya, jumlah eritrosit ke-

lompok tikus perlakuan yang paling

drastis sebesar (6,604 +_ 0,357) x 10 .

sel/mm darah terjadi pada hari ke-7.

Proses penyembuhan jaringan yang menga-

rah ke-proses regenerasi dapat terja-

di bilamana kerusakan jaringan hemopo-

iesis yang berlangsung adalah relatif

ringan (20).

Proses penyembuhan pada eritrosit

tikus Wistar dalam percobaan ini dapat

dimunRkinkan juga oleh beborapa hal

(a) aktivitas semakin berkurangnya

tingkat keradioaktifan I di samping

terjadinya proses eliminasi unsur itu

dari tubuh; (b) kemungkinan kerusakan

pada jaringan hemopoiesis yang terjadi

masih bersifat rinean.

KESIMPULAN

Beberapa kcsimpulan dari hasil pe-

ngamntan pengaruh jangka pendek penan-
13 1

car interna I terhadap ganbaran leu-

kosit dan eritrosit tikus Wistar albi-

no betina adalah s?bagai berikut.

I . Pei.iancar interna I telah menye-

babkan peningkatan jurnlah leukosit

tikus Wistar albino betina.
13 1

2. Pemancar interna I telah menye-

babkan penurunan jumlah eritrosit

tikus Wistar albino betina.

3. Baik pada leukosit maupun pada eri-

trosit telah terjadi kecenderung-

an penyembuhan kembali jaringan se-

telah pada hari ke-21 pasca perla-

kuan.

4. Proses penyembuhan kembali yang

terjadi pada sel-sel darah, kemung-

kinan akibat kerusakan jaringan he-

mopoicsis yang timbul dalam jangka

pendek adalah relatif ringan dan

bersifat senentara.

5. Pengatnatan pengaruh jangka panjang

pemancar interna I terhadap sel-

sel darah tikus, dengan peningkat-

an keradioaktifan dan cara aplikasi

yang berulang kali niasih perlu di-

lakukan.
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isotop, kenyataan toh masih ada dosis

yang cukup tinggi yang diaplikasikan

sehingga tiinbul efek samping yang tak

dikehendaki.

D1SKUSI

SRI HARIANI SJARIEF :

1. Untuk kontrol apakah tikus juga di-

berikan larutan I ?

2. 'Mohon penjelasan mengapa jurnlah le-

ukosit pada kontrol menurun pada

hari ke-7 ?

13 1
SUHARYONO :

13 1

1. Pada penymaran interna I terba-

dap tikus albino terjadi kenaikyn

leukosit dan penurunan eritrosir

Apakah hal ini akan berukibat ti-

dak baik terhadap tikus tersebut ?

2. Setelah diperoleh hasil tersebut di

atas, apa yang dapat diaplikasikan

dalara masyarakat ?

DARUSSALAM :

1. Kelompok tikus kontrol tidak diberi

. ! 3 ]I !

2. Menurunnya leukosit pada kelompok

tikus kontrol pada hari ke-7, mung-

kin hanya karena si fat tumbuh-

nya fluktuasi gambaran darah pada

umumnya.

RUSTAM BAHAUDIN :

Secara internasional telah ditentukan

dosis minimal dan maksimal untuk radio-

terapi, yaitu dosis yang tidak menim-

bulkan kerusakan->kerusakan. Bagairaana

bila pendapat ini dikaitkan dengan la-

tar belakang penelitian Anda yang me-

nyatakan bahwa masih ada dosis-dosis

tinggi yang diterapkan pada manusia ?

DARUSSALAM :

Sekalipun telah dibuat peraturan sede-

mikian baiknya dalairi aplikasi radio-

DARUSSALAM :

1. Jelas selama proses regenerasi yang

stabil beluin terjadi, maka bagi

individu tikus percobaan sendiri

berakibat tidak menguntungkan. £

2. Informasi yang diperoleh dapat

diaplikasikan dalam menentukan

antara lain : (a) kondisi kesehatan

pada pasien yang mengalami radiote-

rapi dengan keradioakt ifan tinggi. di

rumah sakit; (b) kondisi keseho-

tan para petugas di medan raii^si

yang berat.

C. HENDRATNO :

1. Anda menyatakan bahwa ada per.garuh

I pada jaringan haeraopoelrik. He-

nurut Anda, berapa besar dosis

ambang yang dapat mengakibatkan hal

ini serta bagaimana dosis itu di-

nyatakan, apakah dalam mCi/berat
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badan ? terhadap tileus percobaan belurn di-

2. Kapan menurut Anda kegiatan tiroid tentukan.

akan mulai berperan pada neonat 2. Situasi di mana kelenjar tiroid neo-

sehingga dapat mentranswisi iodiun nat telah berfungsi sesaat sebe-

kcoada neonat ? lum kelahiran terjadi, telah dapat

DARUSSALAM : memperkuat transmisi unsur iodium

I. Dalan penelitian ini dosis anban,'; (I) kepada neonat.
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PERAN KELENJAR SUSU INDUK DALAM PENGAMBILAN
W1STAR

131
I OLEH NEONAT TIKUS

?••. Darussalam*, I . Soedjono*, dan R. I lyas**

ADSTRAK
131,

PERAN KELENJAR SUSU INDUK DALAM PENGAMBILAN I OLEH NEONAT TIKUS WISTAR. Penelitian ini dilakukan
unr.uk mengetahui peran kelenjar susu tikus Wistar induk dalam mentransfer unsur iodium (I) kepada neonat
sesuai dengan peran unsur I itu sendiri, dan tingkat kebutuhan neonat akan iodium. Dua puluh empat ekor
tikus Wistar albino yang baru melahirkan dibagi dalam 4 kelompok mas ing-mas ing 6 ekor seauai .dengan
jumlah interval waktu pengamatan. Tiap ekor tikus Wistar induk diberi per oral 0,25 ml Ha 1 dengan
keradioaktifan 300 uCi. Diamati keradioaktifan jaringan organ : darah, hati, ginjal, saluran pencernaan,
kelenjar ciroid, limpa, kelenjar susu, dan urin; sedang pada neonatjijdarah, ginjal, saluran pencernaan,
dan kelenjar tiroid. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa potensi I yang cukup besar terjadi pada
kelenjar tiroid (antara 5,72 dan 2 J,762) dan kelenjar susu (antara 9,30 dan 21,99*). Tikus Wistar pada
masa laktasi sejalan deqgan peningkatan fungsi kelenjar susu itu dan bertambahnya kebutuhan unsur I pada
neonat. Dalam uptake I ternyata kelenjar tiroid neonat mengungguli jaringan atau organ neonat yang
lain.

ABSTRACT

131,
THE ROLE OF MAMMARY GLAND ON I UPTAKE BY NEONATAL OF WISTAR MICE. The aim of this investigation

was to know the role of mammary gland of Wistar mice in transfering Iodine (I) to neonatal that fit in
the role of I itself, and the degree of neonate need to I. Twenty four albino Wiacar mices potc natal,
were divided into 4 groups of six mices for each, based on the interval observation. Each mice vat given
per oral 0.25 ml Na I with the activity of 300 uCi. The observation were pointed to tissues and organs
such as : blood, liver, kidney, digestion cannal, tiroid gland, lymphe, mammary gland and urine; where
as,for neonacal : blood, kidney, digestion cannal, and the tcroid gland. The results show that the high

I retentions were bound on teroid gland (between 5.72 and 21.76%) and on mammary gland (between 9.30
and 2 1.9950 of Wistar mices at lactation period in line with the increasing of mammary gland function
and increasing the need of iodine for neonatal. In uptake of I the ceroid gland of neonatal seemed
superior compared to tissue or other neonatal organs.

PENDAHULUAN

Alam telah melengkapi beberapa

spesis hewan dengan kelenjar susu(mam-

mae) agar dapat menyusui keturunannya

(neonat) segera setelah proses kela-

hiran terjadi. Darah yang memasuki ke-

lenjar susu membawa komponen-kompo-

nen air susu, seperti laktose, mineral,

dan vitamin. Pembuluh-pembuluh darah

mensuplaj davah jtn He dinfJiiig tutmh di

ap kelenjar MUSU, Sebagaintana hal-

* Pusnt I'enolitUn Teknik Nuklir, BATAN
*• Jurusan HLologi, FMIPA-UNPAO, Bandung

nya terhadap mineral yang lain, ke-

lenjar susu sangat berperan dalam me-

neruskan unsur mikro iodium (I) kepa-

da neonat yang membutuhkan. Penambah-

an unsur I pada makanan hewan induk da-

pat meningkatkan kandungan unsur itu

dalam susu.

Seperti pernah dilaporkan sebelum-

nya (I)tbahwa hormon pertumbuhan soma-

tatFefift ya»e seiiiakin meningkat

lahnya pada pases kelahifan akan

k©rj« aeeara sempurna hanya

bantuan hormon lain,yaitu tirokain dan

insulin.
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Sebenarnya kelenjar tiroid neonat

telah inulai berfungsi sesaat sebelum

kelahiran berlangsung (2), jadi sekali-

gus memperkuat kebutuhan neonat akan

unsur I. Dalam masa laktasi sendiri

dapat terjadi peningkatan kerja fisio-

logis kelenjar susu hewan mammalia yang

erat kaitannya dengan proses sintesis

air susu. Dengan bantuan radioiodium

( I) dapat terlihatjbahwa retensi dan

akumulasi I pada kelenjar susu tikus

Wistar yang sedang menyusui lebih besar

dibandingkan dengan tikus dara (3).

Secara tidak langsung,hal ini telah

mendukung pernyataan sebelumnya (4)

bahwa pada hewan menyusui hormon ti-

roksin dari kelenjar tiroid sangat

dibutuhkan untuk meningkatkan sekre air

susu.

Jadi, peran antara kelenjar susu

dan kelenjar tiroid hewan induk di satu

pihak dan kebutuhan neonat akan unsur

iodium (I) terdapat hubungan kegiatan

fisiologis yang sangat erat. Untuk

t.u}uan itu, penelitian dengan teknik

perunut I ini dilakukan yang seka-

ligus mencerminkan perilaku fisiolo-

gi dari unsur iodium (I) sendiri se-

bagai unsur mikro (trace-element).

BAHAN DAN METODE

Hewan Pzicobaan. Sebagai hewan

percobaan dipergunakan tikus Wistar al-

bino betina yang dikembangbiakan di

rumah hewan Lab. Biologi/bidang Kimi-

a-Biologi, Pusat Penelitian Teknik Nuk-

lir di Bandung. Umur hewan percobaan

sekitar 3 bulan dan telah bethasil

dikawinkan dan menjadi hamil serta tne-

lahirkan.

RacLio-iAotop I [RadioA-odlum].

Unsur I (Radioiodium) dihasilkan

oleh Bidang Produksi Isotop / PPTN di

Bandung. Unsur I dipergunakan dalam

bentuk senyawa Na I dan telah me-

menuhi ketentuan-ketentuan persyarat-

an untuk keperluan injeksi pada hewan

percobaan ataupun manusia.

Tcuta. KeJijCL. Sejumlah 24 ekor tikus

Wistar albino yang sedang menyusui/lak-

tasi dibagi ke dalam 4 kelompok yang

mas ing-mas ing terdiri atas 6 ekor.

Pengelompokan hewan percobaan disesu-

aikan dengan jumlah interval waktu

perlakuan 2, 4, 16, dan 24 jam pasca

perlakuan atau p.p. Demikian juga,

setiap kelompok jumlah neonat

diamati dibatasi sampai dengan 6 ekor.

Larutan Na I dengan keradioaktifan

sebesar + 300 uCi (dalam volume 0,25

ml) diberikan per oral kepada setiap

ekor tikus Wistar induk. Untuk mening-

katkan keinginan menyusui, neonat dipi-

sahkan sementara waktu (+_ 2 jam)

dari induknya sebelum perlakuan dimu-

lai. Mereka disatukan kembali segera

setelah induknya mendapat perlakuan ra-
,. . 13ITdioisotop I.

Pengamatan keradioaktifan (penca-

cahan) jaringan dan organ hewan perco-

baan dilakukan pada setiap interval
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waktu 2, 4, 16, dan 24 jam pasca per-

lakuan. Pada waktu-waktu yang telah

ditentukan tikus induk dan neonat di-

bunuh dengan Chloroform.

Jaringan dan organ yang diamati.

a) Pada tikus Wistar induk meliputi:

darah, hati, ginjal, saluran pen-

cernaan, limpa, kelenjar tiroid,

kelenjar susu, dan urine.

b) Pada neonat meliputi: darah, salu-

ran pencernaan, kelenjar tiroid,

dan ginjal.

Cuplikan (sampel) jaringan dan or-

gan tikus percobaan dimasukkan ke dalam

tabung reaksi yang telah disediakan,

ditimbang beratnya, kemudian dicacah

keradioaktifannya.

Keradioaktifan jaringan atau organ

hewan percobaan dinyatakan dalam kon-

sentrasi keradioaktifan (= % keradio-

aktifan yang diberikan/gram jaringan

atau organ); sebagian dinyatakan

dalam retensi keradioaktifan (= % ke-

radioaktifan yang diberikan/organ atau

jaringan seluruhnya).

HASIL DAN PEMHAHASAN

Hasil pengamatan keradioaktifan

13 1

I pada jaringan dan organ tikus Wis-

tar induk dan neonatnya tercantum pada

Gambar 1, Gambar 2, Tabel 1, Tabel 2,

Label 3, dan Tabel 4.

GambaJmn Kon&e.n&icu><L dan VeXzn&i.

I pada Tubuk TXfeoi WiAtati Induk.

Sekalipun saluran pencernaan merupakan

131.

kompartemen pertama yang dilalui unsur

I, ternyata keradioaktifan organ di

situ mengalami penurunan secara drastis

dari awal sampai akhir pengamatan,

yaitu 1,1492; 0,885%; dan 0,10% ke: .

dioaktifan/gram jaringan berturut-turui

pada 2, 4, 16, dan 24 jam pasca perla-

kuan (Gambar 1 dan Tabel 1).

Tampaknya darah dengan cepat seka-

li mombawa unsur "I, sekalipun tidak

ditahan lama dan terus mengalami penu-
131

runan konsentrasi I itu (1,07 1%;

1,020%; 0,556%; dan 0,282% keradioak-

tifan/gram jaringan berturut-turut pada

2, 4, 16, dan 24 jam pasca perlakuan).

Keadaan ini dapat diterima, mengingat

terjadi kenaikan keradioaktifan yang

kontinyu, baik pada kelenjar tiroid

maupun pada kelenjar susu. Tambahan

lagi, ikatan plasma iodida dengan cepat

dapat dibersihkan* (blood clearance)

akibat peran organ-organ ginjal dan

kelenjar tiroid (5).

Sementara, itu, dalam masa laktasi, ke-

lenjar susu telah ikut pula mempenga-

ruhi hal ini.

Sekalipun mengalami sedikit fluk-
13 I

tuasi, baik gambaran konsentrasi I

(3,825%; 4,995%; 2,171%; dan 3,102%

keradioaktifan/gram jaringan pada 2, 4,

16, dan 24 jam pasca perlakuan) maupun
13 1

ganib.iran retensi keradioaktifan I

( 16,382%,_ 2 ] ,986%, 9,296%, dan 17,860%

keradioaktifan/organ pada 2, 4, 16, dan

24 jam pasca perlakuan), kelenjar susu

menunjukkan harga yang relatif tinggi
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dibandingkan dengan organ yang lain.
13 1

Fluktuasi harga keradioaktifan I pa-

da kelenjar susu yang terjadi pada

interval waktu-waktu pengamatan terten-

100

10

1,0

0,1

0,01

0,001
2 4 16 24

jam pp

Gambar 1. Konsen.trasi keradioaktifan
131j pada jaringan dan
organ tik'us Wistar meriyusui.
pp = pasca perlakuan.

13 ]
konsentrasi .. I pada kelenjar susu

tikus Wistar menyusui (3).

Sebagai organ kritik terhadap un

sur Iodium (i) ataupun I, kelenjar

tiroid sangat berperan dalam proses

metabolisme unsur itu, lebih-lebih da-

lam masa hewan itu sedang menyusui. Se-

perti dinyatakan oleh WRIGHT (4) se-

belumnya, bahwa hormon tiroksida sa-

ngat dibutuhkan guna meningkatkan pro-

duksi air susu pada masa laktasi.

Dari hasil pengamatan di sini,
13 1

harga retensi I pada kelenjar tiroid

tikus Wistar induk termasuk relatif

besar (5,722%, 15,363%, 21,755%, dan

18,983% keradioaktifan/organ masing-ma-

sing pada 2, 4, 16, dan 24 jam pasca

perlakuan) bila dibandingkan dengan be-

sarnya kelenjar sendiri yang relatif

kecil sekali (Tabel 2).

Tabel 1. Konsentrasi keradioaktifan 1 3 1 I pada jaringan dan
organ tikus Wistar menyusui.

Organ Waktu, jam pp

16 24

Saluran pencemaan 1,149
Darah - 1,071
Kelenjar t i roid 205,48
Kelenjar susu 3,825
Uinjal . 2,294
Urin 0,778
Hati 3,039
Limpa 0,937

pp = pasca perlakuan

0,885
1,020

3S1.29
4,995
0,539

10,530
0,647
0,641

0,124
0,556

523,52
2,171
0,228

13,793
0,181
0,067

0,100
0,282

745,88
3,102
0,101
7,275
0,168
0,167

tu, sebenarnya sesuai dengan fluktuasi

tingkat produksi air susu sendiri. Bi-

lamana dibandingkan dengan tikus Wis-

tar dara, memang terdapat peningkatan

Dalam kelenjar tiroid, ikatan io-

dida mengalami siklus yang amat kom-

pleks dan disimpan kemudian selama pe-

riode waktu lama dalam bentuk kolloid,
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yaitu tiroglobulin (5). Kenaikan kera-
13 1

dioaktifan I pada kelenjar tiroid

tikus Wistar menyusui (3) sekaligus

dapat segera mengekskresikannya bersama

ur in.

Organ-organ lain,seperti hati dan

Tabel 2. Retensi keradioaktifan I pada jaringan dan
organ tijcus Wistar menyusui.

Organ

Kelenjar tiroid
Kelenjar susu
Ginjal
Hati
Limpa

pp = pasca perlakuan

2

(

5,722
16,382
3,294

26,920
0,587

Waktu,

4

, jam pp

16 24

IS
21

0
6
0

,363
,296
,655
,024
,379

21,755
9,296
0,244
1,924
0,046

18,983
17,860
0,147
1,718
0,169

mencerminkan peningkatan kegiatan fi-

siologis'kelenjar itu.

Sementara itu, gambaran konsentrasi

I pada kelenjar tiroid tikus Wistar

menyusui menunjukkan peningkatan konti-

nyu selama waktu-waktu pengamatan. Se-
13 1

dangkan harga konsentrasi I pada

kelenjar tiroid itu (Gb. 1 dan Tabel 1)

tidak menunjukkan harga yang sebenarnya

mengingat bahwa berat kelenjar tiroid

sendiri yang jauh di bahwah 1,0 gram.

Penurunan konsentrasi dan retensi

I pada ginjal (Gambar 1, Tabel I ,

dan Tabel 2) yang mencolok itu adalah

sesuai dengan peningkatan konsentrasi
13 1

I yang drastis pada urin tikus Wis-

tar induk selama waktu-waktu pengama-

tan. Hal ini sesuai dengan pernyataan

HALNAN (5) sebelumnya, yaitu jika ke-

lenjar tiroid dapat menyimpan iodium

(I) dalam waktu lama, maka organ ginjal

limpa tikus Wistar induk, kurang ber-

peran dalam kaitannya dengan proses

metabolisme I atau I. Hanya pada
13 1

hati menunjukkan harga retensi I

yang relatif tinggi pada jam ke-2 dan

ke-4 pasca perlakuan (Tabel 1 dan Tabel
13 1

2). Keradioaktifan pada urin ter-

masuk relatif besar, bahkan melampaui

tingkat keradioaktifan pada kelenjar

susu.

137
Gambanim Kon&zntfuaA-i dan

I pada JatUngan dan 0-n.gan Nzonat.

Bersama-sama air susu induk, unsur I

memasuki saluran pencernaan neonat,

yang menunjukkan peningkatan konsen-

trasi I secara kontinyu dari awal

sampai dengan akhir pengamatan (0,157%;

0,406%; 2,067%; dan 5,092% keradio-

aktifan /gram berturut-turut pada 2, 4,

16, dan 24 jam pasca perlakuan). Semen-
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13 1tara retensi I pada saluran pencer-

naan neonat kurang lebih memberikan

gambaran yang pararel dengan konsen-

100

.2, io

1,0

.2 o,i

0,01

°>001 T l IS iT~
jam pp

Gambar 2. Konsentrasi keradioaktifan
1 3 1I pada jaringan dan
organ neonat tikus Wistar.
pp = pasca perlakuan.

trasinya (0,028%; 0,073%; 0,451%; dan

0,956% keradioaktifan/gram masing-ma-

sing pada 2, 4, 16, dan 24 jam pasca

perlakuan) (Gb.2, Tabel 3, dan Tabei

4).

Demikian pula gambaran keradioak-
131

tifan I pada daerah neonat menunjuk-

kan kenaikan secara kontinyu, sekali-

pun tingkatnya masih di bawah saluran

pencernaan (0,051%; 0,188%; 0,641%; dan

1,402% keradioaktifan/gram masing-ma-

sing pada 2, 4, 16, dan 24 jam perlaku-

an) .

Setelah darah, menyusul kelenjar

tiroid neonat yang mengambil (uptake)

unsur I. Gambaran keradioaktifan

Tabel 3. Konsentrasi keradioaktifan 1 3 1 I pada jaringan dan
organ neonat.

Organ Waktu, jam pp

16 24

% keradioaktifan/g jaringan

Saluran pencernaan —
Darah
Kelenjar tiroid
Ginjal

pp = pasca perlakuan

0,157 0,406 2,067 5,092
0,051 0,188 0,641 1,401
0,557 1,768 100,66 205,98
0,059 0,206 0,663 1,494

Tabel 4. Retensi keradioaktifan I pada jaringan dan
organ neonat.

Organ Waktu, jam pp

16 24

Kelenjar t i ro id
Saluran pencernaan
Ginjal

pp = pasca perlakuan

% Keradioaktifan/g jaringan

0,002
0,028
0,002

0.U21
0,073
0,009

0,975
. 0,451

0,043

1,97
0,956
0,093
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I pada kelenjar tiroid neonat ,

menunjukkan peningkatan secara kontinyu

dari awal sampai dengan akhir pengama-

tan. Hal ini dapat dimengerti karena

menurut BOOK dkk. (2) kelenjar tiroid

neonat telah mulai berfungsi sesaat

sebelum kelahiran berlangsung. Sudah

dapat dipastikan,bahwa unsur iodium (i)

menjadi sangat dibutuhkan oLeh neonat

untuk mencapai pertumbuhan yang normal.

Jadi,sekalipun profil metabolisme neo-

nat berbeda dengan hewan dewasa, teta-

pi kelenjar tiroidnya tetap merupa-

kan organ kritik terhadap unsur iodium

(I) sehubungan dengan pembuatan hormon
13 I

tiroksin. Gambaran retensi I pada ke-

lenjar tiroid neonat (terdapat pada Ta-

bel 4 ) , yaitu 0,002%; 0,021%; 0,975%;

dan 1,97% keradioaktifan/organ bertu-

rut-turut pada 2, 4, 16, dan 24 jam

pasca perlakuan.

Keradioaktifan I pada ginjal

neonat masih memperlihatkaii kenaikan

yang kontinyu selatna waktu-waktu peng-

amatan, seperti terlihat pada gambar-

an konsentrasi 13'l (0,059%; 0,206%;

0,669%; dan 1,494% keradioaktifan/gram

mas ing-mas ing pada 2, 4, 16, dan 24 jam

pasca perlakuan) dan gambaran reten-

si I3!I (0,002%; 0,009%; 0,043%; dan

0,093% keradioaktifan/organ mas ing-ma-

sing pada 2, 4, 16, dan 24 jam pasca

perlakuan).

KESIMPULAN

13 1
1. Retensi.^ I yang relatif besar pada

kelenjar tiroid dan kelenjar susu

tikus Wistar menyusui adalah sejalan

dengan peningkatan fungsi fisiologis

kedua kelenjar itu pada masa lak

tasi.

2. Peran kelenjar susu tikus Wisivir

induk sangat menentukan dalam men-
,. . .. 131T ,

transper radioiodium I kepada

neonat.

3. Kelenjar tiroid neonat telah mendo-

minasi pengambilan (uptake) unsur

I dalam tubuhnya yang sekali-

gus tnencerminkan semakin meningkat-

nya kebutuhan neonat akan unsur io-

dium (I).

4. Hasil porcobaan ini diharapkan dapat

menambah informasi yang mendukung

aplikasi I di bidang peternakan,

kedokteran, dan lingkungan.

UCAPANTERIMAKAS1H

Atas segala bantuan teknis yang

telah diberikan selatna penelitian ini

berlangsung, penulis mengucapkan terima

kasih kepada Saudara Rukjiyat, Y., Sum-

pena, dan Y. Suryati dari kelompok Bi-

ologi Perunut PPTN-BATAN.

DAFTAR PUSTAKA

1. BOOK, S.A., WOLF, H.G., PARKER,
H.R., and BUSTAD, L.K., The excha-
nge of radioiodine in pregnant and
fetal shep, Health Physics 26̂
(1974) 533.

2. DARUSSALAM, M., RIVAI, A., ILYAS, R.
dan SOEDJONO, I., "Penentuan kebu-

405



tuhan unsur iodium pada tikus Wis-
tar menyusui dengan teknik peru-
nut radioiodium ", Kongres Bi-
ologi Nasional VII, Palembang
(1985).

3. HAFEZ, E.S.E., "Introduction to ani-
mal growth", Animal Growth and
Nutrition (HAFEZ, E.S.E., and DY-
ER, I.A., Eds.), lea and Febiger,
Philadelpia (1969) 1.

A. HALNAN, K.E., The Metabolism of ra-
dioiodine and radiation dosage in
man, Brit. J. Rad. J7_ (1969) 101.

5. WRIGHT, S.,Mkk., Applied Physiolo-
gy, Oxford Publication, 9th Ed.,
Oxford University Press, London,
New York-Toronto (1956) 971.

406



PERSENTASE KEHAMILAN PADA TIKUS PUTIH BETINA YANG DISUNTIK I 3 1 I

John Danius*

ABSTRAK

131,PERSENTASE KEHAMILAN PADA TIKUS PUTIH BETINA YANG DI^UNTIK I J 1 I . llntuk menentukan perbedaan jumlah
kehamilan tikus putih yang tidak dan disuntik dengan I, telah dilakukan penyinaran interna tikus
putih betina dewasa (umur 2-3 bulan) dengan berbagai dosis I (Na I) secara tunggal dan terbegi
Cdibagi dua). Jumlah yang disuntikan (t.) berkisar antara 0 dan 12,0 uCi/ gram berat badan (g bbd.),
bergantung pada kelompok tikus betina. Tikus betina dibagi da lam tiga kelompok dan mas ing-masing
kelompok disygljik secara intraperitoneal (i.p.) sebelum (SbK-A) dan sesudah (SsK»B) dikawinkan (t.)
dengan dosis I 0; 3,0; 6,0; 9,0; dan 12,0 uCi/g bbd. untuk dosis cunggal serta untuk dosis terbagi 2
x 1,5; 2 x 3,0; 2 x 4,5; dan 2 XjjjjO "Ci/g bbd. dan dengan selang wakcu 8 ,.hari. Umumnya persentase
kehamilan akan menurun bila dosis I yang diberikan bertambah naik. Dosis I yang sama besar, mi-
salnya dosis ambang, akan lebih efektif bila diberikan pada tikus betina sebelum dikawinkan daripada
sesudah dikawinkan, baik dengan dosis tunggal maupun terbagi. Dosis ambang I yang dapac menurunkan
jumlah kehamilan tikus diperkirakan antara 9,0 - 12,0 uCi/ g bbd., baik untuk dosis Cunggal maupun dosis
terbagi, dan untuk menurunkan jumlah keturunannya antara 6,0 - 9,0 uCi/g bbd. untuk dosis tunggal dan
antara 2 x 1,5 - 2 x 3,0 uCi/g bbd. untuk dosis terbagi. Bila dibandingkan dengan kontrol, jumlah tikus
yang hamil menurun secara sangat nyata (P^O.OI) pada tikus yang diberi dosis 12,0 dan 2 x 6 uCi/g bbd.
Jumlah anak rata-rata dari induk kontrol dibandingkan dengan yang mendapat perlakuan (9,0; 12,0; 2 x
3,0; 2 x 4,5: dan 2 x 6,0 uCi/g bbd) menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P^O.OI).

ABSTRACT

THE PERCENTAGE OF PREGNANT FEMALE WHITE RAT THAT INJECTED WITH 131I. To identify the differences
;n number of pregnant white rats related to radioiodine response, adult female
were exposed to various single and fractionated (divided into two) doses of

rat.(2-3 month old)(2
I (Na I). Injected

quantities tanged from 0 to 12,0 uCi per gram body-weight (g bwt.), depending on Che group of
female rats. The female rats were divided into 3 groups and injected intraperitoneally (i.p.) before
(SbK=A) and after (SsK-B) mating (t ), with single doses of I 0, 3.0, 6.0, 9.0, and 12.0 uCi/g bwt.
and for fractionated doses 2 x 1.5, 2 x 3.0, 2 x 4.5, and 2 x 6.0 uCi/g bwt. respectively and in 8 days
interval Generally the percentage of pregnancy was decreased with increased dose of . I. The same
dose of I, such as threshold dose, was more effective when administered to the female rac before than
after mating, either single or fractionated doses. The threshold dose of I which decreased Che number
of pregnant rat was estimated between 9.0-12.0 uCi/g bwt., either with single or fractionated doses, and
for decreasing the number of offspring was between 6.0-9.0 uCi/g bwt. for single dose and between 2 x
1.5 - 2 x 3.0 uCi/g bwt. for fractionated doses. The number of pregnant rat decreased (highly signifi-
cant, P^O.01) in rat treated with 12.0 and 2 x 6.0 uCi/g bwt. when compared to controls. The difference
in the average number of the control offspring was highly significant (P^O.01) compared with that of
treated ones ( 9.0, 12.0, 2 x 3.0, 2 x 4.5, and 2 x 6.0 uCi/g bwt. ).

PENDAHULUAN

Menurut LEWITUS dkk. (1) penggu-

naan yodium radioaktif dalam dunia ke-

dokteran baik untuk keperluan diagnosis

maupun pengobatan thyrotoxicosis ter-

nyata bertambah meningkat. Di Indonesia

penggunaan radioyodium masih banyak di-

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

gunakan untuk keperluan diagnosis pe-

nyakit tiroid/fungsi tiroid in vivo

(2), thyroid uptake test maupun thyroid

scan (3, 4 ) , masih menggunakan senyawa

3 1I (Na 3 1 I ) , diantaranya di RSCM Ja-

karta (2), RSHS Bandung (3), dan RSU

Dr. Sutomo Surabaya (4).

Yodium dibutuhkan oleh kelenjar
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tiroid terutama pada sintesis hormon.

Hormon tiroid antara lain mempunyai

peranan aktif dalam thertnoregulation,

reproduksi, pertumbuhan, dan perkem-

bangan serta fungsi otot (5, p.33). Ji-
13 1

ka I dimasukkan ke dalam tubuh he-
13 Iwan, maka sebagian besar I akan di-

serap oleh kelenjar tiroid sebagai un-

sur yang dibutuhkan dan sisanya menye-

bar dalam tubuh. Karena I bersifat

radioaktif, maka ia akan merupakan sum-

ber radiasi di dalam tubuh, sehingga

ada kemungkinan akan mengganggu kerja

faal tubuh. Menurut TUBIANA (6, p.2618)

I akan terdapat pada gonad pasien
13 1yang mendapat suntikan I. Selain

itu, pernah ditemukan adanya leukemia

di antara penderita kanker kelenjar

tiroid yang diobati dengan I (6,
13 Ip.2613), karena dosis I pada sumsum

tulang menjadi terlalu tinggi. Menurut

REDDI (7) yang mempelajari pengaruh

I pada gonad sapi Zebu, menyatakan
13 1

bahwa I dapat mengganggu -jumlah oo-

cytes. Selain dari kepustakaan tersebut

di atas, masih ada lagi penelitian yang

dilakukan oleh MASSALKI (8) yang menya-

takan bahwa I dapat mempengaruhi

(memperlemah) daya gerak sperma mencit.

Oleh karena itu, penelitian ini dila-

tase atau jumlah kehamilan.

BAHAN DAN METODE

Hewan percobaan yang dipakai ia1;ih

tikus betina dan jantan yang berumur

antara 2 - 3 bulan dengan berat badan

rata-rata 121,13 -f 8,88 g. Tikus ter-

sebut dibeli dari Lembaga Penelitian

Gizi, Departemen Kesehatan R.I. di Ja-

karta.

Seperti biasanya tikus tersebut

dipelihara dulu selama satu bulan di

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi-

BATAN, dengan demikian tikus tersebut

diberi kesempatan untuk menyesuaikan

diri dengan lingkungan yang baru. Hal

ini dilakukan sebelum tikus tersebut

dipakai dalam penelitian. Makanan dan

minuman diberikan secukupnya.
!31XLarutan I, sebagai senyawa

Na I, yang digunakan dalam percobaan

ini dibuat oleh Reaktor Atom Triga-

lOOOkV di Pusat Penelitian Teknik Nuk-

lir Bandung.

Rancangan dalam percobaan ini ia-

lah eksperimen faktorial pada rancangan

acak kelompok, dengan 9 taraf dosis

penyuntikan (t =9), yaitu 0; 3,0; 6,0;

9,0; 12,0; 2 x 1,5; 2 x 3,0; 2 x 4,5;

dan 2 x 6,0 uCi larutan I per gram

kukan untuk mengetahui sampai seberapa berat badan (g bbd.). Saat penyuntikan
13 i

jauh I dapat mempengaruhi kehamilan,

jika I disuntikkan kepada tikus be-

tina sebagai calon induk. Selain itu,

sampai sejauh ini belum ada yang me-
13 1

neliti pengaruh I terhadap persen-

(t_=2), yaitu penyuntikan larutan 1

yang dilakukan pada tikus betina se-

belum dikawinkan (Sbk=A) dan sesudah

dikawinkan (SsK=B). Kombinasi perlakuan

= 18, dan ulangan (n) = 3. Selain dari
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itu, data yang diperoleh diolah juga

dengan regresi linier sebagai pemban-

ding atau untuk memperjelas hasil data

yang diperoleh.

Tikus betina dibagi menjadi tiga

kelompok dan masing-mas ing kelompok

memperoleh kombinasi perlakuan tersebut

di atas, sesuai dengan rencana rancang-

an penelitian. Untuk tikus kontrol ti-
131

dak disuntik dengan I, tetapi ha-

nya disuntik air suling sebanyak 0,5 ml.

Tikus betina yang disuntik sebelum

dikawinkan (SbK), yaitu tikus betina

disuntik I untuk pertama kalinya dan

kemudian segera dikawinkan/dicampur de-

ngan pejantannya, sedangkan penyuntik-

an yang kedua kalinya dilakukan 8 ha-

ri kemudian atau segera setelah dipi-

sah dari pejantannya, sedangkan tikus
13)

betina yang disuntik I sesudah di-

kawinkan (SsK), tikus betina tersebut

dikawinkan terlebih dahulu/dicampurkan

dengan pejantannya selama 8 hari, ke-
131

mudian setelah itu baru disuntik I

untuk pertama kalinya, dan yang kedua

kalinya dilakukan 8 hari kemudian atau

8 hari setelah penyuntikan pertama.

Tikus betina dicampur dengan tikus pe-

jantannya dengan perbandingan jantan :

betina = 1 : 2 . Setelah tikus betina

dikawinkan/dicampurkan dengan pejantan-

nya selama 8 hari, baru tikus betina

dipisahkan dari pejantannya. Satu ekor

tikus betina dipelihara dalam satu kan-

dang selama masa mengandung sampai ha-

bis masa menyusui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1, 2, dan 3 adalah regresi

linier dari nilai persentse kehamilan

sebagai hasil transformasi data as!i

dengan arcs in %. Pada Gambar 1 tatnpak.

jelas bahwa persentase kehamilan da-

ri induk SbK yang disuntik I satu

kali/dosis tunggal (A ) lebih cepat

menurun persentase kehamilannya (r=

-0,9453) jika dibandingkan dengan in-

duk SsK yang disuntik I satu kali/

dosis tunggal (B , r= -0,8964), sesuai
131

dengan bertambah besarnya dosis I

yang diberikan. Pada Gambar 2 tampak

bahwa persentase kehamilan induk SbK
131

yang disuntik I sebanyak dua kali

setengah dosis yang tercantum/dosis

menurun dari 67,6961% menjadi 27,1844%

terbagi (A2, r= -0,9831), lebih cepat

jika dibandingkan dengan persentase
13 1

kehamilan induk SsK yang disuntik I

sebanyak dua kali setengah dosis yang

tercantum/dosis terbagi (B_, yaitu da-

ri 90,00% menjadi 54,76% (r= -0,7746).

Kehamilan dapat menurun mungkin dise-

babkan oleh I yang masuk ke da-

lam ovary sehingga makin besar dosis

I yang diberikan kehamilan makin

menurun, terlebih pada Gambar 1, dimana

A. lebih cepat menurun dibandingkan

dengan B.. Ini dapat disebabkan/dihu-

bungkan dengan kenyataan bahwa I

dapat mempengaruhi oocytes menjadi ber-

kurang jumlahnya sehingga dapat menu-

runkan angka kehamilan. Sedangkan pa-
da B. dimana penyuntikan (31

I ailaku-
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k.jn sesudah induk tersebut dikawin-

kan, artinya kehamilan atau pembuahan

sel telur sudah terjadi. Dengan demiki-

an akibatnya kehamilan terus berlang-

sunfl. Juga seperti yang tampak pada

uCi/g bbd. Sekalipun secara statistik

jumlah kehamilan (Tabel 2) dari induk
13 1

kontrol (tidak disuntik I) tidak

Tabel 1, jelas bahwa t. (dosis 131

yang disuntikan) dan t? (saat penyun-

tikan pada induk SbK dan SsK) nempe-

ngaruhi jumlah kehamilan dengan sangat

nyata (P^0,01), sedangkan interaksi

t ><t tidakberbeda nyata (P.0,05).

Pada umumnya tikus cenderung mempunyai

anak lebih dari satu, pernah ditemu-

kan seekor induk beranak 14 ekor (11,

p.206). Ini berarti bahwa tikus yang

hamil dapat mengandung embryo sebanyak

antara 1 - 14 ckor. Pada Tabel I tampak

pula bahwa bukan hanya jumlah kehamilan

induk yang dipengaruhi, tetapi jumlah

anak dapat juga dipengaruhi oleh t dan

t- (PijO.Ol). Jumlah kehamilan dari

induk kontrol (0 uCi/g.bbd.) ber-

beda sangat nyata (P<0,0l) dengan in-

duk yang disuntik 12,0 uCi/g bbd. dan

2 x- 6,0 uCi/g bbd. kemungkinan dosis
13ITambang I yang dapat mempengaruhi

jumlah keharnilan ialah antara 9,0

12,0 uCi/g bbd. baik dengan dosis tu-

nggal rnaupun terbagi dua. Makin ting-

p,i dosis I yang disuntikan (t ) pa-

da induk tikus maka jumlah kehamilan

rciakin menurun. Jumlah kehamilan (Tabel

2) dari induk kontrol berbeda sangat

nyata (P<0,0!) dengan induk yang di-

suntik I sebesar 12,0 uGi/g bbd.

maupun dengan yang disuntik 2 x 6,0

berbeda jika dibandingkan dengan juml.--.;

kehamilan dari induk yang disuntik i

sebesar 3,0 uCi sampai ~>.O uCi/g bbd.

dan 2 x 1,5 s/d 2 x 4 , uCi/g bbd.
O 1

ternyata penambahan dosis I cendc-

rung untuk menurunkan persentase keha-
13 !

milan. Di sini tampak pula dosis I

sebesar 12,0 uCi/g.bbd. dengan 2 x 6,0

uCi/g bbd. berbeda sangat nyata (P<

0,01), yaitu nilai rata-rata kehamil-

annya lebih rendah. Hal ini memperku-

at dugaan bahwa pemberian dosis 2 x 6,0

uCi/g.bbd. lebih efektif daripada dosis

tunggal 12 uCi/g bbd.

Dalam hal jumlah anak (Tabel 2)

ternyata bahwa jumlah anak dari induk

kontrol (0 uCi/g bbd.) berbeda sangat

nyata (P^0,01) dengan jumlah anak yan;j

dilahirkan dari induk yang disuntik
i3lI sebesar 9,0 dan 12,0 uCi/g bbd.,

serta 2 x 3,0 s/d 2 x 6,0 uCi/g bbd.

Jadi, pada umumnya sama dengan juinlah

kehamilan, jumlah anakpun akan menuru.i

jumlahnya sesuai dengan jumlah dosis

yang disuntikan pada induknya. Bahkan

pada penyuntikan 2 x 3,0 uCi/g bbd.

sudah berbeda dengan jumlah anak dan

induk kontrol, sedangkan pada penyunti-

kan tun,',i',al dengan dosis 6,0 uCi/p

bbd. tidak berbeda nyata dengan induk

kontrol. Dari hasil tersebut di atas

dapat diduga bahwa dosis ambang 1

yang dap.it. mempengaruhi jumlah ana!;
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yang dilahirkan ialah antara 6,0 - 9,0

uCi/g bbd. pada dosis tunggal. Sedang-

kan untuk dosis yang terbagi dua, dosis

ambangnya terletak antara 2 x 1,5 - 2 x

3,0 uCi/g bbd. Jadi, dalam percobaan ini
131tampaknya dosis I yang terbagi dua

lebih efektif untuk mempengaruhi jumlah

anak yang dilahirkan dibandingkan dosis

tunggal I yang setara besarnya.

Ternyata pula bahwa saat penyuntikan

(t_) dapat mempengaruhi jumlah kehamil-

an dan anak yang dilahirkan. Juir.lah

kebamilan dan anak yang dilahirkan akan
... ., 131 ... .,

tnenurun jika penyuntlkan I diberikan

pada induk tikus sebelum dikawinkan

(SbK pada Tabel 2). Ini memberikan

dugaan kuat bahwa I lebih banyak

mempengaruhi pada Graafian follicles.

Penemuan ini didukung pula oleh peneli-

tian REDDI (7) yang mempelajari penga-
131

ruh I pada sel gonad sapi Zebu yang

berumur 4 1/2 - 5 tahun dan berat badan

sekitar 350 kg yang disuntik I
1 3 1

(Na ) sebesar 5mCi/ekor. Hasilnya me-

nunjukkan bahwa oocytes stage I lebih

resisten daripada oocytes stagell, dan

pada 4 minggu sotelah penyuntikan I

kira - kira 75% populasi oocyt es ru-

sak. Sedangkan menurut BENGSTSSON dkk.

(1963) yani', dikutip oleh REDDI (7)

menyatakan L dapat terkumpul dalam

Graafian follicles. Juga menurut TUBI-

ANA (6, p.2618) bahwa pemberian 1

pada pasien dapat masuk ke dalam gonad.

Pada Gambar 3 tampak jelas bahwa

penyuntikan I yang diberikan pada

induk SbK (A. dan A.) nilai kehamil-

annya lebih rendah dibandingkan dengan

jika penyuntikan itu dilakukan pada

induk Ssk (B dan B ? ) . Hal yang sanu

terlihat pula pada Tabel 3 bahwa sa-. •

penyuntikan (t_) pada induk tikus meir;-

pengaruhi nilai kehamilan dengan sa-

ngat nyata (P^0,01), yaitu induk yang

disuntik I SbK lebih rendah daripada

SsK. Ini mungkin terjadi seperti yang

telah disebutkan terdahulu, yaitu pada
13 I

SbK I merusak oocytes sedangkan pada

induk SsK sudah terjadi perabuahan sel

telur sehingga kehamilan dapat terus
131

berlangsung. Penyuntikan I pada in-

duk SbK (=A) ternyata bahwa, penyun-

tikan dua kali (A-) lebih efektif di-

bandingkan dengan penyuntikan fiunggal

(A.) dengan jumlah dosis yang sama be-

sar. Tampak bahwa A lebih rendah atau

cepat turun dibandingkan dengan A . Hal

ini menimbulkan dugaan, bahwa pada A-.
131yaitu induk tikus yang disuntik I.

sebelum dikawinkan, ada kemungkinan

oocytes rusak akibat suntikan I yang

pertama dan jumlahnya menjadi berku-

rang, berarti kehamilan menurun. Akibat

penyuntikan kedua yang dilakukan 8 ha-

ri setelah penyuntikan pertama, yaitu

setelah induk tikus dicampurkan dengan

pejantannya selama 8 hari. Jadi, pe-

nyuntikan kedua ini mungkin cukup

banyak dan dapat raempengaruhi embryo

tikus yang mas in muda dan yang diperki-

rakan sudah terjadi implantasi, karena

pada embryo mencit terjadinya implan-
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tasi pada kira-kira umur 5 - 6 hari (9,

p.85) jika dosis I cukup tinggi

tnungkin akan terjadi kematian dan re-

sorpsi (reserption) seperti yang dike-

mukakan oleh RUGH (9, p.89) yang terja-

di pada embryo mencit pada umur 4 - 8

hari dalam kandungan akibat sinar-X,

sehingga nilai kehamilan dapat turun.

Sedangkan pada induk tikus A ) ; yaitu
131

da) mencit adalah bersifat mutagenik

dan dapat menyebabkan pemecahan (pemu-

tusan) kromosom pada waktu pembelali-

125

an sel. Selain itu, I dapat nit

nyebabkan terjadinya abnormalitas pa-

da kepala sperma. Dengan adanya infor-

masi tersebut, maka perlu diadakan pe-
13 1

nelitian pengaruh I pada fertilitas
tikus jantan, untuk melihat kemung-

131.
induk tikus yang disuntik I secara kinan adanya sifat mutagenik dari . I

tunggal dan belum dikawinkan (SbK),
131

dosis I yang diberikan sekaligus

terutama menyebabkan kerusakan pada

oocytes. Hal ini dapat juga menurunkan

nilai kehamilan, walaupun tidak seberat

pada A_. Pada induk (B) yang disuntik

13 1

I sesudah dikawinkan (SsK) pada

umumnya nilai persentase kehamilannya

lebih tinggi daripada A, yaitu induk

tikus yang disuntik sebelum dikawinkan

(SbK). Jika nilai persentase kehamilan

dari induk B (yang disuntik I seca-

ra tunggal) lebih rendah dibandingkan

dengan B? maka mudah dimengerti, sebab

pada B dosis cukup besar dan sekaligus

sehingga dapat mengakibatkan atau mem-

pengaruhi embryo yang masih muda. Ada

kemungkinan embryo yang raasih muda mati

dan terjadi resorpsi. Sedangkan pada

B , dosis I yang diberikan adalah

dua kali setengah jumlah dosis yang sa-

ma, sehingga pengaruhnya agak lunak pa-

da embryo.

Informasi terbaru yang dikemukakan

oleh LAVU dkk (10), menyatakan bahwa
125

I pacia sumsum tulan^ (eritrosit mu-

1 25
seperti yang dimiliki oleh I (10).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat dita-

rik kesinpulan bahwa :

1. Makin besar dosis I yang diberi-

kan maka fertilitas tikus betina ma-

kin menurun, yang ditandai dengan

menurunnya nilai persentase atau

jumlah kehamilan.

2. Dalam percobaan ini, unumnya pembe-

rian dosis I yang sama besar, le-

bih efektif jika diberikan kepada

induk tikus sebelum dikawinkan (SbK=

A), baik dengan dosis tunggal maupun

terbagi dua.

3. Jika dosis yang sama besar diberikan

dengan terbagi dua pada induk tikus

sebelum dikawinkan (A ) maka penuru-

nan persentse kehamilan akan lebih

besar lagi. Sebaliknya jika dosis

terbagi dua itu diberikan kepada

induk tikus sesudah dikawinkan (B_),

nilai persentase kehamilannya lebih

tinggi dibandingkan dengan yang la-

innya (A_, A., dan B.).
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4. Dosis arnbang I yang dapat mempe-

ngaruhi junlah kehamilan diperkira-

kan antara 9,0 - 12,0 uCi/g bbd.

baik dosis tunggal maupun terbagi.
13 !

5. Dosis ambang I yang dapat menu-

runkan jurnlah anak yang dilahirkan

antara 6,0 - 9,0 uCi/g bbd. untuk

dosis tunggal, dan untuk dosis ter-

bagi dua antara 2 x I,5 - 2 x 3,0

uCi/g bbd.
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131,Tabel 1. Analisis sidik ragani pengaruh dosis J- J i i ( t j ) dan saat (t
penyuntikan I (sebelum dan sesudah dikawinkan) kepada
induk tikus putih terhadap jumlah kehamilan dan jumlah anak
yang dilahirkan.

Sumber keragaman F-hitung untuk

Jumlah
kehamilan

Jumlah
anak

F-tabel

0,05 0,01

131,Dosis penyuntikan i O i I ( t j) 7,4146** 7,6227** 2,23

Saat penyuntikan 1 3 1 I ( t2) 11,6212** 22,6872** 4,13

Interaksi t x t 2 l,2682(tn) l,7730(tn) 2,23

** = berbeda nyata pada P < 0,01
tn = tidak berbeda nyata

3,08

7,44

3,08

Tabel 2. Perbandingan n i l a i ra ta - ra ta jumlah kehamilan dan anak yang
dilahirkan dari induk yang disuntik ^ l j dengan berbagai
dosis ( t i ) pada saat (t2) sebelum (SbK) dan sesudah (SsK)
dikawinkan.

Perlakuan t^
(uCi/g.bbd.)

0,0
3,0
6,0
9,0

12,0
2 x 1,5
2 x 3,0
2 x 4,5
2 x 6,0

Perlakuan t2

Sebelum di-
Kawinkan (SbK)
Sesudah di-
kawinkan (SsK)

Interaksi t-^

K.K.

Nilai ra ta - ra ta BN'l
kehamilan

1,732
1,732
1,679
1,626
1,451
1,679
1,626
1,557
1,207

Nilai ra ta - ra ta BNTQ
kehamilan

1,517

1,658

t2 t n

9,52%

n ,o iC°

•a *)

a b
a b c
a b c
c
a b c
a b c
a b c
d

o l ( o , :

b *)

a

,240) Nilai r a t a - ra t a
jumlah anak

3,7878
3,8023
3,3516
2,9903
2,7878
3,2330
3,0685
2,9596
2,4416

1.13) Nilai ra ta - ra ta
juntlah anak

2,9024

3,4137

t n

12,41

BNTn

a
a
a
c
c
a
c
c
d

BNTn ,

b

a

3%

0 1 (O ,6261 )

b *)

b c
d
d
b c

d

31(0,295l)

*)

*) = n i la i yang ditandai dengan huruf kecil yang sama,
tidak bcrbeda nyata

tn = tidak berbeda nyata
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Gambar 3. Gabungan Gambar 1 dan 2. Laju penurunan...
persentase kehamilan sesudah pemberian I
dengan dosis tunggal pada tikus sebelura dan
sesudah dikawinkan (Ai dan Bj) serta dengan
dosis dibagi dua (A2 dan Bj) . (Nilai persen-
tase kehamilan adalah hasil transformasi
data asl i dengan arcsin A) ,

DISKUSI

SUKARDJI :

Bila seseorang yang sedang hamil tua

menderita suatu penyakit yang pengobat-
13)T

I, apa-
annya paling efektif dengan

13
i'..-\h pengobatan dengan
dapat dilakukan ?

I tersebut

JOHN DANIUS :

Bergantung pada jenis penyakitnya. Jika

menurut pertinbangan medis pengobatan-

nya hanya satu-satunya atau tidak ada

pilihan lain selain pengobatan dengan

I, maka terpaksa dilakukan dengan

persyratan medis tertentu yang ketat.
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TANGGAPAN GEN dna-8132, rec-43 Bacillus subtilis TERHADAP RADIASI SINAR ULTRAVIOLET

Irwansyah*

ABSTRAK

TANGGAPAN GEN dna-8132, rec-43 Bacillus subtilis TERHADAP RADIASI SINAR ULTRAVIOLET. Empat jenis B.
subtilis yaitu NIG 1237 (wild), NIG1236 (dna-8132 mutation), NIGI235 (dna-8132, rec-43 double mutation),
dan NIG1234 (mutation rec-43) diradiasi dengan sinar ultraviolet. Pengamatan berdasarkan senaitivitas,
mutasi, dan kemampuan memproduksi phage SPO2. Pada NIG1237 dan NIGI236, jumlah koloni yang tumbuh,
frekuensi mucasi, dan produksi adalah cukup tinggi. Dengan adanya rec-4 3 bersama dna-8)32 (mutan ganda),
kemampuan bakteri untuk tumbuh, bermutasi, dan memproduksi phage menjadi rendah sekali. Hasil di atas
raemberikan kesimpulan bahwa produk rec-43 memblok aktivitas produk dna-8132 yang diketahui berperan
langsung pada pembelahan dan perbaikan kromosom, menahan aktivitas mutator dari bakceri dan mengaktifkan
repressor phage.

ABSTRACT

ULTRAVIOLET RESPONSE!) IN dna-8132, rec-ii3 Bacillus subti l is STRAINS. Tour strains of B. subti l is
NIGI237 (wild), KIG1236 (dna-8132 mutation), NIGI235 (dna-8132, rec-43 double mutation), and NIG 1234
(rec-43 mutation) were irradiated with ultraviolet light. The observations were based on their
sensi t ivi t ies , mutations and their abi l i t ies to produce SP02 phage. In the wild type and dna-8132
mutation, survival, mutation frequency, and the production of phage SPO2 were higher. In the present of
the rec-43 mutation (double mutant) exhibit the ability of bacteria to grow, mutate, and produce phage
becomes very low. These results suggest that the rec-43 gene product blocks the activity of dna-8!32
gene product which is known to play a role directly in chromosome replication and repair in suppressing
the mutator activity of bacteria and in activitating phage repressor.

PENDAHULUAN

Reaksi sel terhadap induksi antara

lain oleh sinar ultraviolet melibatkan

kegiatan seluruh sistem selular untuk

mengetnbalikan sel pada keadaan tidak

terinduksi.

Pada Escherichia coli sistem selu-

lar ini dikenal sebagai SOS systems di-

mana gen-gen yang menjadi anggotanya

sudah banyak diketahui (1, 2, 3). Salah

satu peranan dari sistem ini ialah me-

munculkan bentuk-bentuk mutasi, teta-

pi apabila ia tidak terinduksi, maka

bentuk-bentuk mutasi tidak akan muncul

(2, 4, 5, 6).

Suatu sistem yang hampir sama de-

ngan sistim SOS tersebut sudah pula

mulai diungkap pada B. 5tibtilis. Bebe-

rapa gen antara lain gen rekombinasi

(gen tec . ) dark gen vivx sudah dimasuk-

kan menjadi anggotanya (7, 8).

Laporan ini mengemukakan tanggapan

gen dna-8132, rec-43 B. subtilis aalam

usaha sel beregenerasi secara normal

dan bermutasi terhadap radiasi sinar

ultraviolet.

BAHAN DAN METOOE

Pusat Penelitian Teknik Nuklir, BATAN

Tabel berikut memuat B.

subtilis yang digunakan.
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Tabel 1. Jenis B.subtilis yang digunakan

Jenis Genotipe

NIG1237
NIG1236
NIG123S

NIG1234
NIG1237(SPO2)
NIG1236(SPO2)
NIG1235CSPO2)
NIG1234(SPO2)

purA16 hisA3 (wild)
purA16 hisA3 dna-8132
purA16 hisA3 dna-8132
rec-43
purA16 hisA3 rec-43

Dua buah lampu

germicidal (National CO.Ltd.) dengan

kuat radiasi mas ing-mas ing 1,6 dan 23,6

ergs/mm/s.

Medium cair untuk biakan

awal adalah Penassay Broth dan untuk

pengencer ialah Minimal Medium (MM) dan

NY Broth. Minimal Broth (MB) dan NY

Broth mas ing-mas ing dengan 1,5% agar

(Difco) dipakai sebagai medium padat

untuk menumbuhkan bakteri dan phage.

. Bakteri dibiak awal dalam

3-ml Penassay Broth diperkaya dengan

adenine (2 ug/1) dan diinkubasi dalam

pengaduk bolak balik berair (reciprocal

water bath shaker, 100 spm) pada 30C

selama satu malam. Sebagian dari biakan

diencerkan dengan MM. Sebanyak 0,1 mL

biakan yang diencerkan dan yang tidak.

diencerkan dioles rata pada permukaan

padat medium MB. Untuk biakan yang

diencerkan, medium padat MB diperkaya

dengan adenine dan histidine sedang

untuk biakan yang tidak diencerkan

hanya dengan histidine masing-masing 2

ug/1.

Indukii Phage. SP02. Sebanyak 0,5

ml biakan cair bakteri (SP02) diencer-

kan dengan \G wl medium NY Broth dipev-

kaya dengan adenine (2 ug/1) dan dii

kubasi dalam pengaduk bolak-balik b<_-r

air (reciprocal water bath shaker, 100

spm) pada 30C. Pertumbuhan bakteri se--

tiap 30 menit diukur dengan kolorime-

ter Klett (Photoelectric colorimeter,

Klett MFG. Co.Ins. Ny-USA). Kira-kira

pada 25 Klett (exponential growth),

biakan disaring melalui membran tipe HA

(0,45 um). Bakteri pada membran di-

encerkan dengan medium dan volume yang

sama, lalu sebanyak 3 ml dimasukkan ke

dalam cawan petri ( 0 10 cm) dan dira-

diasi. Phage dipisahkan dan diradiasi.

Phage dipisahkan dengan sentrifugasi

berkecepatan rendah (9) lalu supernatan

dimana phage berada diencerkan lOx de-

ngan medium yang sama. Sebanyak 500 uml

supernatan bersam B. subtilis NIG 112 1

sebagai indikator diaduk dengan 3ml

medium lunak NY Broth (0,6% agar Difco)

lalu dituang rata pada permukaan medium

padat NY Broth. Biakan diinkubasi pada

30C.

HASIL

Ra.dJ.Oit (Lnb-ltlvJi&Ui. Gambar 1 mem-

perlihatkan radiosensitivitas dari

ke-empat B. subtilis. jenis NIG1237

(wild) dan NIG 1236 (mutasi dna-8132)

lebih tahan terhadap radiasi sedang

mutasi rec-43 adalah amat sensitif.

Pada mutan ganda NIG 1236 dimana daya
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tahan menurun dengan tajam, menunjukkan

bahwa produk rec-43 telah menghambat

aktivitas produk dna-8132.

50

10

r

10 20 30 40

Ultraviolet (J /n/)

50

Gambar 1. Radiosensitivitas dna-.8132 dan rec-43 pada
bakteri Bacillus subtilis NIG1237 dan
NIG1236. Nilai CFU (Colony Forming Units)
dihitung dari empat ulangan.
o = NIG1237 ; A « NIG1236; ,' NIG1235 ;
X - NIG1234

ffLe.kue.niX. MwtaA-L. Frekuensi mutasi

spontan dari NIG1237, NIG1236, NIG1235,
—8

dan NIG1234- berturut-turut 12 x 10 ,

13 x 10~8, 53 x 10~8, dan 29 x 10~8

sedang frekuensi mutasi induksi ditun-

jukkan dalam Gambar 2.
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Gambar 2. Krekuensi mutasi dna-8132 dan rec-43 pada
bakteri Bacillus subtllis.

o = N1G1237; 6 > N1G1236; • = NIG1235

Pada NIG123A radiasi sinar ultra-

violet telah menghentikan semua kegiat-

an "mutator" sehingga pada jenis ini

frekuensi mutasi mencapai nol. Keha-

diran bersama rec-43 dan dna-8132 da-

lam mutan ganda (NIG 1235) menyebabkan

pula sebagian mutator tidak aktif se-

hingga frekuensi mutasi dari mutan

ganda ini amat rendah.

Indilkii Phage.. Phage SP02 adalah

phage yang transparan. Phage ini banyak

dipakai sebagai penguji berlangsungnya

proses transformasi, transduksi atau

mutasi karena repressornya tidak dapat

diblok oleh produk rec-43. Dalam per-

cobaan ini, phage SP02 dari NIGI237,

dan NIG 1236 metnperlihatkan kemampuan

yang tinggi untuk znemperbanyak diri

tetapi tidak pada phage dari NIG1235

dan NIG 1234 yang membawa rec-43 (Gam-

bar 3).

10

10

10

10
10 20 30

Ultraviolet (J

40 SO

Ganbar 3. Induksi phage SPO2 pada tmcilluM stbtilia
dna-8132 dan rec-43.

o * MIG12J7; & - NIG1236; • - NIG1235;
x = NIG1234

PEMBAHASAN

Gen dna-8132 mempunyai sifat ple-

itropik (10) dan terletak dalam daerah

darimana pembelahan DNA dimulai. Pada

30C (permisive temperature), B. subti-
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Us yang merabawa gen ini (mutasi dna-

8132)) memperlihatkan mutasi spontan

yang tinggi dan agak tahan terhadap ra-

diasi sinar ultraviolet (10, 11).

Dibanding dengan mutasi dna-8132,

maka mutasi rec- araat sensitif ter-

hadap radiasi sinar ultraviolet (9,

11). Karena itu pada penelitian ini

bentuk mutasi rec-43 disinari dengan

dosis radiasi rendah.

Walaupun NIG 1237 (wild) dan mutan

dna-8132 diradiasi dengan dosis radiasi

tinggi, tetapi j'auh lebih "tahan dari

kedua jenis yang lain (Gambar 1). Kedua

bakteri berpotensi tinggi untuk bermu-

tasi dan memproduksi phage. Introduk-

si rec-43 membuat keduanya amat sensi-

tif dan kehilangan potensi untuk ber-

mutasi dan memproduksi phage. Hasil ini

menunjukkan bahwa peranan produk dna-

8)32 dan rec-43 adalah berlawanan.

Pada mutan NIG 1236, produk dna-

8132 membiarkan isyarat-isyarat yang

dibangun oleh DNA akibat gangguan radi-

asi berjalan lancar raembantu pembelah-

an dan perbaikan kromosom sebagaimana

dikemukakan oleh SADAIE dan NARUI (12).

Jumlah isyarat yang dihantar juga cu-

kup besar untuk mengaktifkan "muta-

tor" dan menekan kegiatan represor

phage. Akan tetapi, pada mutan rec-43

mekanismenya berlawanan. Produk rec-43

memblokir dengan kuat pembangunan atau

penghantaran isyarat sehingga tidak cu-

kup kuat untuk menginduksi pembelahan

dan perbaikan kromosom, tidnk cukup

kuat untuk mengaktifkan mutator, dan

tidak cukup kuat untuk menekan kegi-

atan repressor phage.
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DISKUSI

EDIH SUWADJI :

Apakah tujuan penelitian ada hubungan

langsung dengan bioteknologi dan kalau

ada, hasil nyata apa yang sudah dipero-

leh misalnya di luar negeri ?

ambil suspensi bakteri untuk dibiak.

Seperti diketahui perbanyakan bakteri

merupakan deret ukur. Jadi, ketidakte-

litian sedikit dapat dilihat pada ha-

sil pertumbuhan bakteri.

IRWANSYAH :

Pada umumnya bioteknologi untuk indus-

tri terutama untuk enzim.

HARSOJO :
2

Dosis di bawah 10 j/m akan menyebabkan

terjadinya stimulasi pertumbuhan bakte-

ri B. subtilis. Apakah pernyataan saya

ini betul ? Sebab dilihat dari Gumbar 1

terjadi peningkatan jumlah sel.

IRWANSYAH :

Sebetulnya tidak. 1tu hanya kesalahan

toknis da lam percobiian pada waktu meng-

L. ANDINI .:

I. Bakteri diradiasi di atas permukaan

agar langsung setelah ditanam baru

diinkubasi 30C, lalu diamati. Apa-

kah dalam hal ini tidak ada pe-

ngaruh media yang teriradiasi ?

2. Apakah tidak sebaiknya diiradiasi

dalam suspensi sel kemudian ditanam

dalam media agar ?

3. Bagaimana cara menghitung mutation

frequency-nya ?

IRWANSYAH :

1. Tidak, karena WV tidak mempunyai
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daya mengionisasi.

Kedua-duanya baik. Saran ini sangat

baik jika kita akan tnelakukan tran-

sformasi setelah radiasi diberikan.

Rumus ialah : MF =
N

di mana : M = inutasi pada M .
r x

Mo = inutasi pada radiasi

nol.

N = jumlah sel yang
survive.
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PEIVGUJIAN PERTUMBUHAN RADIOMUTAN Saccharomyces cerevisiae K 1,5 PADA MEDIA
MOLASES YANG DIIRADIASI

E.G. Siagian*, Maria Lina R.*, dan Susiana*

ABSTRAK

PENGUJIAN PERTUMBUHAN RADIOMUTAN Saccaromyces cerevisiae K 1,5 PADA MEDIA MOLASES YANG DIIRADIASI.
Aplikasi metode' radiopasteutisasi pada molases yang digunakan untuk bahan media fermentasi untuk
produksi alkohol telah diteliti dan dibandingkan dengan cara pasteurisasi panas. Bahan molases diperoleh
dari perusahaan gula di Cirebon, Yogyakarta, dan Lawang, diiradiasi gamma dengan dosis 3 kGy, 6 kGy, dan
pasteurisasi panas 80 C selama 30 menit, dibandingkan dengan molases kontrol. Inokulum yang digunakan
Jalah khamir radiomutan Saccaromyces cerevisiae K 1,5 yang dihasilkan derigan cara iradiasi. Hasilnya
menunjukkan bahwa dosis 3 kGy mempunyai efek pasteurisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 6 kGy,
begitu juga dengan yang dipasteurisasi panas 80 C selaraa 30 menitT Dalam media molases jumlah mikroflora
yang hidup per gram sampel (Z survivor) ditelici, ternyata pada rnedi-^ yang dipasteurisasi panas 80°C
selama 30 menit menurun menjadi 70Z, 10% pada media yang diiradiasi 3 kGy, dan \% pada media yang
di iradiasi 6 kGy, Eetapi ternyata tidak berpengaruh secara nyata pada kecepatan pertlimbuhan
Saccaromyces cerevisiae K 1,5 dalam media molases tersebut. Mikroflora yang diisolasi dari molasea yang
berasal dari Cirebon, Yogyakaarta, dan Lawang umumnya dari jenis Bacillus subtilis, Lactobacillus sp.,
Corynebacterium sp., dan meskipun Rhizopus oligosporus terdapat, tetapi cidak tumbuh baik dalam media
molases. Pertumbuhan Saccaromyces cerevisiae K 1,5 dalam media fermentasi yang ditambahkan sumber
nitrogen dan fosfor, ternyata menghasilkan laju fermentasi yang berbeda, yaitu pada media molases yang
diiradiasi 3 kGy dan 6 kGy hasilnya lebih baik dari media yang dipasteurisasi dan kontrol. Pada
penelitian kondisi lingkungan pertumbuhan dalam media tnolases, ternyata khamir Sacc&romyces cerevisise
K 1,5; mempunyai kondisi pertumbuhan optimal pada gH 5,5. Kecepatan pertumbuhannya 0,3-0,5 jam ,
konstanta kejenuhan adalah 0,56-0,60 g/1 pada suhu 30 C *_ 2 C dalam media molases dengan komposisi gula
: nitrogen : fosfor = 100 : 5 : 1. Sebagai sumber nitrogen dan fosfor masing-masing adalah ammonium
sulfat dan kalium hidrogen fosfat.

ABSTRACT

GROWTH STUDY OF RADIOMUTANT Saccaromyces cerevisiae K 1.5 ON IRRADIATED MOLASES MEDIA. tne
dpplicatiori of the r;jdiopasteurizat ion method for alcoholic fermentation of molases media have been
studied which compared to heat pasteurization. The molases samples were obtained from sugar industry in
Cirebon, Yogyakarta, and Lawang, used as a samples for gamma irradiation, doses of 3 kGy, 6 kGy and heat
pasteurization 80°C for 30 minutes, which compared to untreated molases. Innoculum yeast was S.
cerevisiae K 1.5 which was resulted by irradiation mutation. The results showed that gamma irradiation
doses of 3 kGy have pasreurization effect better than 6 kGy and heat pasteurization 80 C, 30 minutes.
Total cells count of microflora per gram samples (% survivors) on molasses media which has been heat
pasteurized, decreased Co be 70%, 10% for irradiated molasses 3 kGy; and \Z for molases irradiated 6
kGy, but it did not have significant effect on the growth capacity of S. cerevisiae K I.5 on that
molasses media. Microflora isolated from molasses samples obtained from Cirebon, Yogyakarta, and Lawang,
generally from B<i':illus subtilis, Lactohacillus sp., Corynebucteri urn sp. , and Bbizopus oligosporus,
although was detected but not grows well on molasses media. The growth of S. cerevisiae K 1.5 on
fermentation media supplemented with trace elements nitrogen and phosphor resulted difference on
fermentation rate i.e. : in irradiated molasses 3 kGy and 6 kGy showed a higher rate, which compared to
heat pasteurization and controle. In the enviroment condition study on molasses mediajShows the yeast s-
cerevisiae K 1.5 have optimal growth at theQpH 5.5, specific growth rate 0.3-0.5 hr , the saturation
constant 0.56-0.60 g/1, temperature 30°C + 2 C with sugar : nitrogen : phosphor ratio » 100 ; 5 ; 1. The
nitrogen and phosphor sources are ammonium sulphate and sodium hidrogen phosphate respectively.

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
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PF.NDAHULUAN

Penggunaan iradiasi pasteurisasi

pada industri fermentasi mikrobiologis

belum banyak dikenal orang. Pada waktu

ini media molases yang dipakai untuk

fermentasi dalam metnproduksi alkohol-

spiritus disterilkan dengan cara pas-

teurisasi, suhu 80 C selama 30 menit

yang kadang-kadang dikombinasikan de-

ngan tekanan uap tinggi. Hal ini ter-

nyata sangat mahal. Meskipun begitu

teknik ini masih mempunyai masalah an-

tara lain pendinginan media yang cu-

kup lama, energi yang terpakai cukup

tinggi dan volume fermentor cukup besar

misalnya 3 x 75.000 liter. Setelah itu

media fermentasi baru diinokulasi de-

ngan khamir starter dikocok sampai 6

hari baru dipanen, dan kadang-kadang

hasilnya kurang memuaskan pula. Untuk

menghindari hal ini pabrik alkohol-spi-

ritus tidak lagi mensterilkan tnolases

dengan uap, tetapi dengan penambahan

larutan sodium metabisulfit dengan kon-

sentrasi rendah, hasilnya tidak jauh

berbeda. Untuk itu telah dicoba dengan

menggunakan cara radiopasteurisasi si-

nar gamma dan dibandingkan dengan ca-

ra pasteurisasi panas. Inokulum yang

digunakan adalah khamir radiomutan S.

cerevisiae K 1,5 yang dihasilkan de-

ngan cara iradiasi (1).

HAHAN DAN MhTOOh

Bdhan. Bahan molases diperoleh da-

ri perusahaan gula di Cirebon, Yogya-

karta, dan Lawang-Jawa Timur. Iradia-

si dilakukan di Iradiator Irpasena

(60Co) PAIR dengan dosis 3 kGy dan

kGy dan laju dosis 7,5 kGy/jam diu-•-

kan dengan dosimeter cobalt ge:u

Penelitian pengaruh iradiasi pada mold

ses dilakukan sebagai berikut : sebt. -

rat 50 g molases ditambah 0,2 g ammo-

nium sulfat dimasukkan dalam erlennu--

yer 500 ml, ditambahkan 200 ml air

suling steril, dikocok selama 24 jam

dan dilakukan penghitungan jumlah kolo-

ni yang tumbuh. Perubahan mikroflora

dalam molases sebelum dan sesudah per-

lakuan iradiasi, berdasarkan perhitung-

an jumlah koloni yang tumbuh dalam me-

dia PCA (Difco) dan diinkubasi 30°C,

selama 3 hari dan mikroflora diiden-

tifikasi berdasarkan Bergey's manual

(2).

Ujl VtmnntaAl, Mas ing-mas ing je-

nis molases ditimbang seberat 1,4 kg

kemudian dimasukkan dalam erlenmeyer 5

1, diencerkan dengan air suling 4 1.

Sumber nitrogen dan fosfor dimasukkai!

pada mas ing-mas ing 500 g yang terlebib

dahulu diencerkan dengan 2 1 air suling

dalam erlenmeyer dan dibuat masing-nui-

sing 4 buah, satu untuk sampel pasteu-

risasi, iradiasi 3 kGy, iradiasi 6 kGy

dan untuk kontrol. Media tersebut dii-

nokulasi dengan S. cerevisiae K 1,5;

difermentasikan pada 30 + 2 C dan di-

kocok dalam meja pengocok selama pro-

ses fermentasi 140 jam. Pengukuran la-

ju fermentasi untuk menghasilkan alko-
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hoi, diukur dengan pembentukan C07 (g/

100 g media) dengan C0_ meter (Oxoid)

dan alkohol yang dihasilkan dinyatakan

berdasarkan konversi gula menjadi alko-

hol berdasarkan metode ANTHRON (3) me-

rupakan harga rata-rata 3 ulangan.

HASH DAN PEMDAHASAN

Pada penelitian ini digunakan mo-

lases yang berasal dari perusahaan gu-

la di Cirebon, Yogyakarta, dan Lawang,

ternyata mempunyai kadar gula yang

berbeda. Kadar gula terlarut masing-

masing rata-rata (b/b) adalah 30,2%;

24,6%; dan 28,3% diukur berdasarkan

LENE-EYNON (4).

Pengaruh Iradiasi pada mikroflora

dalam sarnpel molases yang diiradiasi 3

kGy dan 6 kGy dibandingkan dengan di-

pasteurisasi panas dan kontrol, dapat

dilihat pada Tabel I dan 2. Di sini

terlihat bahwa sampel molases yang

dipasteurisasi panas 80 C selama 30 me-

nit, mikroflora yang terkandung menurun

menjadi 70%, 10% pada molases yang di-

iradiasi 3 kGy dan J% pada molases yang

diiradiasi 6 kGy. Hal ini disebabkan

karena umumnya mikroflora yang dapat

diisolasi dari sampel molases ternyata

predominan tnikroflora berspora, Gram

positif, terdiri dari : Bacillus sub-

tilis, T&ctobacillus sp. , dan Comjne-

bacteriam sp. Juga pernah terdeteksi

Rhizopus oliqosporus, tetapi tumbuhnya

tidak subur di daLam sampel moLases.

Mikroflora tersebut di atas ternyata

lebih tahan terhadap pengaruh panas

maupun iradiasi. Daya tahan ini selain

karena berspora umumnya mikroflora ter-

masuk Gram positif mengandung lebii,

banyak lapisan peptidoglikan yang ber~

ada pada dinding sel mikroba tersebut

yang berfungsi sebagai proteksi.

Berdasarkan penentuan jutnlah bak-

teri atau mikroba per gram sampel ter-

nyata molases dari Cirebon lebih ting-

gi kandungan mikrobanya dibandingkan

dengan sampel molases Yogyakarta dan

Lawang. Hal ini menunjukkan higiene

pemrosesan gula sampai tingkat molases

di Cirebon kurang baik dibandingkan

dengan di Yogyakarta dan Lawang.

Dalam percobaan pertumbuhan khamir

S. cerevisiae K 1,5 dalam media mola-

ses, •'ternyata tidak menunjukkan perbe-

daan yang nyata antara media yang dii-

radiasi, yang dipasteurisasi panas dan

begitu pula dengan yang kontrol (Gambar

1). Pengaruh iradiasi pada kadar gula

dalam molases yang diiradiasi 3 kGy dan

6 kGy tidak begitu nyata. Walaupun de-

mikian ada kecenderungan bahwa itadi-

asi 3 kGy lebih baik dari pada 6 kGy.

Aktivitas proses fermentasi dari

media-media setelah inokulasi S. cere-

visiae K 1,5 berdasarkan terbentuknya

gas karbon dioksida yang terlihat dalam

Gambar 2. Dari hasil yang diperoleh

terlihat bahwa iradiasi 3 kGy lebih

baik dari pada yang diiradiasi 6 kGy.

Pada penelitian pertumbuhan S. ce-
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revisiae K 1,5 dalam media fermentasi

yang ditambah zat nitrogen dan fosfor,

ternyata menghasilkan laju fermentasi

yang berbeda. Pada media molases yang

diiradiasi 3 kGy, dan 6 kGy hasilnya

lebih baik daripada yang dipasteurisasi

panas dan kontrol, untuk produksi alko-

hol (Gambar 2). Hal ini mungkin kare-

na adanya pengaruh iradiasi pada kan-

dungan gula dalam molases dimana gula

terlarut yang ada dalam molases itu

dapat lebih tnudah dikonversi menjadi-

alkohol oleh enzim khamir S. cerevisiae

K 1,5 jika dibandingkan dengan yang

dipasteurisasi panas. Hal ini sesuai

dengan penelitian terdahulu dimana si-

nar gamma ternyata dapat meningkat-

kan kadar alkohol (5, 6).

Morfologi S. cerevisiae K 1,5 da-

lam media fermentasi molases mempu-

nyai diameter 2,5-2,7 mikron dan pan-

jangnya 5-10 mikron, berbentuk lonjong

atau oval, kecepatan pertumbuhan 0,3-

0,5 jam dan konstanta kejenuhan ada-

lah 0,56-0,60 g/1-

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan dapat disim-

pulkan :

1. Pengaruh iradiai 3 kGy dan 6 kGy

pada media fermentasi molases yang

diinokulasi S. cerevisiae K 1,5 ti-

dak nyata, tetapi ada kecenderungan

dosis 3 kGy lebih baik dari pada 6

kGy untuk ferinentasi alkohol. «

2. Dosis 3 kGy dan 6 kGy dapat menu-

runkan jumlah mikroflora dalam ba-

han molases per gram mas ing-mas ing

menjadi 10% dan 1% dibandingkan de-

ngan pasteurisasi panas penurunan-

nya menjadi 70%.

3. Pertumbuhan S. cerevisiae K 1,5 da-

lam media molases optimal pada pH

5,5 dengan kecepatan pertumbuhan

0,3-0,5 jam . Konstanta kejenuhan

0,56-0,60 g/1 pada suhu 30° +_ 2°C.
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Tabel 1. Jumlah mikroflora pengkontaminasi molase per gram sampel
sebelum dan sesudah pasteurisasi radiasi*.

Asal molase

Cirebon

Yogyakarta

Lawang

Kontrol

1650

208

142

Pasteurisasi
panas 80°C , -

30 menit

U5S

145

98

Iradiasi

3 kGy

128

19

12

6 kGy

13

2

1

* = Hasil ruta-rata 3 ulangan perhitungan jumlah koloni
per gram sainpel molases da lam media PCA (Difco).

Tabel 2. Jenis mikroba yang terdapat dalam media molase
pada berbagaa perlakuan.

Perlakuan

Kontrol

Pasteurisasi pa-
nas 8O°C,3O menit

Iradiasi 3 kGy

Iradiasi 6 kGy

Koloni yang
hidup

(sel/gram)

140

98

15

2

Survival

w

100,00

70,00

10,71

1,42

Jenis mikroba

B.subtilis, Lacto-
bacillus, Corynebac-
terium, R.ollgosporus

B.subtilis, Lacto-
bacillxis, Corynebac-
terium

B.subtilis, Lacto-
bacillus, Corunebac-
teri urn

B.subtilis dan Lacto-
bacillus

* = Media : Molase 50 g; anmoniuni sulfat 0,2 g; kalivw hidroRen
fosfat 0,01 g; agar 3 R dalarn air suling 200 ml.
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Gambar 1. Kurva pertumbuhan s. cere-
visiae K 1,5 dalam media
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Garcbar 2. Pertumbuhan S.cerevisiae K 1,5
dalam media fermentasi molase
yang ditambah sumber nitrogen
dan fosfor. P"erbandingan hasil
fermentasi dalam media molase.
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DISKUSI bih bagus ?

E. SUWADJI :

1. Apakah penyebab mikroflora dari Pa-

brik Gula Lawang lebih sedikit di-

banding lokasi lain ?

2. Apakah jutnlah (jenis) yang diidenti-

fikasi cidak terlalu sedikit dari

molases yang terkontaminasi terse-

but ?

3. Pedoman apa yang dipakai pada iden-

tifikasi tersebut ?

E.G. SIAGIAN :

1. Pabrik Gula di Lawang jauh lebih

modern dan higienis serta baru jika

dibandingkan dengan Pabrik Gula di

Cirebon dan di Yogyakarta.

2. Yang diidentifikasi adalah mikroba

yang predominan saja yang mewakili

mikroba yang serupa dari jenis mo-

lases tersebut.

3. Pedoman yang dipakai ialah "Bergey's

Manual for Determinative Bacteriolo-

gy", 8th ed..

SUHARYONO :

Dosis 3 kGy lebih bagus jika dibanding-

kan dengan 6 kGy, karena secara ekono-

mis dapat menekan biaya. Bagaimanakah

mekanismenya sehingga dosis 3 kGy le-

E.G. SIAGIAN :

Kemungkinan dosis 3 kGy lebih banyak

menguraikan gula terlarut dalam mola-

ses, untuk dapat diubah menjadi alko-

hol oleh khamir Saccaromgces cerevi-

siae K 1,5.

N. HILMY :

1. Dari hasil penelitian Anda antara

lain menyebutkan bahwa dosis 0,45

kGy dapat membunuh S.. thypimurium

sebanyak 5 log step sedangkan dalam

sludge 1 .log cycle. Berapa kadar air

sludge yang Anda pakai ?

2. Dapatkah Anda menjelaskan secara

isolasi dan media yang paling baik

untuk S. thyphimurium dari sludge

berdasarkan hasil penelitian terse-

but.

E.G. SIAGIAN :

1. Kadar air sludge berkisar antara 85

dan 90£.

2. Cara isolasi : Sampel ditanam pada

selenit broth, diinkubasi pada suhu

37-42 C selama 24 jam, kemudian di-

tanam pada media SS-Agar atau me-

dia XLD dan dilanjutkan dengan uji

serologis.
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DAYA TAHAN BAKTERI Sat.monMa typkLmvum TERHADAP SINAR GAMMA

Harsojo*, dan Lidia Andini S.*

ABSTRAK

DAYA TAHAN BAKTERI Salmonella Typhimuxium TERHADAP SINAR GAMMA. Fenelitian ini bertujuan untuk
mengetahui daya tahan bakteri S. typhimurium terhadap sinar gamma, suhu, pH difldalam suspensi sel 10 .
dan homoggnat tinja. Daya tahan bakceri S. typhimurium di dalam suspensi sel 10 diiradiasi dengen sinar
gamma ( Co) pada dosis 0; 0,15; 0,30; dan 0,45 kGy dengan laju dosis 1,00 kGy/j di Gamma Cell 220 dan
ditanam pada media yang mempunyai pH 6, 7, dan 8. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 , 37 , dan 42 C
selama 2x24 jam. Daya tahan bakteri S. typhimurium dalam homogenat tinja 10Z dalam media TGY cair
diiradiasi dengan sinar gamma pada dosis 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; dan 2,5 kGy dengan laju dosis 0,95
kGy/j. Setelah diiradiasi bakteri diinkubasi selama 24 jam pada suhu kamar (2£ + 2 C). kemudian ditanan
dalam media SS, Mac Conkey, dan XLD. Setelah 2x24 jam ditumbuhkan dalam cawan petri diamati pertumbuhan
koloni serta dihitung jumlah koloni per ml. Hasil penelitian dalam suspensi sel menunjukkan iradiasi dan
pH media mempunyai pengaruh yang nyata terhadap jumlah koloni bakteri. Iradiasi dengan doais 0,45 kGy
dapat menurunkan jumlah koloni bakteri sebesar 5 desimal dengan variasi pH 6-8. Sedang hasil penelitian
dalam homogenat tinja menunjukkan tidak ada pengaruh yang nyata di antara media pertumbuhan.

ABSTRACT

THE RESISTANCE OF Salmonella Typhirmrium ON GAMMA IRRADIATION. This research intended to
investigate the resistance of S. typhimurium on the gamma i r radia t ion, temperature and pH in tBe ce l l
suspension of 10 and houiogenats sludge medium.,The resistance of bacteria S. typhimurlum in cel l*
suspension of 10 was irradiated with gamma rays ( Co) at the doses of 0; 0.15; 0.30; and 0.45 kGy. The
dose rate was 1.00 kGy/h, in the Gamma Cell 220 i r radiator and then the suspension was plated on the
media, which have pH from 6, 7, and 8. Then incubated at temperatures of 30 , 37°, and 42 C for 2x24
hours. The resistance of bacteria S. typhimurium in 10? sludge homogenate in TGY broth was irradiated
with gamma rays at doses of 0; 0 .5; 1.0; 1.5; 2.0; and 2.5 kGy with a dose rate of 0.95 kGy/h. after
i rradiat ion the bacteria was incubated for 24 hours at room temperature (28 +̂  2 C), then innoculated on
SS, Mac Conkey, and XLD media. After 2x24 hours grows on pet r i dishes, the growth of colonies were
observed and to ta l bacter ial counts per ml was calculated. The resul ts showed irradiat ion and pH media
gave a significant decrease in the to ta l bacter ial count. Irradiat ion doses of 0.45 kGy reduced the
to ta l number of bacterial counts by 5 log cycles with the pH variation from 6-8 while the resul ts in the
sludge homogenate showed taht the media gave no significant effect on the growth capabi l i t ies of S.
typhimuriurn.

PENDAHULUAN

Penerapan sludge sebagai pupuk me-

rupakan hal yang perlu diperhitung-

kan mengingat tinja masih mempunyai

nilai makanan bagi pertumbuhan tanam-

ah. Akan tetapi, beberapa masalah tim-

bul di da!am penerapannya,antara lain

tinja mengandung bakteri patogen, se-

perti salmonella, parasit, dan se-

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

nyawa toksin, baik dalam bentuk or-

ganik maupun anorganik ( I , 2) . Untuk

menghilangkan atau mengeliminasi hal-

hal tersebut, menurut FARREL dan STERN

(3), dapat dilakukan dengan pemanasan

hingga 70 C selama 30 menit atau dengan

iradiasi pengion. Walaupun demikian,

cara pemanasan tersebut membutuhkan

bahan bakar yang tidak murah.

Salmonella merupakan bakteri yang

dapat menyebabkan penyakit saltnonello-

s i s . Penyakit ini berbahaya terutama
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lakukan setelah 2x24 jam. Daya tahan S.

typhimurium dalatn homogenat tinja di-

lakukan seperti pada (7).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis jumlah koloni per

ml suspensi S. typhimurium karena pe-

ngaruh iradiasi, pH, dan suhu ditun-

jukkan pada label ] dan 2. Dari Tabel

tersebut dapat dikemukakan bahwa.jumlahy

koloni bakteri sangat dipengaruhi oleh '

pH. Hasil pengamatan pengaruh suhu ter-

hadap pertumbuhan S. typhimurium pada

bermacam-macam pH ditunjukkan pada Ta-

bel 1. Dari Tabel 1 dapat dikemukakan

bahwa suhu tidak memberikan penga- ;

ruh yang nyata terhadap pertumbuhan s. ]

typhimurium pada pH 6, 7, dan 8. Hal

ini mungkin disebabkan s. typhimurium

mempunyai kisaran suhu pertumbuhan yang

lebar.

Pengaruh iradiasi terhadap jumlah

koloni bakteri per ml dapat dilihat

pada Tabel ] dan 2. Jumlah koloni bak-

teri per ml makin menurun dengan me-

ningkatnya dosis iradiasi. Pada dosis

0,45 kGy jumlah koloni S. typhimurium

mengalami penurunan sebesar 5 desimal,

baik pada suhu 30°, 37°, dan 42°C

dengan variasi pH 6-8. Jumlah koloni

bakteri pada dosis 0 kGy berbeda nyata

dengan 0,15; 0,30; dan 0,45 kGy. Hal

ini berarti bahwa iradiasi dapat me-

nurunkan secara nyata jumlah koloni

bakteri s. typhimurium. Iradiasi pada

dosis 0,45 kGy jumlah koloni bakteri S.

tuphimurium 5 desimal lebih sedikit

dari yang tidak diiradiasi.

Dari daya tahan S. typhimurium

pada bermacam-macam pH dengan suhu

inkubasi 30°C (Gambar 1) terlihat bahwa

S. typhimurium pada pH 6 dengan suhu

30°C cenderung lebih tahan terhadap

iradiasi dibandingkan pada pH 7 dan 8.

Hal ini mungkin disebabkan pH 6 me-

rupakan pH optimum untuk pertumbuhan S.

typhimurium pada suhu 30°C. Gambar 2

menyajikan daya tahan S. typhimurium

terhadap sinar gamma pada suhu 37 C.

Pada Gambar tersebut terlihat,bahwa pH

8 merupakan lingkungan yang menyebabkan

S. typhimurium paling tahan terhadap

iradiasi dibandingkan dengan pH 6 dan

7. Daya tahan S. typhimurium pada suhu

42 C diperlihatkan pada Gambar 3. Pada

Gambar 3 terlihat daya tahan S. typhi-

murium pada pH 8 mempunyai kecen-

derungan lebih tahan terhadap iradiasi

dibandingkan dengan pH 6 dan 7. Menurut

HAKSOHUSODO (4), Salmonella tumbuh pada

suhu 37 C dengan pH normal. Namun de-

mikian, hasil penelitian ini menun-

jukkan kecenderungan makin tinggi suhu

inkubasi makin tinggi pula pH opti-

mum yang mempengaruhi daya tahan S. ty-

phimurium terhadap sinar gamma. Akan

tetapi, Tabel 1 dan 2 menunjukkan in-

teraksi suhu dan pH tidak nyata.

Pengaruh iradiasi pada homogenat

tinja yang mengandung s. typhimurium

dapat dilihat pada Tabel 3, sedang

nilai F hasil analisis jumlah koloni
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pada unggas muda, yaitu pada anak-anak

ayam berumur di bawah 10 hari, sela-

in dapat pula menyerang manusia. Sal-

monella sp. membentuk enterotoksin yang

mirip dengan enterotoksin Escheri-

chia coli. Setiap spesies salmonella

dapat tnenimbulkan gastroenteritis, te-

tapi umumnya disebabkan oleh S. ente-

ritis serotipe typhimurium. Salmone-

lla termasuk bakteri enterobabteria-

ceae, gram negatif, motile, tidak ber-

spora • dan*' bersifat aerob, tak mam-

pu mengadakan fermentasi laktosa (4).

Menurut HAKSOHUSODO (4), Salmonella sp.

tumbuh pada suhu 37 C dengan pH normai,

tetapi dapat pula tumbuh pada suhu 42 C

(5) walaupun suhu 42 C merupakan suhu

ambang untuk mikroba lain.

Penelitian ini dilakukan untuk me-

ngetahui daya tahan bakteri S. typhi-

murium dalam homogenat tinja terha-

dap sinar gamma, suhu, dan pH me-

dia.

BAHAN DAN METODE

Bakteri yang digunakan dalam pe-

nelitian ini diperoleh dari koleksi

Lab. Biologi, PAIR, Batan, sedang sam-

pel tinja berasal dari Dinas Kebersihan

DKI, Kebon Nanas, Jakarta. Percobaan

menggunakan rancangan acak kelompok (6)

dengan perlakuan dosis iradiasi (r) 4

taraf, yaitu, 0; 0,15; 0,30; dan 0,45

kGy, suhu inkubasi (S) 3 taraf, yaitu

30°, 37°, dan 42°C serta pH media (K) 3

taraf yaitu, 6, 7, dan 8, masing-masing

3 ulangan. Rancangan percobaan dalam

homogenat tinja menggunakan rancangan

acak kelompok (6) dengan perlakuan

dosis iradiasi (D) 6 taraf, yaitu 0;

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; dan 2,5 kGy, medi-

(M) 3 taraf,yaitu, SS, Mac Conkey, dan

XLD, mas ing-masing 4 ulangan. Angka

hasil pengamatan ditransformasi ke log

X.

Media dan PeAA-iapan ifiad-LaA-L.

Kultur diinkubasi semalam pada suhu

30 C di dalam TGY cair dengan komposisi

5 g tripton (Difco), 1 g glukosa (Dif-

co), dan 3 g ekstrak ragi (Difco) per

liter air suling (pH 7,0). Kemudian

kultur tersebut diencerkan 10 kali

dengan media TGY cair yang baru. Untuk

pertumbuhan kultur ke dua, diinkubasi-

kan pada suhu 30 C. Pada fasa logaritma

sel-sel dipanen dengan cara pemusingan

(10.000 x g, 10 menit) dengan alat

pemusing Sorvall RC-2B, kemudian dicu-

ci 2 kali dengan air suling steril.

Konsentrasi sel bakteri dalam suspen-
Q

si dibuat sekitar 10 sel/ml. Suspen-

si tersebut kemudian diiradiasi dengan

sinar gamma yang berasal dari Gamma

Cell 220 (60Co). Setelah selesai dii-

radiasi, suspensi sel diencerkan ber-

tingkat beberapa kali dan akhirnya

ditanam 0,I ml dengan cara mengoles

pada permukaan media TGY padat dengan

pH 6, 7, dan 8. Kemudian diinkubasi

pada suhu 30°, 37°, dan 42°C. Penghi-

tungan jumlah koloni bakteri per ml di-

433



per ml karena pengaruh iradiasi dan

macam media pada bakteri tersebut dapat

dilihat pada Tabel 4. Tabel 3 mem-

perl ihat bahwa pengaruh perbedaan media

tidak berbeda nyata, begitu pula nilai

F hitungnya. Hal ini berarti bahwa

ketiga macam media tersebut baik untuk

menumbuhkan s. typhiiaurium hasilnya

hampir sama dan bisa dipakai salah satu

dari ketiga media tersebut. Akan te-

tapi, pertumbuhan yang paling subur

ialah pada media XLD. Iradiasi berpe-

ngaruh nyata (Tabel 4 ) , akan tetapi

antardosis iradiasi tidak begitu jelas

perbedaannya bila dilihat dari nilai

BNJ-nya.

Pengaruh iradiasi terhadap S. ty-

phimurium pada berbagai macam media

bisa dilihat pada Gambar 4. Makin besar

dosis iradiasijmakin berkurang jumlah

total bakteri, walaupun tidak berbeda

nyata. Di dalam homogenat tinja, dosis

iradiasi sampai dengan dosis 2,5 kGy

penurunan jumlah koloni bakteri 5.

typhimurium kurang dari 1 desimal.

KESIMPULAN

Makin tinggi suhu inkubasi, makin

tinggi pH optimum untuk pertumbuhan S.

typhimurium. Dosis 0,45 kGy dapat me-

nurunkan jumlah koloni bakteri 5. ty-

phimurium sebesar 5 desimal baik pada

suhu 30 , 37 , dan 42 C dengan variasi

pH media 6, 7, dan 8. S. typhimurium

lebih peka terhadap iradiasi pada media

suspensi sel dibandingkan dalam homoge-

nat tinja.
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Tabel 1. Jumlah koloni per ml suspensi s. typhimurium karena
pengaruh iradiasi, pH, dan suhu.

Dosis (kGy)

(D)

0
0,15
0,30
0,45

Rata-rata (KS)
Rata-rata (S)
Rata-rata (K)

BNJD5% =0 ,14

pH (K)

Suhu

30

7,87
6,72
5,26
2,89

5,69

BNJKS

7
6
5
3

5
5
5

(S)

37

,56
,64
,04
, 0 3

,57
,50
,64

,5% =

6

C°C)

42

v ,
6,
5,
3,

5,

o,

86
74
01
12

68

26

7
6
4
1

5

pH CK)

Suhu (S)

30 37

,71 7,73
,60 6,17
,62 5,19
,92 2,12

,21 5,30
5,46
5,26

BNJ 5% =

7

(C•c)

42

8,
6,
3,
3,

5,

•• 0

10
12
87
01

28

,11

S

7
6
5
2

5

pH

uhu

30

,81
,80
,10
,69

,60

(K)

(S)

37

7,78
6,75
4,79
2,79

5,53
5,54
5,60

BNJK.

8

C°C)

42

7,81
6,71
5,13
3,08

5,68

5% = 0

Rata-
rata

(R)

7,80
6,58
4,89
2,73

,11

Tabel 2. Nilai F hasil analisis sidik ragam .jumlah
koloni per ml karena pengaruh iradiasi,
suhu, dan pH.

Sumber variasi

pH (K)
Suhu (S)
Iradiasi (R)
KS
KD
SD
KSD

p
hitung

37,3246 **
1,3673 tn

3088,7986 **
1,1090 tn
6,5758 **
9,9763 **

6,6564 **

5

3 ,
3 ,
2,
2,
2,
2 ,
1,

F

.%

13
13
74
50
32
32
89

tabel

1%

4,92
4,92
4,08
3,60
3,07
3,07
2,45

** = Berbeda nyata pada P < 1%
tn = Tidak berbeda nyata
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Tabel 3. Jumlah koloni per ml suspensi S. typhimurium (log) karena
pengaruh media serta iradiasi.

Dosis (kGy) Media Rata-rata

0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

SS

10,1626
9,9476
10,1219
9,9510
10,0323
9,9364

MacConkey

10,2173
9,9580
10,1860
9,9805
9,9550
9,9140

XLD

10,2178
9,8410
10,0759
9,9821
9,9043
9,8544

10,1992
9,9155
10,1279
9,9712
9,9639
9,9016

BNJD= 0,1940

BNJM= 0,1120

BNJMD=0,4168

Rata-rata 10,0253 10,0351 9,9793

Tabel 4. Nilai F hasi l anal is is sidik
ragam jumlah koloni per ml
karena pengaruh i radias i dan
macam media pada S. typhimu-
rium.

Sumber P F
hitung tabel

5% 1%

Iradiasi (D)
Media (M)
Interaksi (DM)

6,80 ** 2,35 3,37
0,82 tn 3,17 5,01
0,28 tn 2,00 2,66

** = Berbeda nyata pada P < 1%
tn = Tidak berbeda nyata
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DISKUSI

ZAINAL ABIDIN :

Kalau tidak salahjdosis iradiasi untuk

sludge untuk peraanfaatan sebagai pupuk,

diperlukan dosis lebih dari 0,45 kGy.

Mengapa masih dil?'<ukan uji daya tahan

bakteri S. typhimurium pada dosis pe-

nyinaran maksimum 0,45 kGy ?

HARS0J0 :

Untuk mengetahui dosis letal pada

bakteri patogen untuk membunuhnya. Kita

tidak perlu menghilangkan semua bakteri

di dalam sludge, kecuali yang patogen,

seperti Salmonella. Dosis 0,45 kGy ini

untuk cairan suspensi S. typhimurium,

sedangkan untuk homogenat dengan kon-

sentrasi tinggi diperlukan dosis yang

lebih tinggi.

DARMAWAN :

1. Berapa pH optimal untuk pertutnbuhan

S. typhimurium suhu 30°C ?

2. Mengapa pada pH 6 S. typhimurium

lebih tahan terhadap radiasi diban-

ding pH 7 dan 8 pada suhu 30°C ?

3. Apakah ada perubahan pH sesudah

iradiasi ?

HARSOJO :

1. pH 6.

2. Penyebabnya belum diketahui, sehing-

ga masih perlu dipelajari mekanis-

menya.

3. Tidak ada perubahan pH, iradiasi ti-

dak mempengaruhi pH.

SRI POERNOMO :

Mengapa dalam penelitian ini Anda mem-

pergunakan homogenat tinja dan perla-

kuan dosis berbeda antara suspensi ku-

man dan homogenat tinja ?

HARSOJO :

Karena ingin mengetahui bila Salmonella

terdapat dalam homogenat tinja, berapa

dosis iradiasi yang 'diperlukan untuk

membunuhnya. Dalam homogenat tinja

terdapat banyak protein, asam lemak,

dan Iain-lain yang bertindak sebagai

protective agent terhadap bakteri se-

hingga diperlukan dosis yang lebih ti-

nggi daripada dalam suspensi sel un-

tuk membunuhnya.
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PENGARUH LARUTAN H2SO4 DAN NaOH PADA SERBUK GEBGAJI YANG DIIRADIASI
UNTUK MENGHASILKAN ETANOL

M.R. Lina*, Susiana*, dan E.G. Siagian*

ABSTRAK

PENGARUH LARUTAN H2SO4 DAN NaOH PADA SERBUK GERGAJI YANG DIIRADIASI UNTUK MENGHASILKAN ETANOL.
Telah dilakukan penelitian mengenai serbuk gergaji yang diiradiasi sinar gamma, ditambah larutan H_SO,.
dan NaOH dalam proses fermentasi untuk mendapatkan ecanol. Dosis iradiasi yang digunakan adalah 0 dan
200 kGy, sedang konsentrasi larutan H.SO, dan NaOH yang dipakai adalah 0, 1 dan 1% (v/v) dan (b/v),
dengan perbandingan berat serbuk gergaji can volume larucan I : 3 (b/v). Serbuk yang telah dihaluskan
sampai 60 mesh, kemudian dihidrolisis dengan enzim (selulose). Saccaromyces cerevisiae adalah khamir
yang dipakai untuk proses fermentasi dan lama fer-.cntasi 40 jam. Dari hasil percobaan terlihat bahwa
dosis iradiasi sampai dengan 200 kGy, meningkatkan kadar etanol dari serbuk tersebut secara nyata
(P^O.OI), (P£0,05). Penambahan senyawa asam (H.SO,) dan interaksi senyawa cersebut .dengan iradiasi Cidak
raempenparuhi kadar etanol hasil fermentasi' Penga?uh senyawa alkali (NaOH) juga tidak nyata meningkatkan
kadar etanol, tetapi interaksinya dengan perlakuan iradiasi meningkatkan secara nyata kadar etanol dari
serbuk gergaji tersebuc (P^0,05). Perlakuan iradiasi, penambahan larucan bahan kitnia tersebut dan
interaksinya tidak mempengaruhi kadar karbohidrat total sebelum dan sesudah fermentasi.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF H SÔ  AND NaOH SOLUTIONS ON IRRADIATED SAWDUST FOR ETHANOL PRODUCTION. The research
on gamma irradiated sawdust, which were added H.SO^ and NaOH solutions on Cementation process for
ethanol production was invest igated. Irradiation doses used were: 0 and 200 kGy, while H.SO^ and NaOH
solut ions had concentrations of 0, I and 21 (v /v) and ( b / v ) , with a ratio of sawdust weignt and solution
volume - 1 : 3 . Fine powder of sawdust with a mesh of 60, was hydrolysed by enzyne ( c e l l u l a s e ) , S.
cerevisiae was a yeast used for fermentation process and fermentation time vas 40 hours. Fron the
experimental results showed that irradiation doses up to 200 kCy, could increase the ethanol
concentration from sawdust fermentation s ign i f i cant ly (P^O.OI), (P^O.OS). The addition of acid (H.SO^)
and interaction of acid and irradiation did not influence the ethanol concentration as a yield1 of
fermentation. The effect of alkal ine (NaOH) was not a l so s ignif icant for increasing ethanol
concentration but interaction of that treatment with irradiation could increase s igni f icant ly (P.fO.05).
Irradiation treatment, addition of the solutions and i t s interaction could not influence the total
carbohydrate before and after fermentation.

"ENDAHULUAN

Ditinjau dari segi komponen kimia

yang dikandungnya, limbah pertanian ma-

upun industri penggergajian kayu se-

perti serbuk gergaji, dapat digunakan

sebagai sumber bahan baku penghasil

etanol dan bahan kimia lain. Di dalam

kayu komponen tersebut terdiri dari

karbohidrat, lignin dan zat-zat ekstra-

t if dimana kandungan karbohidrat yang

* Pusat Aplikasi lsotop dan Radiasi, BATAN

pal ing t ingg i d i a n t a r a komponen l a i n -

nya ( i ) . Menurut SIMATUPANG (1983) yang

d iku t ip oleh NURHAYATI ( l ) , bagian ka r -

bohidrat yang t e rpen t ing dan pa l ing

banyak jumlah adalah s e l u l o s a , y a i t u

be rk i sa r an ta ra 40-50%, sedang kadar

l ign in be rk i sa r an ta ra 25-35% dan zat

e k s t r a t i f : H35%. Komponen t e r sebu t

t idak mudah t e r u r a i menjadi gula yang

dapat d i fermentas i menjadi e tanol hanya

dengan h i d r o l i s i s oleh enzim.

Perlakuan awal sebelum proses t e r -
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sebut untuk mempermudah penguraian-

nya, telah mulai banyak dilakukan se-

perti inisalnya dengan iradiasi, pema-

nasan, pemggiligan secara makanik, pe-

nambihan kimia pada bahan tersebut.

Menurut KUMAKURAN dan KAETSU (2), glu-

kosa basil hidrolisis oleh enzim dari

serbjk gergaji yang diiradiasi de-

ngan berkas elektron 1 MGy pada 2 mA,

mencapai maksimum dengan konversi se-

lulosa menjadi glukosa = 60-70%. Un-

tuk nemungkmkan pemakaian iradiasi do-
-̂  or

sis rendah, komfciiâ si perlakuan iradi-

asi dan penambatian kimia perlu dilaku-

kan. Iradiasi ciengan adanya larutan

H-SO, meningkatkan penguraian sekam

(3). Jerami tanaffan gandum yang diira- ,

diasi sinar gairana Co pada dosis 500

kGy dan ditambah larutan NaOH 4%,

memin jukkan nilai kelarutan yang sama

apabiia jcrami ters§£>ut diiradiasi de-

ugan dosis 1 MGy saja tanpa penambah-

an ]lrutan tersebut (4).

Tujuan penelitian ini untuk menge-

tahui pengaruh perlakuan awal dengan

iradiasi dan penambahan senyawa asam

(H SO.) dan alkali (NaOH) pada produk-

si PL.IIIOI dari serbuk gergaji yang di-

fermcnt.isi .

BAHAN DAN METODE

Sorbuk gergaji yang digunakan da-

lam pcrcobaan ini adalah serbuk gerga-

ji V.ayu jati yang didapat dari saiah

satu pabrik obat nyamuk bakar, di Ja-

karta. En̂ ini yang dijjunakan untuk pro-

ses sakarifikasi adalah selulase dari

Novo, Denmark dengan nama perdagang-

an celluclast yang mempunyai declared

activity N CU/g = 1500. Strain khamir

yang dipakai untuk proses fermentasi

adalah S. cerevisiae dari salah satu

pabrik alkohol di Jawa Timur.

dzngan JfiadLaki.. contoh

serbuk gergaji dibungkus dengan kertas

merang dan diiradiasi dengan sinar

gamma dari iradiator karet alam dengan

laju dosis rata-rata : +^6,17 kG^/jam.

Dosia ya-ag, dig,uuakao. 0 daa 2QQ kG/.

PttAZakuan dcngan Pe.nambah.an lanxxt-

an HnSO. dan NaOH. Serbuk yang telah

diiradiasi ditambah dengan larutan

H2SO dan NaOH dengan konsentrasi 0, 1

dan 2% (v/v) dan (b/v), dengan perban-

dingan berat serbuk gergaji dan volume

larutan 1 : 3 (b/v). Serbuk tersebut

dibiarkan selama 2A jam pada suhu ka-

mar, kemudian dicuci dengan air tnenga-

lir sampai pH-nya menjadi netral, ser-

buk lalu dikeringkan dan dihaluskan

sampai 60 mesh.

Vn.ob<z& SakaAsL&ikaAi dan Tnfmtint.a-

&•*-• Bubuk serbuk gergaji tersebut ke-

mudian ditimbang 10 gram dan ditambah

larutan buffer asetat pH 4,5 sebanyak

100 ml untuk tiap perlakuan kemudian

disterilkan dalain e?u toe lave pada suhu

12 1 C, tekanan 15 psi, selama 15 inenit.

Untuk proses sakarifikasi, substrat di-

tambah 9% (v/v) selulaso, diinkubasikan

pada suhu 50 C sel.-itna 2x24 jam. Subs-
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trat siap untuk difermentasi. Pada pro-

ses fermentasi ini digunakan S. cerevi-

siae dari salah satu pabrik alkohol di

J.-iwa Timur. Pembuatan suspensi kha-

mir tersebut seperti pada penelitian

yang sudah dilakukan (5). Suspensi kha-

mir yang telah mengandung +_ 10 self

ml, kemudian ditanam dalam substrat

tersebut sebanyak 5% (v/v), selama 40

jam.

MPJtode. Anafl*AJ>. Un t uk an;11 is is

kadar etanol dan karbohidrat total,

substrat disentrifugasi dengan kecepat-

an putar 12.000 rpm selama 15 menit pa-

da sjhu -10 s/d 10 C. Pengukuran kadar

etanal dilakukan ciengan khromatografi

cair.in gas (g£S_ Uquid chromatograph.

Vari.in 3700 dengan detektor ionisasi

nyal.i (FIJ)), dilengkapi dengan kolom

dari stainless yang bcrisi 10% carbowax

20 M pada chromosorb WAW 80-100 mesh,

scdang pengukuran karbohidrat total de-

ngau motodc Anthron.

Ra.ncan.gan PiViaobaan. Rancangan

yang digunakan ndalnh rancangan acak

kelompok dongan porcobaan faktorial de-

ngan pcrl.jkuan dosis iradiasi 2 taraf

konsentrasi larutan H SO, 3 taraf, kon-
2 4

sentrasi larutan NaOH 3 taraf dan ula-

ngan 3 kali.

HASIL DAN PKMBAHASAN

Tnbel 1 menunjukkan pengaruh ira-

diasi pada sorbuk jjergaji yang diberi

perlakuan iradiasi dan larutan H^SO ,
/ 4

nyata meningkatkan kadar etanol hasil

fermentasi (P ̂  0,0S), tetapi penam-

bahan larutan H SO, saja dan interak-

si larutan tersebut dengan iradiasi

tidak nyata pengaruhnya pada peningkat-

an tersebut. Meskipun demikian kadar

etanol tertinggi diperoleh dari hasil

fermentasi serbuk gergaji yang diira-

diasi 200 kGy dan ditambah H SO, 1%

(Tabel 1, Gambar 1). Berdasarkan uji

BNJ- „. kombinasi perlakuan tersebut

tidak berbeda dengan serbuk yang dii-

radiasi saja. Hal ini mungkin disebab-

kan pemakaian dosis iradiasi dan kon-

sentrasi larutan yang dipakai dalam

percobaan ini masih terlalu rendah

ditinjau dari kadar lignin dalam ser-

buk gergaji. Menurut NURHAYATI (6),

kadar lignin dari serbuk gergaji kayu

jati dan jerami padi Varietas Syntha =

31,33% dan 23,41%, sedang kadar lig-

nin dalan sekam = 225! (7). Penambahan

H2SO4- 0.6N; 0,9N; dati 1,2N tidak ber-

pengaruh nyata pada fcadar glukosa dan

alkohol dari serbuk gergaji (8). Pada

sekam yang diiradiasi dengan berkas

elektron dosis 200 kGy pada 5 mA,

kemudian ditambah larutan H_S0, dengan

konsentrasi 5-20% terjadi peningkatan

kadar glukosa, dan dari kandungan se-

lulosa dalam sekam yang berjumlah 37%,

80% dari selulosa tersebut dihidroli-

sis oleh enzim menjadi glukosa se-

telah sekam diiradiasi pada dosis ter-

sebut dan ditambah larutan H_SO. dengan

konsentrasi 20% (7).
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Pada serbuk gergaji yang diiradia-

si dan ditambah larutan NaOH, menun-

jukkan neng,aruh iradiasi sangat nyata

meningkatkan kadar etanol hasil fer-

mentasi (P^O.01), sedang peningkatan

kadar tersebut tidak nyata karena pe-

nambahan larutan NaOH saia, tetapi pe-

ningkatan tersebut nyata karena De-

ngaruh interaksinya dengan iradiasi

(P<:0,05). Kadar etanol didapat dari

serbuk gergaji yang diiradiasi dengan

dosis 200 kGy dan ditambah larutan NaOH

2% yaitu 0,1221 (Tabel 2, Gambar 2).

menurut KOJIMA dkk. (9), kadar glukosa

sekan yang diiradiasi berkas elektron

dengan dosis 240 kGy pada 10 mA dan

ditanbah larutan NaOH IN pada suhu 80 C

adalah 21,2%; sedang sekam yang di-

tambsh larutan tersebut saja tanpa di-

iradiasi = 15,8%. Nilai kelarutan dan

nilai cerna dari jerami tananan gandum

yang diiradiasi sinar gamma pada dosis

500 kGy adalah 19,3% dan 31,2% sedang

yang diiradiasi pada dosis tersebut dan

ditairbah larutan NaOH 5% nilai tersebut

adalah 34,0% dan 63,3% (4).

Pengaruh iradiasi, penambahan la-

rutan H_SO, dan interaksi perlakuan

tersebut tidak mempengaruhi peningkatan

kadar karbohidrat total sebelum dan se-

sudah fermentasi pada serbuk gergaji

yang diberi perlakuan iradiasi dan pe-

nambahan larutan asam tersebut (Tabel 3

dan 5). Kadar karbohidrat total sebe-

lum fermentasi yang tertinggi adalah

dari serbuk gergaji yang diiradiasi dan

ditambah larutan H2SO4 1% (Tabel 3),

hasil ini sesuai dengan kandungan eta-

nol yang, didapat karena perlakuan ter-

sebut. Pada serbuk yang diiradiasi dan

ditambah larutan NaOH, menunjukkar pe-

ngaruh iradiasi sangat nyata mening-

katkan kadar karbohidrat total sebelum

dan sesudah fermentasi (P.£0,01), se-

dang pengaruh penambahan larutan NaOH

saja dan interaksinya dengan iradia-

si pengaruhnya tidak nyata (Tabel 4 dan

6). Sebagaimana kadar etanol tertinggi

diperoleh dari serbuk gergaji yang dii-

radiasi dan ditambah larutan NaOH 2%,

demikian juga kadar karbohidrat total

sebelum fermentasi tertinggi adalah ka-

rena perlakuan tersebut.

Dari percobaan ini didapatkan ka-

dar etanol dari serbuk gergaji kayu

jati masih sangat rendah yaitu berkisar

antara 0,055-0,12% dibandingkan pada

jerami, kadar tersebut berkisar antara

0,41-0,7 \% hasil dari penelitian yang

telah dilakukan. Hal ini mungkin di-

sebabkan kandungan lignin yang cukup

tinggi dari serbuk belum semuanya dapat

didegradasi menjadi komponen yang dapat

diferment asi menjadi etanol. untuk me-

ningkatkan kadar etanol tersebut, per-

lu ditingkatkan pemakaian dosis iradi-

asi dan bahan kitnia serta cara kombi-

nasi lain perlu diteliti.

KESIMPULAN

Kadar etanol dari serbuk gergaji

meningkat secara nyata dengan perlakuan
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irad asi sampai dengan dosis 200 kGy.

Penambahan larutan H SO, sampai

deng.̂ n konsentrasi 2% dan interaksinya

deng;in iradiasi tidak mempengaruhi ka-

dar etanol hasil fermentasi serbuk

ters(but.

Peng.iruh penambahan larutan NaOH

dengjn konsentrasi yang sama juga tidak

nyat; pada hasil etanol tersebut, teta-

pi rnteraksinya dengan perlakuan ira-

dias. ny.ita meningkatkan kadar etanol

fierbik gergaji tersebut.

Penambahan senyawa asam (H SO,)

dan f enyawa alkali (NaOH) serta inter-

aksi perlakuan iradiasi dengan masing-

masirg larutan tersebut tidak mempe-

ngarihi kadar karbohidrat total ser-

buk gergaji sebelum dan sesudah fer-

mentjsi, sedang pengaruh iradiasi nya-

ta neningkatkan kadar tersebut pada

serbik yang diiradiasi dan ditambah se-

nyawi alkali (NaOH).
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Tabel 1. Pengaruh perlakuan iradiasi CI) dan larutan H2SO4 CAs)
terhadap kadar etanol dari serbuk gergaji.

Dosis iradiasi (I)
CkGy)

0
200

Rat.a-rata As

0

0

0

Konsentrasi H2SO4 (As) (%)

0

,0671
,0913

,0792
a

af 0

de 0

0

1

. . ( '•

,0692
,0992

,0842
a

i = v/y

bef 0,

d 0,

0 ,

2

)
0734 cef

0854 def

0794
a

Rats

0,
0,

i-rata I

,0699

,0920

Anqka dalara kolom yang diikuti huruf yang sama berarti
tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ 0,05.

Tabel 2. Pengaruh perlakuan iradiasi (I) dan larutan NaOH (Nh)
terhadap kadar etanol dari serbuk gergaji.

Dosis iradiasi (I)
CkGy)

0

200

Rata-rata Nh

0

0

0

Konsentrasi

0

,0700

,1054

,0877
a

ah 0

df 0

U

1

,0859

,0997

,0928
a

NaOH

( *

bgh

efg

(Nh) (%)

2

= v/v )

0,0554 c
0,1221 d

0,0888
a

Rata-rata

• 0,0704

0,1091

Angka dalara kolom yang diikuti huruf yang sama berarti
tidak herbeda nyata berdasarkan uji BNJ 0,05.

Tabel 3. Pengaruh perlakuan iradiasi (I) dan larutan H2SO4 (As)
terhadap kadar karbohidrat total sebelum fermentasi
dari serbuk gorgaji.

Dosis iradiasi (I)
CkGy)

0

200

Rata-rata As

0

0

0

Konsentrasi H2SO4

0

,0569

,0618

,0593

1

(As) (%)

2

0,0659 0,0521

0,0664 0,0605

U.0662 0,0563

Rata-rata I

0,0583

0,0629
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Tabel 4. Pengaruh perlakuan iradiasi (J) dan larutan NaOH (_Nhl
terhadap kadar karbohidrat total sebelum fermentasi
dari serbuk gergaji.

Dosis iradiasi (I] Konsentrasi NaOH (Nh) (%) Rata-rata I
(key)

( % » bobot/volume)

0 0,0519 0,0534 0,0523 0,0525
200 0,0584 0,0703 0,0775 0,0687

Rata-rata Nh 0,0552 0,0618 0,0649

Tabel S. Pengaruh perlakuan iradiasi (I) dan larutan H2SO4 (As)
terhadap kadar karbohidrat total sesudah fermentasi
dari serbuk gergaji.

Dosis iradiasi (I)

0
200

Rata-rata As

0

0

0

Konsentrasi H2SO4

0

,0534

,0578

,0556

0

0

0

1

(As]) (%)

2

% = bobot/volume)

,0550 0,0451

,0495 0,0558

,0523 0,,0504

Rata-rata I

0,0512

0,0543

Tabel 6. Pengaruh perlakuan iradiasi (I) dan larutan NaOH (Nh)
terhadap kadar karbohidrat total sesudah fermentasi
dari serbuk gergaji.

Dosis iradiasi (I)
(kGy)

0
200

Rata-rata Nh

0
U

0

Konsentrasi NaOH

0

,0401
,0608

,0504

1

(Nh)

2

. . ( \ = bobot/volume)

0,0397 0,0568
0,0528 0,0608

U.0462 0 ,0588

Rata-rata I

0,0455
0,0581
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Gambar 1. Hubungan antara konsentrasi
larutan HjSO^ dan kadar
etanol dari serbuk gergaji
yang diiradiasi.
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l
O
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Gambar 2. Hubungan antara konsentrasi
larutan NaOH dan kadar
etahol dari serbuk gergaji
yang diiradiasi.

448



DISKUSi

RAHAYU CHOSDU :

I . Enzim apa yang digunakan unt.uk meng-

hidrolisis serbuk gerj, ii/jerami ?

2. Sebelum menentukan k.j<i ir etanol,

apakah juga ditentukan kadar gluko-

sanya ?

3. Penambahan antiseprik ke dalam sub-

strat perlu dilakukan untuk meng-

hindari kontarainasi mikroorganisme

yang dapat mempengaruhi kadar gluko-

sa yang dihasilkan. Apakah hal ini

dilakukan ?

MARIA LIMA :

1. Enzim celluclast dari Novo, Denmark.

2. Tidak, hanya karbohidrat total (me-

nurut metode AUTHRON). Pengukuran

kadar glukosa akan dilakukan pada

ponelitian yang akan datang.

3. Penambahan antiscptik ke dalam

substrat tidak dilakukan kurena sub-

strat tersebut sudah disterilkan

dalam autoklaf sebelum dihidrolisis

oleh enzim. Penambahan antiseptik

juga kemungkinan akan berpengaruh

pada khamir penghasil etanol.

N. HILMY :

Ditinjau dari segi ekonomi akibat

iradiasi 20 kGy tidak berarti (kurang

dari 1%). Sedang kombinasi penambahan

H-SO dan juga NAOH dengan iradiai juga

tidak memberikan efek yang nyata secara

ekonomi. Ap.jkah usaha Anda untuk dapat

menaikkan hasil fermentasi tersebut ?

Saran kami :

1. Dilakukan percobaan dengan memakai

bubuk gergaji + 200 mesh karena hal

ini dapat mempermudah selulosa kelu-

ar dari lingkungan lignin sehingga

efek iradiasi lebih nyata.

2. Kombinasi perlakuan lebih ditingkat-

kan, karena pemakaian iradiasi do-

sis tinggi tidak ekonomis.

MARIA LT.NA :

Percobaan ini akan dilanjutkan cengan

peningkatan dosi.s iradiasi dan penam-

bahan konsentrasi larutan bahan ki-

mia, cara iradiasi yang lain, misalnya

substrat ditambah dengan bahan-bahan

kimia baru kemudian diiradiasi.

Terima kasih atas sarannya.

ZAINAL ABIDIN :

I. Apa yang diharapkan dari iradiasi

contoh sebesar 20 kGy, padahal sudah

diketahui bahwa iradiasi baru n enbe-

rikan pengaruhnya jauh di atas dosis

tersebut ?

2. Sepengetahuan saya kombinasi iiadia-

si + H.SO , perlakuan dengan H SO,

adalah perlakuan pertama baru diira-

diasi. Mengapa dalam percobaan ini

justfu iradiasi lebih dahulu baru

perlakuan H_SO. ?
2 4

MARIA LINA :

I. Ingin mengetahui apakah iradiasi

dt-ngan dosis tersebut dapat mempe-
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ngaruhi kadar etanol, setelah di-

tambah dengan bahan kimia.

2. P(rlakuan iradiasi terlebih dahulu

.jl:an menguraikan molekul-molekul

d.iri selulosa dan Iain-lain karena

kita ketahui jerami/serbuk gergaji

mempunyai jaringan yang kaku, se-

h.ngga dengan iradLasi molekul ter-

sebut lebih mudah untuk bereaksi

dengan asam tnaupun basa.

SUKARDJI :

1 . Berapa banyak jeratni at.au serbuk

gorgaji yang digunakan pada setiap

penelitian Anda ?

Berapa jumlah etanol yang dihasilkan

dari setiap kombinasi perlakuan yang

dicoba ?

2. M;na kira-kira yang paling dominan

pengaruhnya, H SO atau NaOH ?

, Piospeknya yang paling baik apakah

bchan dari serbuk gergaji atau jera-

mi ?

MARIA LINA :

1. Jerami/serbuk gergaji 10 gram diha-

Ifskan, lalu diayak dengan ayakan 60

mesh .

Intpraksi iradiasi + H SO, 1% untuk

serbuk gergaji = 0,0992% alkohol.

Interaksi iradiasi + NaOH 2% untuk

serbuk gergaji - 0,122 1% alkohol.

TrLeraksi iradiasi + H_S0. 2% untuk
2 4

jerami = 0,6608% alkohol.

Interaksi iradiasi + NaOH 2°i untuk

jerami =• 0,7063% alkohol.

2. Dalan hal ini jerami padi lebih

baik, karcna kadar etanol yang di.K.-

silkan lebih tinggi, yaitu 0,4.'-

0,7 1% sedang serbuk gergaji 0,005-

0,12%.

SRI HARIANI SJARIEF :

1 . Dengan dasar apa digunakan H?SO, dun

NaOH pada serbuk gergaji dalam pro-

ses fermentasi ini.

2. Mengapa pula digunakan asam cuka

dalam proses fermenta.si ini ?

MARIA LINA :

1. Oleh karena serbuk gergaji dengan

komponen kimianya antara lain selu-

losa, lignin, dan Iain-lain dapat

dih idrolisis/didepolimerisasi oleh

H.,SO. dan NaOH menjadi komponen yang

dapat dihidrolisis oleh enzim selu-

losa menjadi gula/glukosa yang se-

Janjutnya digunakan untuk fermenta-

si etanol.

2. Digunakan as an cuka karena inp,in

mercibandingkan bagaimana pengaruh

asain lemah (asan cuka) pada degrada-

si sclulosa ferscbuL. Selain itu.hi-

droLisis dongan asam cuka pada tem-

peratur tinggi kemungkinan tidak

mcMghasilkan uroduk yang toksik

untuk formontasi cLanol, karona akm:

dihasilkan asetat. Bufer aseta! di-

gunakan sebagai pelarut dalam hi-

drolisis oleh enzim.
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STUD1 PENGARUH IRADIASI GAMMA. LARUTAN H2SO4, NaOH, DAN CH3COOH PADA
KAN DUNCAN ETANOL DARI J E R A M I PADl YANG DlFERMENTASl

M.K. Lina*, Susiana*, dari ii.G. Siagian*

ABSTRAK

STUDI PENGARUH IRADIASI GAMMA, LARUTAN HjSO. , NaOH, DAN CH-COOH PADA KANDUNGAH ETANOL DARI JERAMI
PADl YANG DlFERMENTASl. Dalara penelician ini dilakukan pengukuran kadar etanol dan karbohidrot total
dari jernmi padi yang diiradiasi dengan sinar gamma Co dari iradiator karet alam (IRKA) pada do»i» 0
dan 200 kGy. Jerami kemudian ditambah larutan HjSO^ dan NaOH dengan konsentrasi 0, 1 dan 2X (v/v) dan
(b/v). Perlakuan lain jerami ditambah dengan larutan CH.COOH (asam cuka) dengan konsentrasi 0, I, 3, dan
5Z (v/v). Perbandingan berat jerarai dan volume masing-maeing larutan - 1 : 4 (b/v)'. Jerarai dihaluckan
sampai 60 mesh. Selulase adalah enzim yang digunakan uncuk proses sakarifikaai. Khainir yang dipakai
untuk proses fermentasi adalah Saccaromyces cerevisiae dan lama ferraentasi 40 jam. Haail percobaan
menunjukkan bahwa iradiasi dengan dosia 200 kGy meningkackan kadar etanol dan karbohidrat total jerami
padi secara nyata (P^0,01). Penambahan larutan H,S0, dan NaOH juga mempunyai pengaruh nyata meningkatkan
kadar etanol (F£0,05) dan (P<0,01), tetapi pengaruh tersebut cidak nyata pada kadar karbohidrat total.
Perlakuan dengan penambahan larutan asam cuka tidak nyata pengaruhnya baik pada kadar etanol maupun pada
kadar karbohidrat total dari jerami Cersebut. Interaksi antara perlakuan iradiasi dan penambahan
masing-masing larutan tersebut juga, tidaK nyata pengaruhnya, tetapi kadar etanol cenderung meningkat
dengai perlakuan kombinasi tersebut.

MJSTKACT

STUDY THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION, HjSO^, NaOH, AND CH COOH TREATMENTS FOR ETAHOL PRO'DBCTION
FROM FERMENTED RICE STRAW. This experiment was carried out to know the ethapol and total carbohydrate
concentrations in fermented rice straw which was irradiated with gamma ray Co from latex irradiator
with the doses of 0 and 200 kGy. Rice straw was mixed with H^O^, NaOH 0, 1 and IX (v/v), (w/v) and with
CH.COOH 0, 1,3, and 52 (v/v) in the ratio I : 4 (w/v). The rice straw was crushed to be powder 60 mesh.
CelluLase was added for saccharification. The yeast strain used for fermentation was S. cerevisiae and
the incubation time was 40 hours, at room temperature (28 C *_ 2 C). Results showed that gamma
irradiation with a dose of 200 kGy increased the ethanol and total carbohydrate productions (1^0,01).
Additions of H.SO,, NaOH also had a significant effect to enhance the ethanol production (S'^0,05),
(P^O.01), but this effect was not significant on the total carbohydrate. Treatment wit adding CHjCOOH on
rice Htraw had no significant effect either on ethanol and total carbohydrate of rice straw. The effect
of interaction between irradiation and addicion of solutions mentioned above had no significant effect,
but the ethnr.ol production had a tendency to increase with those combination treatments.

PENDAHULU\N

Litnbah per tuni an seperti jerami

padi terdapat berlimpah di Indonesia

yang merupakan negara agraris dimana

maka'ian pokok sebagian besar penduduk-

nya adalah beras. Menurut DJAJANEGARA

dan RANGKUTI (1979) yang dikutip oleh

DJAJANEGARA dkk. (I), memperkirakan ha-

sil jerami padi per tahun 19 juta ton.

Teknologi pendayagunaan jerami pa-

Pus.it Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

di sebagai sumber bahan bakar untuk

menghasilkan etanol antara lain hidro-

lisis oleh enzim yang kemudian dite-

ruskan dengan proses fermentasi, telah

mulai diker.tbangkan. Akan tetapi, karena

bahan tersebut terdiri dari komponen-

komponen yang mempunyai berat molekul

tinggi, seperti selulosa yang terikat

kuat dengan lignin, hemiselulosa dan

Iain-lain rnaka sulit didegradasi. Per-

lakuan awal baik secara kitnia, fisika
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maupun kombinasi cara tersebut akan

mempprmudah penguraiannya. Iradiasi se-

b.)R,ii perlakuan awal dengan dosis lebih

t.l;i • i ! MGy memberikan efek yang positif

p.ida proses tersebut (2). Pembentukan

gula reduksi dari jerami padi, serbuk

gergaji, dan sekam meningkat cepat

deng.an perlakuan awal iradiasi lebih

dari 5 MGy (3). Lignin dari bahan yang

mengandung selulosa yang diiradiasi

mudah terurai oleh senyawa alkali (4).

Kadar glukosa pada sekam yang tidak

diiradiasi dan yang diiradiasi mening-

kat dengan meningkatnya konsentrasi la-

rutan H-SO,, tetapi pada sekam yang

diiradiasi meningkatnya lebih tinggi

(3).

Penelitian ini bertujuan untuk

memp(?lajari pengaruh iradiasi gamma,

larul:an H.SO. NaOH dan CH-COOH dan
2 4 3

kombinasi perlakuan tersebut pada je-

rami padi dalam proses fermentasi untuk

menghasilkan etanol.

BAHAN DAN METODE

X.. Bahan baku yang diguna-

kan sebagai substrat untuk proses fer-

mentasi adalah jerami padi dari Balai

Penelitian Peternakan, Ciawi, Bogor.

Jerami dipotong kecil sepanjang +_ 1 cm,

dicuci, dikeringkan kemudian diira-

diasi. Larutan H SO, dan NaOH dengan

konsentrasi 0, 1 dan 2% (v/v) dan (b/v)

ditambahkan pada jerami tersebut. Per-

lakuan lain jerami ditambah CH.COOH

(asam cuka) dengan konsentrasi 0, 1,3,

dan 5% (v/v). Perbandingan berat jera-

mi dengan mas ing-mas ing larutan = 1 : 4

(b/v). Jerami dibiarkan selama 24 j.iii,

pada temperatur kamar, kemudian dicuci

dengan air mengalir sampai pH-nya men-

capai netral, dikeringkan, dihaluskan

sampai 60 mesh. Jerami ditimbang seba-

nyak 10 gram dan ditambah 100 ml larut-

an buffer asetat pH 4,6 untuk masing-

masing perlakuan. Setelah itu diste-

rilkan dalara antoclave pada-suhu 121 C,

tekanan 15 psi selama 15 menit. Selulo-

se dari Novo, Denmark dengan declared

activity N CU/g = J500 ditambahkan pada

substrat tersebut sebanyak 8% (v/v).

Substrat diinkubasikan pada suhu 50 C

selama 2 x 24 jam.

CaJtOL TfiadZa&Z. Jerami yang sudah

dipotong, dicuci dan dikeringkan kemu-

dian diiradiasi dengan sinar gamma Co

dari iradiator karet alam (IRKA) pada

dosis 0 dan 200 kGy dengan laju dosis

rata-rata 6,17 kGy per jam.

?nxi6ZA Fzme.ntaAl dan AnaZuZf*.

Khamir yang digunakan untuk proses

fermentasi adalah S. cerevisiae dari

salah satu pabrik alkohol di Jawa Ti-

mur. Strain khamir ini ditanam dalam

medium Sabouraud Dextrose Broth (Oxo-

id). Pada fase logaritma dari pertum-

buhan khamir yang kedua kali (second

culture), khamir tersebut dipanen ke-

mudian dipusing pada kecepatan 5000 rpm

selama 5 menit, dicuci dan kemu-

dian dilarutkan kembali dengan air su-
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ling steril sehingga suspensi khamir
Q

Cersebut mengandung 10 sel per ml.

Hntuk tiap perlakuan 5% (v/v) dari

suspensi khamir ditanamkan dalam sub-

strat Cersebut di atas, diinkubasi-

kan selama 40 jam pada suhu kamar (28 C

+_ 2 C). Penentuan kadar etanol, kar-

bohicirat total dilakukan dengan memu-

sing substrat yang sudah difermen-

tasi dengan kecepatan 12.000 rpm se-

lama 15 menit dengan suhu -10 10 C.

Anal]sis kadar etanol dengan mengguna-

kan kromatografi cairan gas (Varian

3.70(1) dengan detektor ionisasi nyala

(FID]. Kadar karbohidrat total ditentu-

kan clengan metode Anthron.

Ranaangan VeJlC.oba.an. Percobaan di-

lakukan dengan percobaan faktorial da-

lam rancangan acak kelompok dengan do-

sis iradiasi masing-masing 2 taraf,

larutan H«SO, dan NaOH konsentrasinya

masirg-masing 3 taraf dan konsentrasi

larutan CH^COOH 4 taraf, ulangan 3

kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iradiasi mempunyai pengaruh sangat

nyata (P-^0,01), yaitu meningkatkan ka-

dar etanol hasil fermentasi jerami pa-

di (Tabel 1, 2, dan 3). Demikian juga

penambahan larutan H_SO, nyata penga-

ruhnyi (P<0,05). Makin tinggi kon-

sentr isi H.SO, , kadar etanol makin ber-

tambah, meskipun konsentrasi H_SO, 1%

dan 2% tidak nyata pengaruhnya pada

proses tersebut. Interaksi perlakuan

iradiasi dan penambahan larutan terse-

but tidak menunjukkan pengaruh yang

nyata berdasarkan uji F. Akan tetapi,

kadar etanol tertinggi didapat karena

pengruh kombinasi perlakuan iradiasi

dan penambahan larutan H_SO, 2%. Ber-

dasarkan uji . __
, kombinasi terse-

but berbeda nyata dengan perlakuan ira-

diasi tanpa penambahan asam (Tabel i,

Gambar 1). Kandungan glukosa sekam yang

diiradiasi dengan dosis 100 kGy, ber-

tambah dengan bertambahnya konsentra-

si H SO,, tetapi pada sekam yang tidak

diiradiasi kadar tersebut konstan (6).

Menurut KOULKES- PUJO dan HAISSINKYA

yang dikutip oleh KUMAKURA dan KAETSU

(6), iradiasi dengan adanya H_SO, pada

pH rendah, akan membentuk H.O. dan

produk ini merupakan penggerak untuk

tnendegradasi selulosa, sehingga menga-

kibatkan peningkatan kadar glukosa ter-

sebut. Pada sekam yang diiradiasi ter-

lebih dulu, kemudian baru ditambah

dengan senyawa asam (H_SO,), iradiasi

akan memecah jaringan dari sekam dan

rantai-rantai selulosa sehingga kompo-

nen tersebut mudah bereaksi dengan se-

nyawa asam menjadi komponen yang mem-

punyai berat molekul rendah, seperti

glukosa (5).

Tabel 2 menunjukkan pengaruh pe-

nambahan larutan NaOH sangat nyata

(P<;'0,01) meningkatkan kadar etanol je-

rami padi yang difermentasi. Makin ti-

nggi konsentrasi larutan, kadar etanol

makin meningkut. Interaksi antara per-
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1akuan indiasi dan penambahan larut-

an NaOH cersebul tidak mempengaruhi

ricc.-ira nyata kadar etanol. Meskipun

demikian, kadar etanol tertinggi diha-

silkan dar L jerami padi yang diiradia-

si dan ditambah larutan NaOH 2%, yaitu

0,7063 (T.ibel 2, Gambar 2 ) . Perlakuan

kor.ibinasi Lersebut mempunyai pongaruh

yang berbeda nyata dengan perla-

kuan Lradiasi saja (berdasarkan uji

BNJ_ « r ) . Hasil glukosa sekam yang

tidak ditambah larutan alkalis = 4,1%;

sodang pada sekam yang tidak diiradiasi

tetapi ditambah larutan alkalis pada

suhu 120° - 20%. Hasil tersebut me-

ningkat Irbih tinggi lagi ( >20%) pada

sekan yang diiradiasi dengan berkas

elekt:ron dan ditambah larutan tersebut

pada suhu 30 C (4).

Larutan CH.COOH tidak mempunyai

pengaruh nyata pada kadar etanol, demi-

kian juga interaksi iradiasi dengan la-

rutan tersebut tidak nyata pengaruh-

nya. Kadar etanol tertinggi didapat

dari basil perlakuan kombinasi iradiasi

dengan pcnambahan larutan tersebut pa-

da konsentrasi 5%. Namun, demikian ber-

dasarkan uji BNJ~ n_ perlakuan terse-

but tidak berbeda nyata dengan perla-

kuan iradiasi saja (Tabel 3. Gambar 3 ) .

Hal ini disebabkan asam cuka tersebut

adali.li a Ram lemah sehingga tidak mu-

dah motnbantu pcnggunaan komponen yang

mempunyai berat molekul tinggi yang

terkandung dalam jerami padi tersebut.

Menurut KUi^IAKURA dan KAETSU (6), daya

reaktivitas dari asam cuka ' untuk me-

motong rantai-rantai selulosa adalali

rendah dan juga iradiasi dengan ad;;
r--;.

asam cuka tidak membentuk produk yariî

reaktif yang dapat memotong rantai se-

lulosa .

Kadar karbohidrat total sebelum

dan sesudah fermentasi meningkat seca-

ra nyata karena perlakuan iradiasi

(P^O.Ol); tetapi penambahan larutan

H SO,, NaOH dan CH COOH serta inter-

aksi masing-masing larutan tersebut

dengan iradiasi tidak nyata pengaruhnya

pada proses tersebut (Tabel 4, 5, 6, 7,

8, dan 9 ) .

Dari hasil penelitian tersebut di

atas, masih diperlukan penelitian lebih

lanjut untuk meningkatkan kadar etanol

yang lebih efektif misalnya cara ira-

diasi, perlakuan kombinasi antar iradi-

asi dan penambahan bahan kimia yang

lebih sesuai.

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan yang dilaku-

kan, dapat diambil kesimpulan :

1. Perlakuan iradiasi dengan dosif 200

kGy dapat meningkatkan kadar ctanol

dan karbohidrat total sebelun- dan

sesudah fermentasi jerami padi seca-

ra nyata (P^0,0l).

2. Penambahan larutan H_SO, dan NaOH

sampai dengan konsentrasi 2%, lyata

meningkatkan kadar etanol (P^0,05)

dan (P<0,01).

3. Pengarun penambahan larutan CH.COOH
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tLdak nyata pada kadar etanol hasil

fermentasi jerami tersebut, demikian

juga interaksi pengaruh iradiasi dan

penambahan mas ing-mas ing larutan ti-

d.ak nyata pengaruhnya, tetapi ada

kecenderungan kombinasi perlakuan

tersebut meningkatkan kadar etanol.
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Tabel 1. Rata-rata kadar etanol dari jerarai paili yang
diiradiasi (R) , ditambah larutan 1)2^0^ (A).

Dosis iradiasi Konsentrasi H7SO4 (A) (%) Rata-rata
CR) — CR)

(% = v/v)

0 0,4133 a 0,4875 bg 0,5275 eg 0,4761 a

200 O.SySO df 0,6417 ef 0,6608 e U.6325 b

Rata-rata (A) l),S042 a 0,5646 b 0,5942 b

Angka da lam kolom yany, <liiki.it JL huruf yang sama be ra r t i
tidak berbeda nyuta lu-rdasarkan uji BNJ 0,05

Tabel 2. Rata-rata kadar utanol ilari jerami padi yang
di i radias i (R), ditarubah larutan NaOII (B) .

Dosis i rad ias i
(R)

(kUy)

0

200

Rata-rata (B)

0

0

0

K<

0

,4275

,5092

,4683

jnsei

ah

dfg

a

ntrasi

0,

0,

0 ,

1

.. c
4767

6650

5 70S

NaUI (B)

% = v/v)

bfgh 0

e 0

b 0

m
2

,5408

,7063

,6236

cf

p.

c

Rata-rata
(R)

0.

0,

,4817 a

,6268 b

Angka dalam kolom yanc di ikut i huruf yanp, saraa berar t i
tidak berbeda nyata IKT<1.•;.'..irk an uji BNJ 0,05

Tabel 3. Rata-rata kadar ctnnol dari jeraini padi yang
di i rad ias i CR) , ditun.bah larutan OijCIXMI (asan
cuka) (Ac).

Uosis iradiasi Kunsenirasi CH-51:0011 CAc) C%) Rata-rata

CR) :. rH>
(kGy) . 0 ! 3 5

(% •- v/v I

0 0 , 2 0 6 7 a t g 0 .26S0 by 0.23B4 CR 0 .2404 dg 0 , 2 5 2 6 a

200 0 , 3 9 5 9 c f 0 , 4 1 1 6 c 0 , 4 S f . b e 0 , 4 6 2 9 e 0 , 4 3 1 8 b

Rata-rata (Ac) 0,3313 a 0,.V5»:t a 0,3475 a 0,3517 a

Angka da lain kolom yang di ikut i liuruf yang saiiui tiorarti
tidak berbeda nyata bcrdnsurkan uji BM.l 0,()S



Tabel 4. Rata-rata kadar karbohidrat total sebelum fermentasi
dari jerami padi yang diiradiasi (R), ditambah
larutan H2SO4 (A).

Dosis iradiasi

m
(kGy)

0

200

Rata-rata (A)

0

0

0

Konsentrasi H2SO4

0

,1703

,3077

,2390

0

0

0

1

= bobot

,1933

,3880

,2907

. (A) (%)

2

0,2377

0,3308

0,2843

Rata-rata
(R)

0,2004

0,3422

Tabel 5. Rata-rata kadar karbohidrat total sebelum fermentasi
dari jerami padi yang diiradiasi (R), ditambah larut-
an NaOH (B) .

Dosis iradiasi
(R)

(kGy)

0
200

Rata-rata (B)

0

0

0

Konsentrasi NaOH

0

,1673

,2680

,2177

0

0

0

1

(B) (*)

2

,1555 0,2068

,2977 0,3105

,2266 0,2587

Rata-rata
(R)

0,1765

0,2921

Tabel 6. Rata-rata kadar karbohidrat ,total sebelum fermentasi
dari jerami padi yang diiradiasi (R), d i t ant) ah larut-
an CH3COOH (asara cukal (Ac) .

Dosis iradiasi

m
(kGy)

Konsentrasi CH3COOH (Ac) Rata-rata
CR)

0
200

0,1783

0,3250

,(% = bobot/volumej

0,1887 0,2100 0,2500

0,3090 0,3060 0,3453

0,2068

0,3213

Rata-rata (Ac) 0,2517 0,2488 0,2580 0,2977
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label 7. Rata-rata kadar karbohidrat total sesudah fermentasi
dari jerami padi yang diiradiasi (R) , ditambah larut-
an H2S04 (A).

Dosis iradiasi
(R)

CkGy)

0

200

Rata-rata (A)

0,

0,

0 ,

Konsentrasi

0

1513

2138

18,0

0,

o,
0,

H2SO4

1

(A) (%)

2

= bobot/volume) . . .

1390 0,1898

2495 0,2220

1943 0 ,205'.)

Rata-rata
(R)

0,1600

0,2284

Tabel 8. Rata-rata kadar karbohidrat total sesudah fermentasi
dari jerami padi yang diiradiasi (R), ditambah larut-
an NaOlf (B). '

Dosis iradiasi
CR)

(kGy)

0
200

Rata-rata CB)

0.

0,

o.

Konsentrasi NaOH

0

1240

1882

1661

• • (

0

0

0

1

(B) W

2

% = bobot/volurae) .

,1458 0,1462

,2358 0,2220

,1908 0,1841

Rata-rata
CR)

0,138?

0,2153

Tabel 9. Uata-rata kadar karbohidrat to ta l sesudah ferraentasi
dari jerami padi yanj; d i i rad ias i (R), ditambah l a ru t -
an CH3COOH (asara cuka) (Ac) .

Dosis iradiasi

m -
(kGy)

0

200

Rata-rata (Ac)

0,

0,

0 ,

0

1593

2160

1877

Konsentrasi

0

0.

1

V

,1567

,2140

,1853

CH3COOH [AC)

3

W

(Hi = bobot/volume)

0,1417 0

0,2203 0

0,1810 0

5

,1687

,2087

,1887

Rata-rata
(R) -

0,1566 -

0,2148



o 0,5 o,s

— - = Iradiasi 200 kGy
= Tanpa iradiasi

0 1 2
Konsentrasi H2SO4 (%)

Gambar \. Hubungan konsentrasi
H2SO4 dan kadar
etanol dari jerami
yang di iradiasi .

1-1

•O

a = Iradiasi 200 kGy
= Tanpa iradiasi

0 1 2
Konsentrasi NaOH (%)

Gambar 2. Hubungan knnsentrasi
NaOH dan kadar etanol
dari jerami padi yang
diiradiasi.

-- = Iradiasi 200 kGy
— = Tanpa iradiasi

g
18
41
I*
j

s,s
I

0 1 2 3 4 5
Konsentrasi CH3COOM (%)

(iamhar 3. Hubungan konsentrasi
CH3CCK»I dan kadar
etanol dari jerami
yang di i radiasi .
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DISKUSI

N. HILMY :

Telah diketahui bahwa lignin adalah su-

;.itu senyawa yang sangat susaVi dipecah-

kan. Kemungkinan senyawa kimia yang

dapat memecahkannya adalah asam kuat

atau buna kuat. Apa alasan Anda rnemakai

asam cuka (CH COOH), yang merupakan

as am orgnik I etnah, sebagai perlakuan ?

MARIA LT.NA :

Untuk tncmbandingkan bagaimana pengaruh

asam lemah pada degradasi selulosa.

Jika limbah Cersebut (serbuk gergaji/

jerami) diberi asam cuka dengan tempe-

ratur yang tinggi menyebabkan hidroli-

sis pada limbah tersebut sehingga pe-

nguraiannya lebih mudah. Dari hidro-

lisis Lerscbut kemungkinan tidak akan

terbenluk produk-produk yang toksik

bagi kh.imir pcn^hasil etanol.
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PENC AtUJH PEMBERIAN BEBERAPA MEDIA PERTUMBUHAN PAPA PELINDIAN BIJIH
JUJANIUM KhRKADAK RENDAH OLEH BAKTER1 Thiobcillus SECARA SEMI LAPANGAN

ABSTHAK

fKNGAHUH PEMBERIAN BEBERAPA MEDIA PERTUMBUHAN PADA PELINDIAN BIJIH URANIUM BERKADAR RENDAH OLEH
BAKTEFI Thiobacillus SECARA SEMI LAPANGAN. Telah dilakukan percobaan pelindian terhadap limbah (tailing)
hijih uranium Remaja Kalimantan. Baktcri Thiobacillus ferrooxidans F 402 digunakan sebagai bakteri
pelindi dp.ngan pemberian inokulum sebanyak 900 ml dengan kepadatan 9x10 bakteri/ml. Sebagai medium per-
il uinhiiti.in diRunakan larutan 9K, Larutan H SO pH 2,0 dan 1,5; dan oksidator NaCIO,. Percobaan dilakukan
sccnra J2<\?_P Leaching dari sejumlah 20 Con bijih U. Hasil percobaan menuujukkan baKteri T. ferrooxidans F
402 ni'.mpu tumbuh dengan memuaskan pada kondisi lingkungan semi lapangan. Pada percobaan dengan menggu-
nakan bahan-bahan 9K telah terjadi proses oksidasi Fe > Fe +, kenaikan potensial redoks dan jumlah
baktnri dalam larutnn pelindi yang berarti tevjadinya percumbuhan bakteri. Pemberian oksidator NaClO..
tidak n«nunjukk<in adanya oksidasi Fe • Fe . Pemberian campuran 4 kg NaCIO., dengan 1/5 takaran balian
UK menp.hnnilkan proses oksidasi yang Iambat.

ABSTKACT

EFFECTS OF DIFFERENT GROWTH MEDIUM ON LEACHING OF LOW GRADE URANIUM ORE USING Thiobacillus IN A
SEMI FIELD EXPERIMENT. Bacterial leaching was carried out to leach uranium tailings from Remaja
Kalimantan U ore. Nine hundreds ml of '/'. ferrooxidans F 402 inoculum was used in density of 9x10 .
bact«ria/ml. Some growth medium were used i.e. Silverman or 9K medium, sulfuric acid Ph 1.5 and 2 0; and
NaCIO an oxydizing agent. Twenty tons of U ore was mounted on a Heap leaching experiment. T.
l'(!i:ionxirl,tnr, p /(02 was able to grow satisfactorily in the semi field experiment. In leaching solucion
compo.s'pd of 9K compounds, bacteria grew well indicated in the number c acteria in the solution, the
oxidation of Ke -—> Fe" caised increase in redox potential. The addi i of NaCIO. did not oxydized
Kr —-• ]•> . The mixture of U kg NaCIO and 1/5 dose of 9K compunds re; ted in slow oxidation.

PENDAIMl.ll AN

I'l'iicl i t i an tfiiL.Hig p e l i n c l i a u b i -

i i h i r.jniuiTi denft-iii b a k L e r i Thiobaoillus

Lel.-il- dil.-ikukan d i I'AIR-BATAN s e e a r a

ruLi r flan biTkcsiiiiimbungHii. Hal i n i

dilcikukrin mcngin^aL h a s i ) pcnel. i t i an

miid.-ih i.crpciijjaruli akibaL keadaan 1 i n g -

kunj»;in pe r t uinbuhan yang s i f a t n y a s e l a -

lu licrubiih s o t kip wak tu . Dari p c i u ' l i -

L i .in Vang Lr l ah d i l a k u k a n ( 1 , 2 , i) d a -

paL d i a m a l i adanya f a k t o r - i a k l o r 1i ng -

kunj'an yarif, nic-mpfiiR.iruh i pe r limibuhan

bak l i - r i sell i nj>/»,i akan tncmpcn^ai nil i p r u -

s e s ["• 1 i tid i an .

• Pusr.t Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

Umumiiya baktcri Thiobacillus fer-

rooxidans dapat beradaptasi dengan ba-

ik Lcrliadap perubahan nilai pH larutan,

yaitu 1,6-2,3 (4) sehingga peruba-

han nilai pH dalam batas 2,0-3,0 ma-

sih dapat menyebabkan bakteri melang-

sungkan kchidupannya. Faktor lingkung-

an yang lain, seperti kadar Fe , kadar

Fe , poLensial redoks dan j^nis mi-

neral yang dikandung batuan uranium

dapat pula mempengaruhi pertumbuhan

bakteri. l'crbodaan keadaan lingkungan

tersebut tnasih dapat diadaptasi oleh

bakteri 'Vhiobacillus dengan cukup baik

selama percobaan masih dilakukan dalam

skala 1aboratorium. Akibat pengaruh
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ke,i<!.-i,-jn 1ingkunflan secara .\k;iJ;> l.ibo-

raf.nri urn da lam jangka waktu yti nj» cu-

kup l.nna, kemungkinan bakteri akan ku-

r.iiij, toieran terhadap lingkungan ala-

nii , seperLi yang dikemukakan oleh

IJANhEGYI dkk. (5). Untuk mfciigi-iiib.il ikan

day a toleransi bakteri paiia kc.idaan

hidup secara alami, perlu dilakukan

pengujian kembali secara lapangan.

Pada pereobaan ini telah dil.ikukan

percob.jan unLuk mengetahui perLumbuhan

bakiori T , ferrooxidans F 402 (K-ngan

pcrlakuan yang berbeda da lam media

pertumbuhan, y.jfjf> dilakukan socara SLjmi

ii-iptnRan di kalitnantan.

BAHANDANMETODE

Pada percobaan ini telah digunakan

1 imbah (tailing) uranium TF<K-7 Kaliman-

tan, denj»an kandungan dan si fat batuan

scbagai berikut :

a. Kadar uranium < 550 ppm.

b. Ukuran butir < 10 cm,

c. Kadar Fo> total batuan +_ 3 ppm.

d. Kad.ir Fe batuan + 0,6 ppm.

c. Mineral pengotor umumnya merupakan

kuarsa.

Rakteri yang digunakan pada nelin-

dian ini, yaitu T. ferrooxidaus F 402,

meru-pakan bakteri hasil isolasi yang

berasal dari Kalimantan. Percobaan di-

lakukan menurut sistem Heap Leaching,

yaitu merupakan tumpukan limbali batuan

U yang dialiri larutan pelindi secara

terns menerus. Bagian dasar bangunan

dialasi lembaran plastik. 1-arut.in pe-

lindi dialirkan raelalui bagian at.is

tumpukan batuan, sedangkan air tampun;-,

an dipompa kembali ke bagian si'bcl.:.

atas. Bagan Heap Leaching dengan sis-

tem sirkulasi aliran terlihat sept-ri :

di bawah :

A = tumpukan batuan uranium
B = bak penampung yang di lapis i plastik
C = pompa untuk inenaikkan larutan pelindi
D = pipa plastik

Sebagai parameter pertumbuhan bakteri,

pengamatan dilakukan terhadap perubahan

kadar Fe ' menjadi Fe , potensial re-

dok dan jumlah bakteri. Untuk memperta-

hankan keadaan lingkungan yang sesuai

bagi pertumbuhan bakteri, pengamatan

dilakukan terhadap perubahan nilai pH

larutan, suhu, dan kelembapan.

Sebagai medium pertumbuhan bakteri

digunakan larutan 9K atau larutan SIL-

VERMAN (6). Komposisi larutan 9K terdi-

ri dari 3,6 kg (NH4)2SO4, 600 g K2HPO4,

600 g MgSO4.7H20, 120 g KC1, dan 12 g

Ca(NO ) 4H 0. Air yang digunakan bera-

sal dari sumber mata air dengan pH 5,5

sebanyak 6000 1.

Perlakuan percobaan terdiri dari :

I. Medium pertumbuhan 9K dengan 1/5 ta-

karan, dalam 20 ton batuan I).
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2. f.arucau H, SO dengan p.4 1,4 dalam 20

ton batuan U, ditambah 8 kg, NaCio .

3. Larulan H O S O A dengan pH 1,4 dulam 20

ton bijih U.

4. Medium pertumbuhan 9K dengan 1 taka-

r.ni, dalam 20 ton bijih U.

b. Biakan bakteri T. ferrooxidans p 402

dul am 1/5 takar;m 9K, sebagai kon-

Lrol .

6. Biakan bakteri T. ferrooxidans F 402

dilam 1 takaran 9K, sebagai kontrol .

7. Air bilasan yang berasal dari tum-

pukan Heap Lynching, pada waktu

p^nggantian larutan.

8. Ljrutan H_SO pada pH 1,5 dengan

p?nambahan 4 kg naCIO dan 1/5 laka-

r JII bahan-bahan VK uutuk 20 ton ba-

L jan uranium.

Pcngjkuran parameter pertumbuhan bakte-

ri dilakukan Li up 4 hari si'lama 20

hari. OlcVi kurena bebcrapa hal, st-perti

jumlali bijili yang dilindi cukup besat ,

di s.-imping waklu dan pombiayaan yang,

( frb.it.-is, m.-ika pad,) pr-rcobaan ini tidak

dil.ikukan ulnngan. Sumbor Ve pada per-

cob.i.-in 1, 2, i, 4, dan 8 berasal dari

baltian U yang dap.it iiicucapai 2000-3000

ppm Vc +. Pcmber ian inokulurn bakteri
3

scbanyak 900 mL dcngan kepadatan 9x10 .

baktfri per ml inokulum. NaCIO. dibe-

rika.i st-bagai oksidator kimia yang akan

nuTubali Ko mi?niadi I'"e , Kudangkan T,

forrnoxidans V 402 akan bcrtungsi se-

baga oksidator bioH;f;is. Sfbagai pong-

gant: larulan yang borkurang kare-

n.-i penguapan, pcnambalian 200 L larutan

asam pH 2,0 dilakukan setiap minggu.

Uatuk penetapan aR dan potc-nsial

redoks digunakan alat pH meter Ftscfu-r

model 6 10 dengan elektroda yang i>c-rb-.

da. Penetapan kadar Fe dixakukan dt—

ngan kertas penguji Merckoquant art.

10004 dari Merck dan dengan cara spek-

trofotomctri menggunakan indikato • 1,1-

or thophenont r.i 1 in.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NiJCwL pH. Pada per.-obaan

2, i, 7, dan H tt-rlihat nilai pH laru-

tan kurang dari 1,4. Keadaan ini dise-

babkan olch penambahan H_SO, yang lebib

banyak, dungan tujuan untuk memporoieh

pelarutan Fe yang bcrlebih dalam la-

rutan (7). Untuk 6000 1 larutan pelindi

ditambahkan 3 1 H SO teknis. Pada kon-
2 4

disi pH scperti ini bakteri tidak dapat

tumbuh dan berkembang dengan baik.

Seperti terlihat pada Tabel ) dan Gani-

bar 1, nilai pH umumnya cukup mantap

selama pcrcolj.ian berjalan. Pada perco-

baan 1, 4, '), dan 6 nilai pH berkisar

antara 2,0-2,5. Kcmantapan nilai pH ini

disebabkan olch tcrjadinya reaksi seba-

gai berikut (H):

21 [+ +

apabila torjadi pengendapan dari

Vo(Otl> y.mg borlnbiVian akan tcTJadi

sedikit kenaikan pH larutan, seperti

dikemukakan oleh BRl/YNESTEYN dkk. (4),
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tetapi pada percobaan ini tidak ter-

lihat.

Pote.nA.lal Rcdolu laxuXan. Potensial

redoks larutan akan bertambah apabila

terjadi kenaikan kadar Fe + larutan

yang disebabkan oleh peristiwa oksidasi

Fe + (9). Pada percoban 1, 4, 5, dan 6

dapat diatnati adanya pertumbuhan bakte-

ri yang sangat baik yaitu diperlihatkan

dengan naiknya potensial redoks larutan

pelindi (Tabel 2 dan Gambar 2). Dalam

hal ini telah terjadi proses oksidasi

Fe menjadi Fe yang disebabkan oleh

bakteri Thiobacillus seperti terlihat

pada reaksi di bawah ini (10):

2 FeS04

Pada percobaan 8 (Tabel 2 dan Gambar

2), pengaruh penambahan 8 kg NaC10_

ternyata tidak menyebabkan kenaikan

potensial redoks, yang berarti tidak

terjadi peristiwa oksidasi Fe menjadi

Fe . Menurut F. UMAR (11) untuk setiap

ton batuan U diperlukan sebanyak 1 kg

NaClo_, sehingga mungkin takaran pada

percobaan ini masih kurang. Pada per-

cobaan 3 (Tabel 2 dan Gambar 2), tidak

terjadi perubahan potensial redoks aki-

bat t:idak ditambahkannya bahan-bahan 9K

sebagai makanan bakteri. Percobaan 7

serupa dengan percobaan 3 yang juga ti-

dak tnemperlihatkan kenaikan potensial

redoks karena hanya merupakan air bila-

0

2+
Kado.1 Fe LcUtUtan. Perubahan k.j-

dar Fe hampir menyerupai pola pc .

bahan potensial redoks, seperti terli

hat pada percobaan 1, 4, 5, dan 6 (Tu

bel 3 dan Gambar 3). Pada percobaar:

tersebut dapat diamati penurunan kadar

Fe yang amat tajaro selama 20 hari ir.a-

sa inkubasi. Pada percobaan 3 (Tabel 3

dan Gambar 3), masih dapat dilihat ada-

nya kenaikan kadar Fe + larutan dise-

babkan oleh nilai pH larutan yang ren-

dah di samping terdapatnya batuan U.

Pada percobaan ini tidak terjadi peris-

tiwa oksidasi karena tidak terdapatnya

bahan oksidator baik kimia maupun bio-

logis. Bahan pelarut H-SO, pH 1,4 hanya
2+

cukup untuk melepaskan Fe ke dalam

larutannya sampai 2000 ppm (Tabel 3),

tetapi tidak cukup untuk melanjutkan

proses oksidasi lebih jauh (11). Pada

percobaan 8 kadar Fe mula-mula menun-

jukkan kenaikan, tetapi menurun menje-

lang hari ke 8 (Tabel 3 dan Gambar 3)

sampai pada hari ke 20 kadar Fe

larutan hanya 100 ppm. Hal ini mungkiu

disebabkan oleh peristiwa oksidasi bio-

logis dari T. ferrooxidans karena pad;i

percobaan 8, ditambahkan 1/5 takaran

bahan 9K. Pada percobaan 2 tidak terja-

di penurunan kadar Fe + karena tidak

ditambabkannya unsur 9K. Percobaan 2

dan 8 (Tabel 3 dan Gambar 3) masmg-

masing ditambah 8 dan 4 kg NaC10_. Dari

kenyataan hasil yang diperoleh dapat

diamati selalu adanya proses oksidasi

pada setiap perlakuan yang menggunakan
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uasur-unsur 9K, yaitu percobaan I, 4,

5, 6, dan 8. Pada percobaan 2, 3, dan 7

tidak menunjukkan adanya hasil proses

oksidasi.

KadaA Fe. Lcuuvtan. Unsur Fe 3 +.

berfungsi sebagai oksidator yang dapat
4 +

mengoksidasi U yang sukar larut men-

iadi U yang mudah larut dalam larut-

an asamnya, dengan menghasilkan kembali

Fe , seperti reaksi di bawah ini:

U 4 +
+Fe

3 +
U 6 + • Fe2+

2+selanjutnya Fe akan dioksidasikan

kembali menjadi Fe + (10). Pada Tabel 4

dapat dilihat adanya kelarutan kadar
3+

erlenmeyer terlihat bahwa pada percoba-

an dengan menggunakan inokulum T. fer —

rooxidans F 402 (percobaan 1,4,5, 6,

dan 8), seluruh sampel menunjukkan per-

tumbuhan bakteri yang positif diban-

dingkan percobaan tanpa pemberian ino-

kulum (percobaan 2, 3, dan 7), seperti

terlihat pada Tabel 5.

KESIMPULAN

Berdasarkan parameter pertumbuhan

yang diamati, bakteri T. feirooxidans F

402 mampu tumbuh dengan memuaskan pada

kondisi percobaan semi lapangan di Ka-

limantan. Pada percobaan dengan meng-

gunakan bahan-bahan- 9K sebagai media

Fe , yaitu antara 500-2500 ppm pada pertumbuhan bakteri, telah terjadi pro-

percobaan 5 dan 6. Pada percobaan I, 2,

3, 4, 7, dan 8 terlihat kadar Fe +.

larutan berkisar antara 6000-8000 ppm

(Tabel 4). Kadar Fe yang tinggi ini

disebabkan oleh adanya kelarutan Fe

yang berasal dari 20ton batuan U.

Perubahan kadar Fe larutan selama

percobaan berlangsung umumnya cukup

stabil, hal ini disebabkan adanya ca-

dangan' Fe yang cukup tinggi yang ber-

asal dari sumbernya (II).

Jomiak BakXVlL. Pada percobaan de-

ngan menggunakan inokulum bakteri (per-

cobaan 1, 4, 5, 6, dan 8) dapat diamati

adanya pertumbuhan bakteri yang cukup

mantap, yaitu dengan terlihatnya 0-5

bakter.i tiap bidang pandang pada pembe-

saran 750 x. Dari pengujian dalam gelas

ses oksidasi Fe menjadi Fe , kena-

ikan potensial redoks, dan jumlah bak-

teri dalam larutan pelindi yang berarti

terjadinya pertumbuhan selama masa in-

kubasi, seperti terlihat pada Tabel 5

dan Gambar 3. Pemberian oksidator 8 kg

NaC10_ tidak mtnunjukkan adanya oksi-

dasi dibandingkan dengan pemberian ba-

han - bahan 9K. Pada pemberian 4 kg

NaCIO- dengan penambahan 1/5 takaran

bahan 9K, terjadi oksidasi yang agak

nyata dibanding pemberian hanya 8 kg

NaC103.

Sampai dimana pemberian NaClO.,.

dapat mempengaruhi kehidupan bakteri

masih diperlukan pengamatan lebih Ian-

jut. Sasaran akhir penelitian, yaitu

diperoleh hasil pelindian yang cukup

ekonomis dari sejumlah cadangan bijih U
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berkadar rendah.
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Tabel 1. Perubahan ni la i pH larutan selama 20 hari
masa inkubasi.

Perlakuan

1
2
3
4
5
6
7
8

0

2.20
1.39
1.40
2,50
2,14
2,45
1,82
1.40

4

2,10
1,38
1,40
2,35
2.20
2.32
1,93
1.23

Inkubasi

8

2,15
1,40
1,38
2,20
2.00
2,36
1,86
1,39

(hari)

12

2,17
1,42
1,45
2,20
2,24
2,26
1,86
1,38

16

2,20
1,40
1,43
2,23
2,17
2,50
1,84
1,74

20

2,18
1,43
1,42
2,26
2,21
2,23
1,87
1,80

Tabel 2. Perubahan potential redoks selama i:0 hari
masa inkubasi.

Perlakuan

1
2
3
4
5
6
7
8

0

453
448
448
381
447
400
447
450

4

457
450
450
417
560
420
450
442

Inkubasi (hari)

8

508
451
453
583
605
600
451
428

12

566
462
457
592
620
590
462
478

16

588
460
452
590
618
590
460
522

20

602
458
457
607
625
620
462
564

Tabel 3. Perubahan kadar Fe laritan selama 20 hari
masa inkubasi.

Perlakuan Inkubasi (hari)

8 12 16 20

(100 ppm) t

8,0^1,0 4,0+_0,6 l,5+_0,3 0.3^0,1 0,3+_0,l 0

15 + 1,5 1 0 ^ 1 , 5 10 +_ 1,5 10 + 1,5 10 +_ 1,5 10 +_ 2,0
IS +_ 1,5 20 f 3,0 20 +_ 2,0 20 +_ 2,5 20 +_ 2,0 20 +_ 3,0
1 0 + 1 , 0 S t O , 5 0 0 0 0

10 + 1,0 5 f_ 0,6 0 0 0 0

10 +_ 1,5 5 • 0,6 0 0 0 0

7,5+_l,O 8 <• 0 ,8 9,0+_l ,2 8,5+_0,9 0,9+_l ,0 8,0+_0,8

15 +_ 1,5 20 +_ 2,0 20 +_ 2,5 1 0 + _ l , S 2,0+_0,3 l ,0+_0 , l
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label 4. Perubahan kadar Fe larutan selama 20 hari
mas a inkubasi.

Perlakuan Inkubasi (haril

0 4 8 12 16 20

(100 ppm) '

1 6,0+^0,8 7,0+_1,0 7,0+1,4 7,0^1,0 6,S+_0,8 7.0-+1.0

2 6,0+_0,9 6,0^1,0 7,0+_l,0 6,5^0,9 6,0+_l,0 5,0^1,0

3 7,0^1,0 8,0+_0,8 8,0^1,2 7,5^1,0 8,0^0,8 7,5+_l,O

4 7,0-^1,2 6,S+_0,9 6,0+^0,9 6,0^0,9 6,5+_l,0 6,0+_0,a

5 2,0^0,3 1,0^0,2 1,0^0,2 l,0+_0,2 l,5+_0,2 1,0^0,2

6 2,U+_0,3 1,5 + 0,2 1,0 + 0,2 1,0+_0,2 l,S+_0,2 1,0+^0,1

7 7,5^1,0 8,0+_l,2 8,0+_l,2 y,0+_l,3 7,S+_l,0 7,0^1,2

8 8,0+_l,2 8,0+^1,2 7,5+_l,0 8,0+_l,2 7,0+_l,0 7,0+^1,0

Tabel 5. Perubahan potensial redoks
(mV), oksidasi Fe , dan
jumlah bakteri selama 20
hari masa inkubasi.

Perlakuan Oksidasi Potensial
Fe 2 + redoks

1 + +
2 - -
3 -
4 + +
5 + +
6 + +
7 -
8 + +

Jumlah
bakteri

++
_

_

++

++

++
_

—

+ = Terjadi reaksi
- = Tidak ter jadi reaksi
+_ = Jumlah bakteri 5 t iap bidang

pandang mikroskop pembesaran
750 x

+ = Jumlah bakteri 5-40 t iap b i -
dang pandang mikroskop pem-
besaran 750 x

f-+ = Jumlah bakteri 40 - 200 t iap
bidang pandang mikroskop pem-
besaran 750 x
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1.5 .
r

Inkubasi (hari)

Gambar 1. Perubahan nilai pH larutan pelindi selama 20 hari
masa inkuh.'isi .
• • - pcrcobaan 1 • • = percobaan 2
o o = percobaan A o o = percobaan 4
ii •—- A - percobaan 5 + + = percobaan 6
A A s percobaan 7 + + = percobaan 8

625

Intubui (hari)

Gambar 2. Perubahan potensial redoks (roV) selama 20
hari masa inkubasi,

• — t = percobaan 1 • — ( percobaan 2
0 — o = percobaan 3 0 — 0 percobaan 4
4 — 4 = percobaan S + — + percobaan 6
A — A = percobaan 7 + — + percobaan 8
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Gambar 3} Perub^Jiairi kadar Fe dalam larutan pelindi (ppmj
selama 20 hari masa inkubasi.

• -i • = percobaan 1
o o = percobaan 3
A A = percobaan 5
A A = percobaan 7

— • = percobaan 2
— o = percobaan 4
— + = percobaan 6

+ + = percobaan 8
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DISKUS1

E.G. SIAGIAN :

Jenis batu-batuan apa saja yang dapat

dilindi oleh bakteri Thiobacillus sp.

yang ada di Indonesia, dan apa syarat

terjadinya leaching itu ?

Mohon penjelasan.

EDIH SUWADJI :

Semua jenis batuan, asalkan batuan

tersebut mengandung mineral yang mudah

dilindi, yaitu umumnya mineral yang

mengandung sulfida logam. Syars--syarat

lainnya agar mudah dilindi, ' po-

rositas batuan, tidak mengand am

berat dalam kadar yang tinggi

mungkin juga bakteri lokal

diadaptasikan.
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DISKUS1

E.G. SIAGIAN :

Jenis batu-batuan apa saja yang dapat

dilindi oleh bakteri Thiobacillus sp.

yang ada di Indonesia, dan apa syarat

terjadinya leaching itu ?

Mohon penjelasan.

EDIH SUWADJI :

Semua jenis batuan, asalkan batuan

tersebut mengandung mineral yang mudah

dilindi, yaitu umumnya mineral yang

mengandung sulfida logam. Syarat-syarat

lainnya agar mudah dilindi, yaitu po-

rositas batuan, tidak mengandung logam

berat dalam kadar yang tinggi dan kalau

mungkin juga bakteri lokal yang sudah

diadaptasikan.
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EF1SIENSI PENGGUNAAN BEBERAPA MIKROOGANISME DALAM PROSES EKSTRAKSI
URANIUM

Sri Hariani Sjarief*

ABSTRAK

EFISIENSI FENGGUNAAN BEBERAPA MIKROORGANIME DALAM PROSES EKSTRAKSI URANIUM. Untuk tujuan
mendapatkan uranium sebanyak-banyaknya dari bijih yang berkadar rendah (<O,1Z), telah dilakukan
percobaan menggunakan beberapa bakteri secara bersama-sama dalam proses ekstraksi. Bijih yang digunakan
disterilkan dengan pemanasan dan mencucinya dengan HgCl_, 0,2Z untuk membunuh bakceri/mikroorganisme
yang ada didalamnya, sedang batuan yang tidak disterilKan dipakai sebagai kontrol. Dari hasil yang
didapat terlihat bahwa penggunaan 3 strain bakteri dengan bijih yang tidak discerilkan akan memberikan
pemulihan uranium sebanyak 20Z. Sedang pemulihan uranium sebanyak 25-27/5 didapatkan dari proses yang
menggjnakan 5 atau 2 strain bakteri dengan batuan yang dipanaskan terlebih dahulu. Dilihat dari segi
ekononi, maka penggunaan 3 jenis bakteri dengan batuan yang tidak disterilkan akan memberikan
kemungkinan dalam aplikasinya di lapangan.

ABSTRACT

THE EFFICIENCY OF USING VARIOUS MICROORGANISMS IN URANIUM EXTRACTION. On the purpose of producing a
large amount of uranium from a low grade ore (<O,1Z), an experiment has been carried out with various
microorganisms used together in a process. Ore/rock used in this experiment was s t e r i l i z e d by heat
treatment or rinsed i t with HgCl,, 0,2Z in advanced. Unsterilized rock used as a control . In general, it
is obtained that applying virious microorganisms in an~experiment w i l l give a high result of uranium
recovery. The high result (25-27Z) wi l l be taken place by using 5 or 2 strain of microorganisms in the
process with rock which was s t e r i l i z e d by heat treatment. But in other hands, unster i l ized rock with 3
strains of microorganisms which are used in this process wi l l gave uranium recovery of 20Z. This result
is not quiet difference as i t i s obtained above on the probability of 0 .05. So from the economic point
of view, the la s t treatment wi l l have a chance to be applied further.

PENDAHULUAN

Kemampuan mik roo rgan i sme mende-

kompisisi mineral telah diketahui sejak

lama. Sebagaimana diketahui penguraian

senyawa-senyawa di alam dapat terjadi

baik secara kimiawi maupun secara bio-

logis . Metode dekomposisi mineral oleh

mikroorganisme ini telah dijalankan da-

lam bidang hidrometalurgi untuk pengo-

lahan sampan padat pertambangan dan un-

tuk ekstraksi logam tembaga (Cu) (1,2) .

Umumnya bakteri yang digunakan pa-

da proses esktraksi ini adalah bakte-

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ri Thiobacillus sp. yang bersifat ac i -

dofilik. Kemampuan mikrooganisme ini

mengubah ion fero menjadi ion feri un-

tuk membentuk larutan asam merupakan

modal utama dalam proses pelindian ura-

nium berkadar rendah. Dalam penel i t i -

an ini digunakan kombinasi bakteri yang

mempunyai kemampuan ekstraksi logam

yang tinggi untuk di l ihat efisiensi pe-

mulihannya bila digunakan secara ber-

sama-satna. Menurut BARBIC e£ al_, (I)

penggunaan lebih dari satu macam bakte-

r i akan memberikan angka pemulihan lo-

gam yang cukup tinggi.
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DAHAN DAN METODE

Bijih yang digunakan didapatkan

dari kalimantan dengan kadar uranium

sobesar 0,05%. Batuan ini dibagi dalam

3 k;lompok, yaitu satu kelompok yang

tidax mengalami sterilisasi (KI) dan 2

kelompok yang lain disterilkan dengan

pemanasan pada suhu 118 C selama 5 jam

(K2) dan yang terakhir dicuci HgCl_,

0,2% (K3).

Bakteri/mikroorganisme yang digu-

nakai dalam penelitian ini terdiri da-

ri 5 strain. Dua jenis telah diketahui

namanya, yaitu Thiobacillus thiooxi-

dans NCIB 8343 dan T. ferrooxidans 350

(strain yang didapatkan dari Jerman).

Sedang 3 strain lainnya merupakan hasil

isolasi dari batuan yang mengandung

sulfur (batuan dari kawah Tangkubanpra-

hu) dan 2 strain lagi hasil isolasi da-

ri batuan yang mengandung uranium. Ke-

tiga strain ini termasuk fam. Thiocac-

tericeae (3)

Pemberian bakteri ke dalam proses

dilakukan sebagai berikut :

A : terdiri dari bakteri T. thiooxidans

NCIB 8343, satu strain bakteri ha-

sil isolasi batuan yang mengan-

dung sulfur (TP-4/1/4,5) dan satu

strain hasil isolasi batuan yang

mengandung uranium (B/CB-3/3/5,5) .

B : terdiri dari satu strain bakteri

hasil isolasi batuan yang mengan-

dung uranium (B/CB-10/1/5,5) dan

satu strain Thiobacillus ferrooxi —

dans 350.

C : Gabungan kelima strain bakteri di

atas.

D : Tanpa menggunakan bakteri sebagai.

pembanding.

Larutan yang digunakan adalah

larutan dari ATCC yang terdiri dar >.

(NH4)2SO4: lg/1. KH 2P0 4: 0,5 g/l,

MgS04- 7 H 2 ) ; 0,2 g/l dan FeSO^ 7 H ?0:

21 g/l. Pelarut ini tersedia dalam

keadaan steril dan ditempatkan pada

vial-vial plastik (+ 100 ml) sebanyak

masing-masing 50 ml dengan pH sekitar

2-3.

Penelitian dilakukan dengan perco-

baan faktorial dengan acak lengkap dan

3 kali ulangan. Parameter anaiisis yang

dilakukan, yaitu pemulihan uranium,

jumlah oksigen yang terlarut, redoks

potensial, jumlah ion fero, dan feri

yang terbentuk, pH larutan dan melihat

perkembangan bakteri yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan beberapa strain bakteri

secara bersama dalam proses pelindian

memberikan pengaruh terhadap pemulihan

logam yang terkandung dalam mineral.

Demikian pula pemanasan bijih dan peng-

gunaan HgCl ? ) 0,2% dalam rangka men-

sterilkan batuan dari mikroorganisme

akan menaikkan dan juga dapat menurun-

kan jumlah uranium yang terekstraksi

(Tabel 2 ) . Pada label 3 memperlihatkan

bahwa penggunaan kelima strain bakteri

akan memberikan hasil tertinggi pada p:

0,05.
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Pemanasaii batuan sebelum proses

dilakukan dengan maksud untuk mematikan

mikroorganisme yang ada di dalamr.ya,

ternyata mempermudah proses dekomposisi

yang dilakukan oleh bakteri T. ferroo-

xidans 3bO dan bakteri yang diisolasi

dari bijih uranium (B) atau oleh kelima

strain bakteri (C) (Tabel I). Pemanasan

batuan ini memberikan basil yang ren-

dah Dada proses yang tidak menggunakan

baktsri (D) atau yang mengikutsertakan

keti.'a strain bakteri (A). Penggunaan

keti.ga bakteri ini (salah satu dianta-

rany.i T. thiooxidans NCIB 8343) pada

umumnya memperlihatkan adanya pengham-

batan terjadinya proses dekomposisi.

Dari batuan yang tidak disterilkan

(AKIi dapat dipulihkan/diekstraksican

uran:um sebanyak 20%. Ion feri yang

terb<ntuk pada AK2 cukup tinggi, ia-

mun redoks potensial (<400 mev) tidak

mendukung terjadinya proses oksidasi-

reduV.si hingga sebagian feri terbentuk

dalam senyawa ferihidroksida yang l>e-

rupa endapan, dan hanya sebagian kecil

yang dapat bereaksi dengan u?a-

nium bervalensi empat untuk meniben-

tuk uranilsulfat- Menurut BROCK (4)

kondisi ion fero baru daoat terbentuk
dengcn pH 3 atau kurang dan dengan

redoks potensial sebesar 0,8 Volt.

Sedangkan besarnya rodoks potensial t'.i-

pengaruhi pula oleh aktivitas strain

bakteri yang digunakan (Tabel 2). Ak-

tivitas bakteri dalam pcmbentukan ion

feri jflas tcrJibat pada perlakuan y;uig

tidak tnenggunakan bakteri dari luar

(DK). Bakteri yang terdapat dalam ba-

tuan kemdinpuan dekomposisi tidak se-

besar kemampuan bakteri yang diberi-

kan dari luar dalam mengoksidasi ftic

menjadi feri., sehingga pembentukan as.nn

dalam perlakuan ini tidak secepat per-

lakuan lainnya, pH berkisar antara 2,9-

3,1. Keadaan ini mempengaruhi pula

terhadap besarnya redoks potensial yang

hanya mencapai angka sekitar 300 mev.

Perkembangan bakteri cukup baik soperti

perlakuan iaionya. la tidak dipengaruhi

oleh panas maupun HgCl., 0,2% yang

diberikan. Hanya kemampuan oksidasi me-

nurun oleh adanya HgCl_. Sedang pada

batuan yang dipanaskan, kemampuan oksi-

dasi bakteri berganfung pada strain dan

kombinasi bakteri yang digunakan. Dan

mungkin beberapa logam berat meng-

hambat pertumbuhan sel dan aktivitas

oksidasi besi (5). Menurut KUZNETSOV e£

a^. (1963) yang dikutip oleh BROCK (4)

pada pH di bawah 3 di mana larutan

bersifut asam, maka oksidasi yang akan

terjadi adalah secara biologis yung

dilakukan oleh mikroorganisme. Peranan

bakteri dalam penurunan pH jelas ter-

lihat pada Tabel 2. Dalam percobaan

terdahulu (6), ekstraksi uranium dipe-

ngaruhi oleh pH dan bakteri dalam ben-

tuk interaksinya, kedua pengaruh ini

tidak saling berdiri sendiri.

Dari analisis uranium yang terda-

pat dalam sampah padat hanya terukur

sekitar 14-30%. Jumlah uranium dalam

sampah dun larutan tak mencapai 100%.
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Kemungkinan sebagian uranium yang tak

teranalisis telah berubah menjadi ele-

men lain antara lain thorium dan gas

radon .

teman-teman aejawat yang telah memban-

tu terwujudnya penelitian ini, teruta-

ma ucapan ini penulis tujukan ken . ••

Saudara Zulhema dan Saudara Hamdi.

KESIMPULAN

Penggunaan beberapa jenis mikro-

organisme secara bersatna akan mempe-

ngaruhi jumlah uranium yang dapat ter-

ekstraksi. Jenis bakteri dan kombina-

sinya akan memegang peranan pula dalam

proses ini. Pemanasan batuan untuk

maksud sterilisasi akan memberikan eks-

traksi uranium yang tinggi bila proses

dilakukan dengan menggunakan kelima

strain bakteri ataupun dua strain

bakteri. HasiJ pemulihan uranium dengan

cara ini dapat mencapai 25-27%. Sedang

dari kombinasj. 3 strain bakteri dengan

batuan yang tidak disterilkan terlebih

dahulu akan ipemberikan ekstraksi ura-

nium sebesar 20%.

Dilihat dari pembiayaan dan waktu

pemanasan serta jumlah bakteri yang

digunakan, maka AK1 mempunyai barapan

]ebih baik untuk dilaksanakan di la-

pangan, karena hasil pemulihan urani-

um tak berbeda nyata pada p: 0,05 de-

ngan BK2, CK2,,maupun CK I .
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Tabel 1. Pengaruh penegunaan beberapa. jenis bak
bij ih uranium.

:cri dalam proses dekomposisi

No.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10,
11.
12,

BNT

K.K

Sampel

AK1
AK2
AK3

BK1
EK2
BK3

CK1
CK2
CK3

DK1
DK2
DK3

U yang

Larutan

20,22
6,09
6,42

6,82
25,41
8,1

17,34
26,92
15,12

4,25
5,22
5,62

terekstrasi
1%)

i Samp ah
padat

14,18
20,23
24,69

15,48
22,46
25,65

27,88
19,76
31,72

31,72
31,72
31,64

(interaksi 2 faktor)
0,05 11,01 10,23
0,01 16,03 14,91

64,12 28,25

0
Og/D

6,0
5,7
5,7

5,7
5,8 "
6,0

5,8
5,7
5,3

5,7
5,3
5,8

7,72

pH

2,56
2,63
2,76

2,59
2.63
2,56

2,57
2,62
2,64

3,04
2,98
3,07

0,14
0,21

3,73

EH
(mev)

536,67
394
369,67

531,67
517,33
523

505
521
420

288
308
285,33

65,18
94,93

10,77

Fe2+

0
200

1500

0
0
0

0
0

500

3000
25000

3000

723
1053

58

Jumlah Fe

Fe3+

300
1500
1750

600
600
750

450
600

1500

3000
3000
3000

,39 1,
,59 2,

,07

(ppmj

log
3+

Fe

2,47
3,07
3,17

2,73
2,73
2,87

2,6
2,73
3,17

3,47
3,47
3,47

82 0,26
40 0,38

6,49

Jumlah
log

bakteri

4,89
4,87
4,48

5,27
4,92
4,66

4,64
4,89
4,82

3,1
5,01
4,55

17,64

BNT = Beda Nyata Terkecil
K.K = Koefisien Keragaman



Tabel 2. Uji F untuk pengukuran uranium, bes i , pH, redoks potensial,
juinlah oksigen, dan perkenijangan bakteri.

Sumber

keragaman

F-hitung untuk pengukuran F-tabel

U (%) Jumlah Fe (ppm)

Larutan Samp ail
padat Fe

2+ log

Fe3 '

pH 0
(mg/1)

EH
Cmev)

Jumlah
Dakteri

Perlakuan 3 , 5 5 " 2,94* 17,54**

B 5,42** 3,26* 58,14**

P 2,43* 6,12** 4,37*

8P 2,61* 2,20 1,64

10,73** 11,0** 0,46

2S,9 ** 37,63** 0,6

10,42** 1,35 0,43

3,24 1,05 1,3

14

41

5

3

,13**
,44**

, 9 9 "

,13

1

1

0

1

,29
,33

,91
,39

2
S

3

2

.22

.01

.51

3

4

5

3

,09
,7

.61

.67

B - Penggunaan bakteri
P = Perlakuan terhadap bi j ih batuan

. : : ^ o , o s - }
eK 0,01

Tabel 3. Harga rata-rata pengaruh perlakuan Jerhadnp proses
dekumposisi bijih/batuan uranium.

Pengaruh

Bakteri (B)
A
B
C
D

BNT 0,05
0,01 '

S ter i l i sas i (P)
Kl
K2
K3

BNT 0,05
0,01

U i

Larutan

10,91
13,44
19,79
5,03

7,79
11,34

12,16
15,91

8,81
6,36
9,26

(*)

Saropah
padat

24,37
21,19
26,46
31,69

7,24
10,54

22,32
23,54
31,93

5/91
8,61

Pengukuran

pH

2,65
• 2,59
. 2,61

3,03

0,005
0,01

r •

t

terhadap

EH
(mev)

433,4
524
482
293,7 ;

37,63
54,81

465,33
435,08
399,5

37,63
54,81

Jumlah ion besl
. (PP"O

Fe2+

566,67
0

166.67
21833,33

511,51
744,99

750
675

1250

417,65
608,29

Fe2*

800,45
604.1
868,54

2951,21

1,55
1,86

660,69
1007,7
1479,11

1,41
1,66

A = Penggunaan 3 strain bakteri (TP-4/1 4,5; T.thlooxidans NCIB 8343;
B/CB-3/3 5,5)

B « Penggunaan 2 strain bakteri (B/CB-10/1 S,5; T.fezzooxidans 350)
C = Penggunaan 5 strain bakteri yang telah disebutkan di atas
D • Tanpa menambahkan bakteri ke dalam proses

• Kl = Batuan tidak disterilkan
K2 = Batuan disterilkan dengan pemanasan
K3 = Batuan disterilkan dengan menggunakan HgClj, 0,1%
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DISKUSI
DISKUSI

N. HILMY :

1. Dapatkah dijelaskan mengapa efisien-

si pemulihan uranium akan naik ji-

ka dipakai kombinasi bakteri (ber-

sifat synergis) ?

2. Dapatkah dijelaskan berapa perban-

dingan yang tepat untuk memperoleh

efisiensi maksimal ?

SRI HARIANI SJARIEF :

1. Efisiensi pemuliaan uranium akan

meningkat bila digunakan beberapa

strain bakteri, mungkin disebabkan

perbedaan perlakuan bakteri terhadap

batuan, satu secara fisik dan yang

lain secara enzitnatik.

2. Bila yang dimaksud dengan efisiensi

ialah pemulihan uranium dengan meng-

gunakan jumlah perbandingan bakteri

tertentu, hal ini belum dilakukan.

Dalam penelitian ini digunakan jum-

lah bakteri yang sama, yaitu 2,5 ml

untuk setiap strain.



KEMUNGKINAN MENINGKATKAN PRODUKSI GALUR MUTAN KEDELAI

Moch. Ismachin*

ABSTRAK

KEMUNGKINAN MENINGKATKAN PRODUKSI GALUR MUTAN KEDELAI. Empat galur rautan harapan. hasil mutasi
imbas pada kedelai varietas ORBA : 68/FsJ, 69/PsJ, 227/Bd, dan 104/Bd, telah ditanam dengan berbagai
kerapatan can am di Kebun Percobaan Citayam. Kerapatan tanam diperoleh dengan menggunakan j*r«k t»nam :
10 x i'O cm; 15 x 20; 20 x 20 cm; 10 x 40 cm; 15 x 40 cm; dan 20 x 40 cm. Fercobaan yang dilakukan d«lam
musim kemarau 1985 itu memakai rancangan faktorial dengan ulangan 4 dan luas plot 1 x 2 m . Hasil
percotaan ini menunjukkan bahwa hasil kedelai per tanaman makin menurun dengan makin rapatnya jarak
Canam, tetapi pada kerapatan tertentu baik produksi ORBA maupun galurnya dapat naik 50 - 100Z dari
produl.si per satuan luas kerapatan kontrol yang meraakai jarak tanam 20 x 40 cm. Di samping itu, untuk
melihat kemungkinan meningkatkan produksi pada penggunaan galur mutan ini dalain pola tanam tumpangsari
talah dilakukan percobaan penaungan tanaman (̂  50Z cahaya tereduksi) di terapat, waktu, dan rancangan
percobaan yang sama dengan percobaan kerapatan tanam di atas. Ferlakuan naungan ada 6 macam, yaitu :
tanpa naungan, dinaungi sejak tanam, dinaungi 7 hari sejak tanam (HST), 21 HST, 35 HST, dan 49 HST.
Meskipun secara umum produksi per tanaman makin menurun makin lama berada di bawah naungan, tetapi untuk
galur mutan tertentu pada lama naungan tertentu penurunan produksi tidak nyata berbeda.

ABSTRACT

THE POSSIBILITY OF INCREASING SOYBEAN MUTANT LINES PRODUCTIONS. Four promising mutant lines from
induced mutation of soybean variety ORBA : 68/PsJ, 69/PsJ, 227/Bd, and 104/Bd, were planted with 6
different plant densities at Citayam Experimental Station. The plant densities were : 10 x 20 cm; 15 x
20 cm; 20 x 20 cm; 10 x 40 cm; 15 x 40 cm, 20 x 40 en. This experiment was carried out cjuring the dry
season 1985 using a factorial design in 4 replications and with plot size of I X 2 m . The results
showed that yield per plant decreased as the plant density increased, but the yield per plot of ORBA or
i ts mutant lines on a certain plant density might increase up to IOOJJ as compared to the control plot
with 20 x 40 cm plant density. Mean while, another experiment with a similar design was carried out to
see the possible increase of mutant lines productions when use in a multiple cropping system, for this
purpose, the plants were planted under a shelter (+_ 502 reduction of light intensity). There were 6
shelter treatments : without shelter, sheltered at the planting time sheltered 7 days after planting
(DAP), 21 DAP, 35 DAP, and 49 DAP. Although the yield per plant reduced in line with duration of
sheltering, sacrificing yield for certain duration of sheltering of a definite mutant line was not
significantly difference.

PENDAHULUAN

Produksi kedelai di Indonesia ma-

sih tergolong rendah. Rata-rata pro-

duksi per ha belum melebihi 1 ton. Di-

tinjau dari kemampuan produksi tiap

varietas, data uji multi lokasi oleh

Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan

menunjukkan bahwa kemampuan produksi

varictas ORBA dapat mencapai 2,4 1 ton/

ha ( I ) . Pada uji multilokasi ini telah

ditetapkan jumlah dan jenis pupuk yang

harus digunakan, juga'jarak tanamannya,

^akni 20 x 40 cm. Jadi adanya perbedaan

daya produksi suatu varietas di loka-

si-lokasi tertentu dimungkinkan oleh

adanya perbedaan iklim mikro dan kesu-

buran tanah. Dengan pemberian pupuk dan

penggunaan jarak tanam yang sama dapat

diduga akan terjadinya penurunan hasil

disuatu lahan yang lebih miskin. Pro-

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
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duksi per Satuan luas Cidak lain adalah

h.isil kali besarnya populasi dan kemam-

pu.m produksi per individu tanaraan, se-

1.1;inj» besarnya populasi dite.itukan oleh

i.n.ik t.inam yang digunakan (2, 3 ) . Oleh

karona itu, untuk mencapai tingkat pro-

duksi yang lebib tinggi ketepatan iarak

tana.n suatu varietas di suatu Jokasi

perl.u dipelajari .

Cahaya malahari merupakan fakcor

pe-nentu pula dul am produksi lanaman ke-

dclai. Dewasa ini banyak kedelai dita-

nau sebagai tanaman sela di antara ta-

n.'iman industri muda atau ditanam borsa-

ma-sama dengan tanaman lain dalam pola

tanam tumpangsari. Dalam keadaan se-

perti itu tanaman kedelai akan tumbuh

Lernaungi. Sejauh mana kondisi terna-

ungi ini dapat mempengaruhi tingkat

produksi, dilaporkan dalam makalah ini.

Dongan mompo1 a jari jarak tanam dan

juga pertumbuhan di bawab naungan ke-

mungkinan meningkatkan aUiu rnempertu-

iiankan kedelai dapat d i in 1 oitnas ikan .

ISAM AN DAN METOOH

Ben ih keddai dari varii-las ORBA

dan gaIur mutannya b8/PsJ, 69/PsJ,

227/fid, dan 104/Bd digunakan sebagai

b.ihar da 1 am penclitian ini.

Benjb-benib terscbut ditanam di

Kebur 1'ercobaan Citayam dalam Musim

Kcmarau 1985. Ada dua pertobaan yang

d i 1 akukrin dalam waktu dan tempat yang

Rama, yaitu percobaan jarak tanan dan

penaungan. Keduanya memakai rancan;;.-:;

faktorial dengan 4 ulangan dan In.::

Dlot 1 x 2 n . Tiap lubang tanam di i• t

tahankan 2 tananan.

Jarak tanam yang diteliti adalah .

A. 10 x 20 cm == 100 lubang t anani

B. 15 x 20 cm == 70 lubang tanam

C. 10 x 40 cm == 60 lubang tanam

D. 20 x 20 cm == 50 lubang tanam

E. 15 x 40 cm == 42 lubang tanam

F. 20 x 40 cm == 30 lubang tanam

Penaungan diberikan pada saat :

a. tanam = 0 hari sotalah tanam (HST)

b. 7 HST

c. 2 1 HST

d. 35 HST

e. 4 9 HST

f. panen = tanpa diberi naungan

Pemupukan diberikan pada saat ta-

nam berupa : Urea (setara dengan 4b

kg/ha), TSP (setara dengan 50 kg/ha)

dan KC1 (setara dengan 25 kg/ha). Untuk

mencegah serangan hama dilakukan pe-

nyemprotan dengan Azodin 15 WSC.

Pe-igamatan khususnya ditckan!:,;r

pada produksi dan komponen penuniang-

nya.

HASIL RAN J'EMHAHASAN

Jcvtak lanam. Jarak tanam yang le-

bib rapat nyata menurunkan produk.si tn-

naman kcdelai, meskipun produksi per

satuan luas masih mungkin ditingkatkan

Sec.-ir.j nyata (Gambar 1, Tabel 1 dan 2 ) .

Kerapat.in tanam di at.is, yakni an-
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tara 150.000 lubang tanam per ha (jarak

tanain 20 x 40 cm) sampai 500.000 lubang

tanao per ha (iarak tanam 10 x 20 cm)

Pengaruh kerapatan pada tinggi

rendahnya produksi setiap galur mutan/

varietas tidak satna (Tabel 1). Dari

I

o
I

prod/ha

e

X

©

0

to o
r-l (M

O

X

o
x

s
o

o

X
o

16

15

14

13

12

11

10

9

Kerapatan tanaman

Gambar 1. Kemampuan produksi kedelai pada
kerapatan tanam tertentu.

I
o
u
a.

nampaknya merupakan selang kerapatan

tananan yang patut diteliti untuk vari-

etas kedelai tertentu. Hal ini dida-

sarkan atas perhitungan bahwa semakin

renggang akan mencapai produksi maksi-

mutn per individu tanaman dan semakin

rapat juga akan mencapai produksi mini-

mum per individu tanaman. Atas dasar

pola produksi yang tergambar di Gambar

) dapat di^ambarkan prakiraan pola pro-

duksi kede. ai secara umum, seperti natn-

pak pada Gambar 2.

hasil penelitian ini kerapatan yang se-

suai untuk masing-masing galur mutan di

J daerah pe-J
nolitian

x*ntiTih

Ganbar 2. Dugaan pola produksi kedelai
pada kerapatan Tanam tertentu

483



lahan Kebun Percobaan Citayam dapat di-

lihat pada Tabel 3. Pilihan jarak tanam

ini didasarkan atas tingginya kemampuan

hampa yang tidak nyata dipengaruhi oleii

kerapatan tanatn ini. Jadi kedelai yang

ditanam lebih rapat tumbuhnya akan le-

i-H

CD

oj

•r-i

CO
60
C

104/Bd

68/PsJ

69/PsJ

ORBA
22?/Bd

o
o

X

o
(N

eu
o

X

UIO

o
(Nl

X

u
o

X

LO O O
,-H CM r-H

Kerapatan

UIO

o
(Nl

X

LO
rH

tanam

U

o
CM

X

o
rH

Gambar 3. Pengaruh kerapatan tanaman terha-
dap pertumbuhan tinggi ORBA dan
gnlur mutannya.

produksi, jumlah benih yang diperlukan

dan juga kemudahan pelaksanaan tanam

dan pengelolaannya.

Jarak tanam ternyata berpengaruh

terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan

jumlah polong. Pada Tabel 4 terlihat

bahwa semakin padat populasi tanaman

semakin tinggi tumbuhnya. Hal ini dapat

dimengerti karena kedelai termasuk ta-

naman yang peka terhadap cahaya.

Tampaknya jumlah polong isi yang diha-

silkan makin sedikit pada pertanaman

yang makin rapat dengan jumlah polong

bih tinggi dan kemampuan berpolongnya

menurun.

Secara individu ORBA dan khususnyd

mutan 227/Bd pertumbuhan tingginya ku-

rang dipengaruhi oleh kerapatan tanan,

sedang mutan-mutan yang lain khususnya

104/Bd sangat dipengaruhi (Gambar 3).

MaungCLifl. • Pengaruh naungan pada

produksi kedelai dapat dilihat pada

Gambar 4 dan Tabel 5. Nampak di sini

bahwa tanaman yang ditanam lebih lama

di bawah naungan produksinya menurun.

Meskipun begitu mutan 68/PsJ dan 104/Bd
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produksinya Cidak nyata menurun bila

dinaungi tidak lebih awal dari 35 HST.

Usaha meningkatkan produksi dari

tanaman yang ternaungi ini dengan cara

raenanam lebih rapat tidak mungkin dila-

kukan karena berdasar perkiraan kemam-

puan produksi per tanaman (Tabel 6) dan

ekstrapolasinya ke kemampuan produksi

per ha, seperti tertera pada Tabel 7

semua produksi di bawah produksi pada

jarak tanam 20 x 40 cm.

ca
E
C

i x :

Lama penaungan
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KESIMPULAN

Dari penelitian di atas ternyata :

1. Produksi tanaman kedelai masih di-

mungkinkan untuk ditingkatkan dengan

pengaturan jarak tanam yang tepat

untuk varietas tertentu.

2. Penanaman kedelai yang lebih rapat

tidak akan mencegah penurunan pro-

duksi oleh kekurangan intensitas ca-

haya yang besar ( > 50%).
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Tabel 1. ProduKsi per satuan luas varietas dan galur mutan kedelai
pada berbagai perlakuan jarak tanam.

Jarak tanam
(cm)

10 x 20
15 x 20
10 x 40
20 x 20
15 x 40
20 x 40

Rata-rata
(kw/ha)

BNJ 5% = 2
KK (%) = 11

ORBA

18,2
13,9
12,3
10,8
10,2
9,7

12,5

,80
,77

Produksi (kw/ha)

68/PsJ

20,7
13,9
14,8
11,6
12,1
10,1

13,9

69/PsJ

15.0
17,3
15,1
13,1
10,6
9,6

13,5

227/Bd

12,5
12,2
11,2
10,1
9,0
8,7

10,6

104/Bd

7,2
7,9
8,6
7,3
7,3
5,9

7,4

Rata-rat a
(kw/ha)

14,7
1330
12,4
10,6
9,8
8,8

Tabel 2. Produksi per tanaman varietas dan galur mutan kedelai pada
berbagai perlakuan jarak tanam.

Jarak tanam
(cm)

10 x 20
15 x 20
10 x 40
20 x 20
15 x 40
20 x 40

Rata-rata
(g/tanaman)

BNJ 5% =0,80
KK (%) =8,42

ORBA

3,63
3,98
4,30
4,93
5,80
7,75

5,07

Produksi

68/PsJ

4,13
3,98
4,65
5,90
6,93
8,10

5,62

(g/tanaman)

69/PsJ

3,00
4,93
5,23
6,03
6,08
7,68

5,48

227/Bd

2,50
3,48
4,05
4,48
5,15
6,98

4,44

104/Bd

1,43
2,25
2,90
3,43
4,18
4,70

3,15

Rata-rata
(g/tanaman)

2,94
3,72
4,23
4,95
5,63
7,02
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Tabel 3. Pilihan jarak tanara untuk
memungkinkan kenaikan pro-
duksi kedelai di Kebun Per-
cobaan Citayam.

Varietas/ Pilihan Kemarapuan
galur mutau jarak tanam produksi

(cm) (kw/ha)

ORBA
68/PsJ
69/PsJ
227/Bd
104/Bd

10
10
10
10
10

X
X
X
X
X

20
20
40
40
40

18,2
20,7
15,1
10,1

8,6

Tabel 4. Pengaruh jarak tanam terhadap tinggi tanaman, jumlah
polong i s i , dan hampa tanaman kedelai (persen terhadap
jarak tanam 20 x 40 cm).

Jarak tanam
(cm)

Tinggi (%) Jumlah polong
is i [%)

Jumlah polong
hampa (%)

20
15
20
10
15
10

X
X
X
X
X
X

40
40
20
40
20
20

100,0
104,5
109,2
113,0
121,5
129,5

100,0
87,8
69,7
69,2
57,5
45,2

100,0
84,6
80,3

101,3
78,6
83,1
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Tabel 5. Produksi varietas dan galur mutan kedelai pada
berbagai perlakuan naungan.

Perlakuan naungan
(HST) *

Tanpa
49
35
21

7
0

Rata- ra ta

BNJ 5% = 1,20
K.K. (%) = 20,08

ORBA

5 , 0 7
3,42
2,52
2,40
2,52
3,52

3,24

Produksi

68/PsJ

5,87
3,52
4,65
4,42
3,47
3,57

4,25

p e r

69/PsJ

6
5
3
3
3
3

4

.17
,22
,52
, 67
, 7 0
, 2 5

,26

tanaman

227/Bd

5,45
2,75
2,90
2,00
2,45
2,57

3,02

(gl

104/Bd

2,52
3,60
4,05
2,20
2,05
2,30

2,79

Rata-rata
(g)

4,98
3,62
3,3S
2,98
2,85
2,91

Produksi
(kw/ha)

12,45
9,05
8,38
7,45
7,13
7,28

* HST = llari setelah tnnam

Taoel 6.

Naungan (HST)*

Tanpa
49
35
21

7
0

20 X40

100

72,7
67,3
59,8
57,2
58,4

1 5 x

80,
5 8 ,
S 3 ,
4 7 ,
4 5 ,
4 6 ,

40

,2
,2
8
8
8
7

Jarak

20 x 20

70,5
50,9
47,1
41,9
40,0
40,9

tanara (.cm)

10 x40

60,3
43,6
40,4
35,9
34,3
35,0

15x

5 3 ,
3 8 ,
3 5 ,
3 1 ,
30 ,
3 1 ,

20

,0
,5
7
7
3
0

10 x

1 1 ,
30,
2 8 ,
2 5 ,
24 ,
2 4 ,

20

9
5
2
1
0
S

HST - Hari setelah tanara

Tabel 7.

Naungan (I1ST)*

Tanpa
49
%
21

7

!J

20x40

100

72,7
67,3
59,8
57,2
58,4

IS x40

111,4
64,8
59,9
53,2
52,0
52,0

Jarak t

20 x 20

120,5
61,3
56,6
50,5
48 ,2
4 9 , 3

anam (cm)

10x40

140,9
61,4
56,9
50,6
48,3
49,3

15 x

147,
56 ,
52,
4 6 ,
44,
4 5 ,

20

,7
9
,7
8
8
8

10 x 20

167,0
SO,9
47,1
40,9
40,1
40,9

HST - Hari setelah tanam
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DISKUSI

M.M. MITROSUHARDJO :

Pemberian naungan tampak menvirunkan da-

ya hasil. Meskipun demikian, terlihat

beberapa galur masih bisa menghasilkan

produksi lumayan. Apakah hal ini dise-

babkan faktor genetis atau oleh pertum-

buhan tanaman akibat variable lapangan

yang ada ?

M. ISMACHIN :

Ya, terutama oleh faktor genetis.

NURHAjATI HAKIM :

Upaya peningkatan produksi galur mutan

dengan jarak tanara ini sangat menarik,

tetapi sayang saya tidak melihat kon-

disi tanah tempat percobaan ini. Saya

yakin produksi yang sama belum akan di-

peroleh pada tanah yang masam atau mis-

kin hara. Oleh karena itu, motion penie-

lasan tentang ciri tanah yang dipakai

dan pupuk yang digunakan.

M. ISMACHIN :

Percobaan dilakukan di Citayam dan ha-

silnya baru dari satu kali penelitian

(MK 1985). Untuk daerah lain dengan

lingkungan yang berbeda tentunya perlu

penelitian tersendiri.

WIDJANG H. SISWORO :

1. Judul menyebutkan kemungkinan me-

ningkatkan produksi galur mutan de-

ngan jarak tanam dan naungan. Dari

kurva yang disajikan ternyata na-

ungan tidak meningkatkan produksi,

tetapi justru menurunkan produksi,

jadi judul makalah kurang tepat.

2. Naungan dikaitkan dengan tumpang-

sari, apakah percobaan naungan tidak

lebih baik jika diuji langsung dalatu

sistem tumpangsari ?

M. ISMACHIN :

1. Bila digabung hasil penelitian jarak

tanam dan naungan, yaitu memilih

waktu naungan yang tidak kritis,

produksi masih dapat dipertahankan

atau bahkan dinaikkan. Namun, dalam

pengertian tumpangsari, yang tidak

berkurang dari satu komoditi berar-

ti produksi per satuan luas akan

mungkin naik.

2. Dalam sistem tumpangsari bila kebu-

tuhan hara dapat dipenuhi, maka fak-

tor cahaya menjadi pembatas. Jadi,

sebagai langkah awal, penelitian na-

ungan ini dapat dilakukan.

NANI HERMIATI :

Saya belum jelas, apakah penelitian

perlakuan jarak tanam dan waktu naungan

dilakukan pada satu penelitian yang

sama atau penelitiannya dilakukan ma-

sing-mas ing karena kesimpulan kedua ca-

ra penelitian tersebut akan berbeda.

M. ISMACHIN :

Ada 2 penelitian, yaitu : a) penelitian

jarak tanam, b) penelitian naungan,

dilakukan di tempat dan waktu yang sa~

ma.
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NAZIR ABULLAH :

Dengan memperkecil jarak tanam, ternya-

ta produksi tanaman kedelai dapat dina-

ikkan. Apakah kenaikan kecil ini dise-

babkan semata-mata oleh jumlah populasi

tanaman yang bertambah atau juga oleh

daya hasil tiap tanaman ?

M. ISMACHIN :

Produksi per satuan luas merupakan re-

sultan populasi dan kemampuan tiap in-

dividu pada populasi"^tu.

YULI :

Dari Tabel I, terlihat bahwa pada jarak

tanam yang semakin pendek, diperoleh

kenaikan produksi varietas dan galur

mutan kedeiai. Mohon penjelasan meka-

nisme apa yang menyebabkan hal ini bisa

terjadi. Seperti diketahui pada satu

areal yang rapat ditutnbuhi satu jt ; • .

tananian akan terjadi kompetisi da'-n

memperoleh makanan. Seandainya jarak

tanam dicoba lebih rapat, yaitu p,<d.,

jarak kurang dari 10 x 20 cm, ap.ik.'

mungkin akan diperoleh hasil produk.sj

yang lebih baik lagi ?

M. ISMACHIN :

Mungkin penurunan hasil per tanaman ma-

sih belum berperan negatif dalam ponyu-

sunan hasil per satuan luas. Bergantung

pada genotipe/varietas/galur mutan dan

lingkungannya jarak tanam berperan pada

produksi.
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UJI DAYA HASIL BEBERAPA GALUR MUTAN KEDELAI GENJAH

Rivaie Ratma*

ABSTRAK

UJI DAYA HASIL BEBERAPA GALUR MUTAN KEDELAI GENJAH. Sebanyak 9 galur mutan genjah fcedelai diuji
kemampuan hasilnya selama musim hujan 1984/1985 dan musim kemarau 1986 di Citayam, Bogor. Kemampuan
haail galur mutan genjah 20 B/PsJ, 95/PsJ, dan 147/PsJ sama dengan kemampuan hasil Kontrol (varietal
Orba), tetapi galur mutan genjah tersebuc 3 - 5 hari lebih genjah.

ABSTRACT

YIELD TRIAL OH SEVERAL EARLY MATURING LINES OF SOYBEAN. Nine early maturing soybean mutant lines
were tested for yield at Citayam, Bogor. Results indicated that the lines No. 20 B/PsJ, 9S/P*J, and
147/PsJ were having yield potential comparable to Control (Orba variety) and 3 - 5 days carliar in
maturity.

PENDAHULUAN

Kedelai merupakan sumber bahan ma-

kanan yang penting karena memiliki daya

guna yang luas sekali. Kedelai dalam

industri kecil dipergunakan sebagai ba-

han pembuat tempe, tahu, dan di dalam

industri besar sebagai bahan pembuat

kecap dan susu. Biji kedelai mengandung

protein sekitar 40% dan minyak 20% (1).

Kebutuhan akan kedelai untuk kon-

sumsi dalam negeri belutn juga dapat

terpenuhi walaupun ada peningkatan pro-

duksi melalui Pelita (2).

Menurut SOMAATMADJA (3), lahan

persawahan yang bagus, terutama yang

dekat dengan kota-kota besar, dengan

adanya perkembangan kota dan industri

semakin hari semakin berkurang. Di sam-

ping itu, cukup luas persawahan yang

pengairannya terbatas atau sawah yang

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

pengairannya bagus tetapi lebih suka

menanam padi gadu dan kedelai ditanam

sebagai tanaman sela. Ditambah dengan

masalah, seperti hama dan penyakit, ke-

semuanya itu merupakan kendala pening-

katan produksi kedelai. Untuk mengatasi

kendala tersebut salah satu cara yang

paling tepat adalah tnenciptakan vari-

etas kedelai berumur genjah. Varietas

kedelai dengan umur genjah akan dapat

meningkatkan daya guna tanah dan meng-

atasi kesulitan akan keterbatasan waktu

pengairan. Tanaman kedelai genjah, mes-

kipun potensi hasil per hektar lebih

rendah daripada tanaman kedelai berumur

sedang atau berumur dalam, sebagai ta-

naman sela di dalam luas areal tanam

yang sama mungkin masih memberikan ha-

sil yang lebih banyak. Tanaman kedelai

berumur genjah memungkinkan dapat dita-

nam sebanyak dua kali. Di samping itu,

tanaman kedelai genjah mempunyai ke-
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mungkinan lebih besar terhindar dari

serangan hama dan penyakit daripada ta-

naman kedelai berumur sedang atau tana-

man kedelai berumur dalam.

Ke.seragar.ifin genetik merupakan fak-

tor utama dalam pemuliaan tanaman. Ke-

ragaman genetik dapat diperbesar antara

lain dengan mutasi buatan (4). Radiasi

dapat menirabulkan kerusakan fisiologis

dan genetik. Besarnya kerusakan ber-

gantung kepada besarnya dosis radiasi.

Kerusakan genetik tertentu pada tahap

tertentu merupakan fenomena mutasi.

Uinur dan komponen basil mexupakan sifat

genetik karenanya mungkin dapat terjadi

mutasi karena radiasi (5).

Dalam makalah ini diketengahkah

uji kemampuan potensi hasil beberapa

galur mutan genjah kedelai di Citayam.

BAHAN DA-N METODF

Pada rnusim hujun 1984/1985, 9 ga-

lur mutan genjah varietas Guntur dan

Orba, ditanam di dalam plot yang ber-
2

ukuran 3 x 4 m dan pada musim kemarau

1986, ditanam di dalam plot berukuran 3

x 4,6 tn , Bersam'aan tanam dipupuk de-

ngan pupuk Fosfat (dosis 60 kg ?2°5 per

hektar) dan Urea (dosis 20 kg N per

hektar). Pemberantasan hama dan penya-

kit dilakukan pada umur 10 hari, 14 ha-

ri, 2 1 hari dengan Azodrin (dosis 0,5

ml Azodrin per liter) dan umur 30 hari,

^0 Viari, 50 hati, dan 60 hari dengan

Basudin (dosis 1 ml Basudin per liter).

Panen dilaksanakan pada setiap plot de-

ngan cara bulk. Percobaan ini dilakukan

memakai Rancangan Acak Kelompok (RAK)

dengan 4 ulangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Tabel 1 terungkap bahwa per-

cobaan yang dilakukan selama musim hu-

jan 1984/1985 menahasilkan berat bii)

kering rata-rata per hektar yang lebih

besar pada galur mutan 20 B/PsJ, 62/

PsJ, dan 63/PsJ hasil per hektar biji

kering Kontrol (varietas Orba). Hasil

rata-rata biji kering per hektar galur

95/PsJ dan 147/PsJ sama dengan hasil

rata-rata biji kering per hektar Kon-

trol.,- Uji daya yang dilaksanakan pada

musim kemarau 1986 tnenunjukkan bahwa

galur 95/PsJ memberikan hasil biji ke-

ring per hektar yang lebih besar dari-

pada hasil biji kering Kontrol. Galur

mutan 20 B/PsJ dan 147/PsJ memberikan

hasil biji kering yang hampir sama de-

ngan Kontrol. K00 (6) telah melaporkan

hasil penelitian yang sama dengan pene-

litian ini. Di Jepang radiasi sinar

gamma dari kobalt - 60 pada dosis 0, 10

kGy, menghasilkan dua varietas kedelai,

yaitu Raiden dan Raiko yang masing-

masing 2i hari dan 15 hari lebih genjah

daripada varietas indukn^a.

Mungkin ada kaitan antara rata-ra-

ta berat biji kering per tanaman (Tabel

2 dan 3) dengan hasil rata-rata biji

kering per hektaT. Dati percofeaa-n yav,%

telah dilakukan selaina musim hujan

1984/1985 dan musim kemarau 1986, galur
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mutan genjah (20 B/PsJ, 62/PsJ, 63/PsJ,

dan 45/PsJ) memberikan hasil rata-rata

biji kering per hektar lebih besar da-

ripada hasil rata-rata biji kering per

hektar varietas Kontrol karena rata-ra-

ta berat biji kering per tanaman dari

galur-galur tersebut lebih besar dari-

pada hasil biji kering per tanaman va-

rietas Kontrol. CONGER dkk. (7) telah

menunjukkan bahwa radiasi sinar gamma

dan neutron, juga perlakuan dengan mu-

tagen kimia Ethyl Methan Sulphonate

(EMS) dapat menggeser distribusi fre-

kuensi komponen-komponen hasil tanaman

kedelai sedemikan rupa sehingga kemung-

kinan untuk seleksi ke arah perbaikan

kemampuan potensi hasil menjadi lebih

besar. Percobaan dengan varietas Orba

menunjukkan kecenderungan yang serupa

untuk dua komponen hasil, yaitu jumlah

polong per tanaman dan hasil biji per

tanaman dengan radiasi sinar gamma (8).

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan yang telan

dilakukan selama musim hujan 1984/1985

dan musim kemarau 1986 dapat disimpul-

kan bahwa galur mutan genjah 20 B/PsJ,

95/PsJ, dan 147/PsJ memiliki potensi

hasil rata-rata biji kering per hektar

paling sedikit sama dengan kemampuan

potensi hasil varietas Kontrol, tetapi

berumur 3 - 5 hari lebih genjah daripa-

da varietas Kontrol.
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Tabel 1. Basil h i j i kering beberapa galur mutan genjah
kedelai pada musim hujan 1984/1985 dan musim
kemarau 1986

No.
urut

Galur mutan Hasil biji kering
(kuintal/haj

1984/1985 1986

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

20 R/PsJ

20 r/PsJ

62/Ps.J

63/Ps.T

82/PsJ

91/PsJ

95/PsJ

134/PsJ

147/PsJ

Guntur

Orha

10,0

0,8

10,6

12,3

8,4

9,2

9,8

9,3

9,8

9.7

9 , 8

12,6

10,2

9,5

10,2

12,3

8,6

18,4

11,6

13,6

10,0

15,1

K.K 14,05% 5,26%

Tab el 2. P.eberapa si fat apronomi (rata-rata dari 10 sampel) dari
masing-masing galur mutan (Musim hujan 19R4/1985)

Galur mutan

20 R/PsJ

20 C/PsJ

62/PsJ

63/PsJ

82/PsJ

91/PsJ

95/P.sJ

134/PsJ

147/PsJ

Guntur

Orb a

TingRi

(cm)

64

60

58

58

50

61

52

62

52

51

53

Puku

17

16

16

17

14

17

16

17

16

16

1?

fabang

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

isi

40

28

40

43

30

32

36

33

37

35

36

Polong

kosong

2

4

2

3

4

2

2

3

3

2

3

Re rat

Cs)

3,59

2,87

3,80

4,43

3,02

3,29

3,49

3,32

3,51

3,47

3,50
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Tabel 3. Reherapa s i fa t agronomi ( ra ta- ra ta dari 10 sampeij dan
masing-maping galur mutan (Musim kemarau 1986)

dalur mutan

20 B/PsJ

20 C/PsJ

62/PsJ

63/PsJ

82/PsJ

91/PsJ

95/PsJ

134/PsJ

147/PsJ

Guntur

Orb a

Tinggi

(cm)

63

58

59

56

49

60

50

63

51

64

51

Ruku

16

15

15

16

13

16

15

16

15

15

14

Cabang

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

isi

41

35

33

32

33

2P

46

35

41

34

44

Polong

kosong

1

3

1

2

3

1

2

2

2

1

3

Berat

(g)

5,76

4,65

4,34

4,66

5,66

3,93

8,41

5,29

6,23

4,57

6,90
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MUTASI 1MB AS PADA KACANG HIJAU

A.M. Riyanti Sumanggono*

ABSTRAK

MUTASI IMBAS PADA KACANG HIJAU. Kacang hijau varietas Manyar, dengan kadar air 92, diradiasi dengan
sinar gamma dosis 0,1; 0,2; 0,3; dan 0,4 kGy. Biji M. lalu ditanam di sawah secara acak. Seleksi
terhadap sifat genjah, jumlah polong, ketahanan cerhadap penyakic, dan sifat yang lain dilakukan pad*
generasi M, dan diulangi pada M,. Pemurnian dilakukan pada generasi M, dan pada M, dilakukan pengujian
pendahuluan^dengan mempergunakan rancangan "Triple Latice". Pada pengujian pendahuluan itu Carapak ada.13
nomor mutan yang lebih pendek dan 2 nomor yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontrol. Selain itu
didapat 7 mutan yang lebih genjah bila dibandingkan dengan Kontrol. Hampir semua mutan tahan/agak tahan
terhadap penyakit becak coklat, dan ada 29 nomor mutan yang tahan/agak tahan terhadap penyakit karac.
Dua mutan mempunyai kandungan protein dan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kontrdl.

ABSTRACT

INDUCED MUTATIONS IN MUNG BEAN. Mung bean seeds (Manyar variet ing) having 9Z of water content, were
irradiated with gamma-rays at doses of 0 . 1 , 0 . 2 , 0 . 3 , and 0.4 kGy. M seeds were then randomly planted
in the f i e ld . Selections for ear l ines s , number of pod, resistance to some diseases and other characters
were carried out in M_ generation and continued in M,. Purification were carried out in M generation.
Preliminary yield t r i a l were carried out in M, generation by using Triple Latice Design. The yie ld t r ia l
shoved that 13 mutants are shorter and 2 mutants are t a l l e r than the Control. Seven mutants were ear l ier
in maturity as compared to the Control. Most of the mutant l ines are resistant/moderately res istant to
leaf spot disease and 29 mutant seems to be resistant/moderately resistant to disease caused by
Uromyces. Two mutants were showing a higher protein content and yie ld compared to the control.

PENDAHULUAN

I radias i adalah sal ah satu cura di

dalam petnuliaan tanaman untuk memper-

tinggi k,eraganan genetik lanaraan, rai-

salnya padi, gandum, barley, jagung,

dan kacang-kacangan termasuk k.ucang h i -

jau (1 ,2 ) .

,Kacang hijau (Vigna radiata (L)

WILCZEK) merupakan kacang - kacangan

yang mempunyai a r t i yang cukup pent ing

di dacrah tropika dan subtropika. Bcbe-

rapa kendala yang menyebabkan rondahnya

hasil kacang hijau adalah beberapa pe-

nyakit, misalnya penyak.it becak coklat

(CI,S) yang disobahkan oleh jamur Cerco-

spora canescens (ELLIS & MARTIN), pe-

nyakit karat yang disebabkan oleh j a -

tnur Uromyces phaseoli (3) dan penya-

kit kudis (scab) yang disebabkan oleh

jamur Elsinoe iwatae yang telah diiden-

t i f ikas i oleh Dr. Mukelar di Indonesia

pada tahun 1974 (4) . Di samping i tu ,

ada beberapa penyakit yang disebabkan

oleh virus dan bakter i .

Penelitian ini bertujuan untuk

memperolch mutan kacang hijau yang mem-

punyai hasi l yang t inggi , genjah, dan

tahan terhadap beberapa penyakit uta-

ma, dengan monggunakan radiasi sinar

gamma.

Pusat Aplikasi Isotop dan Hadiasi, BATAN
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BAHAN DAN METODE

Biji kacang hijau varietas Manyar,

dongiin kadar air 9%, diradiasi dengan

sinar gamma, dosis 0,1; 0,2; 0,3; dan

0,4 kGy, dan kecepatan dosis 0,962

kGy/jam. Seleksi terhadap sifat-sifat

kegenjahan, jumlah polong, ketahanan

terhadap penyakit mulai dilakukan pada

generasi M_ dan dilanjutkan pada gene-

rasi M_. Pemurnian dilakukan pada ge-

nerasi M, , sedang pada generasi M. di-

lakukan pengujian pendahuluan dengan

mempergunakan rancangan Triple Latice

dengan ukuran plot 1,2 m x 4 m. Peng-

ujian ketahanan terhadap penyakit dila-

kukan secara alami di lapangan dengan

menanam tanaman yang peka di sekeliling

dan di antara tanaman mutan. Pengujian

kandungan protein biji dilakukan dengan

inempergunakan metode Kjeldahl pada ge-

ne rasi M . Sebagian dari mutan dia-

mati ysal usulnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada generasi M telah didapat

kira-kira 100 mutan yang memberi ha-

rupan. Dari 100 mutan tersebut baru 46

nomor yang sudah dilakukan pengujian

pendahuluan. Dalam pengamatan tampak

bormacam-maccjm perubahan morfologis,

misalnya perubahan bentuk dan warna po-

long (antara lain, yaitu polong besar

bcrwarna hitam, kecoklatan maupun ku-

ning, polong kecil berwarna kuning,

polony langsing licin tak berbulu . ben-

tuk polong seperti pedang), daun ber-

warna hijau tua atau hijau muda, tu-

lang daun berwarna hijau dan laii;-

lain.

Pada pengujian pendahuluan ter

hadap 46 mutan (Tabel 1) tampak 6 mutar,

lebih genjah daripada kontrol, mu-

tan-mutan tersebut adalah mutan Nomor

7, 10, 11, 18, 19, dan 27. Pada penga-

matan terhadap tinggi tanaman tampak

ada 13 nomor mutan yang pendek seperti

halnya mutan-mutan padi yang ditemu-

kan oleh REDDY (5). Pada pengujian

ketahanan terhadap penyakit, timbul

bermacam variasi tingkat ketahanan ter-

hadap penyakit karat. Diteinukan nomor

mutan yang tahan terhadap penyakit ini,

yaitu mutan nomor 8, 9, 19, 23, 24, 29,

41, dan 43. Sedang pada pengujian ke-

tahanan terhadap penyakit becak coklat

nampaknya sebagian besar mutan agak

t:ahan/tahan terhadap penyakit ini. Dari

kenyataan ini disimpulkan bahwa untuk

tmendapatkan suatu mutan yang tahan

terhadap sesuatu penyakit dengan cara

radiasi, sebaiknya dipergunakan materi

yang sudah agak tahan terhadap penyakit

tersebut. Dari segi daya hasil hanya 2

nomor yang mempunyai hasil yang lebih

tinggi dan berbeda nyata bila diban-

dingkan dengan Kontrol. Mutan pada

umumnya mempunyai biji lebih besar kc-

cuali mutan nomor 45 jam lebih kecil

bila dibandingkan dengan Kontrol. Ka-

cang hijau varietas Manyar mempunyai

biji kecil dan berwarna kusam, se-
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dangkan beberapa mutan ada yang ber-

biji bening. Pengamatan kandungan pro-

tein biji menunjukkan bahwa ada 2 mu-

tan yang kandungan proteinnya lebih

tinggi bila dibandingkan dengan Kon-

trol. Di samping sifat-sifat tersebut,

diamati pula silsilah dari beberapa

mutan, misalnya mutan nomor 5 dan 6,

mutan nomor 1, 2, dan 44 yang berasal

dari tanaman M. yang sama. Mutan nomor

5 dan 6 mempunyai bentuk morfologi yang

sama, yaitu tulang daun dan butang

berwarna hijau, polong langsing berbu-

lu, tetapi ternyata sifat ketahanannya

terhadap karat berbeda. Mutan nomor 5

tahan terhadap karat sedang mutan nomor

6 ternyata tidak tahan karat (Tabel 2).

Sedang rnutan nomor I, 2, dan 44 yang

berasal dari tanaman M yang sama yang

diseleksi terhadap sifat polongnya yang

besar pada M«, ternyata pada generasi

M. sifat tersebut memecah lagi menjadi

polong be.sar dan polong kecil, baru

p.ida M, tanaman tersebut homogen. Hal

ini menunjukkan bahwa dalam sifat yang

sama mungkin susunan genotipnya ber-

beda. Dari kenj'ataan ini disimpulkan

.sobaiknya sampai dengan generasi M, ,

lanaman ditanam socara pedigre.

KESIMPULAN

Dari pcrrobaan ini dapat ditarik

kosimpulan sebagai bcrikut :

1. Radiasi dari sinar gamma dapat me-

nimbulkan spektrum mutasi yang sa-

ngat luas pada varietas Manyar.

2. Beberapa mutan kacang hijau yang

bersifat genjah, mempunyai potens'

hasil yang tinggi dan tahan terhadap

penyakit becak coklat dan karat.

Untuk mempercepat pemurnian mutan, se-

baiknya sampai dengan generasi M pe-

nanaman dilakukan secara pedigre.
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Tabel 2. Silsilah mutan kacang bijau

No. asal Mj M2 M3 M4 Mg S i f a t No_ M u t a n

1 . 7 7/2 7/2 7/5 7/2 Polong besar MI - 1
7/5 7/5/2 7/5/2/2 7/5/2/2 Polong besar MI - 2

7/5/2/1 7/5/2/1 Polong kecil MI - 44

2. 180 180/4 180/4/1 180/4/1 180/4/1 Tahan karat MI - 5
180/4/2 180/4/2 Tak tahan MI - 6

karat
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STUDI PENDAHULUAN TENTANG PENGARUH RADIASI GAMMA PADA PERTUMBUHAN
DAN PERKEMBANGAN BAWANG MERAH I AlLLum a&cnlonicm L.J

R. Prasodjo Soedomo*

ABSTRAK

STUDI PENDAHULUAN TENTANG PENGARUH RADIASI GAMMA PADA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BAWANG MERAH
(Allium ascalonicum L.). Radiasi gamma dengan dosis 2,5 Gy, 5,0 Gy, dan 7,5 Gy pada utnbi bawang merah
yang ditanam di Cipanas (1100 m dpi) menimbulkan kerusakan fisiologis yang meliputi penghambatan
pertumbuhan, berkurangnya jumlah bunga, dan penurunan hasil umbi. Pengaruh radiasi Cersebut makin
meningkat dengan bertambahnya dosis radiasi.

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDY ON THE EFFECT OF GAMMA RAYS IM GROWTH AND DEVELOPMENT OF SHALLOTS (Aiiium
ascalonicum I,.). Gamma irradiation to bulbs of shallots at 2.5 Gy, 5.0 Gy, and 7.5 Gy resulted in
physiological damages replecting in growth inhibition, reduction of the number of flowers, and bulbs
production. Those effects were increasing in proportion to the doses of irradiation.

PENDAHULUAN

Bawang merah (Allium ascalonicum

L.) merupakan tanaman setnusim (annual

plants) yang berbentuk rumput. Di Indo-

nesia umbi bawang merah banyak diguna-

kan untuk berbagai macam bumbu dapur

(rempah-rempah), acar, sayur dan Iain-

lain. Di samping itu, bawang raerah ba-

nyak rnengandung vitamin B dan vitamin C

(1).

Bawang merah yang dikenal di luar

negeri adalah jenis bawang bombay (Al-

lium cepa L.). Jenis ini dikembangkan

dengan menggunakan biji tetapi

jenis bawang merah kecil (Allium asca-

lonicum L.) jarang dibudidayakan, bah-

kan banyak yang tidak mengenalnya. Para

ahli menyebutnya bawang primitif, oleh

karena ukurannya kecil dan produksi-

* Pusat Penelitian Hcrtikultura t.embang
di Rogor

nya rendah. Di daerah tropika, walau-

pun perkembangannya cukup baik, tetapi

sulit untuk dapat menghasilkan bunga

(2). Oleh karena itu, tanaman ini hanya

dapat dikembangkan secara vegetatif,

walaupun mempunyai jumlah kromosom yang

sama, yaitu 2n = 16 (3).

Perlakuan radiasi pada tumbuh-tum-

buhan dengan berbagai sumber mutagen,

seperti sinar-/ (gamma), sinar B (be-

ta), dan sinar A (alfa) telah sering

digunakan untuk melipatgandakan hasil,

memperpendek umur, menstimulir tanaman

yang tidak mau berbunga, mendapatkan

mutan-mutan yang tahan hama dan penya-

kit, dan Iain-lain (4).

Menurut GUSTAFSSON dan EKBERG (5),

dapat dibedakan 3 tipe tnutasi, yaitu:

(1) Mutasi gen, (2) Mutasi kromosom,

(3) Mutasi di luar inti. Sedangkan me-

nurut GAUL (1977), pengaruh perlakuan

biji dengan mutagen dapat mengakibatkan
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(1) Kerusakan fisiologis, (2) Faktor

mutasi (mutasi titik, niutasi gen), dan

(3) Mutasi kromosom (aberasi kromosom).

Scdangkan akibat kerusakan tersebut se-

cara kuantitatif danat diukur dari: (1)

Tinggi bibit yang ditentukan pada sta-

dium tertentu, (2) Panjang akar, (3)

Kemungkinan dapat hidup di lapangan dan

di laboratorium, (4) Kemampuan hidup

terus (survival rate) pada kondisi la-

pangan dan laboratorium, (5) Jumlah.

raalai per tanaman, (6) Juralah bunga per

malai, dan (7) jumlah buah atau/dan bi-

ji per tananan.

Percobnan ini bertujuan untuk mera-

pelajari ketnungkinan-kemungkinan yang

terjadi akibat pengaruh iradia'si sinar

gamma pada pertumbuhan bawang merah

pada V..

BAHAN DAN METODE

Dalam percobaan ini digunakan umbi

bawang merah varietas Bima Brebes (Al-

livun ascalonicum L. var. Bima Bre-

bes) yang telah mengalami masa istira-

hat kira-kira 2 bulan, dengan berat

umbi 2,5 - 5 gram. Umbi diradiasi

dengan sinar gamma dari Cobalt 60,

dosis 2,5, 5, dan 7,5 Gy di Pusat

Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN,

Pasar Jumat. Setelah diradiasi umbi

ditanam di Kebon Percobaan Hortikultu-

ra, Cipanas ( I 100 m dpi). Digunakan

rancangan acak kelompok (randomized

Block Design) dengan 6 ulangan dan 4

perlakuan. Mas ing-masing perlakuan di-

tempatkan secara acak pada plot dengan
2

luas 3 x 0,8 m = 2,4 m , jarak tanam 20

x 10 cm sehingga tiap plot berisi 60

tanaman. Pupuk kandang diberikan sc

bagai pupuk dasar satu minggu se-

belum tanam dengan dosis 10 ton/ha.

Pupuk buatan terdiri dari 135 kg N/ha,

90 kg P OJha, dan 100 kg K20/ha yang

semuanya diberikan pada saat tanam.

Hanya N yang diberikan 2 kali, yaitu

sebagian pada saat tanam dan sebagian

lagi pada umur 3 minggu setelah ta-

nam. Umbi bawang merah ditanam di la-

pangan sampai sedalam batas permuka-

annya, setelah ujungnya dipotong ku-

rang lebih sepertiga bagian.

Untuk melihat perubahan-perubahan

yang terjadi akibat radiasi, maka di-

amati tinggi tanaman, jumlah daun per

rumpun, jumlah anak per rumpun, berat

umbi basah kotor, berat umbi kering

kotor, berat umbi kering bersih, rata-

rata berat tiap umbi, persentase ta-

naman yang berbunga. Jumlah tangkai bu-

nga per rumpun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi tanaman rata-rata menunjuk-

kan bahwa radiasi sebesar 7,5 Gy me-

ngakibatkan penghambatan pertumbuhan

sangat nyata dibandingkan kedua dosis

yang lebih rendah. Sedangkan dosis ra-

diasi 2,5 Gy dan 5 Gy memberikan pe-

ngaruh yang'sama yang- berbeda sangat

nyata dibandingkan dengan kontrol. Ra-

diasi te-rnyata berpengaruh pada tinggi
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tanaman. Ada kecenderungan bahwa raakin

tinggi dosis radiasi, makin terhambat

pertumbuhannya (Tabel 1).

Jumlah anakan rata-rata per rumpun

yang tinggi terdapat pada radiasi 2,5

Gy (9,67 rumpun) kemudian menyusul kon-

trolnya (9,00 rumpun), 5 Gy (8,00

rumpun), dan 7,5 Gy (8,83 rumpun). Akan

tetapi, uji beda nyata jujur antar-

sesamanya tidak menunjukkan perbeda-

an. Jumlah daun rata-rata per rumpun

yang tertinggi terlilhat pada dosis

radiasi 2,5 Gy (43,00 helai) kemudian

menyusul kontrolnya (39,67 helai), 5

Gy (37,00 helai), dan terakhir 7,5 Gy

(35,17 helai). Uji beda nyata jujur

antarsesamanya juga tidak menunjuk-

kan perbedaan. Dosis radiasi tinggi

sedikit berpengaruh terhadap peruba-

han jumlah anakan dan jumlah daun.

Persentase tertinggi tanaman yang

berbunga terdapat pada Kontrol (88,52%)

kemudian menyusul pada 2,5 Gy (86,91%),

dan 5 gy (82,27%). Akan tetapi, ke-

tiganya di dalam uji beda nyata jujur

tidak menunjukkan perbedaan. Hanya do-

sis 7,5 Gy memberikan nilai persentase

69,56% yang berbeda sangat nyata dengan

persentase pada Kontrol dan dosis yang

lain.

Jumlah tangkai bunga rata-rata per

rumpun pada Kontrol dan dosis 2,5 Gy

ialah 3,05 tangkai kemudian menyusul

pada 5 Gy (2,83 tangkai), dan 7,5 Gy

(2,65 tangkai). Akan tetapi, di dalam

uji beda nyata jujur ketiganya tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata.

Produksi umbi basah, umbi kering

kotor, dan umbi kering bersih menurun

dengan meningkatnya dosis, seperti yang

terlihat pada Tabel 2. Hal serupa ju;,a

terlihat pada berat rata-rata tiap um-

bi.

KESIMPULAN

Perlakuan radiasi pada umbi bawang

merah berpengaruh terhadap semua para-

meter yang diamati. Walaupun demiki-

an, perubahan karena pengaruh terse-

but belum tentu karena mutasi, mengi-

ngat pada V lebih banyak terjadi ke-

ruspkan fisiologis daripada kerusakan

genetis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan

kepada Sdri. Herlina Rihanto atas ban-

tuannya dalam percobaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. SUNARYONO, H., Kunci Bercocok Tanam
Sayur-sayuran Penting di Indone-
sia, Lembaga Penelitian Hortikul-
tura, Jakarta (1980).

2. GAUL, H., "Mutagen effects in the
first generation after seed tre-
atment", Manual on Mutation Bre-
eding, 2nd. ed. (Tech. Rep. Seri-
es N: 119/2), IAEA, Vienna (1977)
87.

3. GRUBEN, G.J.H., Tropical Vegetables
and their Genetic Resources, Ro-
yal Tropical Institute, Amsterdam,
1977.

505



4. JANICK, J., SCHERY, R.W., WOODS,
F.W., and RUTTAN, V.W., Plant Sci-
ence an Introduction to World
Crops, W.H. Freeman and Co., San
Francisco (1969).

5. GUSTAFSSON, A., and EKBERG, I., "Ty-
pes of mutation", Manual on Muta-
tion Breeding, 2nd. ed. (Tech.
Rep. Series N: 119/2) IAEA, Vienna
(1977) 107

506



Tabel 1. Pengaruh radiasi pada pertumbuhan dan perkembangan
tanaman bawang merah

pprlakuan Tmp.gi Jumlah daun Jumlah anakan % tanaman Jumlah tangkai
tanaman per rumpun per rumpun yang berbunga bunga/rumpun

(cm) (helai) (anakan) (%) (tangkai)

Kontrol

2,5 Gy

5,0 Gy

7,5 Gy

f.4,23

50,72*

50,72*

42,15**

39,67

43,00

37,00

35,17

9,00

9,67

8,50

8,83

88,52

86,91

82,27

69,56**

3,05

3,05

2,83

2,65

* Rerbedn nyata dari Kontrolnya (P<0,05)
*'* Berbed.! san«at nyata dari Kontrolnya (P<0,01)

label 2. Pengaruh radiasi pada hasi l umbi

Dosis radiasi

Kontrol

2,5 Gy

5,0 Gy

7,5 Gy

Berat basah
kotor

(ton/ha)

40,42

38,92

29,25

25,67**

Berat kering
kotor

(ton/ha)

27,33

24,08

17,67

13,67**

Berat bersih
kering

(ton/ha)

16,83

14,33

10,42*

8,42**

Berat per
umbi

(g)

3,88

3,30

2,82*

2,23**

* Berbeda nyata dari Kontrol (P<0,05)
** Berbeda sangat nyata dari Kontrol (P<0,01)
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KETERSEDIAAN P-PUPUK YANG DIBERIKAN SETELAH TANAH SITIUNG SUMATERA
BARAT DIKAPUR UNTUK BEBERAPA WAKTU LAMANYA

G. Soepardi*, G. Djajakirana*, M.M. Mitrosuhardjo**, dan
N. Abdullah**

ABSTRAK

7 LAMANYA. Tanah Sitiung Sumatera Barat yang dikapur setara I x Aldd diinkubasikan berturut selama
I, 2, 3, dan 4 minggu. Pada masing-masing akhir masa inkubasi, tanah dibeii TSP- P berturut-turut

KETERSEDIAAN P-PUPUK YANG DIBERIKAN SETELAH TANAH SITIUNG SUMATERA BARAT DIKAPUR UNTUK BEBERAPA
WAKTU
0, I,
sebanyak 0; 1,25; 2,50; dan 3,75 g TSP/5 kg tanah kering udara acau setara dengan 0, 100, 200, dan 300
kg P/ba. Setelah pemopukan tanah ditanami kedelai varietas Wilis selama 28 hari. Serapan P total,
serapan P-pupuk, dan keefisienan serapan P tanaman kedelai yang diberi pupuk 100 - 200 kg P/ha tidak
dipengaruhi oleh lamanya kapur diinkubasikan dengan tanah sebelum pupuk P diberikan. Pemberian 300 kg
P/ha pada tanah Sitiung yang sekurang-kurangnya telah diinkubasikan selaoia dua minggu dengan kapur
menghasilkan serapan P total, serapan P-pupuk dan keefisienan serapan P lebih tinggi dibandingkan dengan
takaran pupuk F rendah.

ABSTRACT

THE AVAILABILITY OF FERTILIZER-? APPLIED OS SITIUNG SOIL OF WEST SUMATRA AFTER FEW WEEKS 07 LIME
APPLICATION. A soil from Sitiung, Sumatera Barat was limed to a rate equivalent to I x exch. Al and
incubataed for a period of 0, 2, 3, and 4 weeks, respectively. At each end of the incubation period,
TSP-32P at rates of 0, 1.25, 2.50, and 3.75 g TSP were added to 5 kg air-dry soil or equivalent to 0,
100, 200, and 300 kg P/ha. After fertilizer application each pot were planted with Wilis soybean variety
and harvested 28 days later. Absorption of total P and from fertilizer, and P absorption efficiency of
soybean receiving 100 to 200 kg P/ha were not affected by duration of incubation of lime before P
fertilizer is being applied. Applying 300 kg P/ha to Sitiung soil previously incubated with line for at
least two weeks resulted in higher absorption of total P and P from fertilizer, and P absorption
efficiency compared to lower P rates.

PENDAHUUMN

Ketersediaan hara bagi tanaman

pada tanah masam yang dikapur menja-

di perhatian kita. Pengapuran dapat me-

ningkatkan (1,2,3) atau menurunkan

(4,5) jumlah hara terekstrak yang di-

anggap tersedia bagi berbagai tanaman.

Sebagai akibat dari kenyataan ini, maka

saran yang dianjurkan kepada para pema-

kai kapur ialah agar dia selalu memu-

puk.

Pada umumnya daya fiksasi P tanah

bereaksi masam adalah tinggi (6,7). Ba-

* Institut Pertanian Roj>,or
** Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

nyak upaya telah diusahakan untuk meng-

urangi daya fiksasi P tersebut, di an-

taran^a dengan mengatur cara pemberian,

baik jumlah, tempat, dan waktu (8). Se-

lain menjenuhi daya fiksasi P tanah

dengan menambahkan jumlah pupuk P yang

banyak (7), juga telah ditempuh cara

lain untuk menekan daya fiksasi P ter-

sebut dengan menambahkan silikat (7,9)

atau kapur (10,11). Dua cara ini diakui

dapat menurunkan daya fiksasi P tanah.

Tanah di Indonesia yang digunakan

untuk pertanian lahan kering sebagian

besar tergolong bereaksi masam, berdaya

fiksasi P kuat, dan miskin P tereks-

trak. Untuk menepatgunakan pemberian
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pupuk P pada tanah inasatn, maka dilaku-

kan suatu percobaan pemberian pupuk P

pada tanah masam yang telah dikapur un-

tuk beberapa waktu lamanya. Keterse-

diaan P dikaji melaui berapa banyaknya

P yang diserap tanaman.

Jumlah P asal pupuk P juga dipela-

jari untuk mengetabui sampai di mana

waktu pengapuran meningkatkan ketepat-

gunaan P pada tanah masam.

BAHAN DAN METODE

Tanah dari daerah transmigrasi Si-

tiung Sumatera Barat digunakan dalam

percobaan ini. Tanah diambil secara

komposit hingga ke dalaman 30 cm, kemu-

dian dikering anginkan dan diayak me-

lalui saringan 2 mm. Beberapa ciri ki-

mia tanah disajikan dalam Tabel 1.

Tanah kering udara seberat 5 kg

ditempatkan dalam polibag. Pada saat

tanam, I, 2, 3, dan 4 minggu sebelum

tanam tanah diberi kapur (Ca (OH) , se-

tara 1 x Aldd. Tanah dan kapur diaduk

rata, kemudian diberi air hujan hingga

kapasitas lapang. Tiga hari menjelang

tanam kecuali tannh yang diberi kapur

saat tanam, tanah dibiarkan agak menge-

ring. Tanah dari masing-masing pot di-

keluarkan dan dibamparkan di atas plas-

t i.k bersili. Kemudi.in pupuk menurut ta-

karan 0; 1,25; 2,50; dan 3,75 g TSP-32P

diaduk rata dengan tanah. Selain pupuk

P, tanah dibcri 1 g Urea, ) g KC1 , dan

10 ml larutan yang mengandung Cu dan 'An

masing-masing kepekatan 20 ppm sebagai

pupuk dasar. Tanah yang telah diberi

pupuk dikembalikan ke polibag semula

dan diberi air hujan hingga kapasi;<.

lapang.

Empat benih kedelai varietas Wilis

yang telah diinokulasi dengan Legin di-

tanamkan pada tiap polibag. Seminggu

kemudian tanaman dijarangkan, sehingga

tersisa dua tanaman yang dipertahankan

sampai uraur usia panen empat minggu.

Selama percobaan tanah disiram dengan

air hujan hingga kapasitas lapang. Pada

saat panen ditentukan tinggi, bobot ke-

ring bagian atas tanaman, serapan P to-

tal, serapan P-pupuk, serapan P-tanah,

dan keefisienan serapan P dari pupuk.
32

Serapan P-pupuk dan TSP- P di-

tentukan menurut cara Cerenkov dengan

memakai alat liquid scintillation. Se-

rapan P-total ditentukan menurut cars

vanadium molibdat dengan menggunakan

alat visible spectrophotometer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi tnnaman kedelai yang diukiir

dari atas pcrmukaan tanah hingga daun

terujung, tampaknya lebih banyak dipc-

ngaruhi pupuk P daripada oleh wakcu i:i-

kubasi kapur dengan tanah (Tabel 2)

Tanpa masa inkubasi kapur tanaman tuin-

buh tertinggi dan memendek dengan ma-

kin lama masa inkubasi. Tanaman tcrpen-

dek terjadi pada perlakuan inkubasi 4

minggu sebelum tanam. /Tanpa pemberian

pupuk P tinggi tanamair adalah terpen-
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dek. Tumbuh tinggi melonjak bila tanam-

an diberi P dari 35,8 menjadi 53,2 cm.

Walaupun pertambahan tumbuh tinggi, se-

perti antara perlakuan tidak diberi dan

diberi P cukup menonjol, namun pening-

katan pemberian P hingga 3,75 g TSP/pot

masih menaikkan tumbuh tinggi.

Bobot kering bagian atas tanaman

diperoleh dengan memotong batang kede-

lai 1 cm di atas permukaan tanah kemu-

dian dikeringkan dalam tanur pada suhu

60 C hingga bobot tetap. Hasil penim-

bangan disajikan dalam Tabel 3.

Seperti halnya dengan tumbuh ting-

gi, bobot kering tanaman lebih banyak

dipengaruhi pupuk P daripada oleh masa

inkubasi kapur dengan tanah. Tanpa pem-

berian P tanaman hanya menghasilkan

1,01 g/pot, sedangkan bila dipupuk P

bobot kering melonjak empat kali lebih

berat. Pemberian P lebih dari 1,25 g

TSP/pot atau setara dengan 100 kg P/ha

tidak lagi menaikkan bobot kering de-

ngan menyolok. Secara umum masa inku-

basi kapur tidak mempengaruhi pemben-

tukan baham kering. Bila Tabel 3 diper-

hatikan secara seksama, maka pada masa

inkubasi 2 atau 3 minggu, pemberian P

3,75 g TSP/pot atau setara dengan 300

kg P/ha menghasilkan bobot kering

sedikit lebih dari 5 g/pot. Tampaknya

pada pemberian P kurang dari 3,75 g

TSP/pot, masa inkubasi kapur dengan ta-

nah Sitiung tidak mempengaruhi pemben-

tukan bobot kering tanaman kedelai. Pe-

ngaruh masa inkub.-jsi mulai tampuk pada

pemberian P tertinggi atau setara de-

ngan 300 kg/ha.

Serapan P-total tanaman kedelai

dipengaruhi oleh tidak atau diberiny<

pupuk P. Tanpa pemberian pupuk P ser J:

an P rata-rata adalah 1,31 mg/pot unLun

kelima masa inkubasi kapur denan tanah

(Tabel4). Pemberian takaran P pertama

meningkatkan serapan P menjadi rata-

rata 13,56 mg/pot, sedangkan pemberian

P selanjutnya tidak lagi menaikkan se-

rapan P secara drastik. Serapan P ter-

tinggi diperlihatkan perlakuan P ter-

tinggi, yaitu 15,67 mg/pot.

Secara sepintas tampaknya masa in-

kubasi kapur dengan tanah di Sitiung

tidak mempengaruhi serapan P oleh >•••••

naman kedelai. Namun, bila diperhatikan

secara seksama, maka ternyata masa in-

kubasi 2 hingga 4 minggu menyebabkan

serapan P dari pemberian pupuk P ter-

tinggi meningkat secara menyolok (Gam-

bar 1). Pada pemberian P kurang dari

3,75 g TSP/pot serapan P seolah-olah

tidak dipengaruhi. Hal ini sangat mena-

rik ditinjau dari segi kemudahan menga-

pur dan memupuk. Bila jumlah pupuk P

yang akan diberikan sedikit, yaitu 200

kg P/ha atau kurang, maka pupuk itu

dapat diberikan bersama-sama dengan ka-

pur sesaat sebelum tanam, tanpa kita

merasa khawatir bahwa P akan tidak ter-

sedia bagi tanaman.

Jumlah P terserap tanaman yang
32

berasal dari TSP- P disajikan dalam

Tabel 5. Pol a pengaruh pemberian pupuk
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P dan masa inkubasi kapur dengan tanah

Sitiung hatnpir Serupa dengan serapan P

total (Gambar 2). Pada pemberian pupuk

tertinggi, inkubasi kapur lebih dari 2

minggu mem&antu meningfcatkan jumlah P

terserap asal pupuk, sedangkan pada

pemberian P kurang dari 3,75 g TSP/pot,

P terserap asal pupuk tidak begitu je-

las dipengaruhi masa inkubasi kapur.

Ternyata, bukan hanya serapan P-total

asal pemberian pupuk P tertinggi dipe-

ngaruhi masa inkubasi lebih dari 2

minggu, tetapi juga P terserap asal pu-

puk dipengaruhi hal yang sama.

Rupa-rupanya serapan P total dan P

terserap asal pupuk ada kaitannya denan

keefisienan serapan P (Tabel 5). Keefi-

sienan serapan P dari pupuk P yang di-

berikan setelah tanah diinkubasi de-

ngan kapur selama 2 atau 3 minggu ada-

lah yang tertinggi, yaitu 2,22-2,24

persen, sedangkan untuk masa inkubasi

lainnya kurang dari nilai tersebut.

Sebagai penutup dapat dikemukakan

bahwa fcemudahan tanaman menyerap P asal

pupuk yang diberikan ke tanah Sitiung

yang dikapur ada hubungannya dengan

jumlah pupuk yang diberikan. Bila pupuk

P yang diberikan banyak, maka tanah Si-

tiung sebaiknya dikapur lebih dulu dan

diinkubasikan paling kurang selama dua

minggu. Tetapi, bila jumlah pupuk P

yang diberikan sedikit, maka pupuk P

dapat diberikan segera setelah tanah

Sitiung dikapur dan terus dilanjutkan

dengan penanaman tanaman kedelai.
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Tabel 1. Beberapa c i r i kimia tanah dari
Sitiung, Sumatera Barat.

Ciri kimia Nilai

pH (1:1)

Air 4,5
KC1 - 4,0
Aldd, me/100 g 2,36
Hdd, me/100 g — 0,42
Kemasaman to ta l , me/100 g 2,78
P-Bray 1, ppm P 1.°

Tabel 2. Tinggi tanaman kedelai umur 28 hari yang memperoleh
pupuk P yang diberikan setelah kapur diinkubasikan
beberapa waktu dengan tanah Si t iung.

Masa inkubasi
CafOH)

(minggu)

0
1
2
3
4

Rata-rata

0

37,2
36,0
35,6
36,4
33,8

35,8

Pemberian

1,25

55,8
57,1
52,4
52,0
48,9

53,2

TSP

2 ,

61
58
55
54
55

56

. 32p

50

(cm) -

, 4
,5
,3
,4
A

,9

3,75

58,3
59,9
58,6
59,7
56,5

58,9

Rata-rata

53,1
52,9
50,2
50,6
48,6

Tabel 3. Bobot kering tanaman kedelai umur 28 hari yang memperoleh
pupuk P yang diberikan setelah kapur diinkubasikan bebe-
rapa waktu dengan tanah Sitiung.

Masa inkubasi
Ca(OH)

(Minggu)

0
1
2
3
4

Rata-rata

1
0
1
1
1

1

0

,11
,88
,02
,03
,02

, 0 1

Pemberian

1,25

4,18
4,13
3,91
4,04
3,45

3,96

TSP -

I

• (

4
3
3
3
3

3

32p

,50

g/po

,19
,63
, 8 3
,98
,43

, 81

g/pot

3,75

t ) - •

3,70
4,33
5,01
5,08
4,55

4,53

Rata-rata

3,29
3,24
3,44
3,53
3,11

BNT 0 , 0 5 = ' 1 , 4 9
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Tabel 4. Serapan P-tanaman kedelai umur 28 hari yang
memperoleh pupuk P yang diberikan setelah
kapur diinkubasikan beberapa waktu dengan
tanah Sitiung.

Masa inkubasi
Ca(OH)2

(Minggu)

0
1
2
3
4

Rata-rata

0

1,29
1,30
1,30
1,37
1,32

1,32

Peniberian

1,25

13,58
13,19
13,86
14,48
12,68

13,36

TSP - 3 2 P,

2,50

g/pot

3,75

(mg/pot)

12,51 13,41
13,00 12,28
13,41 18,54
14,70 16,80
10,40 17,36

12,40 15,67

Rata-rata

10,20
9,44

11,77
11,84
10,44

BNT 0,05 = 4,293

32 rTabel 5. Serapan P asal TSP- P tanaman kedelai umur 28 hari
yang memperoleh pupuk P yang diberikan setelah kapur

i diinkubasikan beberapa waktu dengan tanah Sit iung.

Masa inkubasi
Ca(OH)o

(Minggu)

0
1
2
3
4

Rata-rata

8
8
8
8
6

8

1,

,62
,88
,66
,78
,94

,38

1

25

Peniberian

(3,4)
(3,
(3:
(3,
(2,

(3 ,

,5)
,5)
,5)
,8}

,3)

2,

7.50
7,50
8,35
9,00
5,75

7,62

TSP -

50

32P, g/pot

3 , ;

- (mg/pot) —

(1,5)
(1,5)
(1.7)
(1,8)
(1,1)

U.5)

8,25
7,61

11,64
10,78
9,94

9,65

75

(1,1)
(1,0)
(1,6)
(1,4)
(1,3)

(1,3)

Rata-rata

8
8
9
9
7

,13
,00
,56
,52
,50

(2
(2
(2
(2
(1

.0)
,0)
,2)
,2)
,7)

BMT 0,05 = 2,95 (0,61).
Angka di antara tanda kurung adalah
keefisienan serapan P.
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P 3,75

1 2 3 4
Masa inkubasi kapur (ntinggu)

Gambar 2. Hubungan P asal pupuk pada
berbagai takaran pupuk P
dan masa inkubasi kapur
padci tanah Sitiung.

0 1 2 3 4

Masa inkubas.i kapur (minggu)

("iambfir 1. Jiubi'np.an serapan I' dengan takaran
pupuk P cl.'in ma.'Wi inkubusi kapur
padn t.'inah i-iitiun;;.
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PENYERAPAN P YANG TERTIMBUN DALAM TANAH OLEH JAGUNG DANKEDELAI

Asdirman Arief*, Havid Rasjid**, W.H. Sisworo**, dan G. Soepardi***

ABSTRAK

PENYERAPAN P YANG TERTIMBUN DALAM TANAH OLEH JAGUNG DAN KEDELAI. Pemberian pupuk P pada podzoliSc
Merah Kuning di lapang sekaligus sebanyak 360 kg P/ha pada perCanaman pertaoa yang disusul pemberian
cicilan 0; 22,5; 45; dan 67,5 kg P/ha »el»ra» delapan kali pertanauan beiikutnya achingga aasing-aasing
berjuolah 360, 540, 720, dan 900 kg P/ha telah roeningkatkan P cerekatrak (Bray II) dan terjadi
penimbunan P dalam tanah yang pemanfaatannya kembali telah dicelici melalui aerangkaian percobaan cunah
kaca. Haail percobaan menunjukkan babwa pemupukan P dapat meningkackan serapan P-total oleh tanaaan
jagung dan kedelai. Meningkatnya serapan P-Cotal adalah disebabkan oleh meningkatnya icrapan P-tanah
aampai 80 dan 107 persen masing-masing pada tanaman jagung dan kedelai. Hal ini btrarti bahwa pupuk P
maaih perlu diberikan aebagai "booster" atau pancingan bagi Canaman jagung dan kedelai untuk aenyerap
timbunan P dalam tanah. Pemberian pupuk P pada tanah yang mengandung P aangat tinggi Basin dapat
meningkatkan serapan P-total tetapi mengurangi serapan P-tanah. Pengaruh negatif teraebut dspaC
dihilangkan ciengan pemberian dolomit, pupuk kandang, atau keduanya. Meningkatnya serapan P-Cocal juga
meningkatkan bobot kering tanaman. Urutan pengaruh dolomit, pupuk kandang, dan dolomit + pupuk kandang
terhadap serapan P-total dan bobot kering tanaman adalah dolomit < pupuk kandang < dolomit + pupuk
kandang.

ABSTRACT

THE /UPTAKE OP ACCUMULATED P IN SOIL BY CORN AND SOYBEAN. Phosphorus ferti l izer at the rate df 360
kg P/ha was applied on Red Yellow Podzolie for the first and followed by continuoua application of 0,
22.5, 45, and 67.5 kg F/ha for the subsequent eight cropping seasona. The total amount of phosphorus
application during the course of experimental series were 360, 540, 720, and 900 kg P/ha respectively.
Soil analyses showed that continuous application of phosphorus fertilizer increased the amount of
extractable Soil P by Bray II. These soi ls containing various rate of P were use for glass house
experiment to study reutilization of accumulated soil P by food crops (corn and soybean). The use of P
as a booster, dolomite-lime, dung-manure were studied. Results obtained in this experiment showed that
booster P was s t i l l required to increase the uptake of accumulated soil P by plant, but for the high P
content of soi l booster P mighat decrease the plant uptake of soil P. This negative effect could be
eliminated by the application of dolomite-lime, dung-manure, or both the application of booster P
increased plant dry weight the uptake of soil P of about 80 and 107 percent for corn and soybean
respectively. The effectiveness of dolomite-lime and dung-manure to increase the dry weight of plant and
the absorption of soi l P was in the order of dolommite-lime < dung-manure < dolomite-liae + dung-aanure.

PENDAHULUAN

Dari serangkaian penelitian lapang

dan laboratorium pada Podzolik Merah

Kuning di Lampung diketahui bahwa ra ta -

rata lebih dari 90 persen dari P-pupuk

yang diberikan pada setiap kali perta-

naman tidak terserap dalam tanah ( I ,

* Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukarani,
Padang

** Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
*** Guru Besar Ilmu Tanah, Fakultas

Pertanian IPB, Bogor

2,3,4) sehingga terjadi penimbunan P

dalam tanah (2,3) pemanfaatannya perlu

dipikirkan. Walaupun terjadi timbunan P

dalam tanah, tetapi serapan P-total ma-

kin menurun terutama bila pemberian pu-

puk P dihentikan (2). Kebenaran penda-

pat ini serta pemanfaatan P yang ter-

timbun dalam tanah oleh tanaman akan

diselidiki lebih lanjut dalam serang-

kaian percobaan rumah kaca terhadap ta-

naman jagung dan kedelai dengan kombi-
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ta menurun bila diberi dolotnit, pupuk

kandang, dan dolomit + pupuk kandang

(Tabel Lampiran 3) sebagai pertanda

bahwa memang terdapat peningkatan se-

rapan P-tanah. Persentase peningkatan

serapan P-tanah disajikan dalam Tabel

2. Pada tanaman jagung persentase ini

lebih meningkat lagi bila diberi dolo-

mit, pupuk kandang, dan dolomit + pupuk

kandang, sedangkan pada tanaman kedelai

hanya terjadi bila diberi dolomit. Per-

sentase peningkatan dapat mencapai 80

dan 106,9 persen mas ing-masing pada ta-

naman jagung dan kedelai. Tetapi pe-

ningkatan ini menurun dengan mening-

katnya kandungan P dalam tanah, kecuali

pada tanaman jagung yang diberi dolomit

+ pupuk kandang cenderung tidak beru-

bah.

Persentase peningkatan serapan P-tanab

bernilai negatif pada tanah dengan kan-

dungan P yang sangat tinggi bila pem-

berian P tidak disertai dolomit dan pu-

puk kandang. Hal ini berarti bahwa pem-

berian pupuk P pada tanah dengan kan-

dungan P yang sangat tinggi menurunko•;

serapan P-tanah. Nilai negatif ini da-

pat dihilangkan dengan pemberian dolo-

mit, pupuk kandang, dan dolomit + pupuk

kandang. Dari data pada Tabel 2 dapat

dikatakan bahwa pupuk P masih perlu

diberikan sebagai "booster" atau pan-

cingan diiringi pemberian dolomit dan

pupuk kandang agar tanaman dapat menye-

rap P-tanah lebih banyak.

Pentingnya pemupukan P juga dicer-

minkan oleh meningkatnya bobot kering

tanaman jagung dan kedelai jika dilaku-

kan pemberian pupuk P (Tabel Lampiran

4). Pengaruhnya nyata pada semua ta-

raf kandungan P-tanah, dan berinter-

aksi dengan pupuk kandang dan kandung-

Tabel 2. Pe.rsentase peningkatan serapan P-tanaJi pada
tanaman jagung dan kedelai disebabkan oleh
pemupukan P.

Pemupukan P scbelum-
nya (kumulatif)

. . . fke P/hai

360
540
720
900

360
540
720
90U

-

- Pukan

17,8
6,3
2,8

- 0,1

39,5
10,7
0,0

- 0,3

Dolomit

+ Pukan

m

Jagung

51,0
80,0
27,3
19,9

Kedelai
12,5
2,0
4,5
6,3

4-

Pukan

61,3
64,6
47,6-
34,4

104,7
106,9
29,7

Doloftit

• Pukan

33,6
35,2
45,0
40,3

14,7
9,7
8,6

10,5

Pukan = pupuk kandaiif;
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nasi perlakuan tanpa dan dengan pembe-

rian pupuk P, dolomit, dan pupuk kan-

dang. Dari percobaan ini ingin diketa-

hui apakah diperlukan sejumlah pupuk P

sebagai "booster" atau pancingan agar

lebih banyak P-tanah yang dapat diserap

oleh tanaman.

BAHAN DAN METODE

Empat percobaan faktorial di rumah

kaca dilaksanakan pada tahun 1986. Se-

bagai faktor pertama adalah Podzolik

Merah Kuning dari Lampung yang telah

netnperoleh empat tingkat pemupukan P

(kumulatif) di lapang sebanyak 360,

540, 720, dan 900 kg P/ha. keempat ta-

raf tersebut dicapai dengan pemberian

360 kg P/ha pada pertanaman pertama

kemudian disusul pemberian cicilan 0;

22,5; 45; dan 67,5 kg P/ha sehingga P

terekstrak (Bray II) sangat tinggi ma-

sing-masing 2 1, 119, 150, dan 172 ppm

P. Faktor kedua ialah tanpa dan dengan

pupuk P (0 dan 45 ppm P), dan untuk

faktor ketiga tanpa dan dengan pupuk

kandang (0 dan 10 g/pot). Dengan meng-

gunakan tiga ulangan, perlakuan kombi-

nasi ketiga faktor tersebut dicobakan

pada tanaman jagung dan kedelai se-

hingga membentuk dua percobaan. Masih

menggunakan perlakuan yang sama, dua

percobaan lain dilaksanakan dengan per-

lakuan tanpa dan penambahan 250 mg

dolomit/pot yang diberikan tiga minggu

sebelum tanam dengan demikian terbentuk

empat percobaan. Semua percobaan dipu-

puk 100 mg KC1, 5 mg HBO, 5 mg CuSO,,

5 mg ZnSO, , dan 0,05 mg NH- molib-

dat/pot mas ing-mas ing sebagai sumber K,

dan unsur mikro (B, Cu, Zn, dan Mo).

Varietas jagung dan kedelai yang dipn-

nakan masing-mas ing Arjuna dan Orba.

Dalam percobaan ini, pupuk P dibe-

rikan dalam bentuk superfosfat bertan-
32

da P untuk penentuan P-pupuk yang

diserap tanaman dengan teknik pengen-

ceran isotop. Serapan P-total (serap-

an P yang berasal dari pupuk dan dari

tanah) ditetapkan secara spektrofoto-

metrik berdasarkan reaksi petnbentukan

warna kuning dari molibdovanadofosfat

(5). Untuk penyederhanaan maka dalam

percobaan ini P yang sudah ada dalam

tanah selanjutnya disebut P-tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemupukan P meningkatkan serapan

P-total baik oleh tanaman jagung maupun

kedelai. Serapan P-total ini meningkat

dengan meningkatnya kandungan P dalam

tanah (Tabel Lampiran ]). Pengaruh pe-

mupukan P terhadap peningkatan serap-

an P-total oleh tanaman jagung dan ke-

delai dinyatakan dalam persen dan disa-

jikan dalam Tabel 1.

Data Tabel 1 memperlihatkan pemupukan P

memang dapat meningkatkan serapan P-

total sampai 96 dan I 18 persen masing-

masing untuk tanaman jagung dan kede-

lai, atau kira-kira peningkatan seba-

nyak dua kali lipat. Pada tanaman ja-
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gung pemberian dolomit, pupuk kan-

dang, dan dolomit + pupuk kandang dapat

lebih meningkatkan serapan P-total, se-

rian dolomit, pupuk kandang, dan dolo-

mit + pupuk kandang terhadap tanpa do-

lomit dan pupuk kandang, maka petnberi-

Tabel 1. Persentase peningkatan serapan P-total oleh
tanaman jagung dan kedelai disebabkan oleh
peraupukan P.

Pemupukan P sebelum-
nya (kumulatif)

- Dolomit Dolomit

- Pukan Pukan - Pukan Pukan

(kg P/ha) (%)

360
540
720
900

360
540
720
900

Pukan = pupuk kandang

37
•30
16
2

63
30
21

8

Jagung

65
915
34
2S

Kedelai

16
6
14
12

92
72
58
44

118
118
43
IS

43
42
50
45

23
IS
16
15

dangkan untuk tanaman kedelai hanya

terjadi pada perlakuan pemberian dolo-

mit. Persentase serapan P-total makin

menurun dengan meningkatnya kandungan P

dalam tanah. Pada Tabel Lampiran I ter-

lihat bahwa pemberian pupuk P pada ta-

nah dengan P terendah yang diikuti oleh

pemberian dolomit, pupuk kandang, dan

dolomit + pupuk kandang menyebabkan ta-

naman jagung dan kedelai mampu menaik-

kan serapan P-total lebih tinggi dari-

pada tanah yang memiliki kandungan P

ter t inggi . Bahkan pada tanaman jagung

serapan P-total dapat meningkat sampai

dua kal j. l ipa t .

Jika dibandingkan pengaruh pembe-

an dolomit + pupuk kandang dapat me-

ningkatkan serapan P-total sampai 268

dan 295 persen masing-mas ing pada ta-

naman jagung dan kedelai (Tabel Lampi-

ran 2), atau meningkat menjadi empat

kali l ipat . Urutan peningkatannya ada-

lah dolomit < pupuk kandang < dolomit +

pupuk kandang.

Peningkatan serapan P-total yang

disebabkan oleh pemberian pupuk P sebe-

narnya karena sumbangan P-tanah seba-

gai penyedia P tanaman makin mening-

kat. Hal ini dapat diketahui karena

penyerapan P-pupuk tidak banyak menga-

lami perubahan (Tabel Lampiran 3). Sum-

bangan P-pupuk terhadap P-tot.il ternya-
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an P-tanah baik bila diberi dolomit

maupun tidak. Peningkatan bobot kering

tanaman karena pemberian pupuk P terli-

hat lebih jelas pada Tabel 3.

ngaruhnya terhadap serapan P-total dan

bobot kering tanaman adalah dolomit <

pupuk kandang < dolomit + pupuk kan-

dang. Walaupun demikian, penelitiair

Tabel 3. Persentase peningkatan bobot kering tanaman jagung
dan kedelai disebabkan oleh pemupukan P.

Pemupukan P sebelum-
nya (kumulatif)

- Dolomit + Dolomit

- Pukan + Pukan - Pukan Pukan

(kg P/ha) (%)

Jagung

360
540
720
900

360
S40
720
900

Pukan = Pupuk kandang

45
50
67
60

65
35
56
50

61
53
65
59

Kedelai

11
15
12
23

42
68
81
95

134
119
47
22

32
57
21
19

8
13
16
15

Peningkatan tersebut masih dapat

dinaikkan lagi dengan diberi dolomit,

pupuk kandang, dan dolomit + pupuk kan-

dang. Urutan peningkatannya sama dengan

urutan peningkatan serapan P-total ya-

itu dolomit < pupuk kandang < dolomit +

pupuk kandang (Tabel Lampiran 5).

KESIMPULAN

Pemberian pupuk P ternyata masih

diperlukan sebagai "booster" atau pan-

cingan pada tanah dengan kandungan P

yang tinggi. Agar tanaman dapat meman-

faatkan P-tanah lebih banyak perlu di-

iringi dengan pemberian dolomit dan

pupuk kandang atau keduanya. Urutan pe-

penelitian lanjutan masih perlu di-

laksanakan untuk mendapatkan metode

yang dapat diterapkan di lapang dalam

rangka penghematan pemakaian pupuk P

dengan pemanfaatan sisa pupuk P yang

tertimbun di tanah pertanian.
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Tabel Lampiran 1.

Serapan P-total
pemberian pupuk

Pemupukan P
sebelumnya
(kumulatif)

. . . (kg P/ha) . .

360

540

720

900

360

540

720

900

oleh tanaman jagung dan kedelai disebabkan oleh
P, dolomit, dan pupuk kandang.

Pemupukan
P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

:l '
- p
+ p

- p
+ p

- p
+ p

- Dolomit

-Pukan

6,85
9,41

8,06
10,45

9,45
11,02

10,90
11,14

3,09
5,04

4,66
6,04

6,15
7,45

7,94
8,60

+Pukan

(mo I

+ Dolomit

-Pukan

' / n n t l . . .

Jagung

7,76 8,55
12,82 14,87

11,03
21,81

16,06
21,46

18,64
23,38

10,02
17,25
12,03
19,00

13,51
19,41

Kedelai

11,38 r...
13,16 $

12,05
12,72

12,60
14,37

14,59
16,34

4,91
10,71
5,84

12,71

9,49
13,53

12,46
14,38

•Pukan

14,87
21,22

24,12
34,25

25,93
38,91

28,30
41,05

12,21
14,99

11,98
13,72

14,23
16,46

16,68
19,19

Pukan = Pupuk kandang
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'label Lampiran 2.

Persentase peningkatan serapan P-total oleh tanaman jagung dan
kedelai disebabkan pemberian dolomit, pupuk kandang, dan
dolomit + pupuk kandang.

Pemupukan P
sebelumnya
(kumulatif)

.. (kg F/hal ..

360

540

720

900

360

540

720

900

Pukan - Pupuk

Pernupukan P

- P
+ V

- P
+ P

- P
+ i'

4-
 

1

- P
+ P

- P
+ J'

- 1'
+ J'

Peningkatan serapan

+ Dolomit

25
58

24
65

27
72

24
74

59
113

25
110

54
82

57
('7

+ Pukan

(%)

Jagung

13
36

58
109

70
95

71
110

Kedelai

268
161

159
110

105
93

84
9!)

P-total

Dolomit +
pukan

117
126

199
228

174
253

160
268

295
197

157
127

131
121

110
123
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Tabel Lampiran 3.

Penggunaan dan sumbangan P-pupuk pada tanaman jagung dan kedelai
disebabkan pemupukan P, peniberian dolomit, dan pupuk kandang,

Pemupukan P sebelum- - Dolomit + Dolomit
nya (kumulatif)

(kg P/ha)

360
540
720
90U

360
540
720
900

- Pukan

1,49
2,09
1,46
1,44

14,21
17,99
11,89
11,67

+ Pukan - Pukan

Jagung
Penggunaan
1,28
1,98
1,13
1,14

Sumbangan

8,97
8,16
4,75
4,41

P-pupuk
1,20
0,84

1 1,38
1,39

P-pupuk

7,26
4,41
6,53
6,44

• Pukan

1,50
1,83
1,44
1,49

6,36
6,84
3,34
3,26

Kedelai
Penggunaan P-pupuk

360
540
720
900

360
540
720
900

0,81
0,99
1,26
1,22

14,48
14,74
15,17
12,79

0,40
0,47
1,33
0,92

Sumbangan

2,75
3,30
8,35
5,08

0,73
0,70
1,36
0,54

P-pupuk

6,16
4,96
9,02

• 3,41

1,10
0,64
1,09
0,84

6,60
4,28
5,95
3,96

Pukan = Pupuk kandang
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Tabel Lampiran 4.

Pengaruh pemberian pupuk P, dolomit, dan pupuk kandang terhadap
bobot kering tanaman jagung dan kedelai.

Pemupukan P
sebelumnya
(.kumulatif)

.. (kg P/ha)

360

540

720

900

BNJ 0,05 :
R
F = M
RxF = RxM
FxM
RxFxM *

360

540

720

900

BNJ 0,05 :
R
F = M
RxF = RxM
FxM
RxFxM

Pukan = Pupuk

Pemupukan
P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

_ p

+ P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

kandang

* R = Pemupukan 1' scbeluM

_ Do1omit

-Pukan

2,
3,
X

4!

3,
5,

4,
5,

1,
2,

2

2,'
O
*" i

3,

3,
4,

v,-ii;

59
76

19
79

96
10

18
20

42
35

Li
87

41
75

14
71

; I

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

,57
,33
.81
,47
,15

,15
,09
,21
,12
,30

+Pukan

4
6

5
8

7,
11;
7.

11;

4,
4,

4,
4,

5,
5,

5,
6,

+ Dolomit

-Pukan +Pukan

fg/not)

Jagung

,04
,49

,84
,92

,05
,60

,26
,55

3
5

3
6

4
8

4
8

Kedelai

,35
82

19
,83

15
78

46
73

-•• Pemupukan P

1;
4'

4!

3,
4,

4,
5,

,80
,41

,78
,34

,58
,31

,58
,94

,73
,05

,35
,69

36
,95

27
,22

7
10

9
15

13
16;

14
16

0,30
0,17
0,42
0,25
0,60

4,
4,

4,
5,

5,
6,

6,
8,

0,54
0,32
0,77
0,45
1,09

,87
,24

,58
,03

,41
,22

,02
,66

,51
,89

,72
35

49
95

46
59

= Pupuk kandang
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Tabel Lampiran 5.

Persentase peningkatan bobot kering tanaman jagung dan
kedelai disebabkan pemberian dolomit, pupuk kandang,dan
dolomit + pupuk kandang.

Pemupukan P
sebelumnya
(kumulatif)

..(kg P/ha)..

360

540

720

900

360

540

720

900

Pemupukan P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ i'

- P
+ P

- P
+ P

- P
+ P

Peningkatan bobot
tanaman

+Dolomit

47
44

18
32

16
63

10
72

22
72

10
63

39
32

36
11

+Pukan

... r%)

Jagung

56
73

83
82

78
127

74
122

Kedelai

206
105

97
68

114
54

74
43

kering

Dolomit +
pukan

204
172

200
214

239
218

235
220

218
108

116
86

128
85

106
70

Pukan = Pupuk kandang
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PENGARUH SISA PEMUPUKAN P DALAM POLA TANAM TUMPANGGILIR

Havid Rasjid*, dan W.H. Sisworo*

ABSTRAK

PENGARUH SISA PEMUPUKAN P DALAM POLA TANAM TUMPANGGILIR. Telah dilakukan percobaan pemupukan P di
lahan yang baru di buka dalara pola tanam tumpanggilir. Awal pertanaman seri I (cumpangsari jagung
kedelai) dipupuk dengan Cakaran 0, 90, 180, 270, dan 360 kg P/ha. Pada seri II (tumpangsari jagung
kacang hijau), dan seri III (kacang tunggak) setiap petak pemupukan P di seri I, dibagi eropat snak petak
diberi pupuk tambahan dengan cakaran 0; 22,5; 45; dan 67,5 kg P/ha. BoboC kering tanaman tertinggi pada
seri I, dihasilkan dari pemupukan 180 kg P/ha. Sedangkan pada seri II dan III ditemukan pada areal aisa
pemupukan 180 kg P/ha yang diberi tambahan 22,5 kg P/ha. Pada areal sisa pemupukan 180 - 360 kg P/ha,
tetapi cidak dilakukan penambahan pupuk, menghasilkan bobot kering tanaman yang tidak berbeda nyata jika
dibandingkan dengan areal yang mempimyai sisa pemupukan 0 - 90 kg P/ha yang diberi pupuk tambahan seciap
seri. Kadar P berasal dari pupuk dan serapan P-pupuk dalam tanaman seri II dan III sangat dipengaruhi
oleh sisa pemupukan seri I. Penggunaan pupuk P selama satu pola, tertinggi 7,322 dan semakin banyak
pupuk yang diberikan semakin rendah efisiensinya.

ABSTRACT

THE EFFECT OF RESIDUAL P-FERTILIZER ON THE SEQUENCNE OF CROPPIKG SYSTEMS. The P-fertiliiation
experiment has been carried out on sequence cropping systems in the newly opened area. The first serie
(corn-soybean intercropping) was fertilized with doses of 0, 90, 180, 270, and 360 kg P/ha. In series II
(cornmungbean intercropping) and series III (cowpea monocropping), each plot of experiment in serie 1,
was devided into 4 subplots, then received P-fertilizers at rates 0, 22.5, 45, and 67.5 kg P/ha. The
highest of dry matter product in, serie I was obtained with the fertilization at rate of 180 kg P/ha.
Whereas in series II and III the area of the residual fertilization at a rate of 180 kg P/ha with
addition of 22.5 kg P/ha gave the highest dry matter product. The subplot with the residual
fertilization at the rates of ISO"- 360 kg P/ha without any fertilizer additions, produced dry matter
with no significantly different from the yield of subplot with residual fertilization at rates 0 - 90 kg
P/ha with P-fertilizer additions. The P derived from fertilizers and total uptake of P-fertilizer in the
plant of series II and III was higly influenced by the residue of P-fertilization in serie I. The
highest of P-utilization during one cycle was 7.321 while the more fertilizer rates given less
efficiency.

PENDAHULUAN

hara P adalah salah satu hara yang

tidak mobil, tidak mudah tercuci se-

hingga sisa P-pupuk yang tidak terse-

rap tanaman tertimbun dalam tanah. Ka-

rena itu, pemupukan P yang berlangsung

terus menerus dalam jangka lama atau

pemupukan P dengan takaran tinggi di-

duga dapat mengurangidaya fiksasi P da-

ri tanah serta menaikkan kandungan P

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

yang tersedia (available soil-P) bagi

tanaman berikutnya. Keadaan demikian

menyebabkan kebutuhan pupuk P untuk

mempertahankan tingkat hasil tertentu

diduga dapat dikurangi dan P-pupuk le-

bih tersedia bagi tanaman. Setelah pe-

mupukan P konsentrasi P dalam tanah da-

pat mencapai ribuan kali lebih besar

dibanding dengan konsentrasi awal sebe-

lum dilakukan peraupukan (I, 2). Pening-

katan konsentrasi P dalam tanah akibat

sisa pemupukan, dapat meningkatkan kan-

dungan P-total dan bobot kering tanam-
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an. Di daerah lokasi penelitian, menu-

rut percobaan RASJID dkk. (3), ji-

ka tidak dilakukan pemupukan P, tanaman

jagung dalam pola tumpangsari dengan

kedelai tidak memberikan hasil, sedang-

kan hasil biji kedelai sangat rendah.

Tanaman palawija hanya menyerap 1 sam-

pai 20 persen dari pupuk P yang diberi-

kan (A). Tanaman jagung pada lahan yang

baru dibuka menyerap JO sampai 15 per-

sen dari pupuk P yang diberikan (5).

Makin tinggi takaran pemupukan, semakin

rendah efisiensi penggunaan pupuk (3).

Hasil penelitian ARIEF dkk. (6) dan RO-

BERTSON dkk. (7) menunjukkan bahwa ta-

naman memerlukan P-pupuk pada awal per-

tumbuhan, dan selanjutnya ketergan-

tungan pada P-pupuk semakin berkurang.

Berdasarkan berbagai hal yang di-

kemukakan dan dugaan yang diajukan,

dilakukan percobaan pada lahan bekas

alang-alang (Imperata cylindrica) untuk

mempelajari pengaruh pemupukan P takar-

an tinggi pada pertanaman awal terhadap

kebutuhan P pertanaman berikutnya dalam

satu pola tanam tumpanggilir selama sa-

tu tahun.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilakukan pada lahan bu~

kaan baru bekas alang-alang di daerah

trnsmigrasi Way Abung Lampung, di atas

tanah podsolik merah kuning dengan ci-

ri-ciri tercantum pada Tabel I.

Percobaan dilaksanakan dalam pola

tanam tumpangsari dalam tumpanggilir

terdiri dari tiga seri tanam, yaitu se-

ri I jagung dengan kedelai pada awal

musim hujan, dilanjutkan dengan seri 11

jagung dengan kacang hijau, dan terak-

hir seri III kacang tunggak. Varietas

tanaman jagung, kedelai, kacang hijau,

dan kacang tunggak yang dipakai untuk

percobaan ini secara berturut-turut

ialah Arjuna, Orba, K-129, dan jenis

lokal. Jarak tanam pada seri I dan II,

diantara dua baris jagung berjarak 2 tn

ditanam 4 baris kedelai atau kacang hi-

jau dengan jarak antarbaris 50 cm. Ja-

rak dalam baris tanaman jagung, kede-

lai, kacang hijau secara berturut-turut

ialah 40, 10, dan 10 cm. Jarak tanaman

kacang tunggak ialah 50 cm antarbaris

dan 10 cm di dalam baris.

Sebulan sebelum tanam seri I, are-

al percobaan diberi kapur giling seba-

nyak 2250 kg/ha (setara dengan 1 x Al

-dd), diaduk merata dengan tanah seda-

lam 20 cm. Pada percobaan seri I, di-

lakukan 5 taraf pemupukan P, yaitu 0,

90, 180, 270, dan 360 kg P/ha. (sebagai

petak utama), pada seri berikutnya pe-

tak utama dibagi menjadi 4 anak petak,

yaitu masing-masing dipupuk dengan ta-

karan 0; 22,5; 45; dan 67,5 kg P/ha.

Pupuk P ditab.ur dan diaduk merata de-

ngan tanah sebelum tanam. Takaran pupuk

N untuk tanaman kedelai, kacang hijau,

dan kacang tunggak sebesar 22,5 kg N/ha

dialurkan di samping baris tanaman ber-

satna-sama dengan pupuk K (60 kg K-O/ha)
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pada waktu tanara. Sedangkan jagung di-

pupuk 67,5 kg N/ha diberikan dua kali,

yaitu waktu tanam (22,5 kg N/ha) ditu-

dengan aktivitas jenis 0,3 mCi/gr P pa-

da saat tanam. Kandungan P dalam tanah

yang tersedia bagi tanaman diduga de-

Tabel 1. Hasil analisis tanah podsolik merah kuning
Way Abung.

Jenis analisis Keterangan

Tekstur pasir
debu
liat

Bahan organik C
N
C/N

Basa yang dapat dipertukarkan (M.E)

Ca
Mg
K
Na

Nilai tukar kation

Kejenuhan basa P2,05 (H Cl 25%)

K20 (H Cl 25%)

Ekstrak nutrisi (Morgan)

NH4

N0 3

P
K
Ca
Mg
Mn
Fe
Al

24%
28%

2,7%
0,13%
21

2,2
1.0
0,3

0,1

37%

140 ppm

140 ppm

27 ppm
66 ppm
>1 ppm
106 ppm
315 ppm
101 ppm
3 ppm
8 ppm

164 ppm

galkan di samping lubang biji bersama-

sacia dengan pupuk K. Sisanya diberikan

sebulan kemudian ditaburkan di samping

baris tanaman jagung. Untuk mengetahui

serapan P berasal dari pupuk dalam ta-
32

naman, dipakai pupuk TSP bertanda P,

ngan konsep Nilai-A (8).

Perlakuan percobaan pada seri I

diatur dalam Ramcangan Acak Kelompok,

tetapi seri II dan III dalam Rancuugan

Petak Terpisah dengan sisa pemupukan P

pada seri I sebagai petak utama dan pe-
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nambahan pupuk P pada setiap seri seba- 4 kali. Perlakuan yang dicobakan di-

gai anak petak. Semua perlakuan diulang ringkas dan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan perlakuan pemupukan P satu tahun
pola tanam.

Nomor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Seri I

0 P

0 P

0 P

0 P

90 P

90 P

90 P

90 P

180 P

180 P

180 P

180 P

270 P

270 P

270 P

270 P

360 P

360 P

360 P

360 P

Seri II

O P A j

O P B j

O P C j

O P D j

90 P A

90 P B

90 P C1

90 F Dt

180 P Aj

180 P Bj

180 P C1

180 P Dx

270 P Aj

270 P Bx

270 P Cx

270 P D

360 P Aj

360 P B

360 P C

360 P Dx

Seri III

0 P A2

0 P B2

o p c2

0 P D2

90 P A2

90 P B2

90 P C2

90 P D

180 P A2

180 P B2

180 P C^

180 P D2

270 P A2

270 P B2

270 P C2

270 P D2

360 P A2

360 P B

360 P C2

360 P D2

A = tanpa tambahan pupuk P
B = tambahan pupuk P sebanyak 22,5 kg P/ha
C = tambahan pupuk P sebanyak 45,0 kg P/ha
D = tambahan pupuk P sebanyak 67,5 kg P/ha

1 dan 2 menyatakan berapa kali telah dipupuk
dengan takaran yang dimaksud.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot Kwinq Tanaman. Gambar 1 me-

nunjukkan bobot kering tanaman pada se-

tiap seri selama satu tahun pola tanam.

I\.Ja per tanaman awal (seri I) tanpa

: (-inupukan P bobot kering tanaman rendah

(Dcrbeda nyata pada P<0,01) dibanding

dengan yang diberi pupuk P. Takaran 180

kg P/ha mernberikan hasil tertinggi.

Pada takaran yang lebih tinggi dari 180

kg P/ha, bobot kering total tanaman

cenderung lebih rendah, tetapi tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata.

Hasil percobaan seri II dan III meng-

ungkapkan bahwa tanpa ada sisa pemupu-

kan P dari seri I, bobot kering tanaman

sangat rendah dan menunjukkan perbedaan

nyata (P<0,01) dibandingkan dengan I..•

naman dari petak pada seri I dipupuk P.

Takaran pupuk P tambahan (Pemupukan se-

ri II dan III) metnberikan pengaruh nya-

ta (P<0,05) terhadap bobot kering ta-

naman. Bobot kering tanaman tertinggi

dihasilkan oleh tanaman yang dipupuk

180 kg P/ha pada seri I, dan pupuk tam-

bahan sebanyak 22,5 kg P/ha pada seri

Seri I .Seri IT ku/ha Seri III

0 K) In

o o o
takaran P seri T

o

takaran ppk P kg/ha

Hainliar 1. Robot kerinp tota l tanaman set: ap ser i

A = tidak ditarobah B = pupuk tambahan

o oo -J cr>
o o o

takaran P seri I

pupuk
('. = pupuk tambaban

(45 \;?, P)

(22,5 kE P)
r> = puptik tambahan

(S
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berikutnya. Hal yang menarik dari peng-

amatan ini ialah bahwa tanaman yang di-

pupuk dengan 180 kg P/ba atau lebih

pada seri I dengan tanpa pupuk tatnbahan

uncuk seri II dan III, bobot kering

yang dihasilkan sama atau lebih tinggi

dari tanaman yang diberi pupuk tambahan

pada areal sisa pemupukan 0 - 90 kg

P/ha di seri I. Keadaan demikian mem-

beri petunjuk adanya pengaruh sisa dari

pemupukan P yang diberikan pada tanaman

sebelumnya.

?-totaZ. Gambar 2 menyaji-

kan pengamatan serapan P-total tanaman

setiap seri dalam pola tanam satu ta-

hun. Serapan P-total pertanaman awal

(seri I) secara nyata (P<0,01) dipe-

ngaruhi oleh takaran pupuk P. Sedangkan

P- total tanaman yang dipupuk 180 kg

P/ha tidak berbeda nyata dengan yang

dipupuk 270 atau 360 kg P/ha, tetapi

secara nyata lebih tinggi daripada yang

dipupuk 90 kg P/ha atau 0 P. Serapan

P-total selama satu tahun menunjukkan

bahwa tanaman yang dipupuk 180 kg P/ha

pada seri I dan ditambah sebanyak 22,5

kg P/ha untuk seri berikutnya tidak

berbeda nyata terhadap yang dipupuk 270

atau 360 kg P/ha pada seri I dengan

atau tanpa pupuk tambahan pada seri be-

rikutnya. Serapan P-total yang diurai-

o—o « k. tunggak

o o o
takaran pupuk P

© Oo ^J o»

o o o
takaran P seri I

"g >-• N
O 00 *J

O O c

takaran P seri I
Cambar 2. Serapan P-total tanaman pada setiap seri, selama

satu tahun pola tanam,

A = tidak ditambah pupuk B = pupuk tambahan sebesar
C = pupuk tambahan sebesar 22,S kg P/ha

45,0 kg P/ha D = pupuk tambahan sebesar
67,5 kg P/ha
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kan di atas satna dengan serapan P-total

yang diperoleh tanaman jika dipupuk 90

kg P/ha pada seri I dan ditambah 45

atau 67,5 kg P/ha pada seri berikutnya.

KadofL V-bvwAoJL dcvu. Pupuk dan Se-

'lapan P-pupuk. Pemberian pupuk berta-

karan 90 kg P/ha atau lebih, tidak mem-

perlihatkan perbedaan yang nyata ter-

hadap kadar P-bdp dalam tanaman baik

pada jagung maupun pada kedelai pada

seri I (Gambar 3). Pada seri II dan

III, kadar P-bdp antarperlakuan berbeda

nyata baik oleh meningkatnya pemakaian

pupuk pada seri I, maupun karena ta-

karan pupuk tambahan pada seri

berikutnya. Semakin banyak pupuk P yang

ditambahkan semakin tinggi kadar P-bdp

dalam tanaman. Sebaliknya semakin ban-

yak sisa pupuk P dalam tanah, semakin

menurunnya kadar P-bdp. Hal ini ditun-

jukkan oleh ketersediaan hara P (Ap)

dalam tanah dari setiap seri (Tabel 3).

Ketersediaan P dalam tanah pada setiap

seri semakin meningkat akibat sisa pu-

puk P yang tidak diserap tanaman ber-

tambah banyak. Peningkatan ini mempeng-

aruhi kadar P-bdp dalam tanaman. Data

yang diperoleh dari percobaan pada seri

III menunjukkan bahwa ketersediaan P

dalam tanah (Ap) beragam. Keragaman ini

tidak hanya disebabkan oleh sisa pemu-

pukan awal pada seri I, tetapi juga

oleh perbedaan takaran pupuk tambahan

yang diberikan kepada tanaman seri III.

Pola dari serapan P-pupuk oleh r>-

naman hampir serupa dengan kadar P-bdp

pada setiap seri tanam fGambar 4).

Pada seri I, serapan P-pupuk oleh tana-

P-bdp

70

60

.SO

40 .

30

sen I

x--x = jagunp
0—0 = kedelai

takaran pupuk P

% PJbdP seri HI
70

o o
takaran P seri I takaran P seri I

Gambar 3. Kadar P-berasal dari pupuk dalam tanaman pada setiap
seri selama. satu tahun pola tanam.
R « pupuk tambahan sebanyak 22 ,S kg P/ha
C = pupufc tamhahan sebanyak 45,0 kg P/ha
D = pupuk tambahan sebanyak 67,5 kg P/ha
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Tabel 3. Ketersediaan hara P dalam tanah setiap ser i
percobaan.

Takaran pupuk P

seri I

0

90

180

270

360

K.K (%)

84

84

84

84

Ketersediaan P tanah (Ap)*

seri I

-

+ 36

+_ 36

+ 36

+ 36

seri II

- kg P/ha

40 c

206 b

322 a

326 a

323 a

14

seri III

157 e

S16 d

769 c

1341 b

1559 a

15

Angka-angka yang di ikut i oleh huruf yang sama
tidak berbeda pada BNJ 5%.

* Ketersediaan P dalam tanah (ApJ diukur pada
set iap ser i tanam berturut- turut : tanaman
kedelai, k hijau, k tunggak.

kg/ha
seri I

x--x = jagung

0—0 = kedelai

kg/ha

7 "

5 f X

seri II

x--x = jagung

0—0 = k. hijau

kg/ha

1.5
seri III

o—o = t . tunggak

takaran pupuk P takaran P seri I takaran P seri I

Gamhar 4. Serapan P-pupuk dalara tanaman setiap seri selama
satu tahun pola tanam.
B = pupuk tambahan sebesar 22,5 kg P/ha
C » pupuk tambahan sebesar 45,0 kg P/ha
D = pupuk tarabahan sebesar 67,5 kg P/ha
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man pada takaran 90 kg P/ha relatif ma-

sih rendah serta menunjukkan perbedaan

nyata bila dibandingkan dengan serapan

tanaman terhadap P-pupuk dari takaran

yang lebih tinggi. Akan tetapi, kenaik-

kan takaran mulai dari 180 kg P/ha ti-

dak mengakibatkan perbedaan yang nyata

terhadap serapan P-pupuk oleh tanaman.

Serapan P-pupuk oleh tanaman juga dipe-

ngaruhi secara nyata oleh takaran pupuk

tambahan yang diberikan pada tanaman

seri II. Serapan P-pupuk pada seri II

selai.n dipengaruhi oleh takaran pupuk

tamo all an juga dipengaruhi oleh sisa pe-

rniipiikan pada seri I. Akan tetapi, pada

takaran 180, 270, dan 360 kg P/ha, sisa

tersebut secara nyata tidak saling ber-

beda. Sedangkan pada seri III, penga-

ruh sisa dari pemupukan P terhadap se-

rapan pupuk tidak sal ing berbeda pada

takaran 270 dan 360 kg P/ha. Hal ini

menunjukkan bahwa sisa pemupukan dipt -

ngaruhi oleh takaran, lebih tinggi ta-

karan pupuk pada seri I, pengaruh sisa

pemupukan terhadap pertumbuhan tanaman

maupun serapan pupuk berlangsung lebih

lama. Seperti halnya pada seri II, sisa

pemupukan pada awal pertanaman (seri I)

dan pupuk tanbahan pada seri II dan III

sal ing mempengaruhi serapan pupuk oleh

tanaman.

E&'U-Le.nlxL P2.mupuka.n. Pengertian

eiisiensi pemupukan ialah banyak pupuk

yang dapat diserap tanaman dibandingk.au

Tabel 4. Efisiensi penggunaan pupuk oleh tanaman setiap
seri dan terhadap total pemberian selama satu
tahun.

Perlakuan

0

90

180

270

360

P

P

P

P

P

A
B
C

n
A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

n
A
B
C
D

Efisiensi pemupukan

seri I

_
-

-

S,69

4,17

2,96

2,33

seri II

-- %

10,38
12,73
11,33

_

5,72
6,03
6,74

6,82
5,42
4,10

5,50
4,32
3,99

_

5,99
5,09
4,08

s e r i III

0,61
1,92
2,15

_

0,38
0,88
0,69

_

0,32
1,23
0,79

_

0,31
0,31
0,43

-

0,24
0,24
0,58

Takaran pupuk
P/tahun

— kg
_

45
90

135

90
135
180
225

180
225
270
315

270
315
360
405

360
405
450
495

Efisiensi
pemupukan/
tahun

. . . %

_
5,49
7,32
6,74

5,69
4,80
4,56
4,50

4,17
4,05
3,87
3,43

2,96
2,95
2,80
2,71

2,33
2,39
2,39
2,33
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terhadap jumlah pupuk yang diberikan

pada setiap seri. Persentase pupuk yang

digunakan tanaman pada setiap seri di-

iinggup rendah. Pada seri I, efisiensi

pcmupukan tertinggi hanya 5,69% ditemui

pada takaran 90 kg P/ha, semakin tinggi

takaran pupuk yang diberikan, efisiensi

semakin rendah. Dari takaran 270 dan

360 kg P/ha persentase dari pupuk yang

dapat diserap tanaman tidak berbeda,

yaitu antara 2,3 sampai 3,0%. Sedangkan

pada seri II efisiensi tertinggi ialah

12,73% diperoleh pada takaran 45 kg P/

ha, dan pada seri III efisiensi ter-

tinggi 2, 15% diperoleh pada takaran

67,5 kg P/ha dan keduanya tanpa ada pe-

ngaruh sisa dari pemupukan P pada per-

tanaman awal. Sisa pupuk P menurunkan

secara nyata (P<0,05) persentase pupuk

P yang digunakan oleh tanaman (Tabel 4)

Efisiensi pemupukan tertinggi yang

diperhitungkan terhadap total pemberian

pupuk selama satu tahun ialah 7,32%;

diperoleh pada tanaman yang dipupuk

67,5 kg P/ha, tetapi tidak raenikmati

pcngaruh sisa pemupukan dari seri I.

Hal ini berarti bahwa 92% atau lebih

dari pupuk yang diberikan untuk tanaman

tortimbun di tanah .

KESIMPULAN

Pemupukan P sangat mempengaruhi

bohot kering tanaman yang dihasilkan

dalam pola tumpanggilir yang dilaksa-

nnkan. Pada pertanaman awal, pemupukan

180 kg P/ha memberikan hasil tertinggi

berbeda nyata jika dibandingkan pemu-

pukan P yang lebih rendah, dan tidak

berbeda nyata dengan takaran yang lebih

tinggi. Pada seri II dan III hasil

bobot kering tanaman tertinggi ditemu-

kan dari areal sisa pemupukan 180 kg

P/ha yang diberi pupuk tambahan sebesar

22,5 kg P/ha pada setiap seri. Pada se-

ri II dan III ini, dari areal sisa pe-

mupukan 180 sampai 360 kg P/ha yang ti-

dak dilakukan penambahan pupuk P, dapat

menghasilkan bobot kering tanaman ti-

dak berbeda nyata jika dibandingkan

dengan yang diberi tambahan pupuk P di

areal sisa pemupukan 0 - 90 kg P/ha di

seri I.

Kadar P-bdp dalam tanaman seri I,

tidak terlihat perbedaan yang nyata.

Akan tetapi, pada seri II dan III di

samp ing takaran pupuk tambahan yang

diberikan, sisa pemupukan P di seri I

sangat mempengaruhi kadar P-bdp dalam

tanaman. Pola ini diikuti oleh serapan

P-pupuk dalam tanaman. Hal ini menun-

jukkan bahwa pemupukan P bertakaran

tinggi dapat tnenaikan kandungan P ter-

sedia (available soil-P) untuk tanaman

berikutnya.

Penggunaan pupuk P oleh tanaman

relatif rendah. dan total penggunaan sa-

tu tahun tertinggi 7,32% berarti cukup

banyak P yang tertimbun dalam tanah.

Sampai berapa lama ketersediaan P ter-

sebut untuk tananan berikutnya, pene-

litian ini perlu dilanjutkan.
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PEMANFAATAN SISA PANEN DALAM POLA TANAM PADI-PADI-KEDELAI

Widjang H. Sisworo*, dan Havid Rasjid*

AliSTRAK

PEMANFAATAN SISA PANEN DALAM POLA TANAM PADI-PADI-KEDELAI. Pengaruh pengerobatian sisa panen pada
pola canam padi-padi-kedelai dipelajari melalui percobaan lapang yang berlangsung lima musim. Perlakuan
percobaan yang terdiri dari empat cara pengelolaan sisa panen pada dua takaran pupuk N diatur dalam
rancangan acak kelompok yang diulang empat kali. Hasil percobaan menunjukkan bahtfa pengembalian sisa
panen tidak mempengaruhi hasil gabah padi musim hujan maupun musim kemarau, tetapi meningkatkan hasil
biji kedelai lebih dari 40 persen. Pengembalian sisa panen juga menaikkan serapan H total dan kandungan
N tanah, tetapi menurunkan jumlah N pupuk yang diserap tanaman. Hasil gabah dan biji kedelai tidak
dipengaruhi oleh takaran pupuk nitrogen.

ABSTRACT

CROP RESIDUE MANAGEMENT IN RICE-RICE-SOYBEAN CROPPING SYSTEM. An experiment lasting for five
seasones was conducted to study the application of crop residue in rice-rice-9oybean cropping system.
Treatments consisting of four methods of crop residue management and two level of N application were
arranged in a randomized block design with four replication. Results of the experiment showed that crop
residue application did not increase the grain yield of wet and dry season rice, but increased soybean
grain yield over 40 percent.-The application of crop residue also increased total N uptake as well as
the available soil N, but depressed the amount of fertil izer uptake. The grain of rice and soybean vas
not influenced by levels of N application.

PENDAHULUAN

Pada umumnya tidak seluruh bagian

tanaman dipanen petani. Dalam bagian

tanaman yang tidak dipanen tertimbun

sejumlah zat hara yang diserap tanaman

dari dalam tanah. Sisa tanaman yang t i -

dak dipanen jika tidak diangkut keluar

dapat digunakan untuk mempertahankan

kelembapan tanah (1 , 2) serta melin-

dungi tanah dari erosi. Dengan demikian

jika sisa panen tidak diangkut, kesu-

buran tanah dan produktivitas lahan d i -

harapkan dapat dipertahankan untuk jang-

ka waktu yang lebih lama.

Zat hara dalam sisa panen baru da-

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi , BATAN

pat tersedia bagi tanatnan setelah meng-

alami proses pelapukan oleh jasad renik

yang hidup dalam tanah. Proses pela-

pukan tersebut mempengaruhi ketersedia-

an zat hara dalam tanah, yaitu mening-

kat jika terjadi mineralisasi atau me-

nurun bila terjadi proses imobilisasi.

Kedua proses tersebut bergantung kepada

komposisi dan kandungan setiap jenis

zat hara dari sisa panen. Hasil-hasil

penelitian menunjukkan sisa panen yang

tidak diangkut keluar mempengaruhi ka-

dar N tanah (3, 4) dan serapan N pupuk

oleh tanaman (5). Tulisan ini menya-

jikan rangkaian hasil penelitian tiga

musim yang bertujuan untuk mempelajari

pengaruh cara pemanfaatan sisa panen

terhadap hasil, ketersediaan hara N
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dalam tanah, dan keefisienan penyerapan

pupuk N oleh tanaman dalam pola tanam

padi-padi-kedelai.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di Kebun

Percobaan Tanaman Pangan, Pusaka Negara

di atas tanah Inceptisols basah (anda-

quept) atau Cley Hutnik yang memili-

ki ciri-ciri lapisan olah sebagai be-

rikut : pasir 1%; debu 23%; liat 76%;

pH(H2O) 5,3% karbon 2,25%; nitrogen

0,23%; C/N 10; P ^ (Oisen) 29 ppm; K 0

(Olsen) 221 ppm; KTK 29,2 m.e. per 100

gram tanah. Perlakuan yang dicoba ter-

diri dari cara pemanfaatan sisa panen

(Tabel 1) dan dua takaran pupuk N (90

dan 135 kg N.Ha"1). Perlakuan diatur

dalam rancangan acak kelompok tnasing-

masing empat ulangan.

Fercoban berlangsung lima musim,

dua musim terdahulu, yaitu padi musim

kemarau (MK) dan kedelai digunakan un-

tuk menyiapkan sisa panen (SP) yang

akan r'ikomposkan selama satu musim dan

sisa panen yang masih segar sesuai per-

lakuan pemanfaatan sisa panen yang ter-

cantum di Tabel 1. Ukuran petak perco-

baan untuk setiap perlakuan 5 m x 5 m.

Jarak tanam untuk padi dan kedelai ber-

turut-turut 25 cm x 25 cm dan 40 cm x

Tabel 1. Ringkasan perlakuan

No. Sandi
perlakuan

Ket erangan

1. - SP

2. + SPAM

3. + SPA

4. + SPK

Sisa panen (SP) diangkut keluar
petak percobaan (tanpa sisa pa-
nen) .

Sisa panen (SP) dipotong-potong
dan diaduk dengan tanah pada
saat pengolahan tanah untuk ta-
naman berikutnya kecuali pada
saat tanaman kedelai jerami pa-
di digunakan sebagai penutup
tanah (mulsa).

Sisa panen dipotong-potong dan
diaduk dengan tanah pada saat
pengolahan tanah untuk tanaman
berikutnya.

Sisa panen dikomposkan selama
satu musim kemudian dikembali -
kan ke petak percobaan dan di-
aduk dengan tanah pada saat
pengolahan tanah.

546



15 cm. Varietas tanaman yang digunakan

ialah Atomita I dan kedelai Orba. Pupuk

P dan K diberikan sebagai pupuk dasar

dengan takaran 20 kg P90,- dan 60 kg K?0

per hektar.

Pengamatan percobaan dilakukan

icrhadap bobot bahan kering yang dipro-

duksi tanaman padi musim hujan (MH),

padi musim kemarau (MK) dan kedelai

serta keefisienan penggunaan pupuk N

oleh Canaman dan ketersediaan hara ni-

trogen dalam tanah dengan teknik peng-

enceran isotop (6). Untuk itu, dalam

percobaan ini digunakan pupuk urea ber-

tanda yang mengandung ekses atom N

satu persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan produksi bahan

kering dari padi musim hujan (MH), padi

musim kemarau (MK), dan kedelai disaji-

kan di Tabel 2. Pengembalian sisa panen

(SP) maupun takaran pupuk N tidak ber-

pengaruh nyata terhadap bobot gabah ke-

ring yang dihasilkan oleh padi musim

hujan maupun padi musim kemarau. Hal

ini diduga karena kandungan nitrogen

tanah percobaan cukup (0,23%) sehingga

tidak terpengaruhi perubahan jumlah N

dalam tanah yang tersedia bagi tanaman

baik oleh mineralisasi atau imobilisasi

N dalam proses perombakan bahan organik

dari sisa panen maupun karena pemupuk-

Tabel 2. Produksi bahan kering padi musim hujan (MH), padi
musira kemarau (UK), dan kedelai.

Pengelolaan
Sisa panen (SP) -

1. - SP
2. • SPAM
3. + SPA
4. + SPK

Uji F :
SP
N
SP x N
K.K., %

1. - SP
2. + SPAM
3. + SPA
4. + SPK

Uii F :
SP
N
SP x N
K.K., '-.

Padi

90 N

538S
5499
5500
5508

TN
TN
TN
14,

5923
6136
6314
6290

TN
TN
TN
9,5

MH

135 N

5557
5643
5490
5518

2

6551
6238
6458
6276

Padi MK

90 N 135 N

fke.ha"1)

Gabah atau biji

4626
4923
4731
4925

4788
49 25
4836
4966

TN
TN
TN
5,9

Jerami atau stover@

4066
4322
4422
4861

4327
4341
4790
4790

*

TN
TN
8,7

Kedelai

90 N

739
1217
1202
1114

1267
1644
1326
1468

135 N

861
1164
1192
U88

**
TN
TN
14,2

1297
1646
1381
1S04

fc*

TN
TN
15,2

TN = Tidak nyata; ** = Nyata pada P « 0,01; * = Nyata pada P
§ = Bagian tana/nan kedelai di atas tanah kecuali b i j i

0,05
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an. Walaupun demikian, pertumbuhan padi

musim kemarau tampaknya dipengaruhi

oleh pengelolaan sisa panen. Hal ini

terlihat dari peningkatan produksi je-

r;jmi jika sisa panen dikembalikan ke

peCak percobaan. Pengaruh sisa panen

yang dikomposkan satu musim cenderung

lebih baik dari cara pengembalian sisa

panen yang lain.

Pengembalian sisa panen baik yang

telah dikomposkan selama satu musim

atau yang masih segar secara nyata me-

ningkatkan produksi biji kedelai lebih

dari 40 persen dibandingkan jika sisa

panen diangkut ke luar petak percobaan.

Pemanfaatan jerami padi sebagai penutup

tanah (mulsa) pada saat tanaman kedelai

cenderung memperlihatkan pengaruh yang

lebih baik kepada pertumbuhan kedelai

dibandingkan cara pemanfaatan sisa pa-

nen yang lain. Hal ini diduga karen..

pengaruh jerami padi terhadap struktur

tanah, kelembapan tanah, dan mungkin

iklim mikro sehingga tercipta keadaan

lingkungan lebih sesuai bagi pertumbuh-

an kedelai serta berbagai jasad renik

yang hidup di dalam tanah.

Pengamatan terhadap pengaruh cara

pengelolaan sisa panen terhadap serapan

N dan ketersediaan N dalam tanah pada

dua takaran pemupukan nitrogen disaji-

kan di Tabel 3 dan 4. Serapan N total

Tabel 3, Serapan N total dan N pupuk oleh padi musim hujan (MH) dan
padi musim kemarau (MK) pada pemupukan 90 dan 135 kg N ha*'-.

Pengelolaan
sisa

1. -

3 . •
4 . +

Uji
SP
N
SP x
K.K.

1. -
2 . -
3 . +
4 . +

gii-!
N
SP x
K.K.

p a n e n (SP]

SP
SPAM
SPA
SPK

F :

N
. °--

SP
SPAM
SPA
SPK

N

Padi

90 N

106,0
112,6
105,4
118,0

TN
**
TN
6,7

22,9
18,1
15,7
18,1

**
**
TN
8,8

m

135 N

118,8
121,6
114,4
114,8

28,5
26,2
23,2
23,7

90

(kg

N

97
109
107
111

N

23
17
?6
15

Padi

N

MK

135

N ha"1!

total

,8
,2
,3
,4

**
**
TN

4,6

pupuk

.5

.2
,1
.8

(c*

* *

TN
8,0

J

108
114

mi117

34,
21,
21.
16,

N

,0
,0
,9
,0

,5
3
5

,9

90

46
82
73
70

N

,2
,7
,4
,7

Kedelai

i

# *

TN
TN

16,6

-

135 N

54
70
73
73

,2
,4
,0
,0
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padi musim hujan maupun padi musim

kemarau dipengaruhi oleh takaran pupuk

nitrogen. Zat hara N yang diserap ta-

takaran N yang dipupukkan, maka dapat

dinyatakan bahwa kenaikan serapan N to-

tal yang terjadi akibat pengembalian

Tabel 4. Ketersediaan N dalam tanah.

Pengelolaan
sisa panen (SP) .

- SP
+ SPAM
+ SPA
+ SPK

Uji F :
SP
N

•SP x N
K.K., %

90

327
472
516
502

Padi

N

**
**
TN
7,8

m

135 N

335
492
533
519

Padi

90 N

(leg N ha 1

284
484
511
549

**
**
**

9,8

MK

135 N

@

294
574
574
676

Rata-rata

310
506
534
562

@ = kg N ha setara urea
** = Nyata pada P < 0,01
TN = Tidak nyata

naman menjadi lebih banyak jika takaran

pupuk nitrogen meningkat. Sels'n itu,

serapan N total padi musim kemarau juga

dipengaruhi oleh pengelolaan sisa pa-

nen. Berbagai cara pengembalian sisa

panen ke petak percobaan secara nyata

meningkatkan jumlah N total yang dise-

rap tanaman. Pada padi musim hujan juga

terlihat kecenderungan serupa, walaupun

tidak sejelas pada padi musim kemarau.

Pengembalian sisa panen selain me-

ningkatkan serapan N ternyata juga me-

ningkatkan ketersediaan N di dalam ta-

nah (Tabel 4). Analog dengan meningkat-

nya serapan N total karena meningkatnya

sisa panen disebabkan oleh kenaikan

kandungan N tanah yang tersedia bagi

tanaman. Peningkatan jumlah N tersedia

di tanah yang disebabkan oleh pengemba-

lian sisa panen ke petak percobaan bu-

kan disebabkan oleh mineralisasi N yang

terjadi selama proses perombakan sisa

panen, yaitu salah satu tujuan yang

ingin dicapai dari pemanfaatan kembali

sisa tanaman yang tidak dipanen. Hal

ini tampak jelas dari data pengatnatan

serapan N pupuk (Tabel 3). Berbagai ca-

ra pengembalian sisa panen selalu ber-

akibat kepada penurunan jumlah N pupuk

yang diserap tanaman. Fakta tersebut
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r:iembuktikan bahwa dalam proses perom-

bakan bahan organik dari sisa panen

terjadi imobilisasi N, bukan minerali-

sasi N, sehingga ketersediaan N dalam

fnnah (N pupuk dan N tanah) berkurang.

Karena peningkatan ketersediaan N tanah

bukan disebabkan oleh proses minerali-

sasi bahan organik sisa panen, maka ha-

rus ada proses lain yang menyebabkan

naiknya kandungan N tanah. Proses yang

dimaksud ialah fiksasi N. non simbiotik

oleh jasad renik heterotrop. WADA dkk.
(7) dan KIMURA dkk.(8) mengemukakan

bahwa faktor penting yang mengendalikan

fiksasi N secara simbiotik di tanah

sawah ialah tingkat reduksi (Eh) dan

kandungan bahan organik yang dapat di-

rombak. Jerami dan akar padi memainkan

peranan ganda di tanah sawah, yaitu

menyediakan substrat metabolisme se-

hingga jumlah populasi jasad renik he-

terotrop penambcit NL udara dan enzim

nitrogenase meningkat (8, 9) dan tne-

rangsang keadaan reduksi sehingga ter-
cipta lingkungan yang cocok bagi ak-

tivitas enzim nitrogenase (8). PANICH-

SAKPATANA dkk.(10) juga mengemukakan

bahwa kegiatan fiksasi N_ di tanah sa-

wah berkorelasi sangat erat dengan Eh

atau pH, kandungan karbohidrat larut,

dan konsentrasi Fe . Hasil penelitian

(10, 11) menunjukkan aktivitas fiksasi

N tcrutama ..terjadi di lapisan reduksi

dari horizon Apg sebelah bawah; seresah

organik dan akar padi merupakan lokasi

sempit di mana fiksasi N. berlangsung

s;jnj>at akti. f.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan se-

lama satu tahun pola tanam padi-padi-

kedelai, pemanfaatan kembali sisa panrn

dapat menaikkan produksi biji kedelr*;

kering lebih dari 40 persen daripada

jika sisa panen diangkut keluar petak

percobaan. Hal ini diduga karena sisa

panen dapat memperbaiki struktur tanah

dan meningkatkan kemampuan tanah meme-

gang air sehingga kelembapan tanah da-

pat dipertahankan lebih lama serta mem-

pengaruhi iklitn mikro bagi pertumbuhan

kedelai maupun jasad renik tanah. Wa-

laupun tidak berpengaruh terhadap hasil

padi, pengetnbalian sisa panen dapat me-

ningkatkan serapan N total dan kandung-

an N dari tanah. Kenaikan jumlah N ter-

sedia diduga kuat karena pengembalian

sisa panen mengakibatkan meningkatnya

populasi jasad renik heterotrop dan

jumlah nitrogenase serta merangsang

terciptanya keadaan reduksi di tanah

sawah.

Selain mempengaruhi serapan N to-

tal dan kandungan N tanah, pengembalian

sisa panen mengakibatkan menurunnya se-

rapan N pupuk. Hal ini diduga karena

selama proses perombakan bahan organik

terjadi imobilisasi N sehingga jumlah N

pupuk yang tersedia bagi pertumbuhan

tanaman berkurang.
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PERANAN SERESAH DAN PEMUPUKAN N DI DALAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN JAGUNG

M.M. Mitrosuhardjo*, N. Abdullah"
H.W. Sirwando*, dan N. Sumarna*

W.H. Sisworo*,

ABSTRAK

PERANAN SERESAH DAN PEMUPUKAN N DI DALAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG. Suatu percobaan
lapangan untuk metnpelajari peranan seresah dan pemupukan N di dalam usaha peningkatan produksi dan
serapan N-total melalui perbaikan kelembapan tanah dilakukan pada tanah latosol Pasar Jumat, Jakarta
Selatan pada musim kemarau 1985. Seresah diberikan dalam 3 takaran yaicu 2,5; 5,0; dan 7,5 ton baCang
jagung kering/ha, serta kontrol tanpa seresah. Pupuk N diberikan dalam takaran 90 kg N/ha dalaro bentuk
urea, dan kontrol tanpa pupuk N. Kelembapan tanah dipantau dengan Neutron Probe model 3222 buatan
Troxler Laboratories. Hasil percobaan roenunjukkan bahwa pemberian seresah memperbaiki pertumbuhan,
menaikkan produksi biji dan bahan kering tanaman serta serapan N-total. Interaksi perlakuan seresah dan
pemupukan N terlihat dalam perbaikan pertumbuhan, produksi dan serapan N-total, di samping peningkatan
karena pengaruh pupuk N sendiri. Mengenai peranan seresah pada kelembapan tanah secara potensial
meningkatkan kelembapan tanah, tercermin dalam perbaikan pertumbuhan, peningkatan produksi, dan kenaikan
serapan N. Akan tetapi, peningkatan kelembapan dalam tanah tidak tampak akibat adanya peningkatan
cranspirasi pada pertumbuhan yang lebih baik. Interaksi pcranan seresah dan pupuk N pada lahan kering
terlihat dalam peningkatan penyedotan air untuk mengatasi transpirasi.

ABSTRACT

THE ROLE OF MULCHING AND N FERTILIZATION IN INCREASING CORN PRODUCTION. Both mulching and N
fert i l izat ion were applied in an experiment for increasing corn production in suitable soi l moisture
condition. Three le lvels of mulch, 2.5; 5.0; 7.5 ton corn straw/ha and control without mulch were given.
Urea fert i l izer in the rate of 90 kg N/ha and control without N fert i l izer were applied Neutron Probe
type 3222 made of Troxler Laboratories was user in monitoring soi l moisture. The experimental results
showed that mulching gave good effect in increasing plant growth, corn production and total N uptake.
Interaction of mulching and N fert i l izat ion were observed in increasing of plane growth, corn
production, dry matter production and total N uptake, beside effect of N fert i l izat ion i t se l f .
Interaction of both factors were also observed in total amount of water storaged mainly in shallow layer
in dry soi l condition

PENDAHULUAN

Dalam budidaya pertanian di lahan

kering, kekurangan air merupakan masa-

lah yang sering dihadapi. Oleh karena

itu, pengelolaan lahan kering untuk

pertanian perlu disertai dengan usaha

pengawetan air dan pemilihan jenis ta-

naman yang sesuai. Pengawetan air ber-

tujuan untuk menghambat laju evaporasi

air dari permukaan tanah, sedangkan pe-

milihan jenis tanaman dengan maksud

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

agar usaha pertanian dapat berhasil ba-

ik. Oleh karena i tu, tanaman palawija

berumur pendek atau genjah merupakan

pilihan yang ideal.

Kehilangan air dari lapisan tanah

permukaan dapat terjadi bukan hanya me-

lalui evaporasi, melainkan juga mela-

lui transpirasi air oleh tanaman, di

samping aliran air permukaan atau run

off dan drainase air ke dalam tanah ( I ,

2). Kehilangan air melalui evaporasi

dan transpirasi yang biasa disebut eva-

potranspirasi itu merupakan kehilangan

air utama pada lahan kering, terutama
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(l.jl.itu kunm waktu Lidak turun hujan.

Besarnya evapottanspirasi sejalan de-

nf;.jn besarnya tanaman, kandungan air

Uin.ili permukaan, dan besarnya serap-

• ir nuirisi oleh tanaman. Sesuai dengan

II.^LI penelitian M.M. MITROSUHARDJO

(1983), evapotranspirasi atau konsumsi

air oleii lanaman semakin besar dengan

makin besarnya kandungan air selama ae-

raso tan.jh belum inenjadi faktor peng-

hambat bagi percumbuhan tanaman (3).

Oleh karena itu, keberhasilan usaha

menghambat evaporasi air dari permukaan

tanah tercermin pada baiknya pertumbuh-

an, besarnya pToduksi bahari Bering ta-

naman dan pada hasil serapan nutrisi

(3, 4).

Penutupan permukaan tanah dengan

seresah adalah salah satu usaha meng-

hambat laju evaporasi. Dalam hal peng-

gunaan seresah sebagai penutup tanah,

hasil penelitian M.M. MITROSUHARDJO

(1985) menunjukkan bahwa pemberian se-

resah dengan takaran 2,5; 5,0; dan 7,5

ton jerami kering/ha n;enghasilkan ke- -

naikan produksi tanaman kedeiai dan ja~

gung. Produksi tertinggi dicapai pada

pemberian 5,0 ton .seresah/ha. Akan te-

tapi , pengaruli seresah sendiri terliadap

banyaknya air yang tersimpan pada tanah

Japisan permukaan tidak tampak jelas. •

Agaknya air lebih banyak terkuras me'Ja-

lui evapotranspi r;]fi i pada taraf sere-

.sah yang lebih tinngi- Hal ini sejclan

devsftan hesavnya v>t"rtumtiuU;in Uaamaa,

produksi, dan ser.ip.'.in nutrisi pada ta-

raf seresah lebih tinggi (4). Peneliti-

an Z.S. W1BOWO (1985) yang mempelajari

pengaruh pemberian mulsa atau seresah

pada tanaman teh menunjukkan hasil y^:-..

sesuai dalarr. peningkatan produksi rii- i

pucuk petik, dan prosentase kandungaii N

dalam tanah (5).

Kebutuhan tanaman akan nutrisi

umumnya dipenuhi dengan penambahan pu-

puk, mengingat kandungan nutclsi tanah

khususnya unsur mikro terraasuk N, P,

dan K tidak terscdia dalam jumlah yang

memadai. Di lahan kering pemupukan ti-

dak selamanya dapat meningkatkan pro-

diaksi. Catena keVvarangan air akan Ttie-nga-

kibatkan adanya tekanan kekeringan pada

tanaman yang merugikan (3). Oleh karena

itu, mempertahankan kelembapan tanah

pada lahan kering yang dipupuk, m<=rupa-

kan usaha yang baik untuk dilakakan.

Interaksi pengaruh pemupukan dan kan-

dungan air dalam profil tanah diharap-

kan mendukung keberhasilan usaha peri.o-

nian di lahan kering. Untuk mewujudkan

harapan ini kandungan air dalam pfi.fi')

tanah perlu dipant.au. Neutron ii.obo

adalah alat y.ing dapat digunakan untuk

keperluan ini (6) .

BAHAN DAN METODE

Suatu percobaan lapangan telah di-

lakukan puda tanah latosol Pasar Juin-

at, Jakarta Selatan, pada ir,;jsim k.-ma--

rau 1985. Percghaan ini dilakukan unu.-k

wendapatkiin \ntormasi. peagaruh scrcsah

dari balang jagung kering dan pemupukan
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N terhadap pertumbuhan tanaman |;igung,

produksi, dan serapan N-total serta ba-

ny.'iknya air yang tersimpan di dalum ta-

nah lapisan permukaan. Rancangan acak

kciompok digunakan dalam percobaan ini.

T i ga takaran seresah diujikan, masing-

iiwsing 2,5; 5,0; dan 7,5 ton/ha serta

porlakuan kontrot tanpa menggunakan

seresah, sodangkan takaran N diberikan

sobanyak 90 kg N/ha dalam bentuk urea,

di samping perlakuan (control tanpa pe-

mupukan N. Percobaan dilakukan dalam 3

kpiompok lokasi. Keseimbangan nutrisi

tanah dijaga dongan pemberian pupuk P

sobanyak 4 5 kg P/ha dalam bent.uk TSP

dan pupuk K sebanyak 45 kg K 0/ha dalam

bontuk KC1. Kelembapan Canah dipantau

rl origan Neulron Probe model 3222 buatan

Troxler Laboratories, pada kedalaman

20; 40; dan 60 cm pada inas ing-mas i ng

plot. Sebagai Lanaraan percobaan diguna—

kan jagung varietas Arjuna, yang dita-

nam dengan jar ale 50 x 50 era pada ma-

tt ing-masing plot borukuran 2 x 2 in. Ta-

n.iman dipanon pada nmur \'i minggu se-

Cr-Jah tanam dcng.jn raonyis;jkan umaman

( r • p L .

Parameter yang diamati yaitu ting-

gi tanaman pada saat panen, bobot ke-

ring biji, bobot kcring tanaman (bagian

tanaman di atas tanah), .serapan N-total

da lam biji dan tanauuin, serta banyalc-

..ya air yang tersinipan dalam profil

tanah, pada saat tanaman berumur 3, 5,

7, 9, II, dan I'j minggu. Dengan mela-

f;iij':.-• ii penjMirangan juinlah air Lersimpan

dalam tanah atau water storage dengan

jumlah air tersimpan dalam tanah pada

kondisi hatas berubah warna atau soil

colour change akan diperoleh jumlah air

dalam tanah lapisan permukaan yang da-

pat dimanfaatkan oleh tanaman. Kandung-

an batas berubah warna tanah ditentukan

dengan melakukan analisis laboratoriurn

(7). Data curah hujan selatna pertumbuh-

an tanamon diambil dari lokasi pengama-

tan curah hujan terdekat yang jaraknya

sekitar 200 m dari lokasi percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

VeAanan SzAuak dan Vupuk N pada

PeAbcukan PeAtmbuhan. Penutupan sere-

sah pada permukaan tanah yang ditanami

jagung memberikan pengaruh positif pada

perbaikan pertumbuhan tanaman. Pengaruh

nyata terlihat pada tinggi tanaman.

Tanaman yang tumbuh pada tanah yang

tertutup seresah tampak jelas lebih

tinggi daripada kontrol tanpa seresah,

bahkan tanaman yang tumbuh pada tanah

yang dibcri seresah takaran tinggi, 7,5

ton/ha jauh lebih baik pertumbuhannya,

TabeL 1. Pengaruh pemupukan N pada ta-

karan 90 kg N/ha sangat nyata menyebab-

kan kenaikan tinggi tanaman, Tabel 2.

Interaksi pengaruh seresah dan pemupuk-

an N terLihat jelas antara tanaman kon-

trol tanpa seresah tanpa pemupukan N

dan setiap perlakuan seresah dengan ta-

karan 2,5; 5,0; dan 7,5 ton/ha, lebih-

lebih pada perlakuan seresah bersama-

sama dengan pemupukan N dengan takaran
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90 kg N/ha, Tabel 3.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan

bahwa peranan seresah cukup besar di

clalam memperbaiVi pertumbuhan tanaman

di lahan kering. Peranan ini menjadi

lebih menyolok pada lahan yang juga

mendapat pemupukan, khususnya N.

SCJieAah dan Vupuk N pada

ii Hfiodixki><L. Perlakuan seresah

memperlihatkan dampak positif pada pe-

ningkatan produksi biji dan bobot ke-

ring tanaman. Kenaikan produksi terli-

hat jelas antara perlakuan seresah dan

kontrol, dan antara perlakuan seresah

takaran tinggi 7,5 ton/ha, dan takaran

sedang dan rendah, yaitu 5,0 dan 2,5

ton/ha, Tabel 1. Pemupukan N sebanyak

90 kg N/ha sangat nyata menaikkan pro-

duksi, Tabel 2. Interaksi pengaruh per-

lakuan dan pemupukan jelas terlihat.

Tanaman yang diberi 90 kg N/ha dan tum-

buh pada tanah yang diberi seresah

menghasilkan produksi biji dan bahan

kering lebih tinggi daxipatla tanaman

yang cidak dipupuk N, apalagi bila di-

bandingkan dengan tanaman yang tidak

mendapatkan perlakuan seresah perbeda-

annya semakin mencolok, Tabel 3.

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa

peranan seresah cukup besar untuk me-

rtingkatkan produksi tanaman di lahan

kering. Peranan seresah mencolok terli-

hat pada takaran tinggi, 7,5 ton batang

jagung kering/ha. Adanya peranan sere-

sah yang sangat positif ternyata

merupakan hasil saling pengaruh-mera-

pengaruhi antara perlakuan seresah dan

pemupukan N, sedatigkan pemupukan N sen-

diri cukup jelas menaikkan produksi

apalagi bila lahaft kering, vang, <*H\M

kan untuk usaha pertanian diberi bei-

sah. Pemberian seresah merupakan usalia

mempertahankan kelembapan tanah lapisan

permukaan dengan menghambat laju evj-

porasi sehingga kebutuhan air untuk

transpirasi terpelihara dan perbaik-

an pertumbuhan serta kenaikan produksi

adalah akibatnya.

VoAxinan SeA<tt>ak dan Pupuk N pxda Kt~

naikan SeAapan N-totat. Pengaruh pembe-

rian seresah adalah positif pada ke-

naikan serapan N-total tanaman, baik

yang terlihat pada biji maupun bahan

kering tanaman. Kenaikan serapan N-to-

tal dapat dicapai dengan pemberian se-

resah; Pemberian seresnh takaran tinggi

7,5 ton/ha, menghasilkan kenaikan yang

mencolok. Perbedaan nyata pada kenaikan

serapan N-total juga terlihat antara

pemberian seresati takaran 7,5 ton/ha

dan takaran yang lebih rendah, yaitu

5,0 ton/ha, dan 2,5 ton/ha, Tabel 1.

Pemberian N dengan takaran 90 kg N/ha

sangat nyata menghasilkan kenaikan se-

rapan N-total dalam biji dan seluruh

tanaman, Tabel 2. Interaksi pengaruh

perlakuan seresah dan pemupukan N ter-

lihat jelas pada peningkatan serapan

N-total. Serapan N-total pada tanaman

yang dipupuk N sebanyak 90 kg N/ha dan

tumbuh pada lahan kering berseresah je-

las lebih banyak daripada tanaman kon-
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trol tanpa N dan tanpa seresah. Se-

dangkan bila dibandingkan dengan perla-

kuan kontrol N yang mendapatkan perla-

kuan seresah kenaikannya juga cukup

jo las, baik mengenai serapan N-total

dalam biji maupun tanaman, Tabel 3.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan

adanya peranan seresah yang sangat be-

sar di dalam peningkatan serapan N-to-

tal oleh tanaman di lahan kering. Ta-

karan seresah tinggi, 7,5 ton/ha membe-

rikan pengaruh yang mennolok pada kena-

ikan serapan N-total. Pemberian seresah

bersama-sama dengan pemupukan N jelas

memperlihatkan adanya saling pengaruh-

mempengaruhi di dalam peningkatan se-

rapan N-total baik di dalam biji maupun

tanaman. Pemupukan N sendiri mengha-

silkan kenaikan serapan N-total, lebih-

lebih setelah mendapatkan perlakuan

scresah. Pemberian seresah menghatnb^L

laju evaporasi sehingga kebutuhan air

untuk transpirasi terjamin, akibatnya

perbaikan pertumbuhan, kenaikan pro-

duksi, dan peningkatan serapan N-total

dapat dicapai.

Vojvanan SeAUah dan Pupuii W pada

Bantjaknya kin. liAAhnpan datam Tanali La-

pikan PeAmukaan. Pemberian seresah ti-

dak memperlihatkan pengaruh langsung

terhadap banyaknya air yang tersimpan

di dalam tanah lapisan permukaan sete-

bal 30 dan 70 cm pada saat pengamatan

dilakukan, Tabel 4. Sedangkan mengenai

pemberian pupuk N sebanyak 90 kg N/ha

memberikan pengaruh terhadap pengurasan

atau penyedotan air dari dalam tanah

jelas lebih banyak oleh tanaman sehing-

ga kandungan air dalam tanah lebih ren-

dah. Hal ini terlihat terutama sampa,

kedalaman tanah 30 cm sejak tanaman

jagung berumur 5 hingga 1 1 minggu, se-

dang sampai ked.alaman 70 cm perbedaan

setelah tanaman berumur I 1 minggu, Ta-

bel 5 dan 8. Interaksi pengaruh seresah

dan pemupukan N terlihat pada pengu-

rasan air, terutama pada air tersimpan

pada tersimpan dalam lapisan tanah per-

mukaan setebal 30 cm yang jelas terli-

hat sejak tanaman berumur 3 hingga I 1

minggu, dibandingkan dengan pada tanah

lapisan permukaan setebal 70 cm yang

terlihat sejak tanaman berumur 7 hing-

ga 1 I minggu, Tabel 6 dan 9. Penurunan

jumlah air tersimpan dalam tanah lebih

banyak terjadi pada perlakuan seresah

takaran tinggi yang mendapatkan pemu-

pukan N takaran 90 kg N/ha.

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa

pemberian seresah secara potensial mem-

punyai dampak positif dalam peningkatan

kelembapan tanah. Akan tetapi, pening-

katan kelembapan tanah tidak terlihat,

bahkan yang terlihat adalah penurunan

jumlah air yang tersimpan di dalam ta-

nah sejalan dengan perbaikan pertumbuh-

an, kenaikan produksi dan serapan N-to-

tal. Hal ini menunjukkan adanya kena-

ikan transpirasi yang jauh lebih ting-

gi pada lahan tertutup seresah, sejalan

dengan perbaikan pertumbuhan tanaman.

Akan tetapi, keadaan tersebut tidak
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dapat diimbangi oleli laju aliran dari

lapisan tanah yang lebih dalam sehingga

U-rjadi penyedotan atau pengurasan air

v.jng tersimpan dalam lapisan tanah per-

imiUnun. Penyedotan air lebih besar ter-

jddi pada lahan kering tertutup seresah

takaran tinggi dan mendapatkan pemupuk-

an N.

Curah hujan dalam kurun waktu per-

tumbuhan tanaman tertera pada Tabel 10.

Curah hujan pada selang waktu pengamat-

an kandungan air dalam tanah dilakukan

menunjukkan penampakan yang sejalan

dengan banyaknya air tersimpan dalam

profil tanah; pada selang waktu penga-

matan dengan distribusi air hujan lebih

banyak juga lebih banyak air yang ter-

simpan dalam profil tanah. Keadaan ada-

lah sebaliknya pada selang waktu tidak

ada hujan atau curah hujan sedikit.

Banyaknya air tersimpan dalam ta-

nah yang dapat dimanfaatkan tanaman,

yaitu air tersedia, adalah hasil peng-

urangan antara banyaknya air tersimpan

dalam tanah dan air tiddk tersedia yang

didekati dengan air tersimpan pada

I nnali dalam kendaan bat as berubah warna

I I T I ili.il p.id.i (;.iinl).ir I d.in Z. Air tor-

.•'• i n i p - i n p . u l . i k < •. i < I. i. 111 h . i l . i . 1 , I x ' i i i l i . i l i w . i r n . i

il.il.nn l.'in.'ih I .ip i s.'in p r r i m i k . j . m s r l e b . i l

30 dan 70 cm mas ing-mas ing 8 1 dan 189

mm. Ternyata jutnlah air tersedia dalam

kurun waktu pertumbuhan tanaman ber-

kisar antara 40 sampai 89 mm dan antara

12 1 sampai 234 mm, masing-masing di

dalam tanah lapisan permukaan setebal

30 dan 70 cm. Jumlah ini jauh lebih

rendah dari kebutuhan konsumsi air atau

evapotranspirasi tanaman palawija sela-

ma kurun waktu pertumbuhannya (3). 0 ;•.->.

karena itu, adanya usaha untuk men

hambat laju evaporasi sangat menunjuk-

kan dampak positif untuk pertumbuhan

tanaman.

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan ini dapat di-

tarik beberapa kesimpulan.

1 . Pemberian seresah mempunyai dampak

positif dalam perbaikan pertumbuhan,

kenaikan produksi biji dan bahan ke-

ring tanaman serta serapan N-tota!

oleh tanaman jagung.

2. Interaksi dampak positif dari perla-

kuan penutupan seresah dan pemupukan

N dengan takaran 90 kg N/ha meng-

hasikan perbaikan pertumbuhan, kena-

ikan produksi dan serapan N-total

oleh tanaman. Hasil terbaik terlihat

pada pemberian seresah takaran ting-

gi bersama-sama dengan pemberian 90

kg N/ha

3. Pembori'an seresah secara potensi-

;i I mcinpnriyn i (l.nnp.ik posit if cl.~il.ini

pin i nf.lt.il .in Ice I cnib.ip.in . I'cii inj-k.il -

;in kcJ cinbap.'Jii tanaii tidak terlih.K

langsung, tetapi tercermin dalam

perbaikan pertumbuhan, kenaikan pro-

duksi dan serapan N-total oleh ta-

naman .

4. Interaksi dampak positif dari per-

lakuan penutupan seresah dan pemu-
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pukan N Cerlihat jelas dalam penu-

runan jumlah air tersimpan dalam ta-

nah akibat penyedotan air oleh ta-

naman untuk mengatasi kebutuhan air

untuk transpirasi. Penyedotan lebih

banyak terjadi pada tanah yang men-

dapatkan penutupan seresah takaran

tinggi bersama-sama dengan pemupukan

90 kg N/ha, sejalan dengan perba-

ikan pertumbuhan, kenaikan produksi

dan serapan N-total oleh tanaman.

5. Perbedaan nyata jumlah air tersimpan

pada profil tanah terlihat lebih

jelas pada profil tanah permukaan

setebal 30 cm daripada profil tanah

permukaan setebal 70 cm. Perbedaan

nyata terlihat sejalan dengan utnur

tanaman dan selang waktu tidak atau

sedikit turun hujan. Interaksi peng-

aruh seresah dan pemupukan N memper-

lihatkan pengaruh yang lebih jelas

daripada masing - masing faktornya

sendiri.
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label 1. Rata-rata tinggi tanaman, produksi b i j i , bahan kering
tanaman, serapan N-total pada b i j i dan tanaman di da-
lam perlakuan pemberian seresah.

Perlakuan
seresah

. o.. .ton/ha

0

2,5

5,0

7,5

KK
BNT (0.05)
BNJ (0.05)

Tinggi
tanaman

. . .cm..

120,9

155,8

149,9

164,8

16,4%
30,0
40,6

Biji

0,777

1,110

1,110

2,109

44,1%
0,697
0,944

Produksi

Bahan kering

. . . . ton/ha . .

2,775

4,463

4,327

6,489

32,5%
1,814
2,458

Serapan

Biji

ke;

10,86

16,30

16,72

31,83

46,4%
10,89
14,75

N-total

Tanaman

'ha

26,54

40,84

45,04

63,44

36,6*
19,92
26,99

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman, produksi b i j i dan bahan kering
tanaman, serapan N-total dalam b i j i dan bahan kering ta -
naman di dalam perlakuan pemupukan N.

I'erlakuan
pemupukan
N

. . .kg N/ha

0

90

KK
BNT (0.05)
BN.J (0.05)

Tinggi
tanaman

. . cm...

132,6

163,1

16,4%
21,2
21,2

Biji

0,bl4

2,039

44,1%
0,493
0,492

Produks i

Bahan kering

. . . . t on /ha

2,691

6,336

32,5%
1,283
1,281

Serapan

Biji

kg

7,02

30,83

46,4%
7,70
7,69

N-total

Tanaman

N/ha. ..

23,17

64,76

36,6%
14,09
14,07
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label 3. Rat a-rat a t inggi tanaman, produksi b i j i dan bahan kering tanaman, ser ta
serapan N-total pada b i j i dan bahan kering tanaman di dalam perlakuan
seres all dan peniupukan N.

Pemupuk

. . Ac N

0

90

KK
BNT (0.
BNJ (0.

Perlakuan

an N Seres all

/ h a . . . • , .ton/ha

0

2,5

5,0

7,5

0

2 5

5,0

7,5

05) interaksi
05) interaksi

Tinggi
tanarnan

. .cm.. ,

93,6

145,3

140,3

151,4

148,3

166,3

159,6

178,2

16,4%
42,2
69,7

0,175

0,459

0,273

0,151

1,382

1,762

1,947

3,066

44,1%
0,985
1,620

Produksi

Bali an kering

,. . .ton/ha

1,397

2,885

2,253

4,227

4,153

6,040

6,400

8,750

32,5%
2,565
4,220

.War

Biii

2,73

5,69

4,12

15,53

18,99

26,91

29,31

48,12

46,4%
15,40
25,33

>a:i N'- total

Bahan kering

kg N/ha

11,89

23,32

18,29

39,18

41,19

58,37

71,79

87,69

36,6%
28,77
46,34



Tabel 4. Banyaknya air dalam tanah permukaan setebal 30 cm yang
ditanami jagung mendapatkan perlakuan seresah bertaraf,
pada umur 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 minggu.

Perlakuan
seresah

...ton/ha..

0

2,5

5,0

7,5

Banyaknya air

3 mgg*

166

' 164

163

160

5 mgg*

155

159

160

158

dalam tanah permukaan, 0

7 mgg*

147

147

152

141

9 mgg*

.nun air...

138

131

137

131

11 mj

149

149

146

147

- 30 cm

jg* 13 mgg*

167

162

163

160

KK 5,4% 8,0% 9,3% 7,3% 7,0% 7,3%
BNT (0.05) - - - • -
* Umur tanaman dalam minggu

Tabel 5. Banyaknya air dalam tanah permukaan setebal 30 cm yang
ditanami jagung mendapatkan perlakuan pupuk N bertaraf,
pada umur 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 minggu

Perlakuan
pupuk N

...kg N/ha

0

90

Banyaknya air

3 mgg*

165

161

5 mgg*

165

151

da lam

7 mgg

154

139

tanah permukaan

* 9 mgg* 11

..mm air

141

127

, 0 -

mgg*

155

140

30 cm

13 mgg*

167

159

KK 5,4% 8,0% 9,3% 7,3% 7,0% 7,3%
BNT (0.05) 11 12 9 9 -
* Umur tanaman dalam minggu
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l a b e l 6. Banyaknya a i r dalam tanah permukaan se teba l 30 cm yang ditanami
jagung dengan perlakuan seres ah dan pupuk N bertaraf, pada umur
3, 5 , 7, 9, 11, flan 13 minggu.

1'upuk

0

90

KK
BNT

Perlakuan

N Seres ail

N'ha ton/ha

0

? c

5,0

7 ,5

0

2 , 5

5 , 0

7 ,5

ii::n

•"• ' " ! • ; " *

170

i 70

155

165

162

158

1 70

154

tyaknya a i r

5 nig,»*

162

J70

1G0

3 70

148

147

160

147

•;. s,o%
22

dalam tanah

7 mgg* 9

155

157

153

152

1 38

1 3 /

150

130

9,3%
24

permukaan

mgg* 11

146

140

136

141

129

122

138

121

7,3%
17

. o -

mgg*

154

162

148

156

144

135

14S

137

7,0%
18

30 cm

13 mgg*

170

170

163

164

163

154

164

155

7,3%

Umur tanaman dalam mingi<u

Tab e l 7. liunyaknya a i r CI.-'JMI; tanah permukaan se t eba l 70 cm yang
di.t.'inarni. jav.'u1!-; n.fiidapatkan perlakuan seresah bertaraf,
pada umur 3 , 5 , 7, 9, 11 , 13 minggu.

I'erlakuan
scrosah

t on/ha.

0

2 , 5

5,0

7 ,5

KK
liNT (O.Or,)*
* Urnur tannman

Hanyakn/;: a i r

3 nigs* 5 :.f5K*

417 3!/0.

;;99 :*2

403 f.94

381 .-..'-O

7, (SI !>,4v.

da lam mir!P/;u

dalam tanah

7 mgg* 9

387

377

392

358

10,0%

permukaan, 0 -

"'KB*

a i r

360

343

358

328

9,7%

11 mgg*

376

362

367

349

7,5'

70 cm

13 mgg*

405

384

400

380

\ 8,3%
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Tabel 8. Banyaknya air dalam tanah permukaan setebal 70 cm yang
ditanami jagung mendapatkan pemupukan N bertaraf, pada
umur 3, 5, 7, 9, 11, 13 minggu.

Perlakuan Banyaknya air dalam tanah permukaan, u - 70 cm
pupuk N

. .kgN/ha . .

0

90

KK
BNT (0.05)
* Umur tanaman

5 mgg*

403

398

5 mgg*

400

381

7,6% 9,4%

dalam minggu

7 mgg*

390

367

10,0%

9 mgg*

.mm a i r . . ,

361

333

9,7%

11 mgg*

379

349

7,5%
24

13 mgg*

402

382

8,3%

Tabel 9. Banyaknya air dalam tanah permukaan setebal 70 cm yang ditanami
jagung dengan perlakuan seresah dan pupuk N bertaraf, pada umur
3, 5, 7, 9, 11, dan 13 minggu

Perlakuan

Pupuk N Seresah

. . .kgN/ha . . . ton /ha

0 0

2 , 5

5 ,0

7 ,5

50 0

2,5

5,0

7 ,5

]Banyaknya a i r

3 mgg* 5 mgg*

423

411

390

388

412

388

d ] 6

375

KK 7,
BNT (0.05)
* Umur tanaman dalam minggu

406

409

385

398

386

375

402

362

,6% 9,4%

dalam tanah permukaan, 0 -

7 mgg*

421

394

393

372

373

360

392

344

10,0%
67

9 mgR*

air . . . .

376

362

360

346

34 3

323

355

310

9,7%
59'

11 mgg*

388

389

374

364

365

335

362

334

7,5%
48

70 cm

13 mgg*

414

423

398

394

376

365

401

367

8,3%
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label 10. Jumlah curah hujan dan hari jatuh huj' selang waktu pengamatan
kandungan a i r tanah.

Kurun wakt.u
jf;lang pengarr.atan

Jumlah
curah huj an

Jumlah
hari jatuh hujan

Saat tanam

3 minggu list*

5 minggu hst*

7 minggu hst*

9 minggu hst*

10 minggu hst*

3 minggu hst*

5 minggu hst*

7 minggu hst*

- 9 minggu hst*

- 11 minggu hst"

- 13 minggu hst*

mm a i r

291

145

11

1

95

47

9

4

2

1

3

5

Jumlah 590 24

Hari sesudah tanam
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Gambar 2. Jumlah air dan air tersedia, tersimpan pa-
da tanah lapisan permukaan setebal 70 cm.
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PENGARUH PERGILIRAN TANAMAN TERHADAP HASIL DAN KETERSEDIAAN HARA

Hang H. Sisworo*, dan Havid Rasjir!*

AISSTRAK

PENCARUH PERGILIRAN TANAMAN TERHADAP HASIL DAN KETERSEDIAAN HARA. Suatu percobaan lapang yang
di l.iksinjkaii selama dua tnusira bertujuan mempelajari pengaruh dari jenis tanaman musim pertama terbadap
li.-isiJ canaman musira berikutnya serta ketersediaan hara N dan P da lam tanah. Percobaan terdiri atas
delapan perlakuan diulang enam kali dan diatur dalam suatu rancangan acak kelompok. Dua sitem pergiliran
tanaman diteliti, yaitu tumpanggilir jagung-kedelai dan jagung terus-menerus. Pengaruh pemakaian pupuk P
unt.uk tanaman musim pertama terhadap hasil tanaman berikutnya juga diamati. Dalam percobaan digunakan
pupuk bertanda untuk mengukur fiksasi N, udara oleh dua varietas kedelai dan ketersediaan hara N dan P
di dalam tanah dengan teknik pengenceran isotop. Hasil percobaan menunjukkan pergiliran tanaman
mempengaruhi secara nyata produksi biji, tetapi tidak mempengarulii banyaknya N dan P dalam tanah yang
tersedia bagi tanaman. Jagung yang digilir dengan kedelai menghasilkan biji lebih banyak, kira-kira 22
person daripada yang tidak digilir. Pemupukan P pada tanaman musirc pert.ima menaikkan secara nyata hasil
biji jagung iftsim kedua. Juralah N terbanyak yang ditimbun dalam canaman kedelai 8 1 kg N.ha
diantaranya sehanyak 40 persen diperoleh dari fiksasi.

ABSTRACT ;

THE EFFECT OF CROPPING SEQUENCE ON THE CROP YIELD AND NUTRIENT AVAILABILITY. A two season field
experiment was conducted to study the carry over effect of previous crop on the succeeding crop yield
and plant nutrient (N and P) avai labi l i ty . The experiment consisted of eight treatments were arranged in
a randomized block design with six replications. Cropping sequence was studied that was soybean foUowtci
by corn and a continuous corn system. The effect of added P to the previous crops on the succeeding
crops yield was also observed. Labelled fertil izer were used in this experiment to measure dinitrogen
fixation of two soybean varieties and the amount of available nutrient in the soil by using isotopic
dilution technique. The result obtained showed that corn yield was significantly influenced by cropping
sequence, but available nutrient was not. Corn grown after soybean produced about 22 percent more grain
than those of the continuous corn system. The phosphorus applied^to the f i rs t season crops in creased
significantly the succeeding corn yield. The highest amount of N'accumulation in soybean was 8) kg
N.ha , around 40 percent of the amount was obtained through fixation.

PENDAHULUAN

I.ahan per tan ian dapat digunakan

unLuk salu j e n i s t.-tn.iman secara t e r u s -

monerus at.au untuk lebih satu j e n i s t a -

n.'jinan dengan cara Cumpanggil i r (sequen-

t i a l cropping system) atau cara tum-

pangsari ( in t e rc ropp ing system). Hasi l

p e n e l i t i a n MAGDOFF dan AMADON ( I ) , BAL-

DOCK dan MUSGRAVE ( 2 ) , dan HASTEkMAN

dkk. (3) nienunjukkan penurunan produksi

iaj;ung j i ka ditanam pada satu lokas i

* Pusat Aplikasi Isotop rjan Radiasi, RATAN

secara terus-menerus. Akan tetapi, pro-

duksi jagung dapat jneningkat kembali

jika digilir dengan tanaman legum (2

-6). Selain itu, dalam tumpanggilic ja-

gung dehgan legum, kebutuhan pupuk N

untuk tanaman jagung menjadi berkurang

(3, 6). Menurut REDDY dkk. (6) kebutuh-

an pupuk N tanaman jagung yang ditanam

setelah legum berkurang 18 hingga 68

kg.ha dibandingkan yang ditanam se-

telah gandum atau setelah keadaan bera

(tanpa tanaman). Hal ini menunjukkan

kandungan N dalam tanah meningkat sete-
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lah digunakan untuk tanaman legum. Ber-

dasarkan perkirQan REDDY dkk. (6) tam-

bahan N tanah sebanyak kira-kira 50 kg.

ha berasal dari guguran daun legum.

Selain guguran daun, akar, dan bintil

.ii-iga berperan dalara penambahan N tanah.

Tanaman legum memiliki kemampuan

mengikat N2 udara secara simbiotik.

THURLOW dkk. (7) memperkirakan N udara

yang dapat difiksasi oleh tanaman kede-

lai sebanyak 159 sampai 3i1 kg N.ha"1.

atau 74 hingga 80 persen dari seluruh

kebutuhan N tanaman. Karena tidak semua

bagian tanaman kedelai dipanen, maka

sebagian dari N tanaman kembali ke

tanah. Dengan demikian status N dalam

tanah meningkat. Selain meningkatkan

kandungan N tanah, menurut BALDOCK dkk.

C4) dan HASTERMAN dkk. (5) pengaruh la-

in dari tanaman legum terhadap berikut-

nya ialah : (i) perbaikan sifat fisik

tanah; (ii) menghilangkan bahan peng-

hambat tumbuh dalam sistem tanam satu

jenis tanaman terus-menerus; (iii) se-

lain N, dalam sistem tanaman 2egurrr

mongandung bahan lain yang merangsang

pertumbuhan tanaman; dan (iv) mengu-

rangi risiko karena serangan gulma, ha-

ma, dan penyakit.

Tulisan ini menyajikan hasil per-

cobaan lapang yang dilaksanakan selama

dua musim dengan menggunakan teknik

i.sotop, bertujuan mempelajari kemampuan

kedelai mengikat N dari udara serta

pcngaruh jenis itanaman terhadap hasil

tanaman musim berikutnya dan keter-

sediaan zat hara N dan P dalam sistem

tumpanggilir.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan selama dua

musim. Pada musim pertatna percobaan

bertujuan mempelajari kemampuan fiksasi

N_ udara dari dua varietas kedelai,

yaitu Orba dan Lokon yang secara ber-

turut-turut masak pada umur 85 dan 75

hari. Percobaan musitn kedua bertujuan

mempelajari pengaruh jenis tanaman ter-

hadap hasil tanam^n berikutnya serta

ketersecfiaan zat hara N dan P di tanah.

Kedua percobaan dilaksanakan di kebun

Percobaan Sukamandi yang memiliki tipe

tanah Aerie Tropoqualf. Ciri fisik dan

kimia tanah tercantum di Tabel 1. Sis-

tem tanam yang dipelajari ialah legum

non legum dan non legum terus-menerus.

Sebagai legum dipilih tanaman kedelai

dan untuk non legum dipilih jagung va-

rietas Arjuna yang masak pada umur 85

hari. Jarak tanam jagung 80 cm x 3D cm

dan untuk kedelai ditanam dengan jarak

40 cm x 15 cm. Tiap tanah petak per-

cobaan mendapat pupuk K dalam bentuk

K SO, sebanyak 45 kg K O.ha atau setara

dengan 37,3 kg K.ha"1.

Petak-petak percobaan diatur ber-

dasarkan rancangan acak kelompok yang

memiliki delapan perlakuan, diulang

enam kali. Perlakuan dicobakan diring-

fcas dan disajikan pada Tabel 2. Petak

percobaan untuk perlakuan membutuhkan
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nupuk bertanda dibagi menjadi dua, yai-

tu anak petak isotop dan anak petak

hasi l . Anak petak isotop dipupuk dengan

32
superfosfat bertanda- P dan atau urea

bertanda- N sesuai periakuan percobaan

yang tercantum pada Tabel 2. Anak petak

Tabel 1. Ciri f is ik dan kimia tanah untuk percobaan.

Jenis analisis

Fisik :

Pasir, %
Debu, %
Liat, %

Kimia :

Bahan orqanik,
C, g/100 g tanah
N, g/100 g tanah
C/N

P2O5 (01 sen), ppm
K2O (01 sen), ppm
Kapasitas tukar kation
(KTK), me/100 g tanah
Kejenuhan basa, %
pH,
H?0
KCl

0-17

4
60
36

1,02
0,11
9
26
63

14,1
72

5,4
4,0

Kedalaman (cm)

17-33

5
54
51

0,61
0,08
8
18
21

13,7
53

5,1
3,6

33-60

2
39
59

0,51
0,08
6
4
21

15,6
50

5,1
3,9

60-100.

3
46
51

0,30
0,06
5
4
20

17,3
64

5,3
3.7

Tabel 2. Ringkasan periakuan percobaan.

No.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Tanaman

4
4
j

J

4
4
J
j

Musim pertama

Pemupukan

P N

1 1

*i "i
pi Ni
P *N
1 2

P0 *N1

P0 Nl

P0 N2

Musim kedua

Tanaman

J

J

J

J

J

• J

J

J

Pemupukan

. P N

*Pl *N2

*Pj *N2

*P1 N2

*P1 N2

*P1 N2

*P1 N2

L = Legura ; J = Jagung ; \.\ = Kedelai Orba;
Lg = Kedelai Lokon; P = Pupuk P dalam bentuk TSP;
N = Pupuk N dalam bentuk urea; Pn = Tanpa pupuk;
?l = 30 kg P.ha-1; Ni = 20 kg N.ha-1; N2 = 60 kg M.ha-1

* = TSP bertanda- 32p atau urea bertanda-^N.
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hasil dipupuk dengan ui'oa aUiu TSP bi-

a.sa. Pemberian pupuk N dan P kedua anak

pelak lersebut d i 1 aksanakan pada saat

dan L.ikuran sama. Pemupukan dilakukan

!>.:<!.i saat tanam dengan car;! ditabur dan

di.nluk Lanah lapisan at as.

I'upuk bertanda yang digunakan ia-

lali super ( o.s fat bertanda- P dengan ak-

tivitas ]enis 0,25 me i . g P dan urea

berLanda- N yang memiiiki ckscs atom

N 5,4 dan !,0 persen berturut-turut

untuk percobaan musim pertama dan ke-
'32

dua. Super f os fat bcrtanda- P lianya di-

gunakan daJatn pcrcobaan musim kcdua.

Kcmampuan tanaman kedelai inengikat

N udara ditentukan berdasarkan KRJED

dan MIDDELBOE (8). Kctersediaan zat ha-

ra N dan P da lam tanab dilelapkan clc-

ngan teknLk pcngonccran i.sotop berda-

sarkan ko/iscp nilai A (9).

HASILDAN IM-.MHAHASAN

PeJicobaan Uii&lm K<?,&atu. Tujuan

titaina pcrcobaan iniisiin kcsatt] ialali racn-

d.ipatkaii kclcr/ingan Icnt.inf; kcmainpuan

dna varicl. a.s kcdclai (Orba dan l.okon)

mcngikat N, dari udara. I) i samping i t u,

da I am pcrrobaan ini jiiga disiajikan ta-

naman 1 cgnm dan non Icgnm y.ing i ng i n

dikctaliui pcnga ruhnya pada liasil tanam-

an iniisim brr i kut nya ( pcrcobaan niusim

kcflua). Dari liasil pcrcobaan K ] SWORO

dkk. (10) (I i kct aim i babwa kfl ersrd i aan

zat bara I' dapat incmpiMigaruli i banyaknya

N dari nclara yang flap.it (liliksasi olcli

kedelai. Di samping itu,RUSSEL ( I 1) me-

nyatakan bahwa unsur P merupakan zat

hara pembatas yang utama bagi ta-

naman legum. Pemberian P yang berakibat

peningkatan per tumbuhan tanaman pa:i a

umumnya juga monaikkan jumlah, ukuran,

dan bobot bintil akar (12), yaitu ba-

gian dari organ tanaman kedelai tempat

berlangsungnya proses fiksasi. Oleh

karena itu, dalam pcrcobaan ini diser-

takan perlakuan yang mempelajari penga-

ruh pcmberian P Lerbadap fiksasi N_.

oleh kcdcIai.

Hasil pangamaLan pengaruh pembe-

rian P terliadap produksi komponen ta-

naman disajikan aI Tabel 3. Penambahan

zat hara P dalam tanah secara nyata mt-

ningkatkan pertumbuhan baik tanaman

kedelai maupun jagung. Akibat penam-

bahan P hasil biji kedelai varietas

Orba mi_.iingkat hampir 40 persen. Untuk

kedelai varietas I.okon, penambahan P

walaupun tidak meningkatkan produksi

biji, Lctapi secara nyata dapat mening-

katkan pertumbuhan organ vegetatif

(pruduksi stover). Dengan demikian pe-

nambahan zat hara P diharapkan dapat

mcn.iikkan kemampuan tanaman dalam me-

ngik.it N dari ud.ira.

Dalam pcrcobaan ini kemampuan atau

d;iya fiksasi tanaman terhadap N_ dari

udar.i dinyatakan antara lain dalam N-

bdfjk (N bcrasal dari fiksasi), yaitu

bagian (persen) dari seluruh (total) N

dalam tanaman yang diperoleh dari fik-

Has'i. Mr-isil pengamatan pengaruh pembe-

570



rian pupuk P terhadap daya fiksasi dari

dua varietas kedelai disajikan dalam

Tabel 4.

Nitrogen dalam tanaman yang ber-

asal dari fiksasi berkisar antara 24

hingga 46 persen dan 36 hingga 46 per-

Tabel 3. Produksi bahan kerinq pada percobaan musim pertama.

Perlakuan

LJPJN*

L2P1N*

JP1N1

4poNi
4poNi

JPON2

BNJ Pupuk (P)

Varietas (V)

P x V

KK (35)

0,05
0,01

0,05
0,01

0,01
0,01

Produksi bahan

Stover Biji

1955

1669

1526

1832

1744

1535

1040

1438

85
115
160
200

271
TN

9,

kg.ha"1

1278

770

1532

1879

917

735

1263

1641

123
166

231
289

TN
TN

1 16,7

kering

Tanaman

3233

2439

3058

3711

2661

2270

2303

3079

132
177

247
309

419
TN

7,9

TN = Tidak Nyata

Tabel 4. Persentase N dalam bagian tanaman yang
berasai dari f i ksas i -

Perlakuan

4piNi

LipoNi
WT
BNJ Varietas (V)

Pupuk (P)

V x P

KK {%)

TN = jTidak Nyata

,05
,01

,05
,01

.05

Stover

- - %

45,54

30,24

36,97

23,52

6..12
8,48

6,12
TN

TN
20,68

Biji

38,57

36,40

45,97

41,96

• TN
TN

5,35
TN

TN
15,12
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sen berturut-turut di dalarn stover dan

biji. Hasil percobaun ini mirip dengan

hasil percobaan scbelumnya (10) pada

tanaman kedelai yang ditumpangsarikan

''. igan jagung serta percobaan serupa

(13) yang dilakukan di Ghana. Akan te-

tapi, daya fiksasi N tanaman kedelai

yang ditemukan dalam percobaan ini le-

bih rendah dari hasil percobaan lain

yang dilakukan di Bangladesh, Muang-

thai, dan Turki (13), walaupun perla-

kuan pemupukan yang dicobakan sama. Di

ketiga negara tersebut daya fiksasi ta-

naman kedelai menghasilkan N-bdfik ber-

kisar antara 60 dan 85 persen. Apabila

tanaman tidak dipupuk P, kontribusi zat

hara N dari fiksasi untuk pembentukan

biji lebih besar daripada yang dipupuk

P. Dua dugaan dapat dikemukakan tentang

hal ini. Pertama, pemberian pupuk P me-

nyebabkan tanaman masih aktif menam-

bat N_ udar.i seLelah stadia pembontukan

polong. Keadaan demikian menyebabkan N

dari fiksasi ditimbun di stover karena

tidak dibutuhkan lagi untuk pembentukan

polong sehingga N-bdfik stover tanaman

yang dipupuk P lebih tinggi daripada

yang tidak dipupuk. Kedua, pemberian

pupuk P dapat memperlebat sistem pera-

karan kedelai. Hal ini memungkinkan ta-

naman menyerap N tanah lebih banyak da-

ripada bila tanpa P. Keadaan ini meng-

ubah komposisi N dalam tanaman, yaitu

meningkatnya persentase N-bdt (N ber-

asal dari tanah) yang berarti pula me-

nurunnya persentase N-bdfik. Keadaan

demikian tercermin pada persentase N-

bdfik biji yang lebih rendah pada ta-

naman yang dipupuk P daripada bila tan-

pa P.

Daya fiksasi N tanaman kedelai ju-

ga dapat dinyatakan dalam kemainpuan ke-

delai menimbun N-udara selama pertum-

buhannya yang dinyatakan dalam kg N.

Tabel 5. Serapan nitrogen dari pupuk, fiksasi, dan tanah dan
kontribusi dari ketiga sumber tersebut dalam
menyediakan kebutuhan N tanaman.

Perlakuan Seranan nitrogen Kontribusi sumber N

Pupuk Fiksasi Tanah Total Pupuk Fiksasi Tanah

l P N*
Lrri
L 2 P 1 N !
LlP0Nl
I P N*L2K0Nl
Rata-rata

-1kq.N.ha

4,000 32,152 45,557 81,180

1,816 12,829 21,335 35,980

2,933 28,070 32,497 63,500

1,822 12,753 19,515 34,090

2,643 21,451 29,726 53,687

4,93 39,61 55,47
5,06 35,76 59,46
4,62 44,20 51,18
r\35 37,41 57,24

4,99 39,25 55,85
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ha . Pengamatan terhadap banyak N-uda-

ra yang dititnbun di bagian tanaman di-

sajikan di Tabel 5. Nitrogen-udara yang

dapat difiksasi berkisar antara 13 dan

J2 kg.ha . Perbedaan daya fiksasi N

disebabkan oleh perbedaan varietas Orba

mongikat N-udara kira-kira dua Keten^ah

kali lebih banyak dari Lokon. Hasil

pengamatan di lapang, pada saat panen

daun kedelai Orba belum banyak yang

rontok. Keadaan sebaliknya ditemui pada

Lokon. Hal ini berarti timbunan N ter-

panen, dengan demikian berakibat pada

pongurangan jumlah N_-udara yang dapat

tanggap terhadap pemupukan P, sebalik-

nya varietas Orba sangat tanggap pembe-

rian P dengan menunjukkan peningkatan

hasil 40 persen lebih tinggi daripada

varietas Orba yang tak dipupuk P (Ta-

bel 3). Hasil percobaan ini menum-

buhkan dugaan bahwa varietas Lokon

lebih toleran terhadap status kan-

dungan P tanah yang rendah.

Bagi kebanyakan tanaman, zat hara

N yang ditimbun dalam jaringan tanaman

diserap dari tanah dan pupuk. Akan te-

tapi, bagi kedelai kebutuhan zat hara N

diserap dari tiga sumber, yaitu tanah,

Tabel 6. Pengaruh tanaman da" p. „ pukan P pada musim pertama
terhadap produksi I a "ei-'ng tanaman musim kedua.

No.

1.
2.

•j.

4.

5..
b.

1.

mv.

KK

TN

Perlakuan

Musim I

L1P1*N1

-' P]N1
J PJNJ

L p *N,

4VN1
J PQNj

Pupuk fP) :

Tanaman (T) :

( P 'A 1 ) •

(50

= Tidak Nyata

Musim '

J*Pj*N2

J*P,*N2

J*P,*N2

J*P,N2

J*P1N?

J-PJNJ

0,0c

n,oi

0,01
0,01

0,01

o o^

°roduksi

T

--

24^..

3476

2469

2603

2451

2449

124,81
TN

234,55
293,IP

TN
TN

8,14

bahan

Biji

kg.Ha'1

2066

1866

176B

1530

•>921

1841

1462

1553

104,23
TN

195,85
244,19

311,80
339,60

10,10

kering

Tanaman

5025

4267

4226

4006

2572

4444

3916

4002

141,38
TH

265,67
332,09

TN
TN

5,51

diamati. Selain itu, daya hasil va-

rietas Lokon lebih rendah 'dari , varie-

tas. Orba sehingga zat hara N ya/ig

ditimbun dalam tanaman juga lebi'h

I'endah. Varietas Lokon bersifat tidak

pupuk, dan udara (fiksasi). Serapan N

total dan serapan N dari masing-mas ing

sumber dikemukakan pada Tabel 5. Varie-

tas Orba mampu menimbun zat hara N dua

kali lebih banyak dari pada varietas
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ha . Pengamatan terhadap banyak N-uda-

ra yang ditimbun di bagian tanaman di-

sajikan di Tabel 5. Nitrogen-udara yang

dapat difiksasi berkisar antara 13 dan

32 kg.ha . Perbedaan daya fiksasi N

disebabkan oleh perbedaan varietas Orba

mengikat N-udara kira-kira dua setengah

kali lebih banyak dari Lokon. Hasil

pengamatan di lapang, pada saat panen

daun kedelai Orba belum banyak yang

rontok. Keadaan sebaliknya ditemui pada

Lokon. Hal ini berarti timbunan N ter-

panen, dengan demikian' berakibat pada

pengurangan jumlah N-udara yang dapat

tanggap terhadap peraupukan P, sebalik-

nya varietas Orba sangat tanggap pembe-

rian P dengan menunjukkan peningkatan

hasil 40 persen lebih tinggi daripada

varietas Orba yang tak dipupuk P (Ta-

bel 3). Hasil percobaan ini menum-

buhkan dugaan bahwa varietas Lokon

lebih toleran terhadap status kan-

dungan P tanah yang rendah.

Bagi kebanyakan tanaman, zat hara

N yang ditimbun dalam jaringan tanaman

diserap dari tanah dan pupuk. Akan te-

tapi, bagi kedelai kebutuhan zat hara N

diserap dari tiga sumber, yaitu tanah,

Tabel 6. Pengaruh tanaman dan penupukan P pada nusin pertana
terhadap produksi bahan kering tanaman raisin kedua.

No.

1.

2.
i.

4.

5..
b.

/.

•J.

RfM

KK

TN

Perlakuan

Husim I

L 2PJ*NJ

o P ^
0 PjNz

•"lVl
Wl
JP0Nl
J *o\

Pupuk (P) :

Tanaman (T) :

( P x T )

(*)

Husim II

J*P1*H2

J*PX*N2
J*V"z
J*P1N2

J*P1N?

J-P1N2

: 0,OE

n.oi
: 0.01
0.01

: 0.01
0.05

= Tidak Nyata

Produksi

Stover

2959

2761

245B
2476

2469

2603

2450

2449

124 ,R1
Tf!

234.55
293.lfl

TN
TN

8.14

bahan kering

Biji

kg.Ha*1 -

2066

1866

1768

1530

1923

1841

1462

1553

104,23
TN

195,85
244.19

311.80
339.60

10.10

Tanaman

5025

4267

4226

4006

2572

4444

3916

4002

141.38
TN

265.67
332.09

TN
TN
5.51

diamati. Selain itu, daya hasil va-

rietas Lokon lebih rendah Mari , varie-

tas. Orba sehingga zat hara N ya/ig

ditiiabun dalam tanaman juga lebih

rendah. Varietas Lokon bersifat tidak

pupuk, dan udara (fiksasi). Serapan N

total dan serapan N dari masing-mas ing

sumber dikemukakan pada Tabel 5. Varie-

tas Orba mampu raenimbun zat hara N dua

kali lebih banyak dari pada varietas
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Lokon, yaitu 8 1,2 kg N.ha dan 63,5 kg

N. ha berturut-turut untuk yang di-

pupuk dan tanpa pupuk P, sedang untuk

varfetas Lokon ialah 36,0 jika dipupuk

P dan 34,1 kg N.ha jika tanpa pupuk

P.

Kontribusi rata-rata dari ketiga

sumber tersebut sebagai penyedia kebu-

tuhan tanaman ialah 5,0 persen (pupuk),

39,3 persen (udara atau fiksasi), dan

55,9 persen (tanah). Daya fiksasi N

tanaman kedelai yang ditemukan dalam

percobaan ini (39,3%) mirip sekali de-

ngan percobaan sebelumnya oleh SISWORO

dkk. ( 10) yang dilaksanakan dalam sis-

tem tumpangsari dengan tanaman jagung,

yaitu 36 persen. Menurut NELSON dan

WEAVER (14), saat ini varietas kedelai

mampu menghasilkan 3500 kg biji per

hektar dan dapat mengakumulasi zat hara

N dalam jaringan tanaman lebih dari 300

kg N.ha . Bagian N tanaman yang dipe-

roleh dari fiksasi menurut DEIBERT dkk.

( )5) berkisar dari 25 sampai 75 persen.

Hal ini berarti Orba dan Lokon serta

claya fiksasi terhadap N? udara dan

kemampuan raenimbun N dalam jaringan

tanaman masih sangat rendah. Oleh ka-

rena itu, upaya untuk meningkatkan ha-

sil dan daya fiksasi N dari tanaman

kedelai melalui penelitian perlu dite-

ruskan.

Mu4-cm Kzdua. Pengaruh

ienis tan.im.jn pad;j musim pertama torhu-

dap produksi b.jlwm kering (biji d;in

stover) tanaman musim berikutnya serta

ketersediaan zat hara N dan P dalam ta-

nah dipelajari dalam percobaan musim

kedua. Hasil pengamatan terhadap pro-

duksi bahan kering disajikan dalam la-

bel 6. Dari hasil pengamatan diperoleh

petunjuk bahwa produksi bahan kering

tanaman jagung yang ditanam setelah ke-

delai secara nyata (P<0,01) lebih ting-

gi daripada yang ditanam setelah ja-

gung. Produksi biji kering tanaman ja-

gung yang digilir dengan kedelai me-

ningkat 22 persen terhadap yang tidak

digilir. Hal ini diduga kacena keterse-

diaan zat hara, khususnya N, pada tanah

yang sebelumnya ditanami kedelai lebih

tinggi daripada ya.ng sebelumnya dita-

nami dengan jagung. Dugaan lain di-

dasarkan pada pendapat BALDOCK dkk. (A)

atau HASTERMAN dkk. (5) yang menyatakan

bahwa kenaikan produksi dapat juga ter-

jadi karena perbaikan sifat fisik tanah

dan/atau pengurangan zat penghambat

tumbuh dalam tanah. Kedua hal tersebut

terjadi karena pengaruh dari sistem

tumpanggilir (Sequential Cropping Sys-

tetn) • Akan tetapi, berdasarkan hasil

pengamatan yang tercantum pada Tabel 7

tampaknya dalam tanah tidak terjadi ke-

naikan ketersediaan unsur hara nitrogen

(An) atau fosfor (Ap). Dengan demikian,

kenaikan produksi jagung pada tanah

yang sebelumnya ditanami kedelai diduga

akibat dari perbaikan sifat fisik tanah

dan/utau pengurangan zat penghambat

tumbuh dalam tanah. Ketersediaan unsur
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hara N dan P tiap perlakuan disajikan

di Tabel 8.

pengaruh pemberian pupuk P pada musim

pertama ialah peningkatan jumlah P ter-

Tabel 7, Rata-rata ketersediaan unsur hara N dan P dalam
tanah yanci diamati pada percobaan musim kedua.

Musim

Kedelai

Jaqung

Perlakuan

I Musim 11

Jaqung

>laqunq

Keterseidan

Nitrogen (Ap)

unsur hara

Fosfor (Ap)

kg unsur ha

117,a 275,7

116,2 273,5

An = leg N setara urea per hektar
Ap = kg P setara TSP per hektar

fabel «. Pengaruh pemupukan P dan tanaman musim pertama terhadar. ^etersediaan hara,
serapan hara, dan ef is iensi serapan pupuk.

No.

1.

2

3

4,

5.

6.

7

8.

BNJ

KK,

Musim I Musim I I

L iY N i J*YN?
L2Pj*N, J*Pj*N2

JP.N, ••>0*P.*N,.

0PjN2 ,)*P1N?

L 2 P 0 * N l J * P 1 N 2
JP0N, J*Pj»?

,!P0N2 Wft

Rata-rata

Pupuk (P) 0,05
0,01

Tanaman (T) 0,05
0,01

( P x T ) 0,05
0,01

Ketersediaan hara

Nitrogi
(An)

— kg

114,8

120,8

116,3

104,4

-

-

-

-

-

-

-

TN

8,5

;n Fosfor
(Ap)

214,2

190,0

279,1

226,1

385,0

313,4

268,0

276,6

-

34,0
45,8

TN

TN

21,4

Serapan

Nitrogen

Pupuk

14,79

15,03

13,82

13,88

—

-

-

-

14,38

-

-

TN

.12.7

Tanah

28,05

30,20

26,85

23,86

-

-

-

27,24.

-

-

4,40
5,57

9,7

hara

Fosfor

Pupuk

jra ha" '

1,60

1,7C

1,06

1,1?

0,91

0,94

0,94

1,02

1,16

0,12
0,17

0,23
0,29

0,39
0,47

18,1

Tanah

11,13

10,60

9,34

8,24

11,44

9,54

8,30

9,17

9,72

TN

0,93
1,16

TN

8,6

Efisiensi serapan
pupuk

Nitrogen

24.7

25,1

23.0

23,1
-

-

-

-

24,0

-

-

-

-

Fosfor

5

5

3

3

3

3

3

3

3

.3
,7

,5

,7

,0

,1

,1

,4

,9

TN = Tidak Nyata ; - = Tidak diukur atau dihitung

Pcinberi;in pupuk P pada musim per-

tama secara nyatu (P<0,05) meningkatkan

basil jagung musim kedua (Tabel 6) . Hal

ini menunjukkan ,-idanya pengaruh sisa

(residual effect) dari pupuk tt?rha-

dap tanaman her ikutnya.. Semula diduga,

sedia dalam tanah, ternyata hasil per-

cobaan ini (Tabel 8) tidak menunjukkan

hal yang demikian. Berdasarkan hasil

yang diperoleh dari percobaan ini (Ta-

bel 8) timbul dugaan bahwa pengaruh s i -

sa pemupukan P ialah berkurangnya daya
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fiksasi tanah tfrhadap P-pupuk. Tanah

yang pada musim pertama tidak diberi

pupuk P (perlakuan 5 sampai 8) memiliki

daya fiksasi cerfiadap P-pupuk yang le-

hih tinggi daripada yang diberi pupuk

P. Perubahan daya fiksasi tanah ter-

hadap P-pupuk mengakibatkan perubahan

nisbah (ratio) antara P-tanah dan P~

pupuk dalam tanaman. Makin besar daya

fiksasi tanah makin rendah kandungan

P-pupuk dalam tanaman. Hal ini menye-

babkan nisbah P-tanah/P-pupuk dalam ta-

naman makin besar. Dipandang dari ta-

naman, keacfaan demikian menyebabkan ke-

tersediaan relatif P dari tanah yang

pada musim pertama tidak dipupuk men-

jadi lebih besar cjaripada yang dipupuk

sehingga nilai Ap (P-tersedia) dari

perlakuan tanpa P (perlakuan 5 sampai

8) lebih besar dari perlakuan dengan P

(perlakuan 1 sampai 4).

Pengamatan terliadap serapan (up-

take) hara N dan P serta efisiensi se-

rapan pupufc disaj/kan di Tabel 8. Se-

c«-ira rata-rata sorapan P tanaman ja-

gung 10,9 kg P.iia"1 diantaranya seba-

nyak 1,2 kg P.ha~' (10,3 persen) di-

serap dari pupuk. Dibandingkan dengan

ii.isil percobann sebelumnya (16, 17),

kandungan P-pupuk da lam tanaman relatif

rendah. Hal ini memberikan pctunjuk

bahwa ketersediaan re 1 at if dari P-pupuk

dalam tanah sang.it rendah, Jengan demi-

kian memperkuat c/uj»aan bnhwa daya fik-

H.isi P dari t anah y.iii;.> digunakan per-

coh.i.n] rclatif tinj^gj. 7.at hara nitni-

gen yang ditimbun dalam jaringan tanam-

an rata-rata 4 1,6 kg N.ha , dianta-

ranya 14,4 kg N.ha atau 34,6 persen

diperoleh dari pupuk. Dengan demikiaii

sebanyak kira-kira 65 persen dari keba

tuhan N tanaman jagung diserap dari ta-

nah .

Efisiensi serapan pupuk N dan P

berturut-turut sekitar 24 dan 4 perscn.

Di dalam sistem tumpangsari jagung-ke-

delai, efisiensi serapan pupuk N kira-

kira 15 persen (18). Dengan demikian,

pertanaman tunggal jagung diduga lebih

efisien metnanfaatfcan pupufc W daripada

sistem tumpangsari dengan kedelai. Efi-

siensi serapan pupuk P yang ditemukan

dalam percobaan ini, yaitu 4 persen

sangat mirip donp.an hasil percobaan

sebelumnya (17, 19). Sisanya sebanyak

96 persen tidak dapa.t dimanfaatkan ta-

naman dan tertinggal di dalam tanah.

Karena sifatnya yang tidak mobil, unsur

hara P tidak mudah hilang dari dalam

tanah. Pemberian pupuk P setiap musim

mengakibatkan terjadinya timbunan P da-

lam tanah yang diduga dapat mengurangi

kebutuhan P tanaman berikutnya. Kemung-

kinan tersebut terlihat pada hasil per-

cobaan ini, yaitu adanya pengaruh sisa

dari pemupukan P yang dilakukan satu

musim sebelumnya.

KESIMPULAN

Sistem tumpanggilir mempengaruhi

secara nyata hasil tanaman berikutnya.

Biji kering yang dihasilkan tanaman ja-
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gung yang ditanatn setelah kedelai me-

ningkat 22 persen lebih tinggi daripada

hasil tanaraan jagung yang tidak digi-

lir. Kenaikan tersebut semula diduga

karena tanaman kedelai dapat menaikkan

kandungan N tanah. Akan tetapi, hasil

penotapan nilai An (Available soil-N)

tidak menunjang dugaan tersebuL. Oleh

karena itu, pengarnh kedelai dalan tum-

panggilir dengan jagung diduga memper-

baiki sifat fisik tanah serta mengu-

rangi terjadinya akumulasi zat pengham-

bat tumbuh sehingga hasil tanaman ja-

gung yang ditanam setelah kedelai da-

put meningkat.

Tanaman kedelai menimbun zat hara

N sebanyak 35 dan 72 kg N.ha ber-

turut-turut untuk varietas Lokon dan

Orba. Sebagian besar (kira-kira 80 per-

sen) berada di dalatn bagian tanaman di-

panen, yaitu biji. Bagian yang diharap-

kan dapat men ingkatkan N tanah (stover)

hnnya mengandung 20 persen N tar/aman

atau fcira-fcira 10 kg N.fia . Jumlah

ter.sebut diduga rc-t.-itif kccil diban-

dingkan dengan kc.T;jgamnn kandungan N

tanah sehingga pi-nguruhnya terhadap pe-

ningkatan nilai An tidak tampak. Pe-

mupukan P pada t aivim.jn musim pertama

d;ip;it mpningkntk.in hasil tanaman jagung

pada musim berikutnya. Hal ini menun-

jukkan adanya pengyruh ,.s isa (residual

effect) dari pupuk H. Pemberian pupuk P

p;ida rnusini pertama tidak menin,gkatkan

nilai Ap (Available soil-N) karcna itu,

sisa dari pemupukun P

ialah penurunan daya fiksasi tanah

terhadap P pupuk sehingga dalam musim-

kedua ketersediaan P pupuk pada tanah

yang sebelumnya telah dipupuk lebih

tinggi daripada yang sebelumnya tiduk

dipupuk. Keadaan demikian memungkink^n

tanaman jagung dapat inemanfaatkan pupuk

dengan lebih efektif Untuk pertumbuhan-

nya.
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AIRTANAH TERSEDIA BAGI TANAMAN PA DA TANAH PODZOLIK MERAH KUNING
DI NAKAU-LAMPUNG

M.M. Mitrosuhardjo*, W.H. Sisworo*, H. Rasjid*, dan
J . Prawirosumantri**

ABSTRAK

AIR TANAH TERSF.DIA BAGI TANAMAN PADA TANAH PODZOLIK MERAH KUNING DI NAKAU-LAMPUNG. Jumlah air
Ltfi'sridia pada tanah Podzolik Merah Kuniug -• Nakju diukur sepanjang tahun 1984 sampai 1986 dengan
menggimak.in netron probo. Analisis laboratorium dilakukan untuk menentukan kadar air pada Citik layar
dengai: pendekatan batas perubahan warna tanah. Air tersedia bagi pertumbuhan tanaman raerupakan nilai
selisih dntara kandungan total air tanah dengan kandungan air tanah pada titik layar. Hasil pengukuran
menunjukkan bahwa jumlah air Cersedia sangat beragam menurut waktu baik untuk lapisan 30 cm teratas
maupun 70 cm. Jumlah air tersedia relatif rendah bila dibandingkan dengan curah^hujan maupun kebutuhan
evapotranspirasi tanaman. Jumlah air tersedia hampir sama banyak dengan yang tidak tersedia bagi
canaman.

ABSTRACT

THE AVAILABLE WATER FOR PLANT GROWTH IN RED YELLOW PODZOLIC SOIL OF NAKAU-LAMPUNG. Soil water
conttnt of Red Yellow Podzolic soil of Nakau was measured from 1984 to 1986 by neutron probe. Soil
colour i-hangc was used in this experiment to determine the soil water content af the wilting point the
.soil water available for plant growth was the difference between total soil water content and soil water
content at the wilting point. Results of measurement showed that the amount of available water for plant
growth varied with time for the upper soil layer of 30 cm as well as 70 cm. The amount of available
water was relatively low compared to the rain fall and the requirement of evapotranspiration. It was as
much as the amount of unavailable soil water.

PENDAHULUAN

Lahan kering termasuk bagian dari

lahan bermasalah (1). Salah satu ma-

salah yang sering dihadapi di dalam

budidaya pertanian di lahan ini ialah

terbatasnya persediaan air. Curah hu-

jan sebagai sumber air utama mempunyai

distribusi yang tidak teratur., Pada

tnusim keraarau, kekurangan air kadang-

kadang merupakan penyebab gagalnya

usaha pertanian karena di daerah ter-

sebut air pengairan tidak tersedia.

Oleh karena itu, air yang tersimpan di

dalam lapisan tanah permukaan, menjadi

cadangan air yang sangat penting bagi

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
** Pusat Penelitian Tanah, Bogor

keberhasilan usaha pertanian.

Banyaknya air yang tersimpan pada

lapisan tanah permukaan bervariasi dari

musim ke musim, sejalan dengan distri-

busi tambahan air, khususnya air hu-

jan, selain faktor tanahnya sendiri.

Sebagian air hujan akan tersimpan di

dalam tanah, sedangkan bagian lainnya

terbuang melalui aliran permukaan •(run

off), drainase ke bagian profil tanah

yang lebih dalam, dan sebagian lagi me-

nguap ke udara melalui evapotranspi-

rasi (2, 3). •

Air yang tersimpan di tanah lapi-

san permukaan tidak seluruhnya dapat

dimanfaatkan oleh tanaman. Kandungan

air yang dapat dimanfaatkan oleh tana-

man merupakan air tanah tersedia bagi
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tanaman, pada bagian terendah dibata-

si oleh kandungan air pada titik layu

tanaman, yang besarnya setara dengan

kandungan air tanah pada tegangan isap

15 aimosfir, atau setara dengan kan-

dungan air pada keadaan batas berubah

warna atau soil colour change (3, 4).

Pemantauan banyaknya air tersedia

bagi tanaman pada profil tanah secara

tidak langsung dapat dilakukan dengan

mengukur kandungan air dalam tanah pada

kondisi lapangan dengan dibantu kegiat-

an laboratorium, dalam penentuan titik

layu tanatnan atau batas berubah warna

suatu tanah atau tegangan isap tanah

pada 15 atmosfir. Pengukuran kandung-

an air dalam kondisi lapangan dapat di-

lakukan dengan Neutron Probe atau alat

lain seperti tensiometer dan gypsum

block (3, 5).

Banyaknya air yang dibutuhkan oleh

tanaman untuk mengatasi evapotranspira-

si dipenuhi oleh air tersedia yang ter-

dapat di dalam tanah lapisan permukaan

dan air yang mengalir dari bagian ta-

nah yang berdekatan umumnya dari la-

pisan tanah yang lebih dalam, yang

jumlahnya tidak banyak pada kondisi

tidak jenuh, apalagi pada kondisi ke-

ring (3). Oleh karena itu, pemantauan

besarnya kandungan air tersedia bagi

tanaman perlu dilakukan untuk memberi-

kan informasi yang berguna bagi keber-

hasiYan usaha •pertanian di lahan ke-

ring.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada ta-

nah Podzolik Merah Kuning di Nak:: .

Kotabumi, Lampung Utara, sejak l.ul

Oktober 1984 sampai Mei 1985. Pent I.

tian ini dilakukan untuk mendapatkan

informasi tentang banyaknya air tanui,

yang tersimpan dalam lapisan permiika:.ii

dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman

Banyaknya air yang cersimpan pada la-

pisan permukaan dimonitor dengan Neu_-

tron Probe model 1255 menggunakan Sel-

ler model 2601 buatan Troxler labgrato^

ries (6). Pengukuran kandungan air da-

Ta^T tanah dilakukan di dalam access^

tubes terbuat dari pipa besi $ 2", yang

dipasang tegak lurus profil tanah, pada

kedalaman 20; 40; dan 60 cm. Lo-

kasi pengukuran adalah sebagai beri-

kut: (a) pipa dipasang berderet mem-

bentuk garis lurus sepanjang 90 m, de-

ngan jarak antaraccess tubes 5 m; (b)

pipa dipasang dengan jarak 1 m, da-

lam garis bujur dan lintang,

areal seluas 5 x 5 m2. Banyaknya air

tersimpan dalam tariah dihitung dengl,.>

mengalikan kandungan air dalam satiu--.i

volume dengan kedalaman terukur. Waktu

pengukuran direncanakan jatuh pada

bulan-bulan basah dan bulan kering..

. Banyak air dalam tanah yang dapat di-

manfaatkan tanaman didekati dengan cara

pengurangan banyaknya air tersimpjn

dalam tav\ah deagan banyaknya air ter-

simpan dalam tanah pada kondisi batas

berubah warna tanah. Besarnya kan-
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dungan air pada batas berubah warna

tanah dilakukan dengan analisis l.abora-

torium (4).

Parameter yang diamati yaitu ba-

nyaknya air yang tersimpan pada la-

pi.san tanah permukaan setebal 30 dan 70

cm, banyaknya air tersedia bagi tana-

man, dan air tidak tersedia yang be-

sarnya didekati dengan batas berubah

warna tanah. Curah hujan diambil dari

alat pencatat curah hujan di lokasi pe-

nelitian. Dat-n analisis tanah sebagai

data pcndukung diambil dari hasil pene-

litian Pusat Penelitian Tanah Bogor,

pada lokasi yang berbatasan (7).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jtmlah KUi TeA6-mpan di Valam Ta~

nak LapiAan Pwrnakaan. air yang ter-

simpan di dalam profii tanah ternyata

jtimlahnya bervarinsi dari. waktu ke

waktu. Pada lapisan 30 cm tcratas va-

riasi air tanah tersimpan lebih besar

daripada lapisan 70 cm tcratas (label I

dan 2). Kerdasark.ni liasi 1 pengamatan

yang dilakukan sejak 22 Oktobor 198A

sampai 30 Mo i. 1986, rala-rata jum.lah

air tcr.simpan bervariasi antara 136 hi-

nj;ga \r)r> mm dalam l.ipis.-in Lcratas dan

antara 3A5 sampai {72 mm dalam lapisan

I anah .sampai keda 1 ain.-in 70 cm dari per-

mukaan (Tribe). \). I'.Tdn anvil berukur-

an 5 x 5 m , dongan i'i I okasi penguku-

ran bcrj.irak 1 x I m, variasi jumiah

air ,mtarw;:ktu ]>cn;j,.iniat an !erliha,t sc-

dikit lebih besar yaitu antara 129 dan

152 mm untuk lapisan tanah 30 cm ter-

atas dan antara 318 dan 360 mm untuk

lapisan tanah sampai kedalaman 70 cm

(Taabel 2). Dibandingkan dengan data

curah hujan dalam kurun waktu peng-

amatan, jumiah air yang tersimpan dalam

tanah lapisan permukaan, baik untuk

lapisan 30 maupun 70 cm, ternyata jauh

lebih kecil (Tabel 5). Hal ini menun-

jukkan bahwa sebagjian besar air hilang.

Kehilangan air da-pat terjadi tnelalui

aliran permukaan, perembasan ke dalam

tanah, penguapan-, (Jan transpirasi (3).

Jumtah kin. Tidak T&fiAtdla. Bagi Ta-

naman. Sebagian air yang tersimpan da-

lam profii tanah tidak dapat diguna-

kan oleh tanaman. Jumiah air tidak

tersedia bagi tanaman yang didekati

dengan kandungan air pada batas ber-

ubah warna tanah dalam satuan berat,

dikalikan dengan kerapatan tanah dan

tebal lapisan tanah, ialah 71 dan 172

mm, mas ing-mas ing untuk lapisan per-

mukaan sampai ketebalan 30 dan 70 cm.

Sedangkan rata-rata kerapatan tanah

sebesar 1,17 dan 1,13 g.cm , masing-

masing untuk 30 dan 70 cm tanah lapis-

an permukaan. Dengan demikian, jumiah

air tidak tersedia yang berada dalam

taYiah lapisan permukaan sekitar sete-

ngah jumiah air,tersimpan. Hal ini me-

nunjukkan bahwa' adanya persaingan ke-

tat antara tanaman dengan daya serap

tanah terhadap air mudah terjadi bila

hujan terlambat datang. Rendahnya ni-
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lai KTK at.au kapasitas tukar kation dan

kandungan bahan organik tanah dapat

menyebabkan air tanah mudah terlepas

dari tanah, sedang tingginya kandungan

li.it. tanah akan berpengaruh terhadap

persaingan yang ketiat dengan tanaman di

dalam mengisap air khususnya pada kon-

disi kandungan air rendah, Tabel 6.

Oleh karena itu, usaha pertanian di

lahan kering periu disertai usaha mem-

pertahankan kelembapan tanah.

Jumtah Kin. lojumdia Bag*. Tanaman

Banyaknya air tersedia bagi tanaman

yang tersimpan di daiam profil tanah

bervaricsi dari waktu ke waktu. Dari

pengamatan yang telah dilakukan sejak

22 Oktober 1984 hingga 30 Mei 1986, ra-

ta-rata jumlah air tersedia bervaria-

si antara 65 dan 84 mm pada lapisan 30

cm teratas dan antara 173 sampai 202

mm, pada lapisan tanah sampai keda-

laman 70 cm, untuk lokasi pengukuran

memanjang sepanjang 90 m, dengan 18

lokasi pengamatan berjarak 1 x 5 m

(Tabel 3). Pada areal berukuran 5 x 5
2

m , dengan 25 lokasi pengamatan ber-

jarak 1 x 1 m, variasi jumlah air ter-

sedia antarwaktu pengamatan terlihat

servipa atau sedikit lebih bervariasi

yaitu antara 58 sampai 8! mm pada

lapisan tanah 30 cm, dan antara 146

sampai 190 mm dalam tanah lapisan per-

mukaan dengan tebal 70 cm, Tabel 4.

Jumlah air tersedia paling rcndah

terjadi pada pengamatan 2 September

1()85, dan yang paling tinggi bulan Mei

1986, baik sampai kedalaman 30 maupun
2

70 cm untuk areal berukuran 5 x 5 m ,

sedangkan untuk pengukuran memanjanp

sejauh 90 m, jumlah air tersedia :i

rendah dan tertinggi cerlihat pada war.

tu pengamatan berbeda. Pada 30 cm tanah

lapisan permukaan, akir tersedia paling

rendah dan paling tinggi mas ing-masing

pada 22 Februari 1985 dan 30 Mei 1986,

sedangkan dalam 70 cm tanah lapisan

permukaan terlihat pada 15 November

1985 dan 17 April 1985, masing-masing

untuk jumlah air tersedia terendah dan

tertinggi (Tabel 3). Hal ini menun-

jukkan adanya variasi kondisi lapang-

an yang mempengaruhi jumlah air ter-

sedia antara lain distribusi curah hu—

jan, laju evapotranspirsi, dan kondi-

si tanah.

Ditinjau dari banyaknya air tersc-

dia bagi tanaman yang tersimpan di da-

lam tanah dari waktu ke waktu, maka

pengelolaan lahan kering untuk usaha

pertanian dapat diperbitungkan. Kebu-

tuhan air tanaman untuk evapotranspira-

si selama pertumbuhan menjadi salali

satu pertimbangan utama. Hasil peneli-

tian M.M. MITROSUHARDJO (8) memperli-

hatkan besarnya konsumsi air atau

evapot raiispirasi tanaman kedelai dan

gandum yang tumbuh pada kandungan air

tanah yang berbeda. Dengan menggunukan

nilai rata-rata kerapatan tanah pormu-

kaan sebesar 1,2 g.cm , kebutuhan aii

untuk evapotranspirasi tanaman kede-

lai berkisar antara 147 dan 295 mm, ma-
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sing-masing untuk kondisi kandungan air

Lanah rendah dan tinggi, selama 79 ha-

ri pertumbuhan tanaman. Untuk tanaman

gandum dalam kurun waktu yang sama

hcrkisar antara 129 mm dan 257 mm, ma-

sing-mas ing untuk kandungan air tanah

rendah (30% volume) dan kandungan air

tinggi (48% volume). Dilihat dari ha-

sil tersebut, jumlah air tersedia yang

tersimpan dalam profil tanah jelas ti~

dak dapat memenuhi kebutuhan air un-

tuk evapouranspirasi apabila tidak ada

f.ambafran air yang pada lahan kering

umumnya berasal dari curah hujan dan

gerakan air ke atas dari lapisan- tanah

yang lebih dalam. Gerakan air dari

lapisan tanah yang lebih bawah pada la-

han kering jumlahnya tidak banyak. Kon-

disi kering pada tanah lapisan permuka-

an menyebabkan rendahnya laju aliran

air dari lapisan tanah yang lebih dalam

(3).

KF.SIMPULAN

Dari basil pc?m;jnt uuan kelembapan

tanah Podzolik Mcrah Kuning Nakau,

Lampung Utara sojak 22 Oktober 1984

hingga 30 Mei 1986 dapat ditarik kesim-

pulan seperti di bawah ini.

1 . Jumlah air tersedia bagi tanaman

bervariasi dari waktu ke waktu atau

dari musim ke musim. Variasi terli-

hat baik untuk arcal yang lebih luas

maupun areal y.-mg lebih sempit, ser-

ta baik pada lapisah yang tipis (30

en;) raaupun lapisan yang,agak tebal

(70 cm).

2. Jumlah air tersedia dalam tanah

tidak mencukupi kebutuhan evapo-

transpirasi, sehingga pengelolaan

lahan kering untuk pertanian perlu

disertai dengan usaha mempertahan-

kan kelembapan tanah permukaan, ter-

utania pada musim kemarau.

3. Banyaknya air tersimpan dalam tanah

jauh lebih kecil dibandingkan dengan

curah hujan. Hal ini menunjukkan

bahwa air dalan tanah sebagian besar

hilang, terutama melalui perembasan

ke dalam tanah.

4. Kandungan air yang tidak tersedia

bagi tanaman jumlahnya sekitar sete-

ngah dari air tersimpan dalam ta-

nah atau mendekati jomlah air ter-

sedia dalam tanah.
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L'ab:;-1 1. ;<at.-i-rata iumlrih a i r te rs iupan di dalam tanah
iapj.i-.an piTnuksan, 30 dan 70 cm, pada l o t o s i
memanjam; berukuran 90 m.

22 «
1.1 i

-/ <
.15 !•'
.it) i"

. tu peinaiitauan

Atober l'>;:4
•obruari l.KSS
Vnril iH65
.entember i'.-'t;f)
•iovciite.r if.'Rf-
ici 19fl(>

Air tersimpan pada lap isan
sedalam

30 cm

, , , , (ilKIJ

IS 2
136
154
138
139
155

70 cm

air)

370
351
374
347
345
372

xil 2. R.''ta-r,"'ca iurlah air tersiriipan di dalam tanah
lapisasi periiiukaan, 30 dan 70 cm, pada areal
berukbriai S x ? m ,̂ jarak 1 x 1 m.

i'l'aktu pejnantauan Air tersiinpan pada lapisan
sedalam

30 cm 70 cm

(mm air)

?2 Okio'oor 19fvi . 119 360
11 iohruar i . VM'<S 131 337
17 Apj-il 198S 149 361
1 September 198f; 12U 318
If. November WlS 132 326
30 Mei 1986 1R2 362
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label 3. Rata-rata jumlah a i r tersedia bagi tanaman
di dalam tanah lapisan permukaan, 30 dan 70
cm, pada lokasi memanjang berukuran 90 m.

'.Vaktu pemantauan

22 Oktober 19R4
22 hebruari 1985
17 April 1985
2 September 1985
J5 November 1985
7>Q Mei 1986

Air tersedia pada
sedalam

lapisan

30 cm 70 cm

fmm air l

81
65
83
67
68
84

198
179
202
175
173
200

Tabel 4. Rata-rata jumlah a i r tersedia bagi tanaman
dalam tanah lapisan permukaan, 30 dan 70 cm
pada areal berukuran 5 x 5 ni2, jarak l x l i .

Waktu pemantauan

22 Oktober 1984
22 Februari 19S5
17 April 1985
2 September 1985
15 November ll/8S
30 Mei 1985

Air tersedia pada lapisan

30 <

78
60
78
58
61
81

sedalam

:m 70 cm

fmm a i r 1

188
165
189
146
157
190
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Tabel 5. Jumlah curah hujan dan hari hujan pada selang waktu
pemantauan kandungan air di dalam tanah.

Kurun waktu selang pemantauan
kandungan air di dalam •

22
22
17
2
15

Oktober 1984
Februari 1985
April 1985
September 1985
November 1985

- 22
- 17
- 2
- 15
- 30

banah

Februari 1985
April 1985
September 1985
November 1985
Mei 1985

Curah hujan

.. (mm air) .

1160
646
-
446
2111

Jumlah hari
hujan

(hari) ..

53
26
-
22
93

Tabel 6. Hasil analisis tanah podzolik
merah kuning Nakau, Lampung
Utara, areal penelitian (7 ) .

Jenis analisis
tanah

Tekstur
pasir, %
debu, %
liat, %

Karbon, %

Bahan organik, %

KPK (pH 7), meq/100%

Hasil atau
kandungan

liat
10
18
72

1

1,72

9,6
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PENGARUH CARA PEMBERIAN UREA TERHADAP KEEFISIENAN PENGGUNAAN
N-PUPUK DAN HASIL ENAM VARIETAS PADI UNGGUL

N. Abdullah*, Suwandi*, Ruchyana*, M.M. Mitrosuhardjo*, dan
II. Sirwando*

ABSTRAK

PENGARUH CARA PEMBERIAN UREA TERHADAP KEEFISIENAN PENGGUNAAN N-PUPUK DAN HASIL ENAM VARIETAS PADI
UNGGUL. Percobaan lapang untuk menelici pengaruh cara pemberian pupuk urea terhadap penggunaan N-pupuk
dan hasil enam varietas padi unggul dilakukan di Kebun Percobaan Pusakanegara, Balai Penelitian Tanaman
Pangan, Sukamandi, pada canah aluvial kelabu. Keenam varietas unggul itu ialah Cisadane, Cipunegara,
Semeru, IR 36, IR 54, dan Atomica I/I. Percobaan faktorial ini ditempatkan dalam rancangan petak
terpisah memakai varietas padi sebagai petak-utama dan cara pemupukan urea sebagai anak,petak. Tiap
perlakuan diulang tiga kali. Cara.pemupukan-urea yang diuji ialah : (i) 90 kg N h a , urea-prill
(terpisah-tiga); <ii) 60 kg N ha urea-briket (takaran tunggal); (iii) 60 kg N ha urea-prill
(terpisah-dua); dan Civ) 30 kg N ha urea-prill (terpisah-tiga). Pupuk TSP dan ZK diberikan sebagai
pupuk dasar dengan takaran 45 kg PjO, ha dan 45 kg K_O ha . tidak terlihat perbedaan hasil yang nyaca
antarvarietas yang diuji. Perbedaan hasil yang sangaE nyata disebabkan pengaruh cara pemupukan urea.
Urea-briket 60 kg N ha mampu menghasilkan gabah yang relacif sama dengan 90 kg N ha urea-prill,
yaitu sekitar 5700 kg ha . Ditinjau dari varietas padi yang diuji, keefisienan penggunaan N-pupuk
mencapai 42 hingga 51Z. Varietas IR 36 menghasilkan keefisienan terendah, yaitu 42J. Cipunegara, Setneru,
IR 54, dan Atomita I/I menghasilkan keefisienan yang relatif sama, yaitu sekitar SIX. Ditinjau dari cara
pemupukan urea keefisinan penggunaan N-pupuk mencapai 29 hingga 60*. Angka keefisienan tertinggi, yaitu
69Z dihaailkan urea-briket. Pemberian urea dalam bentuk briket sebanyak 60 kg N ha menunjukkan
pengaruh yang sama dengan 90 kg N ha urea-prill.

ABSTRACT

FERTILIZER USE EFFICIENCY AND YIELD OF SIX IMPROVED RICE VARIETIES AS AFFECTED BY METHOD OF UREA
APPLICATION. Field experiment to study the influence of method of urea application on fertilizer use
efficiency and yield was carried out on grey alluvial soil of Pusakanegara Experimental Station of the
Sukamandi Research Institute for Food Crops. Six improved rice varieties used in the experiment were
Cisadane, Cipunegara, Semeru, IR 36, IR 54, and Atomita I/). The experiment was a factorial design
rranged in a split plot design with rice varieties as main-plots and method of urea application as
ub-plots, and replicated three times. Methods of urea application used were (i) 90 kg N ha
three-splits); (ii) 60 kg N ha urea-briquette (single application); (iii) 60 kg N ha £two-splits);

and (ivK30 kg N ha (three-splits). TSP and potassium sulphate at a rate of 45 kg PjO5 ha and kg6 ' , « 5 ••

ha ' were applied as basal fertilizer. It was observed that no significant differences in grain
yield were found amongst the six tested rice varieties. Yield increase was obtained due to the method of
urea application alone. Urea-briquette at a rate of 60 kg N ha was enable to produce similar yield of
grain with that at the rate of 90 kg N ha , namely around 5700 kg ha . Fertilizer use efficiency was
in the range of 42 to 5IZ for the rice varieties alone. IR 36 rice variety- produced the lowest
fertilizer use efficiency, namely 42%, while Cipunegara, Semeru, IR 54, and Atomita I/I seemed to
produce equal rate of efficiency, namely around 51%. The efficiency utilization was in the range of 29
to 692 for the method of urea application alone. The highest rate of efficiency was produced by
urea-briquette.

PENDAHUUJAN

Uorbagai macam upaya telah dilaku-

kan banyak pakar portanian untuk me-

ningkatkan keefisienan penggunaan pupuk

urea dalam budiday.i padi sawah. Namun,

• Pusat Aplikasi 1 sot op dan R.-idiasi, BAT AN

hasil penelitian yang mantap belum di-

peroleh karena keefisienan penggunaan

pupuk bergantung pada banyak faktor

(1). Akhir-akhir ini telah dicoba me-

ngurangi jumlah pupuk nitrogen yang

biasa digunakan petani dengan memani-

pulasi bentuk pupuk, cara, dan waktu

pemberian (2, 3). Hasil percobaan ter-
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sebut menunjukkan bahwa takaran 60 kg N

ha urea dalam bentuk briket yang

diletakkan di kedalaman 5-10 cm di

antara 4 rumpun tanaman padi pada waktu

tanam memberikan pengaruh baik. Akan

LeLapi, hal ini masih perlu diteliti

lebih Ianjut. Takaran 60 kg N ha ini

saraa dengan dua pertiga dari jutnlah N

yang biasa digunakan petani dalam

praktek. Percobaan lain yang mirip

dengan percobaan tersebut di atas ialah

dengan pupuk urea supergranul (USG).

MITROSUHARDJO dkk. (4) melaporkan bahwa

pupuk USG jelas dapat meningkatkan

keefisienan penggunaan N-urea oleh padi

Cisadane. Hasil gabah rata-rata menca-

pai 5630 kg ha jika dipupuk USG, te-

tapi hanya 4830 kg ha jika dipupuk

urea prill. Takaran N tertinggi, yaitu

87 kg N ha menghasilkan 6409 kg ha

untuk pupuk USG dan 5581 kg N ha .

untuk pupuk urea-prill. Keefisienan

penggunaan N-pupuk mencapai 43% untuk

USG dan 28% untuk urea-prill.

Tujuan utama penelitian ini me-

nguji empat cara pemberian urea dalam

budidaya padi sawah dan keefisienan

penggunaan N-pupuk pada 6 varietas padi

unggul lokal dan introduksi. '

BAHAN DAN METOUL

Penelitian ini merupakan percobaan

faktorial yang diatur dalam rancangan

petak-terpisah. Faktor varietas padi

ditempatkan sebagai petak-utama dan ca-

ra pemupukan urea sebagai anak-petak.

Tiap perlakuan diulang tiga kali. Da-

lam anak-petak berukuran 4 m x 1,5 m

terdapat petak N berukuran 1,5 m x

1,5 m. Varietas padi yang diguna*

ialah Cisadane, Cipunegara, Semeru, ik

36, IR 54, dan Atomita I/I. Tiap rumpun

ditanam dua-tiga tanaman dengan jarak

tanam 25 cm x 25 cm. Bibit padi ditanam

pada umur 21 hari. Umur keenam varietas

padi tidak sama, sehingga panen dilaku-

kan secara bertahap sesuai umur varie-

tas padi.

Perlakuan cara pemupukan-urea yang

diuji ialah :

(i) 90 kg N ha"1 urea prill, 1/3

bagian dipupukan pada waktu tanam (T),

1/3 bagian tiga minggu setelah tanam

(MST), dan 1/3 bagian pada awal pri-

mordia bunga (AP). Cara peroberian ini

sesuai dengan praktek petani setem-

pat, karena itu perlakuan ini dipa-

kai sebagai pembanding.

(ii) 60 kg N ha urea briket di-

berikan satu kali pada waktu tanam,

diletakkan di kedalaman 5-10 cm di re-

ngah-tengah empat rumpun tanaman.

(iii) 60 kg N ha urea prill, 1/3

bagian diberikan pada waktu tanam dan

2/3 pada waktu 7 hari sebelum AP.

(iv) 30 kg N ha urea-prill de-

ngan cara pemberian sama seperti pada

(i).

Pupuk TSP dan ZK diberikan sebagai

pupuk dasar dengan takaran 45 kg P O .

1 _
ha dan 45 kg ICO ha
bertanda mengandung 1,55% atom N un-

Pupuk urea

N
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tuk takaran 90 kg N ha dan 2% atom

N untuk takaran yang lain.

Dalam penelitian Lerdahulu takar-

an 30 kg N ha menghasilkan efisiensi

y.r.i'4 tertinggi, yaitu dalam bentuk kg

;;.ih.(li kg bara N-pupuk (2).

Percobaan diLakukan di Kebun Per-

cobaan Pusakanegara, Balai Peneliti-

an Tanaman Pangan, Sukamandi pada ta-

na?) aluviaL kclabu. Analisis kimia

tanab tidak lengkap menunjukkan pH

5,45; N-total 0,099% (0-20 cm); 0,063%

(20-40 c m ) ; 5,4 ppm P (0-20 cm); 11,5

ppm P (20-40 cm); 20,6 ppm K (0-20 cm);

dan 8,8 ppm K (20-40 rrn).

HASIL DAN PEMnAHASAN

Kcadaan pcrcobaan dari awal sampai

waktu panen cukup menggembirakan, ham-

pi r-hampir tidak ada kerusakan baik

yang disebabkan liama maupun penyakit.

Has il rata-rata bobot kcring ta-

namaii dan lias i I N-total ditinjau dari

pfTigaruh v.-ir iflc'is pail i disajikan dalam

label la. Tab(-i Ib inenyajikan hal yang

Kama ditinj.w dari pengaruh cara pemu-

pukan. Perbcdaan yang nyata antarvarie-

tas yang d i t e 1 i t i tidak terlihat pa-

da hasil gabah. Ditinjau dari cara pe-

mupnkan ternyata 60 kg N lia urca-

brikft .sfcara statist ik memberikan ha-

sil gabah yang sama dcngan 90 kg N
— 1 — 1

ha urea-prill. Takaran 60 kg N ha

uroa-pri11 sccara "statistik juga tidak

bcrbcda nyata dcngan hasil kedua pcrla-

kuan tersebut di muka. Namun, hasil

gabah pemupukan 60 kg N ha urea-

prill cenderung lebih sedikit daripa-

da kedua perlakuan tersebut. Hasii

gabah Atomita I/I dan IR 36 cenderung

lebih sedikit daripada varietas unggul

lainnya. Di antara keenam varietas padi

yang diuji, hasil gabah Cisadane

cenderung yang tertinggi. Ditinjau dari

hasil jerami, varietas IR 36 adalah

penghasil jerami yang sangat nyata (P <J

0,01) lebih rendah daripada- Cisadane

dan nyata (P < 0,05) lebih rendah da-

ripada Cipunegara, IR 54, dan Atomita

I/I, tetapi tidak berbeda nyata dengan

Semeru. Urea-prill 30 kg N ha meng-

hasilkan jerami yang sangat nyata le-

bih rendah daripada urea-briket 60 kg N

ha dan lianya nyata lebih rendah ter-

hadap takaran 90 kg N ha , tetapi

tidak berbeda nyata dengan 60 kg N ha

urea-prill .

Hasil N-total gabah, jerami, dan

tanaman antarkeenam varietas padi yang

diuji berbeda nyata. Perbedaan cara

pemupukan urea ternyata memperlihatkan

pengaruh yang sangat nyata terhadap

hasil N-total gabah, jerami, maupun ta-

naman. Pada umumnya takaran 30 kg N

ha menghasilkan N-total gabah, jera-

mi, dan tanaman yang sangat nyata le-

bih rendah daripada takaran yang la-

in .

Tabel 2a menyajikan serapan N-pu-

puk dan N-tanah rata-rata dalam ga-

bah, jerami, dan tanaman enam varie-
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Cas padi yang diuji. Antarvarietas ti-

dak terlihat perbedaan yang sangat

nyata pada serapan N-pupuk dalam gabah,

jcrami, dan tanaman. Tabel 2b menggam-

barkan serapan N-pupuk dan N-tanah da-

lam gabah, jerami, dan tanaman ditin-

jau dari perbedaan cara pemupukan urea.

Pada umumnya serapan N-pupuk dalam

gabah, jerami, dan tanaman yang diha-

silkan oleh perlakuan pemupukan urea-

briket sangat nyata lebih tinggi (P ^

0,01) daripada perlakuan yang lain.

Serapan N-pupuk dalam gabah, jerami,

dan tanaman karena pemupukan urea-

briket sangat nyata lebih rendah (P ^

0,01) daripada pemupukan 90 kg N ha ,

sedang terhadap cara lain tidak ber-

beda nyata.

Tabel 3a menyajikan tingkat keefi-

sienan penggunaan N-pupuk oleh enam

varietas. Keefisienan berkisar antara

28 dan 34%, yang tertinggi pada Atomi-

ta I/I dan terendah pada IR 54. Untuk

jerami angka keefisienan berkisar anta-

ra 12 dan 23%, yang tertinggi ialah IR

54 dan terendah IR 36. Untuk seluruh

tanaman angka keefisienan mencapai 42

hingga 51%, keefisienan terendah diha-

silkan IR 36. Keefisienan serapan N-

pupuk pada Atomita I/I, Semeru, Cipu-

negara, dan IR 54 tidak berbeda, yai-

tu 50-51%.

Tabel 4 menggambarkan pengaruh in-

teraksi (V x P) antara varietas padi

(V) dan cara pemupukan urea (P) terha-

dap hasil dan jumlah N-total gabah,

jerami, dan tanaman. Perbedaan nyata

hanya tampak pada hasil bobot kering

dan N-total jerami. Tabel 5 menggambar-

kan pengaruh interaksi antara var;et,v

dan cara pemupukan urea (V x P) pad:

N-pupuk dan N-tanah gabah, jerami, dan

tanaman serta keefisienan penyerapan

N-pupuk oleh tanaman. Perbedaan nyata

hanya tampak pada N-tanah jerami dan

keefisienan penggunaan N-pupuk oleh

tanaman.

Hasil gabah karena pemupukan de-

ngan 60 kg N ha urea-briket dapat

menyamai hasil 90 kg N ha urea-prill.

Hal ini mungkin tidak saja karena urea-

briket dapat melepas N secara lambat

(slow release), tetapi juga disebabkan

penempatan pupuk pada kedalaman 5-10 cm

dapat mengurangi terjadinya kehilangan

N melalui penguapan. Dugaan ini di-

tunjang oleh angka pengamatan keefi-

sienan penggunaan N-pupuk pada urea-

briket lebih tinggi daripada 90 kg N

ha dalam bentuk urea-prill. Temuan

ini sejalan dengan hasil penelitian

MIKKELSEN, dkk. (5), MIKKELSEN dan DE

DATTA (6), DE DATTA dan CRASSWELL (7).

Peneliti lain seperti CAO, dkk. (8, 9),

dan PRASAD, dkk. (10) juga melaporkan

hal yang sama.

Dalam percobaan ini hasil gabah

varietas IR 36, Atomita I/I, Semeru,

Cipunegara, dan Cisadane antara 5,1 dan

5,7 ton ha , di atas potensi hasil

yang tercantum dalam Surat Keputusan

Mentan yang diterbitk'an tahun 1980,
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198 1, dan 1982. Sehubungan dengan ini

Lernyata dalam percobaan ini faktor

varietas tidak memperlihatkan pengaruh

yang nyata \>ada produksi gabah kering.

I i mei-upakan suatu problem yang sering

diU'inui dalam pertanian. Takaran papuk

rata-rata 60 kg N ha dan produksi

gabah kering yang minimum terlihat pada

varietas atomita I/I, yaitu sekitar 5,1
, -1

ton ha

yang sama disampaikan kepada Proyek

UNDP INS/078/74 atas penyediaan pupuk

urea bertanda N. Ucapan terima kasih

juga disampaikan kepada semua pihak

yang telah membantu pelaksanaan perco-

baan ini baik di lapangan, khususnya

Direktur BPTP Sukatnandi serta semua pe-

tugas lapangan di Kebun Percobaan Pusa-

kanegara serta staf Kelompok Tanah dan

Nutrisi Tanaman PAIR, BATAN.

KES1MPULAN

Urea-briket dengan takaran 60 kg N

ha (cara pemupukan ii) memberikan ha-

sil gabah kering yang sama dengan ure-

a-prill dengan takaran 90 kg N ha

(cara pemupukan I), dengan perkataan

lain untuk mendapatkan tingkat produksi

gabah kering yang sama, petnakaian pupuk

urea setiap hektar dapat dihemat 30 kg

N bilamana digunakan pupuk dalam bentuk

briket dan ditempatkan pada kedalaman

5-iO cm di antara empat rumpun tanaman

padi pada waktu tanam. Masalah lain

yang perlu dicarikan pemecahannya ia-

) ah bagairtifina melet.ikan pupuk urea-

briket di lapangan secara tepat dan

mudah disamping teknologi pembuatan pu-

puk urea dalam bentuk briket.

UCAPAN TERiMA KASIH

Para penulis mcnyampaikan terima

kasih kepada Kepala Pusat Aplikasi Iso-

top dan Radiasi (PAIR) BATAN, yang te-

lah membiayai penolitian ini. Ucapan
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la. Hnta-r.ita bobo* )^ dan hasil N-total gabah,
j oj-isi'.i , clan

Van e tas

Cisadane
Qpur.egara
Seine ru
IR 56
IK 54
Atomita 1

BNT 0,05
- ' ' ,01

tana- ;<ri.

Gabah

5707
5490
5599
5133
5206
5125

5,77
t n

•obot kerinj;*

Jerami

7193
5873
4473
3550
5560
5643

16,27
1566
2227

Tanaman

. . . (kg

12900
11363
10072

8683
10766
10768

-
-

Hasil N-total

Gabah

N ha"-1)

62,90
59,11
60,46
56,71
54,28
56,10

9,78
tn

Jerami

35,92
34,17
31,95
24,05
3y,70
33,49

18,25
t n

Tanaman

98,82
93,28
92,41
80,76
93,78
89,59

10,83
t n

* = Kadar a i r 14%

Tabei ib.Rata-rata bobot kering dan hasil N-total gabah,
jcra; i i , dan tanairan.

Cara urea Bobot k e r i n g J Hasi l W-to ta l

GL-bah Jerand Tanaman Gabah Jerami Tanaman

'.)0L
60B
nOT

5 b 82
5728
5hS2
4746

5685
611L'
500?
472'J

" * j

11367
11840
10359
9470

61,2«
62,53
60,84
48,38

35
36
32
27

,93
, 4 3
, 8 9
,66

9 7 ,
9 8 ,
9 3 ,
76',

21
96
73
04

KK
BNT

i.%

0
0

J
,05
,01

11,26
<*f>8
545

1 7 , 1 1
610
816

1 3 ,
5 ,
7,

77
41
23

1 7 ,
3 ,
5 ,

53
82
11

11
7
9

, 8 3
,20
,39

* = Kadnr a i r 14%
L = Menurut cara setempiit
B = I'upuk berbentuk brikel
T = Terbagi (split)-duo
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Tabel 2a. Rata-rata serapan N-pupuk dan N-tanah dalam gabah,
jerami, dan tanaman.

Varietas

Cisadane
Cipunegara
Semeru
IR 36
IR 54
Atomita 1

KK (%)
BNT 0,05

0,01

Serapan N-pupuk

Gabah

16
18
17
17
16
18

17
t n

,97
,37
,95
.8
,65
, 0 8

,48

Jerami

9
10

9
7

13
10

25
t n

,98
,65
,75
,20
,28
, 4 5

, 0 1

Tanaman

26
29
27
24
29.
28;

15,
t n

,95
,02
,70
,28
,94
,53

,89

Serapan N-tanah

Gabah

N h

45
40
42
39
37
38

10
t n

,93
,74
, 5 1
.63
,62
,02

,08

Jerami

25
23
22
16
26
23

18
t n

,94
,51
,20
,84
,42
,04

,54

Tanaman

71
64
64
56,
64 ,
6 1 ,

10,
t n

,87
,25
,71
,47
,04
,06

,09

Tabel 2b. Rata-rata serapan N-pupuk dan N-tanah dalam gabah,
jerami, dan tanaman.

Cara pemupukan urea Serapan N-pupuk Serapan N-tanah

Gabah Jerami Tanaman Gabah Jerami Tanaman

90L
60B
60 T
30 L

14,58
26,09
20,85
8,54

8,80
15,59
11,02
5,48

23,38
41,68
31,87
14,02

46,70
36,44
39,98
39,84

27
20
21
22

, 1 3
,84
, 8 3
, 1 8

73
57
61
62

, 8 3
,28
,81
,02

KK
BNT

(V)
0,05
0,01

3 0 ,
3 ,
4 ,

73
63
85

40
2
3

,58
, 6 5
,54

2 8 ,
5 ,
6 ,

17
14
88

17
4
6

,94
,92
, 5 9

21
3
4

,61
,30
,41

16
7
9

,65
,10
,50

L = Menurut cara setempat
B = Pupuk berbentuk briket
T = Terbagi (spl i t ) -dua
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Tabel .3a. Tingkat keefisienan penggunaan N berasal dari
pupiik yang diberikan.

Yarietas

Cisadane
C.ipunc»ara
Semeru
IR 36
IR 54
Atomita 1

KK f%)
BNT "0,05

0,01

Keefisienan

Gabah

29,62
31,28
32,11
29,85
27,79
33,72

-

penggunaan

Jerami

17,01
19,70
18,90
12,33
23,05
17,58

—

N-pupuk

Tanaman

46,63
50,98
51,01
42,18
50,84
51,30

15,55
tn

tn = tidak nyata

Tabel 3b. Tingkat keefisienan penggunaan N berasal dari
pupuk yang diberikan.

Car a pemupukan

(ka N h a " 1 ) . . .

901.
00 B
GOT
301,

KK (°o)

BNT 0,05
0,01

Keefisienan

Gabah

16,20
43,49
34,76
1̂ 8,47

-
-

penggunaan

Jerami

. m

9,78
25,98
18,35
18,25

_
_
-

N-pupuk

Tanaman

25,98
69,47
53,11
46,72

37,28
11,y9
16,04

L =• Menurut cara setcmpat
B - l'uptik bfrbent.uk briket
T= Tr.rbagi (spli t)-dua
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V'a

Ci:

C.ii

ol 4 . i u

r ie tas ,i;

.i r.dane

vinc^ava

;>emeru

IR

JR

Ate

•<Y.

3 NT

tn -=
I. =
IS -
T -=

36

54

• ' i ' l t . L 1

f*)
r>,o5

0 , (J 1

Kauar ri
t i.dak r,
Meniirut
Pupuk ;>
Tec"! ;M'1

,-il dan i ui1.:

;;n cara.
.,- * i ri

: 90L
60 B
b'H'

/.o L

: SOL
6GB
Ml
yoi.

: 90L
( • : ( > \ \

60T
MIL

: 9!JL
60R
6';'i'
SOL

: 90L
GOB
(>0T
.'iOL

: -.'.';L

c.i;T

i. f' I 4V»

y. ' tu
•-.at-a 5fto!.

cl ient i .k lu
''".!'• l i t ! - li' . '1 .

l . - i h :••:-

Gi't-ah

( - u , c

SOil 7

r>7.i5
Ji.SJl

4i-..>C

S!.-o2

o (.»:'• 5

:iivs

533."'

:.r.76
S:v;!7
S.- f ;3

•i->:i'-8

,;
).''',!:

ss:r-
.16 7 5
• • • ; > : ' 3

i ; , 26
I.: l

p.it
i.^-t

to ta l f

iiasi

Jerami

'kg N

8066
"IMS
65f!6
62S3

C447
5896
0632
4519

'UI72
4256
!"45

4196
'662
.53 79
.?965

1526
;.?20
• i ( ) 2 5

ir).i?i

5904
70 a
385t;
5769

17,1!
20,2 s.1

L'8,12

abah, j ei

1*

Tanaman

ha"1)

14251
15916
12122

imo
12160
11717
12176
9 ",01

10 834
10311
10399
3746

9374
902')
87 LS
7613

1010 2
11 ".17
.10/08

11483
1?596
8551

10462

-mid, dan tanaman.

Jumlah

Gab ah

67
67
63
51

59
64
62
50

63
61
67
49

58
62
60
44

56
58
57
44

62
60
52
49

13
t n

,73
,99
,95
,93

, 3 3
, 9 1
,00
,20

,44
,15
,72
, 53

,72
,26
,86
,99

, 1 3
,64
,98
,3S

, 3 6
,24
,52
,26

,77

N-total

Jerami

39
40
33
29

36
33
40
26

34
27
38
27

31
24
22
17

32
34
38
33

4 3
35
24
31

17
13
19

, 6 3
,99
,19
,98

,05
,77
, 2 8
,59

,06
,75
,04
,97

, 12
, 9 1
,95
, 2 1

, 1 3
,20
, 08
,19

,59
,86
,49
, 02

, 5 3
,76
,15

Tanaman

107
108

97
81

95
98

102
76

97
88

105
77

89
87
83
62

88
92
96
77

104
96
77
80

11
tn

,36
, 8 8
,14
,91

,38
,68
, 2 8
,79

,50
,90
,76
,50

,84
,17
, 8 1
,19

,30
,84
,06
,57

,95

,11
, 0 1
,29

, 8 3
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Tabel 5. Jumlah N-pupuk dan N-tanah gabah, jerami, dan tanaman,
ser ta keefisienan penggunaan N-pupuk.

Varietas dan cara
pemupukan

Jumlah N-pupuk Jumlah N-tanah

Gabah Jerami Tanaman Gabah Jerami Tanaman

Keefi-
sienan

Cisadane

Cipunegara

Semeru

IR 36

IR 54

Atomi ta 1

: 90L
60 B
60T
30 L

: 90L
60B
60T
30 L

: 90L
60B
60T
30 L

: 90 L
60B
60T
30 L

: 90L
60B
60T
30 L

: 90L
60B
60T
30 L

15,63
23,71
20,14
8,41

15,69
25,97
25,00
6,82

15,10
26,04
20,34
10,31

11,49
28,87
20,82
7,14

16,38
25,14
19,56
5,54

13,20
26,82
19,27
13,02

10,65
15,42
9,40
4,45

6,34
13,98
15,51
6,79

7,52
12,41
10,21
8,86

7,14
10,32
8,19
3,16

8,90
13,49
12,52
5,14

12,25
14,84
10,24
4,47

• a. J . .

26,28
39,13
29,53
12,86

22,03
39,95
40,52
13,61

22,62
38,45
30,55
19,17

18,63
39,19
29,01
10,30

25,28
36,27
32,09
10,68

26,13
41,66
29,51
17,49

52
44
43.
43,

43,
38 ,
36,
4 3 ,

4 8 ,
3 5 ,
47,
3 9 ,

4 7 ,
3 3 ,
4 0 ,
37,

3 9 ,
3 3 ,
38,
3 8 ,

4 9 ,
3 3 ,
3 3 ,
36 ,

,10
,28
,81
,52

,64
,95
,99
38

34
10
39
22

23
39
04
85

75
50
41
84

16
43
24
24

28,98
25,48
23,79
25,53

29,70
19,79
24,77
19,80

26,54
15,34
27,82
19,11

23,99
14,58
14,76
14,04

23,23
20,71
25,56
28,05

30,33
21,02
14,26
26,56

81,08
69,75
67,60
69,04

73,35
58,73
61,76
63,17

74,88
50,44
75,21
58,33

71,21
47,98
54,80
51,89

62,97
62,33
63,97
66,89

79,49
54,44
47,50
62,80

29,19
65,21
49,22
42,88

24,48
66,58
67,53
45,36

25,13
64,09
50,92
63,90

20,70
65,32
48,35
34,34

28,09
60,45
53,48
35,61

28,29
69,44
49,18
58,30

KK (
BNT

:%
0
0

)
,05
, 0 1

30 ,
t n

73 40
t n

,58 28
t n

,17 17
t n

,94 21
10
14

, 61
,35
,30

16
t n

,65 37
28
39

,28
,78
,01

tn = tidak nyata

L = Menurut cara setempat
B = I'upuk berbentuk briket
T = Tcrbagi (split)-dtia
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DISKUSI

NGADIMAN :

Mclihat hasil gabah ha yang dipupuk

dongan 60 kg N briket setara dengan 90

Kg N prill, maka urea briket memang

Iĉ bih efisien daripada urea prill.

Bugaimana imbangan anCara efisiensi

tersebuc dengan biaya pembuatan pupuk

dari bentuk pril menjadi briket, apakah

masih menguntungkan ?

NAZIR ABULLAH :

Urea briket merupakan tiruan urea super

granule (USG). Berapa biaya pembuatan

urea briket, saya belutn dapat menyaji-

kan. Berbagai kelemahan pada urea su-

per granule : (1) ongkos angkut mahal,

bentuknya bulat-bulat seperti kapur

barus; (2) pupuk dapat pecah/hancur

oleh benturan dalam pengangkutan; (3)

tidak ririksibel, liiap dosis perlu ukuran

tertentu; dan (4) ongkos aplikasi akan

sangat mahal.

ISMACHIN :

Pada Tabel 2, pengaruh pupak urea bri-

ket 60 kg N ha tidak nyata terhadap

urea prill 60 kg N ha . Apa keuntungan

memakai urea briket ? Apakah cara petnu-

pukan urea prill 90 kg N ha tidak te-

pat untuk dianjurkan, mengingat cara

ini tidak berbeda nyata dengan urea

briket 60 kg N ha~' ?

NAZIR ABDULLAH :

Benar, cara pemupukan 60 kg N ha

terbagi dua (20 dan 40) yang merupakan

modifikasi 60 kg N ha terbagi tiga

(kebiasaan petani) tidak berbeda nyata
_ i

dengan 60 kg N ha urea briket. In:

merupakan bukti bahwa dengan memodi:'

kasikan waktu dan cara membagi takaran,

produksi padi masih dapat ditingkatkan

di lokasi percobaan. Kalau cara it_u

tidak dimodifikasikan, mungkin bisa

berbeda nyata dengan 90 kg N ha urea

prill terbagi tiga, maupun 60 kg N

ha urea briket. Tepat-tidaknya cara

pemupukan 90 kg N ha terbagi tiga

untuk dianjurkan di lokasi percobaan,

sulit dianalisis, karena percobaan ini

percobaan faktorial dimana faktor cara

pemupukan terkait dengan faktor varie-

tas (meskipun perbedaan antarvarie-

tas tidak nyata). Yang jelas produksi

maksimum dan efisiensi penyerapan N-

pupuk hanya 25,98%. Menurut Deskripsi

pelepasan varietas baru, produksi enam

varietas yang diuji bergerak antara 4,0

dan 5,5 ton ha gabah kering. Dalam

percobaan , dengan takaran 90 kg N

ha terbagi-tiga, produksi rata-rata

(enam varietas) mencapai 5,7 ton ha

gabah kering.

R. PRASODJO SOEDOMO :

Kalau saya lihat morfologi keenam

varietas mempunyai perbedaan. Memirut

pendapat Anda, faktor apakah yang

menyebabkan varietas IR 36 menghasilkan

efisiensi penyerapan terendah ?
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NAZIR ABDULLAH :

Kemungkinan pada takaran itu memang IR

36 hanya mampu menyerap N-pupuk sekian

banyak. Tentang penyebaran akar yang

menjadi sifat genetis suatu varietas

tidak bisa mendukung 100% karena di

dalam percobaan ini berapa jauh N-pupuk

yang dijatuhkan dari pokok tanaman

tidaklah jelas (tidak menjadi salah

satu faktor penyusun perlakuan majemuk)



KETERSEDIAAN RELATIF NITROGEN DALAM SISA TANAMAN PADA BUDIDAYA
PADI SAWAH

II. Sirwando*, dan N. Abdullah*

AHSTRAK

KETERSEDIAAN RELATIF NITROGEN DALAM SISA TANAMAN PADA BUDIDAYA PADI SAWAH. Penggunaan sisa tanaman
yrfng dikembalikan ke tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian pupuk buatan. Percobaan ini bertujuan
mempelajari penyerapan N yang berasal dari berbagai jenis sisa tanaman pada budidaya padi sawah,
dilakukan di green house. Perlakuan|Vang dicobakan, yaitu 3 jenis sisa tanaman (jerami padi, stover
jagung, dan kedelai) yang tnengandung K dan takaran pupuk urea 0, )5, 30, dan 45 kg N/ha. Percobaan ini
adalah percobaan faktorial dan dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap. Hasil percobaan sebagai
berikut : bobot kering dan kandungan N-Co:al pada gabah, jerami dan Canaman padi Atomita I yang
diperlakukan dengan jerami kedelai cenderung lebih baik daripada yang diperlakukan dengan sisa tanaman
padi atau jagung.

ABSTRACT

RELATIVE AVAILABILITY OF CROP RESIDUE - N IN RICE CULTIVATION. The use of plant residues for soil
amendment will reduce the use of chemical fe r t i l i zers . The experiment to study the uptake of, N from
various plant residues by rice crop. Three kind of plant residues of soybean labeled with N. Four
levels of urea (0, 15, 30, 45 kg N/ha) were applied to Alluvial soil from Pusakanegara. The factorial
experiment was conducted in a fully randomize design, with plant residues as the main treatment, and
race of urea as sub treatment. The results obtained from this experiment showed that plant dry weight, N
content of grain, straw, and the whole plant of Atomita I rice treated with soybean straw seens to be
higher than these treated with the straw of rice or corn.

PENDAHULUAN

Untuk mempertahankan swasembada

beras, peningkatan produksi perlu diu-

sahakan secara terus-menerus. Akan te -

tapi, meningkatnya harga pupuk buatan

dikhawatirkan dapat mengganggu usaha

tersebut. Oleh karena i tu, biaya pro-

duksi perlu ditekan melalui penghemat-

an pemakaian pupuk buatan, tetapi pe-

ningkatan produksi tidak terganggu.

Pengurangan pemakaian pupuk buatan da-

lam budidaya padi sawah yang tidak di-

sertai dengan penerapan teknik pemu-

pukan yang tepat dikhawatirkan akan me-

nurunkan produksi.

* Pusat Aplikasi [sotop dan Radiasi , HATAM

Sebagian pupuk yang ditatnbahkan ke

tanah hilang karena tercuci atau meng-

uap sehingga tidak tersedia bagi tanam-

an. Hasil perielitian DE DATTA dkk. yang

dikutip oleh SURAJIT dan DE DATTA (1)

menunjukkan, bahwa hanya 30 hingga 40

persen rtari jumlah pupuk yang d i -

berikan ditemukan kembali (recovery) di

dalam jaringan tanaman. Selebihnya h i -

lang melalui berbagai proses sebagai-

mana disebut di a tas . Hasil pene l i t i -
an WILLIAMS dkk. yang dikutip oleh TA-

NAKA (2) menunjukkan, bahwa pengguna-

an jerami yang dimasukkan ke tanah me-

rupakan salah satu usaha yang terbaik

untuk menambah nut r i s i tanaman di dalavn

tanah. Dari berbagai publikasi dapat

diketahui, bahwa satu hekt^r tanaman
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padi yang dipupuk normal dapat mengha-

silkan jerami yang .tengandung 45 kg N;

7,5 kg P; 104 kg K; 20 kg Ca; 32 kg Mg;

3 kg Fe; 11 kgMn; dan 235 kg Si (3).

Mai tersebut memberikan gambaran ba-

nyaknya hara yang dapat dikembalikan ke

tanah, jika jerami padi dibenamkan ke

tanah.

Pengembalian sisa tanaman seperti

jerami padi ke tanah selain berguna

untuk mengembalikan nutrisi tanaman ju-

ga dapat berfungsi untuk memperbaiki

dan mempertahankan produktivitas tanah

(4). Mengembalikan jerami ke tanah ber-

arti menambah kandungan bahan organik

tanah. Hasil peneliti.-̂ i KAI dan WADA

(5) menunjukkan bahwa rata-rata 70 hi-

ngga 80 persen kebutuhan hara N padi

dipasok oleh bahan organik tanah. Ini

berarti bahwa cadangan bahan organik

tanah harus selalu dipertahankan.

Penelitian ini bertujuan untuk tne-

ngetahui berapa banyak hara nitrogan

dari berbagai jenis sisa tanaman dapat

diserap tanaman padi sehingga pemakaian

pupuk kimia dapat dihemat. Informasi

yang diperoleh diharapkan dapat dipakai

sebagai titik tolak penelitian-pene-

litian selanjutnya.

BAHAN DAN METODt

PznijAM.pan Bakan Tamman B&ita.nda

N. Sebelum percobaan berlangsung, ba-

han tanaman yang mengandung N diper-

siapkan dengan cara sebagai berikut.

Benih tanaman padi, jagung, dan kede-

lai masing-masing disemaikan pada per-

semaian berukuran 1,5 m x 1,0 m dan di-

beri pupuk dasar N, P, dan K dengan

takaran 45 kg N/ha, 30 kg P ^ / h a , d<-n

30 kg K 0/ha. Pada saat tanaman berumur

empat minggu disemprot larutan pupuk

urea bertanda N yang mengandung 20

Dersen ekses atom N; takaran pupuk

N urea ialah 45 kg N/ha disemprotkan

secara bertahap dengan selang waktu

antarpenyemprotan satu hari. Ketiga je-

nis tanaman dipanen pada umur 60 hari

lalu dikeringkan dalam oven selama 24

jam pada suhu 70 C kemudian ditimbang

bobot keringnya lalu digiling halus.

Bahan tanaman yang mengandung N ini

dianalisis untuk mengetahui kandungan

N-total ialah 1,30 persen, 2,22 persen,

2,99 persen dan ekses atom N 3,02

persen, 7,83 persen, dan 3,09 persen

berturut-turut untuk padi, jagung, dan

kedelai.

VoJLa.kAa.na.an PeA.coba.an. Percobaan

ini dilaksanakan memakai bak plastik

berukuran panjang 21 cm, lebar 21 cm,

dan tinggi 22 cm. Tanah yang dipakai

jenis aluvial kelabu dari Kebun Perco-

baan Pusakanegara. Tanah diangin-a-

nginkan lalu ditumbuk halus dan dia-

yak dengan ayakan yang berkisi 2 mm.

Tiap-tiap bak diisi dengan 5 kg tanah.

Pupuk TSP dan KC1 diberikan sebagai pu-

puk dasar dengan takaran 45 kg P.O./ha

dan 45 kg K.O/ha. Tanaman padi Varietas

Atomita I dipakai sebagai .tanaman per-
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cobaan dan tiap pot ditanami dengan sa-

tu tanaman yang berumur 21 hari.

Bobot kering limbah tanaman yang

dipakai dalam percobaan ialah: untuk

tanaman padi 12,5 g/pot setara dengan 5

ton jerami/ha, limbah tanaman jagung

dan kedelai masing-masing 7,5g/pot yang

setara dengan 3 ton/ha. Semua ba-

han ini diaduk dengan tanah. Bobot ke-

ring masing-masing tanaman yang dipa-

kai dalam percobaan ini didasarkan pada

produksi rata-rata jerami dari ta-

naman padi, jagung, dan kedelai per

hektar yang diperoleh petani. Tabel 1

menyajikan karakteristik bahan limbah

tanaman yang digunakan dalam percoba-

an. Analisis N-total dilakukan memakai

metode Kjeldahl, sedangkan analisis ra-
14 15

tio N/ N dilakukan memakai alat

spektrometer emisi tipe NIA-1 buatan

JASCO.

Takaran pupuk urea yang dipakai

ialah 0, 15, 30, dan 45 kg N/ha, di-

berikan 3 kali, yaitu 1/3 pada saat

tanam, 1/3 pada umur 21 hari, dan 1/3

pada umur 42 hari. Percobaan ini meru-

pakan percobaan faktorial. Dengan sisa

tanaman sebagai petak utama dan per-

lakuan pemupukan nitrogen sebagai sub-

petak. Tiap perlakuan diulang 4 kali.

HASILDAN PEMBAHASAN

Hasil analisis awal tanaman padi,

jagung, dan kedelai yang digunakan me-

nunjukkan bahwa N yang berasal dari

pupuk, serapan N, dan keefisienan pe-

nggunaan pupuk, tanaman jagung adalah

yang tertinggi, yaitu secara berturut-
2

turut 39,13 persen, 2,39 g N/1,5 m dan

35,4 1 persen (Tabel 1). Hal terse-

but diperkirakan karena luas permuk : :•;

daun tanaman jagung lebih besar daripa-

da tanaman padi atau kedelai sehingga

pupuk N urea yang disemprotkan rela-

tif lebih banyak menempel pada daun

jagung dan diserap masuk dalam jaringan

tanaman.

Ditinjau dari hasil analisis awal

kandungan N-total, tanaman kedelai me-

nunjukkan kandungan N-total terting-
2

gi, yaitu 7,17 g N/1,5 m setara 47,80

kg N/ha, kemudian tanaman jagung sebe-

sar 56,10 g N/1,5 m 2 setara 40,67 kg N/

ha dan terakhir tanaman padi 3,58 g N/

1,5 m2 setara 23,87 kg N/ha (Tabel 1).

Tabel 2 dan 3 menyajikan bobot kering

dan kandungan N-total pada gabah, ti-

dak memperlihatkan perbedaan yang nyata

(p = 0,05) terhadap pengaruh perlakuan

sisa tanaman sebagai bahan organik ma-

upun takaran pupuk urea. Namun, data-

nya menunjukkan bahwa perlakuan sisa

tanaman kedelai cenderung memberikan

hasil gabah lebih tinggi daripada yang

diberi bahan organik yang lain. Kan-

dungan N-total tanaman yang diberi

bahan organik kedelai menunjukkan ke-

cenderungan lebih tinggi daripada per-

lakuan bahan organik yang lain, yaitu

337,57 mg/pot (Tabel 3). Kandungan N-

total jerami secara nyata (p = 0,05)

dipengaruhi oleh perlakuan jenis bahan
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organik kedelai, yaitu 249,65 mg/pot,

faila dibandingkan dengan perlakuan me-

nggunakan bahan organik tanaman padi

atau jagung. Hal tersebut diduga kare-

na bahan tanaman kedelai mungkin le-

bih mudah melapuk dibandingkan dengan

jagung atau padi. Menurut WIBOWO (6),

bahan tanaman dengan kadar N-total yang

tinggi akan mengalami proses pe-

rombakan melepaS N tersedia yang cepat

daripada bahan tanaman yang berkadar

N-total rendah. Hasil penelitian terse-

but didukung oleh pendapat WIBOWO (6)

bahwa perombakan bahan tanaman yang

mengandung N-total tinggi akan menambah

jumlah N-tersedia secara terus raenerus.

Sebaliknya, bah;sn tanaman yang mengan-

dung N rendah mula-mula seluruh H

tanaman digunakan untul^ proses perom-

bakan, baru kemudian dalam waktu lama

dihasilkan sedikit N-tersedia bagi ta-

naman. Di samping itu, kemungkinan la-

in karena kadaf silikat dalam tanaman

padi atau jagung lebih tinggi datipada

tanaman kedelai maka pelapukannya le-

bih sukar. Dugaan tersebut ditopang

oleh hasil analisis dari kadar N yang

berasal dari bahan organik, jumlah se-

rapan N keefisienan pengjgunaan N (Tabel

4). Tabel 4 memperlihatkan bahwa N yang

berasal dari sisa tanaman, serapan N

dan keefisienan penggunaan N, untuk

perlakuan dengan sisa tanaman kedelai

lebih tinggi. daripada pefrlakuau dengau

sisa tanaman padi atau jagung (P <

0,05). Ditinjau dari hasil analisis

kadar N yang berasal dari sisa tanaman

(Tabel 4), pada gabah dan jerami untuk

perlakuan dengan sisa tanaman kedelai

lebih tinggi daripada dua perlakuan

yang lain, yaitu berturut-turut 7,J3

persen dan 7,92 persen. Hal serupa ju-

ga terlihat pada jumlah serapan N.

Perlakuan dengan sisa tanaman kedelai

menyebabkan tanaman padi menyerap N

lebih banyak daripada perlakuan dengan

sisa tanaman padi atau jagung. Dalam

gabah mengandung 24,04 mg N/pot dan

19,67 mg N/pot dalam jerami (Tabel 5).

Keefisienan penggunaan B yang berasal

dari sisa tanaman, hasil yang tertinggi

terlihat pada perlakuan dengan sisa

tanaman kedelai (19,50 persen), kemu-

dian sisa tanaman padi (14,09 persen)

dan jagung (12,72 persen) (Tabel 6).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa N-orga-

nik yang terdapat dalam bahan tana-

man kedelai lebih mudah dirombak men-

jadi N-tersedia, daripada N-organik

yang terdapat dalsm sisa tanaman padi

atau jagung. Analisis awal menunjukkan

kadar N dari pupuk, serapan pupuk, dan

efisiensi pemupukan, pada tanaman ja-

gung adalah tertirtggi (Tabel 1). Hal

ini diduga karena tidak semua N-organik

sisa tanaman jagung telah melapuk se-

hingga hanya sebagian yang merupakan

N-tersedia dan dapat diserap oleh padi.

Hasil analisis sidik ragam dari takaran

pufAik urea •meWvmjvjWfi.an perbedaan y&n%

nyata (P < 0,05), pada bobot kering

jerami (Tabel 7), yaitu makin tinggi
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takaran urea yang diberikan, makin ti-

nggi pula bobot kering jeratni. Hanya

dalam jerami kadar N yang berasal dari

sisa tanaman menunjukkan perbedaan

nyata antarperlakuan, yaitu makin ti-

nggi takaran pupuk urea yang diberikan,

kadar N yang berasal dari sisa tanaman

semakin rendah. Pola tersebut serupa

pada serapan N dan keefisienan pe-

nggunaan N dalam gabah (Tabel 7). Ta-

karan pupuk nitrogen yang dianjurkan

untuk tanaman padi sawah sekitar 90-120

kg N/ha. Bila jumlah tersebut selu-

ruhnya akan diganti dengan sisa ta-

naman, maka dibutuhkan jerami padi se-

kitar 13,12 t/ha - 17,49 t/ha, atau si-

sa tanaman jagung sebanyak 7,93 t/ha-

10,58 t/ha dan sisa tanaman kedelai

sebanyak 6,76 t/ha - 9,01 t/ha. Jumlah

tersebut sangat sulit untuk dapat di-

penuhi, karena sisa tanaman padi, ja-

gung, dan kedelai berturut-turut pada

umumnya mencapai sekitar 5-7 t/ha, 2-3

t/ha, dan 2-3 t/ha. Oleh sebab itu,

yang dapat dilakukan ialah mengganti

sebagian saja dari pupuk nitrogen de-

ngan sisa tanaman sehingga pemakaian

pupuk buatan masih tetap diperlukan,

tetapi jumlahnya yang dikurangi. Berapa

banyak sisa masing-mas ing jenis tanaman

tersebut yang diperlukan sebagai pe-

ngganti pupuk buatan masih diperlukan

penelitian lebih terinci.

KESIMPULAN

• Hasil-hasil analisis sidik ragam

dan analisis laboratorium dari perco-

baan ini dapat ditarik kesimpulan seba-

gai berikut.

I. Pemakaian limbah tanaman kedelai se-

bagai bahan pupuk organik pada bu--

didaya tanaman padi dengan takaran 3

t/ha tampaknya lebih berdaya guna

dan berhasil guna daripada sisa ta-

naman padi atau jagung. Hal ini

terlihat pada hasil bobot kering,

serapan N, dan efisiensi penggunaan

N yang berasal dari sisa tanaman

dalam tanaman.

2. Semakin tinggi takaran pupuk urea,

semakin tinggi bobot kering dan jum-

lah N-total dalam tanaman. Akan

tetapi, keadaan sebaliknya terjadi

pada serapan N dan keefisienan pe-

nggunaan N yang berasal dari sisa

tanaman, makin tinggi takaran urea

yang diberikan, serapan N dan efisi-

ensi penggunaan N yang berasal dari

sisa tanaman cenderung berkurang.
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Tabel 1. Karakteristik bahan organik yang dipakai dalam percobaan.

Jenis tanaman Bobot kermg N-total N-bdo* Serapan N
pupuk

Efisi-
ensi
pemu-
pukan

(g/pot) (%) (ing/pot) (kg/ha) (%) (mg/pot)Ckg/ha) (%)

Padi 12,5 1,3 162,75 65,1 15,10 24,58 3,93 8,0

Jagung 7,5 2,22 166,43 66,57 39,15 65,16 10,43 35,41

Kedelai 7,5 2,99 224,18 89,67 15,45 54,64 5,54 16,44

* N berasal dari sisa tanaman.

Tabel 2. Bobot kering tanaman padi Atomita I.

Sisa tanaman Gabah • Jerami Tanaman

Cg/pot) Cg/pot) (g/pot)

Padi
Jagung
Kedelai

25
27
30

,57
,67
,89

47
46
49

,25
,06
,88

72,
73,
80,

82
73
77

Tabel 7>. Hasil ana l i s i s kandungan N-total
padi Atomita I .

Sisa tanaman

Padi
Jagung
Kedelai.
LSD 5'S
cv c:,j

Gab ah

(nig/pot)

284,2
297,9
337,57

TO

Jerami

(mg/pot)

214,36
212,75
249,65
29,33
18,00

Tanaman

(mg/pot)

498,58
510,60
587,23
72,07
4,69

TN = Tidak Nyata
- lidak dihitung
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:'ubel 4. K:iO:ir \ ' -berasal dari s i s a
t ;.7uui:an (N-bdo) .

Sisa tana:i,an Gabah Jerami

Padi 3,7? 5,70
Ja,-uin; 4,13 4,26
;:od(iJui 7,1S 7,92

LSD 5'!, TN 0,41
0V V:) - 9,49

el 5. Serap.-'n N-J>erasal dar i s i s a
tanaiann (M-bdo) .

Tan.'insan

(rn<7/potj (mg/pot) (ing/pot)

Pacli

Kcdelai.

L S i J ?>•«

CV (1;)

10
12
24

3

:s4

, 71
,15
,04

.35
,14

12
9

19

2
22

, 2 3
,02
,67

,22
,S0

22
21
43

4
20

,94
, 1 7
,71

,32
,44

.el 0. Koef is • enai) per.^gunann N-berasal dar i

Sisa tan.!iT;;iii <:.abah Jorami Tanaman

C!-) r-) • (%)

1'adi 6,::<'i 7,51 14,09
Jayun? 7/.W 5,42 12,72
f'c'doltii 1.0,73 8,77 19,50

L:-;LI lJ"i 2 , 0 4 ! ,12 2,31
<:.\ {\) 34,41 23,49 20,72
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l abe l 7. Pengaruh takaran pupuk urea terhadap
bobot ker ing tanaman, kandungan N - t o t a l ,
serapan N, dan keef is ienan penggunaan
N-sisa tanaman.

Takaran pupuk

0
15
30
45

LSD 5%
CV (%)

0
15
30
45

Gabah

Bobot

27,32
27,36
30,42
27,07

TN
-

Kandungan

296,36
290,98
331,04
307,83

Jerami

kering

44,25
45,33
49,08
52,25

5,41
13,63

N-total

219,02
208,42
225,99
248,92

Tanaman

(g/pot)

71,57
72,61
79,51
79,32

TN
-

Og/pot)

515,38
499,39
557,03
556,76

LSD 5% TN TN TN

LSD 5%

Serapan N-sisa tanaman (mg/pot)

0
15
30
45

16,54
16,37
15,64
13,99

13,69
13,24
13,46
14,17

30,23
29,61
29,09
28,16

TN TN TN

Keefisienan penggunaan N-s i sa

0
15
30
45

LSD 5%

TN = Tidak
- = Tidak

Nyata
dihitung

8 ,
8 ,
7 ,

TN

81
41
15
44

tanaman (%)

7,24
6,99
7,25
7,47

TN

16
15
15
14

TN

,04
,40
,40
, 9 1

611



DISKUSI

GOESWONO SOEPARDI :

Tanaman dipanen umur 30 hari, biomassa

kedelai 80 g/pot/30 hari cukup banyak,

.jpnkah angka ini tidak keliru ?

terhadap penelitian Anda, setelah dike-

tc?.hui bahwa pemberian pupuk N takaran

tinggi kurang efisien di laboratori-

um/rumah kaca, bagaimana kaitannya di

lapang.

H. SIRWANDO :

Biomassa 80,7 g/pot adalah biomassa

padi Atomita 1 yang diberi sisa tanaman

kedelai.

NURHAYATI HAKIM :

Walaupun pengembalian sisa tanaman te-

lah dapat meningkatkan efisiensi peng-

gunaan pupuk N, tetapi tampaknya efi-

siensi itu masih rendah. Kira-kira usa-

ha apa yang dapat dilakukan agar efi-

siensi itu dapat ditingkatkan ?

Ingin juga diketahui, sebetulnya ke ma-

na N itu perginya, sehingga tidak di-

gunakan tanaman.

H. SlRWANDO :

Jumlah N pupuk yang diternukan kembali

dalam jaringan tanaman (recovery) da-

pat diusahakan antara lain dengan me-

ngatur waktu pomupukan yang tepat,

bentuk pupuk yang diberikan seperti

granulor urea, dan cara pemupukan yang

tepat pula. N dari sisa tanaman jagung

misalny.a, tidak seluruhnya dilapuk men-

jadi N-tersedia. Diperkirakan karena

kandungan silikat yang tinggi sehingga

sulit dilapuk.

SOEWITO :

Apakali saran atau langkah selanjutnya

H. SIRWANDO :

Maksud kesimpulan penelitian ini

ialah: kenaikan takaran N akan mengu-

rangi serapan N yang berasal dari sisa

tanaman. Bila dikaitkan dengan di la-

pang sangat sulit, karena sangat ber-

beda kondisi lingkungan hidupnya.

ERWINA LUBIS :

Penyerapan N oleh jagung lebih tinggi

daripada kedelai,tetapi efisiensi peng-

gunaan N kedelai lebih tinggi. Mekanis-

me apa kira-kira yang terjadi, apakah

hal ini ada hubungannya dengan penggu-

naan N dalam pembentukan asam amino ?

H. SIRWANDO :

Kemungkinan sisa tanaman jagung lebih

sukar dilapuk daripada tanaman kedelai.

Menurut WIBOWO, bahan tanaman dengan

kadar N-total yang lebih tinggi, dalam

proses perombakan akan melepas N lebih

besar dan lebih cepat daripada bahan

tanaman berkadar N lebih rendah.

NGADIMAN :

Dasar apa yang digunakan sehingga pe-

manenan dilakukan pada umur 60 hari ?

Berapa c/n ratio tanaman kedelai terse-

but sehingga tidak mudah termobilisasi

dibanding tanaman lain ?

612



H. SIRWANDO :

Dasarnya efisiensi waktu. Analisis c/n

ratio tidak dilakukan, tetapi yang

jelas c/n ratio kedelai lebih rendah

daripada c/n ratio padi dan jagung.

M.M. MITROSUHARDJO :

Hasil peneliltian ini tampaknya sangat

bagus. Peneliltian ini baru pendahuluan

atau penelitian yang sudah mantap ?

Kalau penelitian ini baru pendahuluan,

saran saya agar penelitian dilanjutkan.

Akan tetapi, bila sudah mantap agar

dilakukan pengujian dengan penelitian

lapang dengan areal lebih luas.

H. SIRWANDO :

Penelitian ini merupakan penelitian

lanjutan dari penelitian di laboratori-

um. Memang ada rencana untuk diterap-

kan dalam skala lapangan.

WIJANG H. SISWORO :

Kembali ke hasil penelitian yang disa-

jikan tentang pengaruh pengembalian si-

sa panen, dampaknya upaya mengurangi

pemakaian pupuk buatan dari mineralisa-

si N jerami sangat kecil kemungkinan-

nya terutama dalam waktu yang rela-

tif singkat. Bagaimana pendapat Anda ?

H. SIRWANDO :

Saya setuju. Dari hasil penelitian ini,

bila jumlah pupuk yang dianjurkan seki-

tar 90-120 kg N/ha, dan jumlah ter:;< -

but secara keseluruhan dapat digar.i i

dengan sisa tanaman, maka bahan sisa

tanaman padi yang diperlukan sekitar

13,12 - 17,49 t/ha, jagung 7,93 - 10,58

t/ha, dan kedelai 6,76 - 9,01 t/ha. Ju-

mlah tersebui: sangat sulit dipenuhi.

Oleh sebab itu, yang baik dapat dila-

kukan ialah mengganti sebagian saja

dari takaran pupuk, sehingga pemakai-

an pupuk buatan masih tetap diperlu-

kan dalam jumlah yang lebih sedikit.

ASDIRMAN ARIF :

Mohon penjelasan tentang pengertian

efisiensi yang digunakan di sini. Kalau

tidak salah yang dimaksudkan adalah

persentase pengambilan N, bukan efisi-

ensi penggunaan N.

H. SIRWANDO :

Pengertian efisiensi penggunaan N di

sini adalah

Jumlah serapan N i n n 0

Jumlah N yaiig diberikan

Jadi, bukan hanya persentase pengam-

bilan N, melainkan efisiensi penggu-

naan N yang berasal dari pelapukan

bahan organik (sisa tanaman).
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PENENTUAN EFISIENSI SERAPAN N PADA BERBAGAI UMUR TANAMAN TEH DENGAN
TEKNIK ISOTOP

Zuhdi S r i Wibowo*,. dan Yati Rachmiati*

ABSTRAK

PENENTUAN EFISIENSI SERAPAN N PADA BERBAGAI UMUR TANAMAN TEH DENGAN TEKNIK ISOTOP. Penelician
ti'iiLang vfisiensi serapan N pupuk oleh ranam.in teh pada berbagai umur dilakukan di tanah Andosol selama
tiga bulan. Tunaman Ceh dikelompokan menjadi lima kelompok umur, yaitu 1-5, 6-15- 16-30, 31-60, dan 60
r.ahun. Dalam penelitian ini digunakan pupuk urea diperkaya dengan 2 persen atom N, satu kali-petnberian
dalam bentuk larutan dengan takaran 23 kg N/ha. Pengukuran N-pupuk yang disecap Canaman dilakukan seciap
minggu terhadap sampel daun pucuk, daun tua, kayu cabang, dan ranting. Hasil penelician menunjukkan
bahwa serapan N-pupuk meningkat dengan nyata pada dua minggu hingga lima minggu setelah pemupukan.
Efisiensi serapan N-pupuk dalam daun pucuk yang tertinggi diperlihatkan oleh kelompok canaman umur 6-15
tahun. Kelompok umur lain menunjukkan efisiensi serapan N-pupuk yang hampir sama. Di samping itu, dari
penelitian ini juga diperlihatkan bahwa serapan N-pupuk yang ditimbun dalam bahan pangkasan yang berasal
dari tanaman tua lebih tinggi daripada tanaman muda. Hal ini membuktikan bahwa N yang diserap tanaman
tua lebih banyak digunakan untuk perkembangan daun dan kayu.

ABSTRACT

MEASUREMENT OF N UPTAKE EFFICIENCY AT VARIOUS AGE OF TEA PLANT USING ISOTOPE TECHNIQUE. Three
months experiment to determine the efficiency of N uptake by tea plant of various age was conducted. The
<?xp<?riraent was carried out on Andosols soil and the chosen plants were grouped in 1-5, 6-15, 16-30,
31-60, and 60 years old. The experiment used urea fer t i l izer enriched by 2Z N atop, excess. Urea of
the rate of 23 kg N/ha was given in one application in the form of solution. The N assay was done
weekly for young shoots, old leaves, s ta lks , and branches. Results of the experiment showed that N
uptake of tea plant increased significantly after two weeks upto five weeks of N application. The
efficiency of N uptake accumulated in the plucked leaves was the highest in the plant of 6-15 years old.
The N uptake efficiency of the other groups of plant was nearly equal. The uptake of N-fertilizer
accumulated in pruning materials of the older plant was higher than in the younger one. It proved that
the absorbed N in the older plant was mostly used for old leaves and wood development.

PENDAHULUAN

Tanaman teh dapat berumur lebih

dari 100 tahun dan selama pengusahaan-

nya selalu diambil hasilnya hampir se-

tiap minggu sekali tanpa i s t i r aha t . Ha-

s i l pengamatan DEY (I) tentang tanah

yang ditanami teh menunjukkan bahwa ke-

suburan tanah akan mengalami kemunduran

yang cepat pada saat umur tanaman ku-

rang dari 20 tahun. Pada waktu umur ta-

naman antara 20-40 tahun, tanah meng-

alami kemunduran kesuburan agak lambat,

l i a l a i 1 ' e n e l i t i a n T e h clan K i n i a , Gambunp

dan setelah berumur 40 tahun kesuburan

tetap. Sifat tanah yang paling besar

kemundurannya adalah kadar bahan orga-

nik, kadar mineral tersedia dan pH.

Untuk mencapai produktivitas mak-

simum dari suatu varietas tanaman, yai-

tu suatu tingkat produksi puncak pada

saat tanaman telah dewasa penuh diper-

lukan waktu. Pada umumnya tanaman teh

akan mencapai dewasa penuh pada umur

10-12 tahun. Tanaman teh yang telah

dewasa akarnya menyebar ke dalam tanah

sedalam 40 cm dan akar rambutnya paling

padat terletak pada kedalaman 0-20 cm,
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(2), SISWORO dkk. (3) menunjukkan bahwa

perakaran teh yang paling aktif tnenye-

rap hara terletak pada kedalaman 10 cm

dengan jarak 20 cm dari batang pokok.

Efisiensi penyerapan N dari pupuk

pada tanaman teh produktif klon TRI

2025 umur 3 tahun sebesar 42,8% (4),

dan kurang lebih hanya sebesar 9% dari

pupuk N tersebut yang telah disintesa

menjadi pucuk petikan. Pada tanaman

yang tua dan lebih besar jumlah produk-

sinya, tingkat efisiensi penyerapan N-

nya belum diketahui. Dengan adanya ke-

munduran kesuburan tanah - tanah yang

ditanami teh pada umur tanaman semakin

tua dan terbatasnya ruang tempat akar

teh menyerap hara, masalah tingkat efi-

siensi penyerapan N dari pupuk pada

berbagai umur tanaman teh menjadi sa-

ngat penting untuk diteliti.

BAHAN DAN METODE

Tanaman teh dibedakan atas dasar

umurnya menjadi 5 tnacam, yaitu 1-5 ta-

hun dengan umur pangkas 14 bulan; 6-15

tahun dengan umur pangkas 18 bulan;

16-30 tahun dengan umur pangkas 14 bu-

lan; 3 1-60 tahun dengan umur pangkas 3

bulan; dan lebih dari 60 tahun dengan

umur pangkas 24 bulan. Satu plot terdi-

ri dari satu perdu, dipupuk satu kali

untuk kurun waktu 3 bulan dengan dosis

sama sebesar 23 kg N/ha atau 2,3 gram

N/perdu. Pemupukasi N diberikan dalam

bentuk larutan ure.i bertanda N di-

perkaya 2,0% pada permukaan tanah sel Li-

as 1800 cm di sekitar perdu teh pada

bulan Januari 1985.

Penelitian ini dilakukan insitu di

kebun teh Gambung pada lokasi yang ter-

pisah-pisah, tetapi tanah di semua !c-

kasi tersebut masih tergolong Andosol.

Sifat umum tanah Andosol Gambung ter-

cantum di dalam lampiran I.

Perunutan N yang diserap tanaman

dilakukan setiap minggu sekali dengan

pemetikan pucuk tanaman sesuai dengan

sistem petik medium murni selama 3 bu-

lan. Pada akbir penelitian, tanaman di-

pangkas setinggi SO cm dari tanah, ke-

mudian cabang/ranting dipisahkan dengan

daun tuanya. Hasil setiap kali pemetik-

an pucuk dan pemangkasan dikeringkan

dan ditimbang serta diambil cuplikan-

nya. Cuplikan-cuplikan daun pucuk, daun

tua, cabang dan ranting dianalisis N

total dan ekses N, dan hasilnya ter-

cantum di dalam Tabel I-

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola penyerapan N dan tingkat r-fi-

siensinya dalam pucuk yang dipetik se-

tiap minggu sekali selama 3 bulan da-

pat dilihat di dalam Gambar 1.

(Gambar 1) menunjukkan dengan je-

las bahwa pemupukan N yang bertenggang

waktu setiap 3 bulan merupakan cara

yang cukup baik. Tanggapan tanaman ter-

hadap pupuk N mulai meningkat pada

minggu setelah pemupukan dan sudah mu-

lai menurun setelah pemetikan ke-13.
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Tabel 1: Bobot kering, jumlah N dari pupuk, dan tingkat efislensi
penyerapan N dari pupuk dalam pucuk petikan selama tiga
bulan pada berbagai umur tanaman ten

Umur tanaman
(tahun)

1
6
16
31

>

- 5
- 15
- 30
- 60 *)
60

Bobot kering
pucuk (g)

119,4
98,9

224,5
114,1
248,9

Jumlah N

(mg)

243,4
469,6
248,9
192,2
237,0

pupuk

a
b
a
a
a

Tingkat efisiensi
penyerapan N
pupuk (%)

11,6
22,2
15,5
7,2
10,3

Keterangan: *) Umur pangkasan baru 3 bulan
LSD 0,05 = 115,8

8*

>.
C-,

4-1

1-S tahun
_,_. 6-15 tahun

16-30 tahun
31-60 tahun
60 tahun

2 3 K 5 6 7 8 9 W It I? 13

Pemetikan pucuk kc

Gambar 1. Pola penyerapan N Jan tingkat efisi-
ensinya dalam pucuk selama 3 bulan.
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Oleh karena itu, bila keadaan cuaca me-

mungkinkan, maka pemupukan N pada ta-

naman teh yang bertenggang waktu kurang

lebih 2 / bulan adalah yang lebih te-

pat. Jumlah total penyerapan N yang

ditimbun dalam daun pucuk dan tingkat

efisiensinya dapat dilihat di Tabel 1.

Dengan cara pemetikan yang sama ternya-

ta efisiensi tertinggi terjadi pada

tanaman yang berumur 6-15 tahun, sedang

pada kelompok umur lainnya menunjukkan

tingkat efisiensi yang sepadan. Pada

umur tanaman teh lebih dari 3 1 tahun,

serapan N dari pupuk cenderung menurun

sampai pada tingkat efisiensi sekitar

10%.

Dari Tabel 1 juga terlihat jelas

bahwa pada umur tanaman yang lebih tua,

walaupun bobot kering pucuk yang dipe-

tik lebih berat, tetapi jumlah N dari

pupuk yang diserap tanaman hampir sama.

Hal ini memberikan gambaran bahwa makin

tua tanaman teh, makin besar" kebergan-

tungannya kepada N tanah. Selain itu,

dapat pula diartikan bahwa usaha pe-

ningkatan produksi pada tanaman tua me-

lalui pemupukan N akan lambat memberi-

kan hasil.

Jumlah N total dari pupuk dan

tingkat efisiensinya yang disintesis

menjadi pucuk petikan, daun tua, ca-

bang, dan ranting disajikan di dalam

Tabel 2. Tabel 2 memperlihatkan bahwa

tingkat efisiensi penyerapan N pupuk

semakin besar pada tanaman teh yang

lebih tua, pada tanaman-tanaman umur

6-15 tahun. Pada tanaman yang berumur

31-60 tahun serapan N dan efisiensinya

paling rendah karena tanaman tersebut

baru dipangkas 3-6 bulan. Keadaan ini

secara tidak langsung memberikan gam-

baran bahwa faktor umur pangkasan juga

berpengaruh terhadap tingkat efisiensi

serapan N dari pupuk. Untuk menjelaskan

masalah itu masih diperlukan penelitian

lebih lanjut.

Tabel 2: Bobot kering, jumlah N dari pupuk, dan tingkat efisiensi
penyerapan N dari pupuk dalam pucuk petikan, daun tua
dan cabang dan ranting pada berbagai umur tanaman teh.

Umur tanaman
(tahun)

Bobot kering

(g)

N dari pupuk

(mg)
Tingkat efisiensi
penyerapan N
pupuk (%)

1
6

16
31

>

- 5
- 15
- 30
- 60 *)

60

701,3
728,7

1855,5
792,5

2291,3

581,7
1130,5
736,2
326,6

1515,7

a
b
ab
a
be

26,2
51,7
35,1
18,9
64,2

Keterangan: *) Umur pangkasan baru 3 bulan
LSD 0,05 = 481,8
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Total serapan N dari pupuk yang

makin besar pada tanaman yang berumur

lebih dari 60 tahun dapat dijadikan pe-

tunjuk bahwa akar tanaman teh tua juga

masih cukup aktif menyerap hara. Seba-

gian besar N dari pupuk yang diserap

oleh tanaman tua ternyata digunakan

untuk pembentukan daun tua cabang dan

ranting (Tabel 3).

pucuk, atau (3) pada kerapatan tanaman

yang rendah terjadi penggunaan lebih

banyak N dalam daun tua dan cabang/

ranting.

KESIMPULAN

Penyerapan N dari pupuk pada ta-

naman teh meningkat setelah 2 minggu

Tabel 3. Nisbah bobot kering dan N pupuk antara pucuk dengan
daun tua, cabang, dan ranting tannman, pada berbagai
umur tanaman teh.

Umur tanaman
(tahun)

Nisbah
N pupuk

Nisbah
bobot kering

1 - 5
6-15
16 - 30
31 - 60 *)
> 60

0,41
0,41
0,34
0,59
0,16

0,17
0,14
0,12
0,14

6
Keterangan: *) Umur pangkasan 3 bulan

Dalam Tabel 3, selain pada umur

tanaman 31-60 tahun, nisbah (ratio) an-

tara jumlah N dalam pucuk petikan dan

jumlah N dalam hampir seluruh bagi-

an tanaman menurun dengan meningkatnya

umur tanaman. Dengan demikian, timbul

tiga masalah yang belum dapat dijelas-

kan dari hasil penelitian ini ialah (1)

bahwa pada tanaman tua yang rapat

dapatkah pupuk N lebih banyak digunakan

untuk membentuk lebih banyak pucuk pe-

tikan, atau (2) bahwa pada tanaman tua

memang diperlukan daun tua dan cabang/

ranting lebih banyak untuk menghasilkan

dan menurun setelah 3 bulan sehingga

tenggang waktu di antara 2 pemupukan

yang tepat adalah kurang lebih setiap

2 /„ bulan.

Jumlan N dari pupuk yang berada di

dalam pucuk petikan pada berbagai umur

tanaman teh sama besarnya kecuali pada

umur 6-15 tahun.

Efisiensi penyerapan N dari pupuk

pada tanaman tua lebih tinggi daripada

tanaman muda, tetapi sebagian N dari

pupuk tersebut lebih banyak digunakan

untuk membentuk daun tua dan cabang/

ranting.
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D1SKUSI

HARYANTO :

Disebutkan bahwa pH tanah akan semakin

iiicnurun dengan bertambahnya umur tanam-

an. Tel ah diketaliui bahwa tanaman teh

lobih suka pH rendah. Sehubungan dengan

itu, apakah dengan bertambahnya umur

akan memperbaiki pertumbuhan tanaman ?

ZUHDI SRI WIBOWO :

Sampai saat ini belum ditemukan tanaman

yang tumbuh dengan baik pada pH < 4,0

dan ternyata penurunan pH yang dilapor-

kan tidak terus - menerus. Agaknya ada

batas toleransi tanaman teh terhadap

kemasaman tanah, tetapi tidak selalu

diikuti peningkatan produktivitas ta-

naman.

G. SOEPARD1 :

Pola serapan N dalam kurun walctu 13

minggu untuk berbagai kelompok umur teh

perlu dikoreksi dengan posisi akar ak-

tif masing-mas ing kelompok. Saya yakin

bila cara pemupukan memperhatikan posi-

si akar aktif, maka pola serapan akar

relatif seragatn.

ZUHDI SRI WIBOWO :

Pupuk diberikan pada permukaan tanah

yang sama luasnya sehingga tempat aktif

tanaman sudah diperhitungkan.

NGA.DIMAN :

Dari hasil yang diperoleh ternyata efi-

siensi serapan N pada pucuk paling

tinggi pada tanaman umur 10-15 tahun.

Ditinjau dari fiksasi tanaman teh,

rnengapa pada umur tersebut tanaman ak-

tif menyerap pupuk untû t membentuk pu-

cuk ?

ZUHDI SRI WIBOWO :

Penyerapan yang aktif kemungkinan di-

sebabkan ratio akar aktif/akar pasif

paling tinggi, tetapi produktivitas ma-

sih rendah.

N&Z.IR AB.QUIAAH •.

Telah dijelaskan bahwa penyerapan pupuk

N pada berbagai umur tanaman ternya-

ta tertinggi pada umur 6~12 tahun Citau

sekitar 10 tahun). Dalam uraian tentang

efisiensi serapan N-pupuk dikatakan

bahwa tanaman berumur > 60 tahun adalah

tertinggi. Mengapa efisiensi penyerap-

an pada umur 6-12 tahun tersebut lebib

rendah daripada tanaman umur > 60 ta-

hun ?

ZUHDI SRI WIBOWO":

N dalam pucuk tidak sama dengan N dalam

taiiciman sccara total.

R. PRASODJO SOEDOMO :

1. Bagaimana kondisi tanaman pada umiir

1-5 tahun, 6~]2 tahun, dan 13-30 ta-

hun, apakah seragam dalam kondisi

aehat aubur 2

2. Mengapa interval umur yang digunakau

tidak seragam ?
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ZUHDI SRI WIBOWO :

1. Tanaman dalam keadaan subur dan ti-

dak ada gejala kekahatan hara.

2. Interval tersebut memperhitungkan

proses fisiologi tanatnan dan inter-

val pangkasan teh setiap 3 tahun

yang dimulai pada umur 5 tahun.

M.M. MITROSUHARDJO :

Tanaman teh selalu dipetik pucuknya.

Bagaimana serapan N tanaman pada daun

petik dan daun yang ditinggalkan (sisa)

mengenai degradasi serapan pada waktu-

waktu berikutnya ?

ZUHDI SRI WIBOWO :

Kira-kira 70%-10% = 60% pada daun yang

ditinggalkan. Sudah diteliti variasinya

apabila giliran petik dibeda—bedakan.

ROSMIARTY A. WAHID :

Dari hasil penelitian yang dilakukan

mengenai efisiensi penyerapan N pada

umur teh yang berbeda-beda, apakah ada

usaha untuk menggabung dalam menan;jin

tanaman teh dengan kombinasi umur yang

menguntungkan, ditinjau dari penyerapan

N. Apakah mungkin hal ini dilakukan,

ditinjau dari peningkatan produksi ta-

naman teh ?

ZUHDI SRI WIBOWO :

Tanaman teh sampai umur 100 tahun masih

berproduksi dengan baik. Jadi, arah pe-

mupukan N harus memperhitungkan umur

sebagai faktor koreksi terhadap takar-

annya.
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PEMBERIAN UNSUR 3 2 P SECARA FOLIAR DAN PENYEBARANNYA PADA TANAMAN
KACANG IIIJAIJ (Phaseohis radiants L.)

T. S u g i y a n t o * , M. Darus sa l am* , dan A . F . Hermana**

ABSTRAK

PF.MBERIAN UNSUR 32P SECARA FOLIAR DAN PENYEBARANNYA PADA TANAMAN KACANG HIJAU (Pheseolus
J. . i'-11 L ub.ian ini dilaksanakan di Kamar kaca bertujuan untuk mengelahui penyebaran dan akumulasi unsut
rV.sior daiam organ tanaman pada berbagai umur pertumbuhan. Tanaman kacang hijau yang berumur 2, 4, 6, 8,
dan Kl minggu diberi radiofosfor P dengan cara menyuntikkan larutan tersebut ke dalam pipa plastiU
yanj; berdiameter +_ 1 cm yang direkatkan pada permukaan daun serta ditutup dengan selotip. Setelah 6, 12,
18.. Ian 24 jam sejak pemberian isotop, tanaman dipanen. Akumulasi fosfor relatif (%) pada organ akar,
batang, tangkai daun, daun, tangkai bunga, bunga, tangkai polong, dan polong dihitung. Metode yang
dipergunakan dalam mengolah data percobaan ini adalah rancangan acak kelompok dengan pola perhicungan
faktorial. Hasil percobaan menunjukkan bahwa secara umum setiap organ tanaman dapat menyerap P dengan
baik. Hasil rata-rata terbesar dengan pemberian radiofosfor P selama 24 jam ialah A,85 Z/g diperoleh
dari organ daun umur 2 minggu, sedangkan hasil rata-rata terkecil ialah 0,09Z/g diperoleh dari organ
polong urour 10 minggu.

ABSTRACT

THE FOLIAR RADIOPHOSPHORUS 32P APPLICATION AND ITS DISTRIBUTION IN MUNG BEAN PLANT (Phaseolus
Ladiati:5 i,). The experiment carried out m a greenhouse were intended to investigate radiophosphorus P
distribution rind accumulation in mung bean at various plant ages. Radiophosphorus P was applied
foliarly in the mung bean plant of several weeks (ie. 2, 4, 6, 8, and 10 weeks) of age. The sampling has
been done wirhin 6, 12, 18, and 71* hours after treatment. The relative phosphorus accumulat io.. '*/ i:.
various parts of the plant ie. roots, stem, leaves, leavu stalks, flower stalk, pods, and pod stjiks was
determined. The Jdesign used in the experiments was the,_randomized block design with factorial
calculation. The experimental results points out that the P was taken up by any plant organ. This
highest mean value of A.58 %/gr sample was observed in the leaves of 2 weeks of age; meanwhile the
lowest mean value of 0.09Z per gram sample was obtained in the pods of 10 weeks of age.

PENDAHULUAN

Unsur fosfor merupakarr unsur yang

tidak dapat diganti dengan unsur lain

dan sangat diperlukan tanaman untuk da-

pat menyelesaikan siklus hidupnya (1).

Unsur fosfor meropuuyai banyak fungsi

pada tanaman, aritara lain untuk pemben-

tukan biji, membantu proses fotosinte-

sis, mempercepat kematangan atau kede-

wasaan, membantu proses glikolisis dan

menyempurnakan pertumbuhan akar (?, 3).

Jumlah unsur har'a fosfor yang di-

serapkan bergantung pada konsentrasi

• I'usat Pene l i t i an Tcknik Nuklir , BATAN
»• FMIPA-UNPAD, Bandunfi

fosfor di dalam larutan tanah dan ke-

sanggupan tanah tersebut untuk memper-

tahankan konsentrasi ini. Hal ini di-

tentukan oleh kapasitas penyangga fos-

for dari tanah. Serapan fosfoi" mem--

pakan suatu proses yang menghubungk.i:)

antara kapasitas penyangga fosfor cian

konsentrasi fosfor dalam larutan.

Efisiensi pengambilan fosfor dari

pupuk fosfat melalui tanah relatif k:-

cil sebab di dalatn tanah fosfat niengd-

lami fiksasi sehingga sebagian besar

menjadi tidak larut atau tidak *.<•••;•••'

dia sehingga tidak dapat diserap oh-h

akar tanaman. Besar kecilnya efisioi--
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si serapan ini bergantung pada berba-

gai macam faktor, di antaranya jenis

dan sifat pupuk yang diberikan, jenis

tanah cara penempatan pupuk, waktu pe-

mupukan, dan faktor lingkungan (4).

Unsur fosfor dalam tanah dikenal

sebagai unsur dengan kelarutan rendah.

Oleh karena itu,satu-satunya jalan un-

tuk tnenambah unsur fosfor ialah pemu-

pukan agar kebutuhan hara tanaman per-

tanian terpenuhi.

Salah satu cara untuk menjaga ke-

suburan tanah agar tetap kaya akan un-

sur hara, yaitu dengan jalan memberi

pupuk, yang akan diserap tanaman mela-

lui ujung akar. Walaupun begitu belum

tentu pupuk tersebut secara langsung

terserap tanaman, sebab beberapa fak-

tor yang mempengaruhi di antaranya ke-

lembapan udara dan temperatur (5). Tek-

nik perunut telah banyak membantu un-

tuk mernecahkan berbagai masalah dalam

kehidupan hewan atau tumbuhan. Peneli-
32

tian dengan menggunakan radiofosfor P

pada tanaman telah banyak dilakukan di

Luar Negeri maupun di Indonesia. DATTA

dan VYAS (6) yang mengadakan penelitian

pada tanaman jagung dengan cara menyem-
32

prot pada daun zat radioaktif P. Dari

hasil penelitian tersebut (6) didapat-

kan bahwa dengan teknik penyemprotan

mernberikan hasil yang lebih efisien, di

mana akumulasi unsur tersebut terbanyak

Lerdapat pada organ daun dan titik tuni-

buh.

SUGIYANTO dkk. (7) mengadakan pe-

32

nelitian pemberian radiofosfor P pa-

da tanaman kedelai melalui daun dan

akar yang berumur 21 hari pada kondisi

tanah pH 4, 6, dan 8. Hasil percobaan

menunjukkan bahwa serapan radiofosf<r
32

P yang diberikan melalui daun lebih

besar daripada melalui akar.

Maksud dari percobaan ini ialah

untuk mengetahui penyebaran dan akumu-

lasi unsur fosfor dalam organ tanaman

pada berbagai umur pertumbuhan.

BAHAN DAN METODE

Kacang hijau (Phaseolus radiatus

L) yang digunakan dalam penelitian ini

varietas MB-129 yang didapat dari Balai

Penelitian Tanaman Pangan, Bogor.

Biji kacang hijau ditanam dalan

pot plastik bergaris tengah 30 cm yang

berisi tanah jenis latosol yang diambil

di sekitar laboratorium Biologi PPTN.

Isotop radioaktif yang digunakan ialah
32
P sebagai perunut dengan aktivitas

32
25 uCi/cc berupa larutan NaH_ P0,.

2 4
(natrium ortofosfat).

Tanaman dikelompokkan menurut umur

pertumbuhannya, masing-masing berumur

2, 4, 6, 8, dan 10 minggu. Pemberian
32

radiofosfor P pada tanaman dengan ca-

ra menyuntikkan larutan tersebut pada

pipa plastik yang berdiameter +_ 1 cm

dan direkatkan pada permukaan daun ser-

ta ditutup dengan selotip.

Setelah 6, 12, 18, dan 24 jam se-

jak pemberian isotop tanaman dipanen.

Akumulasi fosfor (%) dalam organ akar,624



batang, rangkai daun, daun, tangkai bu-

nga, bunga, tangkai polong, dan po-

long dihitung.

Penelitian ini merupakan percobaan

faktorial yang diatur dalam suatu ran-

>.mgan acak kelompok. Sebagai perlaku-

...i adalah umur tanaman dan lama pembe-

rian isotop dengan pengulangan seba-

nyak 5 kali.

HASIL DAN I'EMUAHASAN

Penelitian ini memberikan hasil
32

relatif akumulasi radiofosfat ~P yang

dinyatakan dalam persen (%) dari organ

akar, batang, tangkai daun, daun, tang-

kai bunga, bunga, tangkai polong, dan

polong. Data hasil penelitian ini dia-

nalisis secara positif dengan rancang-

an percobaan acak kelompok dengan po-

la perhitungan! faktorial (8).

Penimbunan aktivitas unsur fosfor

pada organ akar tanarnan kacang hijau

( P!IJ!;GO1US ra&iatun 1.) umur 2, 4, 6, 8,

dan 10 minggu tnemperlihatkan adanya

perbedaan yang nyata. Demikian pula

waktu pemberian isotop mempengaruhi pe-

nycrapan fosfor, diuji menurut uji

Duncan pada taraf 5% (Tabel I).

Pada Tabcl I di alas, t.impak bahwa se-
32

makin lama pemberian radiofo.s for P

akan semakin tinggi penimbunan aktivi-

tasnya. Hal ini mungkin disebabkan ka-

rena semakin lama waktu pemberian, ra-
32

diofosfor P yang diserap oleh daun
yang kemudian disebarkan ke seluruh

organ tumbuhan tersebut (termasuk ke

bagian akar) semakin banyak.

Tabel 1. Penjjaruh lama pemberian ter

hadap penimbunan radiofo.-- •"'

•̂ P̂ dalam akar tanaman.

Laina pemberian
(jam)

6
12
18
24

llasil rat a

(%/g)

0,25
0,38
0,46
0,60

-rat.;i

a
b
c
d

Angka pengamatan yang diikuti dengan
huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf P < 0,05.

Sedangkan untuk mengetahui beda

rata-rata hasil penimbunan aktivitas

pada akar terhadap umur tanaman dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. I'enimbunan radiofosfor ^P
dalam aKar pada berbagai
umur tanaman.

llmur tanaman

4
6
8

10

Hasil rata-rata

1,86 c
0,28 b
0,21 a
0,32 b
0,31 b

Anyka pcn^anuttan yang diikuti dengan

huruf yanjj sama tidak berbeda nyata

]Ki<f.-! t.'iraf I' < 0,05.

Dari Tabel 2 tampak bahwa unur t '-

nainan 6 minggu menunjukkan peniinbuiidn
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aktivitasnya yang terendah. Hal ini

diduga karena sebagian besar unsur fos-

for digunakan untuk proses pembungaan

oleh tanaman tersebut. Keadaan ini se-

jalan dengan pendapat MEYER dan ANDER-

SON (9) yang menyatakan bahwa tanaman

yang sedang mengalami pembentukkan bu-

nga dan buah sangat membutuhkan un-

sur fosfor.

Pada organ akar terdapat interaksi

antara perlakuan pemberian radiofosfor
32
P dan umur tanaman, seperti terte-

ra pada Tabel 3.

32
pada pemberian radiofosfor - P setelah

24 jam, ternyata organ akar masih me-

merlukan unsur fosfor untuk proses per-

tumbuhan dan perkembangan tanaman.

Hasil perhitungan penimbunan akti-

vitas pada batang sebagai alat trans-

portasi dapat diikuti pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa se-

makin lama waktu peinberian radiofosfor
32

P semakin tinggi penimbunan aktivi-

tasnya, kemungkinan hal ini disebab-

kan semakin lama waktu pemberian radi-

ofosfor yang diserap oleh organ tanaman

Tabel 3. Pengaruh lama peinberian dan umur tanaman terhadap
penimbunan radiofosfor 5^P dalam akar.

(Jmur tanaman
(minggu)

Lama pemberian radiofosfor P (jam)

12. 18 24

2

4

6

8

10

1,35

0,14

0,12*

ab
l ,43 a

0,38*

0,25

0,22

0,25

C d e f

C d e

C d e f

l,90J

0,35

0,32

fgh

efgh

0,31
defgh

2,87

0,30

0.201

o,ioe

0.4211

defgh

.be

Huruf kecil di atas angka, jika sama menunjukkan
tidak ada beda nyata pada taraf P < 0,05.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa tanam-

an berumur 6 minggu pada setiap waktu
32

pemberian radiofosfor P menunjukkan

penimbunan aktivitas yang terendah. Hal

ini disebabkan bahwa tanaman kacang

hijau pada umur 6 minggu sedang mela-

kukan proses pembungaan sehingga fos-

for yang diserap digunakan untuk proses

pembungaan tersebut. Dari hasil diduga

semakin banyak. Demikian pula radiofos-

for yang disalurkan ke seluruh organ

melalui organ batang.

Untuk mengetahui beda rata-rata

hasil penimbunan aktivitas pada batang

terhadap unur tanaman dapat dilihat pa-

da Tabel 5.

Dari Tabel 5 ternyata bahwa sema-

kin bertambah umur tanaman akan sema-
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kin berkurang radiofosfor V yang d i -

serap dan d isa lurkan ke seluruh organ

1 1. Pengaruh lamr> pemberian r a d i o -
fosfor terhadap pcniiiibiman • ^P
'ialam batang kacang h i j a u .

I.r ri.'i pemberian
(jam)

6
12
18
24

ilasil
(

0
0
0
0

rata-rat a

,22 a
,25 a
,±7 b
,50 c

Angka peiij-.-Tiiatan yon." di ikut i . hurui'
yanj> sarr.a t idak berbuua nyata pat.';:
tar.'if I' < 0 ,05 .

label 5. I'enimbunnn raciiofosior J"P
rial am batang kacang hijau
pada berbagai umur tanaman.

Umur tana/nan i 1 rata-j via.

2
4
6
8

10

2,1.' c
0,27 b
« , 30 b
0,l.f.- a
0,1.5 a

A2ijjka pon;:"i>!atan yang Jiikuti huruf
yang sama t.idak bcrbecia nyata pada
taraf P < 0,05.

tanaman melalui batang, walaupun pada

min^gu ko-6 terj.-idi sedikit kenaikan.

Hal. ini diduga karena pada umur 6

vninggu tanaman kaeang hijau sedang da-

1 dm pembentukan bunga dan buah yang

sangat mempr1ukan unsur fosfor.

Untuk mcngct.'ihui intoraksi utnur

tanaman dengan waktu pemberian radio-
32

fosfor P terhadap penimbunan aktivi-

tas pada batang dapat dilihat

TabeL 6.

Dari Tabel 6 tei'lihat bahwa sc-

makin lama pemberian radiofosfor "p

akan menyeb.ibkan semakin banyak r\><\\
32

ofosfor P yang terakumulasi pada b.:-

tang tanaman tersebut, sedangkan ter-

hadap pertumbuhan umur kebutuhan un-

sur fosfor cenderung menurun, sehing-
32

ga akumulasi radiofosfor P pada ba-

tang menurun.

Hasil perhitungan penimbunan akti-

vitas pada tangkai daun sebagai organ

penghubung dari tangkai atau batang ke

daun dapat diikuti pada Tabel 7 di ba-

wah ini.
Dijri Tabel 7 tampak bahwa semakin

32

lama pemberian radiofosfor P maka \.<—

nimbunan aktivitas di tangkai daun se-

makin tinggi. Hal ini mungkin dise-

babkan karena setaakin lama waktu pem-
32

berian radiofosfor P akan menyeb.ih-

kan radiofosfor yang diserap oleh dj-

un semakin banyak yang kemudian disa-

lurkan lewat tangkai daun ke seluruh

organ tanaman.

Untuk mengetahui beda rata-rata

penimbunan aktivitas pada tangkai daun

tanaman kacang liijau terhadap umur

tanaman dapat dilihat pada Tabel 8.

Dari Tabel 8 terlihat bahv •. ;1l.-

nimbunan aktivitas terbesar pada umur 2

minggu kemudian diikuti oleh penimbun-

fi?.7



label 6. Pengaruh lama pemberian dan umur tanaman terhadap
penimbunan radiofosfor *"P dalam batang.

Umur tanaman
(.minggu)

Lama pemberian radiotosfor

12 18

(jam)

24

2

4

6

8

10

1,45J

0,13,bcd

0,08£

0,10 abc

1,54

0,28

0,27

0,10

0,09

fgh

fgh

abc

ab

2,00

0,35g h

0,39h

0,15 c d e

0,16d e

4 , 5 *

0,38*

0,21

0,40'

0,22

def

efe

Huruf kecil di atas angka, j ika sama menunjukkan
tidak ada beda nyata pada taraf P < 0,05.

Tabel 7. Pengaruh lama pemberian
terhadap penimbunan radio-
fosfor -^P dalam tangkai
tanaman.

Tabel 8. Penimbunan radiofosfor
dalam tangkai daun pada
berbagai umur tanaman.

Lama pemberian
(minggu)

6
12
18
24

Hasil rata-rata

(Vg)

0,43 a
0,41 a
0,43 a
0,28 b

Umur tanaman
(minggu)

2
4
6
8
10

Hasil rata-rata

(Vg)

2,32 d
0,31 b
0,40 c
0,24 a
0,28 b

Angka pengamatan yang diikuti dengan
huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf P < 0,05.

Angka pengamatan yang di ikut i dengan
huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf P < 0,05.

an akt ivi tas pada umur 6 minggu. Hal

ini diduga karena pada umur 2 minggu

semua bagian organ tubuh tanaman se-

dang aktif tumbuh sehingga perlu le -

bih banyak hara fosfor. Sedangkan pa-

da umur 6 minggu, tanaman membutuhkan

hara fosfor lebih banyak karena uerna-

suki fase pembungaan.

Untuk mengetahui interaksi antara

umur tanaman dengan waktu pemberian
32

radiofosfor P terhadap penimbunan ak-

tivitas pada tangkai daun dapat dili-

hat pada Tabel 9.
Dari Tabel 9 terlihat bahwa per-

tambahan waktu pemberian radiofosfor
32
P rnenyebabkan hasil penimbunan akti-
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vitas naik dan semakin tua umur tana-

man, penimbunan aktivitas semakin ke-

cil. Kecuali pada umur tanaman 6 mi-

nggu penimbunan aktivitasnya lebih be-

Hasil perhitungan penimbunan

aktivitas pada daun sebagai organ

tanaman untuk proses fotosintesis

disajikan pada Tabel 10.

Tabel 9. Pengaruh iama pemberian dan umur tanaman terhadap
penimbunan radiofosfor ^2p dalam tangkai daun.

Umur tanaman
(minggu)

Lama peiiiberian radiofosfor P (jam)

12 18 24

2

4

6

8

10

1,70

0,10*

0,2/
,ab

0,29
be

1,67

0,32

0,36

cd

cd

0,26
abc

2.51'

0,35

0,34

0,22£

0,2ia

cd

cd

3,82

0,33

0,40

0,30

0,36

cd

de

be

Huruf kecil di atas angka, jika sama menunjukkan
tidak ada beda nyata pada taraf P < 0,05.

sar daripada umur 4 minggu. Hal ini

diduga karena pada umur 6 minggu tanam-

an sangat memerkukan-unsur. iosfor le-

bih banyak untuk proses pembungaan.

Tabel 10. Pengaruh lama pemberian ter-
hadap penimbunan radioiosfor
3 2 dalam daun.

Lama peniberian
(jam )

Hasil rata-rata

C%/g)

6
12
18
24

0,40 a
0,47 b
0,53 c
0,66 d

pengamatan yang diikuti den«>an
huruf yanj', sama tidak berbeda nyata
pada taraf 1' < 0,05.

Tabel 10 mengungkapkan bahwa makin

lama waktu pemberian radiofosfor P

menyebabkan penimbunan aktivitas pada

daun semakin besar. Hal ini mungkin

terjadi karena daun merupakan tempat

pembuatan makanan yang akan diedarkan

ke organ lain yang membutuhkannya. Un-

sur fosfor paling banyak dijumpai pa-

da organ daun, karena unsur ini sa-

ngat berperan dalam perubahan ATP men-

jadi ADP untuk menghasilkan energi ba-

gi pembentukan bunga, bakal buah ser-

ta untuk pertumbuhan tanaman.

Sedangkan dari Tabel 1 1 terlihat b.ihwa

bertarnbahnya umur tanaman berakibat

terhadap penimbunan aktivitas pada daun
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yang makin berkurang.

Interaksi antara waktu pemberian
32

radiofosfor P dengan umur tanaman

Tabel 11. Penimbunan radiofosfor 32P
dalam daun pada berbagai
umur tanaman.

Uinur tanaman
(minggu)

Hasil rata-rata

2
4
6
8

10

2,36 c
0,47 b
0,48 b
0,26 a
0,23 a

Angka pengamatan yang diikuti dengan
huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf P < 0,05.

terhadap penimbunan aktivitas pada daun

diperlihatkan pada Tabel 12.

Dari Tabel 12 terlihat umur tanam-

an 2 minggu mempunyai penimbunan akti-

vitas tertinggi. Hal ini mungkin pada

umur semua organ tanaman sedang aktif

tumbuh sehingga memerlukan unsur hara

fosfor yang lebih banyak.

Analisis sidik ragam penimbunan

aktivitas untuk tangkai bunga dan bunga

menunjukkan tidak ada interaksi antara
32

waktu pemberian radiofosfor P dengan

uraur tanainan. Hal ini terutama disebab-

kan umur tanaman 6 minggu dimana pem-

bentukan bunga dan buah sangat aktif

sehingga memerlukan lebih banyak unsur

fosfor.

Demikian pula hasil analisis sidik

ragam untuk penimbunan aktivitas pada

tangkai polong tidak menunjukkan adanya

interaksi antara waktu pemberian radio-
32

fosfor P dengan umur tanaman.
Untuk mengetahui pengaruh perlaku-

32
an terhadap penyerapan radiofosfor P

oleh organ polong dapat dilihat pada

Tabel 13.

Sejalan dengan bertambah lamanya

Tabel 12. Pengaruh lama pemberian dan umur tanaman terhadap
penimbunan radiofosfor ^^P dalam daun.

Umur tanaman
(minggu)

Lama pemberian radiofosfor

12 18

(jam)

24

2

4

6

8

10

0,46C

0,23a

0.213

1,93

0,53C

0,50C

0,25a

0,19a

de
1,32

0,65C

0,41

0,27

0,25

be

ab

ab

4,79

0,64£

0,48C

0,29

0,29

ab

ab

Huruf kecil di atas angka, j ika sama menunjukkan
tidak ada beda nyata pada taraf P < 0,05.

630



32ponberliin radiofosfor P tampak ada-

nya kenaikan penyerapan fosfor tersebut

(Tutiel 13). tetapi setelah 12 jam kena-

r.;i;el 13. Pengaruh lama pemberian te r -
hadap pcnimbunaii radiofosfor
••̂ P dalam polong.

dah daripada umur 8 minggu. Hal ini

diduga karena umur polong 10 minggu

sudah tua dan matang sehingga tidak me-

Tabel 14. Penimbunan radiofosfor •?2i
dalam polong pada tanaman
umur 8 dan 10 minggu.

poj;iberian

jam )

6
12
18
24

Ilasil rat a-rat a
(Vft)

0,10 a
0,12 b
0,l.'5 be
0,15 c

Angka pengamatan yang di ikuti derujan
hurui yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf P < 0,05.

Umur tanaman
(minggu)

8

10

Basil ra ta - ra ta
(Vg)

0,18 a

0,08 b

Angka pengamatan yang di ikut i dengan
huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf P < 0^115.

Tabel IS. I'engaruh lama pemberian terhadap penimbunan
r.tdiofosfor -^P dalam polong tanaman
umur 8 dan 10 ndnggu.

Umur tanaman
(minggu)

8

10

Lama pemberian radiofosfor

0JlL

QJ18a

12

0,18

18

0,26"

(jam)

24

0,25^

Huruf kecil d:i atas angka, jika sama menunjukkan
t.idak ada beda nyata pada taraf P < 0,05.

ikan pertimbunan aktivitas berlangsung

lambat, diduga karena polong makin tua.

Untuk nengetahui beda rata-rata

penimbunan aktivitas pada polong karena

umur tanaman disajikan pada Tabel 14.

Dari Tabel 14 terlihat bahwa hasil

penimbunan aktivitas rata-rata pada

umur 10 minggu secara nyata lebjh ren-

merlukan unsur fosfor lagi.

Untuk mengetahui interaksi antara

umur tanaman dengan waktu pemberidii
32

radiofosfor P terhadap penimbunan ak-

tivitas pada polong dapat dilihat pada

rabel 15.

Dari Tabel 15 terlihat adanya in-

teraksi antara umur tanaman dengan
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32
waktu pemberian radiofosfor P terha-

dap penimbunan aktivitas pada polong,

di mana pada umur tanaman 10 minggu

hampir tidak tnemerlukan unsur fosfot

lagi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa tanaman kacang hijau mampu me-

nyerap unsur fosfor melalui daun dan

disebarkan ke seluruh organ tanaman la-

innya.

Pada waktu tanaman berumur 2 sam-
32

pai 4 minggu, akumulasi radiofosfor P

lebih banyak ditemukan pada organ daun,

tetapi pada umur 6 minggu akutnulasi P

terbanyak ditemukan pada organ bu-

nga. Sedang pada umur 8 hingga 10 mi-
32

nggu P diakumulasikan di akar, maka

besarnya unsur fosfor yang diakumula-

sikan pada organ tanaman kacang hi-

jau bergantung pada umur tanaman dan

efisiensi penyerapannya.

Pemberian pupuk atau unsur hara

melalui daun diharapkan dapat mening-

katkan efisiensi serapan unsur P dan

mempercepat petnanfaatan hara tersebut

untuk proses metabolisme tanaman.
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D1SKUSI

M.M. MITROSUHARDJO :

Nutrisi P biasanya diserap oleh tanaman

secara sedikit demi sedikit. Kalau

pupuk P diberikan dalam dos-̂ s besar,

adanya kontak langsung dengan organ

tanaman dapat berpengaruh negatif ter-

hadap jaringan tanaman. Berapa takar-

an P yang sesuai untuk diberikan seca-

ra foliar application ?

T. SUGIANTO :

Sebelum percobaan dilakukan saya telah

mengadakan serangkaian percobaan dengan
32

variasi dosis P yang berbeda. Setelah

percobaan pendahuluan selesai saya men-
32

dapatkan dosis/aktivitas P yang cu-

kup baik ialah 25 mCi/ml.

RIVAI RATMA :

Pemberian pupuk melalui daun sudah

sering dilakukan dan kemampuan daun

untuk mengisap pupuk (P) sudah pula

dibuktikan. Itengapa penelitian ini di- '

lakukan lagi ?

T. SUGIANTO :

Tentu saja penelitian pemberian P mela-

lui daun sudah banyak dilakukan, teta-

pi variasi umur yang akan memberikan

gambaran tentang kapan unsur P dibutuh-

kan masih jarang.

DAMERIA HUTABARAT :

1. Berapa kali penyemprotan dibutuhkan

untuk seluruh tanaman hingga panen?

2. Apakah dipertimbangkan cara pemupuk-

an melalui daun untuk tanaman kacang

hijau seluas 10 ha misalnya ?

T. SUGIYANTO :
32

1. Pemberian P melalui daun ini bukan

dengan cara penyemprotan, melainkan

dengan jalan tnemberikan secara fo-
32

liar dengan penyuntikan P pada se-

tiap umur pertumbuhan, yaitu 2, 4,

6, 8, dan 10 minggu.

2. Tentu saja hal ini dapat diperhi-

tungkan setelah percobaan ini dila-

kukan dengan hasil yang mantap.

NAZIR ABDULLAH :

1. Data yang disajikan pada umur yang
32

berbeda-beda untuk serapan P, dan

juga dalam organ' yang berbeda-beda.
32

Bagaimana dengan penyerapan P da-

lam daun pada umur 6, 8, dan 10 mi-

nggu ?

2. Apa yang Anda maksudkan dengan satu-

an %/g. Apakah tidak cukup hanya

dengan 1 1

T. SUGIANTO :

I. Data penyerapan atau akumulasi pada

daun telah saya sajikan. Dalam hal

ini organ daun lain dipcrhitungkan
32

bukan organ daun yang diberi P.
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2. Karena saya mengambil contoh perco-

baan itu dalam tiap gram organ.

SOEWITO :

Penelitian yang Anda lakukan masih

rintisan. Untuk aplikasi pemupukan P

pada daun perlu dikaji lebih mendalam

karena banyak faktor yang berpengaruh.

Bagaimana tanggapan Anda ?

T. SUGIANTO :

Tentu saja mas in memerlukan waktu pe-

nelitian yang panjang untuk mendapat-

kan hasil yang mantap.

NURHAYATI HAKIM :

Pemupukan P harus lebih awal, karena

pengikatannya yang kuat dan sukar la-

rut. Akan tetapi, yang penting dipi-

kirkan ialah cara meramu pupuk P yang

dapat digunakan melalui daun dengan

harga terjangkau oleh petani. Apakah

telah ada yang mencobanya ?

tanaman tersebut. Volume daun lebih

besar daripada akar, tetapi berdasarkan

fungsinya, akar mempunyai kemampuan me-

nyerap unsur lebih besar daripada da

un. Bagaimana pendapat Anda tentan--.,

perbandingan efektivitas daun dengan

akar ?

T. SUGIANTO :

Dari hasil percobaan pendahuluan ini
32

terlihat bahwa efektifitas P yang di-

akumulasikan pada organ daun bergan-

tung pada umur tanaman. Pada umur ta-

naman 2 dan 4 minggu daun akar, teta-

pi pada umur 8 dan 10 minggu, efekti-
32

vitas P pada akar daun.

MUGIONO :

Apa kegunaan hasil penelitian ini se-

cara praktis ? Penyerapan unsur P di-

pengaruhi oleh banyak faktor, Apakah

semua faktor yang berpengaruh tersebut

dalam penelitian ini sudah terkendali ?

T. SUGIANTO :

Percobaan ini baru tingkat pendahuluan

yang masih harus dilanjutkan untuk

menuju hasil yang diinginkan. Percobaan

yang Anda inginkan belum dilakukan,

tetapi di masa yang akan datang akan

saya lakukan.

T. SUGIANTO :

Tentu saja faktor yang mempengaruhi

perlu dipelajari sebaik mungkin agar

dapat diatasi. Namun, tujuan penelitian

ini ingin mencari suatu cara agar pem-

berian unsur P pada tanaman dapat see-

fisien mungkin.

R. PRASODJO SOEDIRMAN :

Kita tahu bahwa unsur fosfor dibutuhkan

oleh seluruh bagian tanaman, tetapi

jumlahnya bergantung pada volume bagian

ROSMIATY A. WAHID :
32

Akumulasi P dari hasil pengamatan

yang Anda lakukan paling tinggi dan ma-

kin tinggi sesuai dengan waktu pembe-
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rian pada daun. Apakah dapat dibeda-
32

kan antara P yang terdapat pada da-

un akibat kemampuan fosfor aktif oleh

daun dan jumlah fosfor aktif yang dibe-

rikan pada daun pada saat perlakuan se-

suai dengan variasi waktu yang diberi-

kan pada penelitian ini ?

T. SUGIANTO :

Saya mengadakan penghitungan aktivitas
32

daun yang tidak dibtri P dan akti-
32

vitas P yang diberikan. Sedangkan

yang Anda inginkan belura dilakukan,

tetapi tentu aktivitasnya cukup ting-

gi (dianggap terkontaminasi).
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PENGARUH PEMUPUKAN ZA TERHADAP SERAPAN P-PUPUK. PADA TANAMAN PADI
LAHAN KERING

i-i. Abdullah*, dan M.M. Mitrosuharcijo*

AliSIRAK

PI-.NGAKUH l'EMUPUKAN ZA TERHADAP SERAPAN P-PUPUK PADA TANAMAN PADI LAHAN KERING. Telah dilakukan
percobaan pot meraakai tanah latosol Pasar Jumat untuk meneliti pengaruh takaran pupuk ZA dan pupuk TSP
terhadap serap.m N dan P oleh tanaman padi Atomita t/1. Percobaan faktorial dengan 8 perlakuan pupuk N
dan P diatur dnlam rancangan acak lengkap. Tiap perla-cuan diulang 3 kali. Takaran pupuk ZA setara dengan
0; 30; fiO; dan 90 kg N ha dan pupuk^SP den^i) :;.karan 90 dan 180 kg P ha . Pupuk ZA yang dipakai
bertand;i 2% atom N dan TSP bertanda P dengan "•'.-tivitas jenis 0,2 mCi g P_0 . Tanaman dipanen pada
umur 70 hari. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemupukan ZA memberikan pengaruh yang sangat nyaca
(P(|0,0l) pads hasil bobot kering tanaman. Takaran pupuk TSP cidak memberikan pengaruh yang nyeta pada
bobc. kcring tanaman. Pengaruh yang sangat nyata dari pupuk ZA terlihat pada serapan P-pupuk.
Keefisienan penggunaan P-pupuk mencapai 3,88 hingga 6,60% untuk takaran 90 kg P dan 2,51 hingga 4,46Z
untuk takaran 180 kg P. Serapan N-pupuk meningkat dengan meningkatnya takaran ZA. Tingkat keefisienan
penggunaan N-pupuk mencapai 47 hingga 60% dari jumlah pupuk yang diberikan.

ABSTRACT

INFLUENCE OF AMMONIUM-SULPHATE FERTILIZER ON P-UPTAKE BY UPLAND RICE. A greenhouse experiment to
study the influence of ammonium-sulphate f e r t i l i z e r on P-uptake by Atomica I / I r i c e variety on latosol
so i l of Pasar Jumat has been conducted. Fac to r i a l experiment cons i s t ing of eight t reatments was arrange
in a ful ly randomized design.Each treatment was rep l i ca ted three t imes. The r a t e of ammonium sulphate
f e r t i l i z e r was equivalent to 0, 30, 60, anc.,.90 kg N ha , and TSP at the ra t e of 90 and 180kg P ha~ .
Ammonium sulpahate f e r t i l i z e r with 27. atom N and TSP with a spec i f i c a c t i v i t y of 0.2 mCi g P3O5 were
used in the experiment. The plant was harvested 70 days a f te r p l an t ing . I t was turned out that ammonium
sulphate f e r t i l i z e r gave a highly s i gn i f i c an t d i f ference (P(0 .0 l ) on dry weight of p l a n t . The rate of
TSP did not effect s i g n i f i c a n t l y on plant dry weight. Ammonium sulphate f e r t i l i z e r gave a highly
s ign i f i c an t dif ference on P-uptake. F e r t i l i z e r use ef f ic iency was in the range' of 3.88 - 6.60Z for 90 kg
P and 2.51 - 4.46% for 180 kg P. F e r t i l i z e r - N uptake was s i g n i f i c a n t l y increased (P^0.05) with the
incr rease of N r o t e . Rate of f e r t i l i 2 e r - N use ef f ic iency was in the range of 47 - 60Z of the applied
fertilizer.

PF.NDAHULUAN

Hasil pengujian pemupukan ZA dan

TSP menunjukkan, bahwa pemberian pupuk

ZA dapat meningkatkan secara nyaLa e f i -

s i e n s i pemupukan TSP di beberapa dae-

rah, baik untuk padi sawah dan padi go-

go maupun palawija sehingga pupuk ZA

dapat dianjurkan ( I ) . Pupuk ZA s e l a i n

mengandung unsur N juga unsur S. Bele-

rang s e l a in dibutuhkan tanaman, d iha -

rapkan juga akan meningkatkan k e t e r s e -

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radias i , BATAN

diaan fosfat dan unsur-unsur lain. Pe-

nggunaan ZA dapat mengatasi kekurangan

S di samping hara N yang dilepaskan-

nya (2). Salah satu tindak lanjut dalam

Rumusan Pertemuan Teknis (3) menye-

butkan, bahwa untuk meningkatkan e f i -

siensi penggunaan TSP oleh tanaman, di

samping dapat dicapai dengan penggunaan

pupuk ZA, masih diperlukan penel i t i -

an-penelitian lain, di antaranya waktu

dan cara pemberian, ukuran butir pupuk,

jenis pupuk, pengapuran, dan pemberian

tcrak s i1ikat.
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Bertitik tolak dari informasi ter-

sebut dilakukan percobaan rumah kaca

untuk meneliti pengaruh pemupukan ZA

terhadap serapan P-pupuk oleh tanaman

p;idi Atornita I/I pada tanah latosol Pa-

sar Jumat dengan menggunakan pupuk ZA
15 32

bertanda N dan TSP bertanda P.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini berupa percobaan

pot dengan diameter 22 cm dan tinggi 20

cm berisikan 5 kg tanah latosol Pasar

Jumat kering udara. Analisis tanah ti-

dak lengkap menunjukkan kadar N-total

0,098%, N-NH4 15 ppm; N-NO3 9 ppm; P 24

ppm; dan pH 4,5. Varietas padi yang di-

pakai ialah Atomita I/I, tiap pot di-

tanami dengan 5 butir benih, diperja-

rang menjadi 3 tanaman pada 14 hari se-

telah tanatn.

Pemupukan N, P, dan K dilakukan,

seperti tercantum dalam Tabel I. Pupuk

ZA yang dipakai bertanda 2% atom
15
N,

dan TSP bertanda J P dengan aktivitas

jenis 0,2 mCi g ?
2°5'

 S e m u a PuPuk d i~

berikan pada waktu tanam dan diaduk

sampai tnerata.

Percobaan faktorial diatur menuruc

rancangan acak lengkap dengan 8 perla-

kuan pemupukan N dan P, dan tiap perla-

kuan diulang 3 kali. Percobaan dipanen

pada umur 70 hari setelah tanam, yaitu

setelah tanaman memasuki fase awal pri-

mordia bunga. Parameter percobaan yang

diamaLi ialah tinggi tanaman, jumlah

anakan, bobot kerxng, kadar, dan kan-

dungan N-total, kandungan N asal pupuk,

N asal tanah, kadar dan kandungan P-

total, kandungan P asal pupuk, P asal

tanah, efisiensi serapamn N dan P.

Analisis N-total dan P-total dilakukan

menurut prosedur IAEA (4). Analisis

nisbah N/ N dilakukan memakai alat

JASCO N Analyzer tipe NIA-1, dan
32

analisis kandungan P dilakukan dengan

Tabel 1. Takaran pupuk N, P, dan K.

Sandi Takaran pupuk

ZA TSP ZK

0j

N 0P 2

N 2 P T

N 2 P 2

N-zl'?

0
0

7,57
3F,7
714
714

1071
1071

1120
2240
1120
2240
1120
2240
1120
2240

542
542
542
542
542
."42
542
542

(kg ha"1) .,

0
0
30
30
60
60
90
yo

90
180
90
180
90
180
90
180

90
90
90
90
90
90
90
90

638



teknik Cerenkov memakai alat pencacah

sintilasi cairan (Liquid Scintillation

M.'.ML DAN PKMBAHASAN

Kc-adaan tanaman selama pertubuhan

(.•ukup baik. Setelah panen tanaman di-

keringkan dalam oven pada suhu 70 C

sehinia 2 x 24 j.-m. Data bobot kering

tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah

anakan disajikan dalam Tabel 2.

dengan meningkatnya takaran pupuk ZA.

Pemupukan ZA memberikan pengaruh

yang sangat nyata pada kadar P-pupuk

tanaman dan serapan P-pupuk tanaman.

Takaran pupuk TSP memperlihatkan pt>K.

pengaruh yang sangat nyata pada kadai

P-pupuk tanaman dan serapan P-pupuk.

Takaran pupuk TSP yang lebih ting^i.

yaitu 180 P ha menghasilkan kandungnn

P-pupuk dan .serapan P-pupuk yang sangat

nyata lebih tinggi daripada takaran 90

kg P ha . Kadar P-pupuk tanaman yang

Tabcl 2. Bobot leering tanaman, tinggi tanaman, dan
jumlah anakan.

S a n d i

.. i[1

' ' ( ) ' ' }

|N' 1 ' ' j
N j P ;

N 2 1 J 2

N5P1
N.3)'2

P-NT 0 , 0 5

U , 0 l

Bobot kerinf;
tanaman

. . . . (p!

9 , 9
9 . 5

i Ii, tj

13,7
16,7
17,2
1.8,8
19,8

1,89
2,60

tanadar.

. fcm)

76
75
":7
78
S-?
37
8 7
R6

6 , 3 5
8,75

.Tumi ah
anakan

12,0
10,3
17,3
14,7
19,0
13,0
23,0
24,3

3,64
5,01

Analisis sidik ragam menunjukkan

.iiiLarperl akuan tcrdapaL perbedaan yang

sangaL nyata (P40,0l) bobot kering ta-

naman, tinggi tanaman, dan jumlah anak-

.111 sobaga i peng.jruh dari pemupukan ZA,

Lotapi pengaruh pcroupukan TSP tidak

nyata. Bobot kcring tanaman, tinggi

tanaman, dan jumlah anakan meningkat

tert inggi dijuinpai pada perlakuan tanpa

ZA (N ), yaitu 0,875 dan 1,185 mg P-

pupuk g bahan, berturut-turut pada

takaran 90 (P ) dan 180 kg P ha" 1 g~J.

(P ? ) . Pemborian pupuk ZA tidak menaik-
- 1

kan kadar P-pupuk g tanaman, tctapj

kandungan P-pupuk dalam tanaman mening-

kat dengan takuran pupuk ZA yang bor-

639



tambah tinggi. Angka serapan P-pupuk

yang tertinggi, yaitu 19,961 irr- ̂ di-

hasilkan cloh perl .an aengan sandi

K^efisienan penggunaan P-pupuk

h a
- 1

J..1..

oleh tanaraan mencapai 3,88 hingga 6,60%

<,46A untuk takaran 180 kg P

Angka tertinggi dihasilkan per-

lakuan dengan sandi N_P., yaitu 6,60%

untuk takaran 90 kg P ha , dan 4,467

untuk sandi perlakuan N_P-, yaitu unM'.-'

untuk takaran 90 kg P ha dan 2,5 1 takaran 180 kg P ha .

Tabel 3. Kadar P dan kamiungan P-pupuk dalam tanaman,
dan keefisienan penggunaan P-pupuk.

Sandi

NoPi
N0P2
N l p l
N1'J2
N2Fj
N 2 P 2

N3PX

N 3 P 2

BNT 0 , 0 5
0,01

Kadar

(mg P/g tan)

0,875
1,185
0,771
1,024
0,774
1,031
0,784
1,006

0,095
0,131

P-pupuk

Kandungan

(mg P/tan)

8,696
11,265
12,940
14,044
12,940
17,536
14,792
19,961

2,300
3,160

Keefisienan

1%) . . . .

3,88
2,51
5,78
3,13
5}78
3,91
6,60
4,46

0,918
1,264

Tabel 4. Serapan P daiara tanaman.

Sandi

NoPl
NnP2
NiPi
Nil'2
N2»'l
N2P2
N3Fi
N3P2

BNT 0,05
0,01

Total

15,631
19,0 21
18,433
22,613
20,946
28,095
25,389
31,866

3,880
.r. ,35.0

Serapan

Pupuk

, fmn P not"

8,696
11,265
.12,940
14,044
12,940
17,536
14,792
19,961

2,300
3,160

P

h

Tanah

6,935
7,756
5,493
8,569
8,006

10,559
10,597
11,925

2,960
4,080
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Tabel k menyajikan serapan P dalam

tanaman, yaitu serapan P-total, P-pu-

puk, dan P-tanah. Tampaknya pemupukan

ZA mempengaruhi sangat nyata serapan P-

t.oLal, P-pupuk, dan P-tanah. Takaran

pupuk ZA yang lebih tinggi mendorong

tanaman menyerap P yang lebih banyak,

baik berupa P-total, maupun P yang ber-

asal dari pupuk dan P yang berasal dari

tanah. Takaran pupuk TSP juga memper-

lihatkan pengaruh yang sangat nyata

(P<:0,01) pada serapan P-total dan se-

rapan P-pupuk, sedang pada serapan

P-tanah pengaruh tersebut adalah nyata

(P^0,05). Serapan P-total tertinggi

dihasilkan perlakuan N~P_, yaitu 3 1,886
- 1

mg P untuk takaran 180 kg P ha , dan

25,389 mg P untuk takaran 90 kg P ha .

Begitu pula pada serapan P-tanah. Angka

tertinggi terlihat pada perlakuan N-P-,

yaitu 13,592 mg P untuk takaran 180 kg

P ha , dan 10,597 mg P untuk takaran

90 kg P ha . Jelas terlihat bahwa

tanpa pupuk ZA (perlakuan N_P. dan

N_P_) serapan P-total, P-pupuk, ataupun

P-tanah terendah.

Tabel 5 menyajikan serapan N ta-

naman, baik berupa N-total maupun N-

pupuk, dan N-tanah. Serapan N-total

sangat nyata dipengaruhi takaran pupuk

ZA. Serapan N-total meningkat dengan

bertambahnya takaran pupuk ZA. Tidak

terlihat secara nyata pengaruh takaran

TSP terhadap serapan N-total. Serapan

N-pupuk secara sangat nyata dipengaruhi

takaran pupuk ZA. Penambahan takaran

pupuk ZA juga meningkatkan serapan

N-pupuk. Tidak terlihat secara nyata

pengaruh takaran pupuk TSP terhadap

kandungan N-pupuk dalam tanaman. Pemu-

pukan ZA juga mempengaruhi secara nyata

serapan serapan N berasal dari tanah.

Tidak terlihat pengaruh yang nyata dari

takaran TSP pada serapan N berasal dari

tanah dalam tanaman.

Keefisienan penggunaan N- dan P-

pupuk oleh tanaman padi berumur 70 hari

terlihat pada Tabel 6. Keefisienan pe-

nggunaan N-pupuk berkisar antara 47-

60%. Perlakuan yang dicobakan tidak

memperlihatkan perbedaan pengaruh yang

nyata terhadap keefisienan penggunaan

N-pupuk, tetapi mempengaruhi keefisien-

an penggunaan P-pupuk. Keefisienan pe-

nggunaan N-pupuk yang tertinggi diha-

silkan perlakuan nomor sandi N_P~, ya-

itu 60% dan terendah pada perlakuan no-

mor sandi N.P., yaitu 47%. Seperti di-

uraikan di muka, keefisienan penggunaan

P-pupuk yang tertinggi dihasilkan per-

lakuan N,P , yaitu 6,60 % untuk 90 kg P

ha~' dan 4,46 % untuk 180 kg P ha"'.

dihasilkan (perlakuan N_P ?). Rendahnya

keefisienan penggunaan pupuk P oleh

tanaman padi Atomita I/I mungkin dise-

babkan cara pemberian pupuk P yang dia-

duk merata dengan tanah sehingga pe-

luang terjadinya fiksasi unsur P oleh

partikel tanah besar. Sedang di lain

pihak tingkat keefisienan penggunaan

N-pupuk oleh tanaman padi Atomita I/I

cukup tinggi. Hal ini diduga karena
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label 5. Serapan N dalam tanaman.

Sandi

N0 Pi
N0P2

NlPl
NlP2
N2Pi
N2P2
N3P1
N3P2

BNT 0,05
0,01

Total

90,7
82,9

131,6
130,1
176,4
185,1
217,3
251,8

29,16
40,18

Serapan N

Pupuk

-
35,3
36,4
87,9
82,2

116,9
135,3

29,59
41,49

Tanah

90,7
82,9
96,3
93,7
88,5

102,9
100,4
116,5

19,57
26,97

tanah latosol Pasar Juraat mengandung N

yang rendah sehingga pemupukan N menun-

jukkan tanggapan yang cukup baik.

Tabel 6. Keefisienan penggunaan
N dan P-pupuk.

Sandi

NOP1
N 0 P 2
N 1 P 1
N 1 P 2
N 2 P 1
N 2 P 2
N \\
N iP2

BNT 0,05
0,01

Keefisienan

N-pupuk

(<i

47,09
48,55
58,62
54,82
51,98
60,16

t n

penggunaan

P-pupuk

3,88
2,51
5,78
3,13
5,/8
3,91
6,60
4,46

0,918
l,2fc>4

tn = tidak nyata

Tabel 7 dan 7a menyajikan pengaruh

takaran pupuk ZA pada sifat agronomi

dan serapan N- dan P-pupuk, serta ting-

kat keefisienan penggunaan N- dan P-pu-

puk. P^ngaruh yang sangat nyata terli-

hat pada hampir setnua parameter yang

diteliti, seperti tinggi tanaman, jum-

lah anakan, bobot kering tanaman, kadar

P-pupuk g tanaman, serapan P-total,

P-pupuk, P-tanah, serapan N- total,

N-pupuk, N-tanah, dan tingkat keefisi-

enan penggunaan P-pupuk oleh tanaman,

tetapi tingkat keefisienan penggunaan

N-pupuk karena perbedaan takaran pupuk

ZA tidak nyata. Berbeda dengan TSP

perbedaan takaran pupuk hanya sangat

nyata pengaruhnya terhadap beberapa

parameter saja, yaitu kandungan P-pupuk

g bahan kering, serapan P-total dan

P-pupiik, dan lingkat keefisienan peng-
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Tabel 7. Pengaruh takaran pupuk IA pada s i f a t agronomi dan serapan N dan P.

Takaran Tinggi Jumlah
pupuk Tanaman anakan

(kg ha ' 1 ) (cm)

Bobot ke- P-pupuk
ring ta- (mg Pg"1)
naman (g)

Serapan P (mg) Serapan N (mg)

Total Pupuk Tan ah Total Pupuk Tan ah

o
30
60
90

N
K
K
N

75,48
77,67
84,72
86,70

11,2
16,0
19,0
25,7

9
13
16
19

,70
,95
,31

1,03
0,90
0,90
0,89

17,53
20,52
24,52
28,64

9,98
13,48
15,24
17,58

7,35
7,03
9,28
11,26

86,85 - 86,83
130,17 35,48 94,69
180,33 84,82 95,51
234,50 127,07 107,50

BNT 0,05
0,01

4,49
6,19

2,57
3,54

1,35
1,84

0,067
0,095

2,75
3,78

1,62
2,24

2,09
2,89

20
28

,62
,41

20
29

,93
,34

15
19
,84
,07

Tabel 8. Pengaruh takaran pupuk TSP pada s i fa t agronomi dan serapan N dan P.

Takaran Tir.ggi Jumlah Bobot ke- P-pupuk
pupuk Tanaman anakan ring ta- (mg Pg"1)

(kg ha"1) (cm) naman (g)

Serapan P (mg) Serapan N (mg)

Total Pupuk Tan ah Total Pupuk

tn = tidak nyata

Tanah

90
180

BNT

P
P

0
0
,05
,01

80,
81,

tn

75
73

17,8
17,1

tn

14,
15,

tn

78
06

0
1

0
0

,80
,06

,048
,066

20,10
25,40

1,94
2,68

12
15

1
1

,34
,70

,15
,58

7
9

1

,76
,90

,48

174,
188,

tn

56
78

80
84
,27
,64

tn

94
104

9

,29
,14
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gunaan P-pupuk, sedang pada serapan

P-tanah dan serapan N-tanah perbedaan

pengaruh itu adalah nyata (P^0,05).

Pengaruh pada parameter lainnya tidak

nyata (Tabel 8 dan 8a). Perhitungan

Tabel 7a, Pengaruh takaran pupuk ZA
pada tinj>kat keefisienan
penggunaan N-pupuk dan
P-pupuk.

Takaran
pupuk

(kg ha"1]

0 N
30 N
60 N
90 N

BNT 0,05
0,01

Keefisienan

N-pupuk

(%)

47,33
56,23
56,50

tn

penggunaan

P-pupuk

2,95
4,46
4,85
5,53

0,649 ~
0,894

tn = tidak nyata

Tabei 8a. Pengaruh takaran pupuk ZA
pada tingkat keefisienan
penggunaan N-pupuk dan
P-pupuk.

Takaran
pupuk

(kg ha"1)

90 P
180 I'

BNT 0,05
0,01

Keefisienan

N-pupuk

52,22
54,49

t n

penggunaan

P-pupuk

i

r.,39
5,50

0,459
0,632

statistik, khususnya F-tabel untuk ANO-

VA semua parameter yang diteliti disa-

jikan dalam Tabel Lampiran ! dan 2.

KESIMPULAN

Percobaan ini menghasilkan kesim-

pulan sebagai berikut.

1. Pemupukan ZA sangat nyata meningkat-

kan keefisienan penggunaan P-pupuk

oleh tanaman.

2. Pemupukan ZA memberikan pengaruih

yang sangat nyata pada hampir semua

parameter yang diteliti, kecuali pa-

da tingkat keefisienan penggunaan

N-pupuk oleh tanaman.

3. Takaran pupuk TSP hanya berpengaruh

..̂ nya-fea, pada kandungan P-pupuk g

bahan kering, jumlah serapan P-pu-

puk, P-total,'" dan serapan P-tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih

kepada Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan

Radiasi (PAIR) BATAN, yang telah membi-

ayai penelitian ini. Ucapan yang sama

disampaikan kepada Kepala Pusat Pene-

litian Teknik Nuklir Bandung beserta

stafnya yang telah menyediakan pupuk
32

TSP bertanda P. Akhirnya, ucapan

terima kasih disampaikan kepada staf

Kelompok Tanah dan Nutrisi Tanaman

PAIR-BATAN yang telah membantu hingga

percobaan terlaksana dengan baik.

tn = tidak nyata
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Lampiran 1.

F-hitung ANOVA tinggi tanaman, jumlah anakan, bobot kering, kandungan P-pupuk,
iumlah P-pupuk tananan.

Urai an

Perlakuan
N
P.
N x P

Tinggi
tanaman

6,42**
15,80**
0,66tn
0,98tn

Jumlah
anakan

20,20**
45,52**
0,93tn
1,30tn

Eobot
kering

40,87**
94,70**
0,43tn
0,52tn

Kandungan
P-pupuk

Og P/g )

27,38**
1U,1S**

158,76**
0,7Stn

Jumlah P-
pupuk t a -
naman

21,09**
33,58**
38,52**

2,99tn

2
3
4
5

F-tabel

5 "6

,66
,24
,49
,24

1%

4,03
5,29
8,55
5,29

** = nyata pada P « 0,01
tn = tidak nyata

Lampiran 2.

F-hitung ANOVA jumlah P- to ta l , P-tanah, jumlah N- to ta l , N-pupuk, dan P-pupuk.

Uraian Jumlah P-tanah Jumlah N-pupuk N-tanah F-tabel

Perlakuan
N
P
N x P

** = nyata
* = nyata

18
30
35

1

pada
pada

,47**
,27**
,4U**
,02tn

P « 0
P < 0

, 0 1
, 0 5

5 ,
1 0 ,

7 ,

o,

99**
55**
6 3 *
89 tn

I V - 1

3 7 ,
8 5 ,

1 ,
1 ,

rUiai

80**
90**
62tn
77tn

18
45

0
0

,58**
,57**
,31tn
,73tn

2 ,
3 ,
1,
1 ,

38tn
4 1 *
33tn
69tn

2
3
4
3

,66
,24
,49
,24

5%

( 3 ,
( 3 ,
( 4 ,
( 3 ,

11)
88)
75)
88)

4
5

5

,03
,29

,29

1%

( 5 ,
( 6 ,
( 9 ,
( 6 ,

06)
93)
33)
93)

tn = tidak nyata



DISKUSI

RIVAIE RATMA :

Mengapa percobaan ini tidak dilakukan

sampai terlihat pengaruh pupuk (P- dan

N) pada hasil gabah (produksi) ?

NAZIR ABDULLAH :

Tanaman sengaja dipanen pada umur 70

hari, yang berarti sudah mencapai
32

hampir 5x umur paruh isotop P (Tl/2 =

14,3 hari). Kalau diteruskan sampai
32

panen, radioaktivitas P sudah tidak

tercacah lagi, karena pupuk TSP bertan-
32

da P yang dipakai adalah sisa pupuk

dari percobaan lain, yang sebetulnya

masih cukup (jumlah dan aktivitasnya)

untuk digunakan dalam percobaan pot.

Untuk penentuan efisiensi N tidak ada

masalah karena N adalah isotop sta-

bil. Namun, tidak dilakukan karena yang

ingin dipelajari ialah interaksi antara

pupuk N dan P.

ELSJE L. SISWORO :

Saran saya untuk jumlah taraf yang su-

dah lebih dari dua dengan perlakuan le-

bih dari satu sebaiknya digunakan per-

cobaan faktorial. Rancangan seperti

yang digunakan dalam percobaan ini ti-

dak dapat membedakan nyata atau tidak

nyatanya N (ZA) saja, P saja, atau in-

teraksi antara N (ZA) dan P. Percobaan

ini menggunakan delapan perlakuan yang

hasilnya saling diperbandingkan.

NAZIR ABDULLAH :

Percobaan ini memang 'oerupa percobaan

faktorial yang diletakkan dalam ranca-

ngan acak lengkap. Dalam pengolahan

statistik juga dilakukan perbedaan un-

tuk N saja, P saja, dan interaksi an-

tara ZA dan P, seperti yang disajikan

dalam Tabel 7, 7a, 8, dan 8a. Tabel-ta-

bel lainnya menyajikan perbedaan dari

interaksi antara ZA dan P. Kebetulan

Tabel-F ANOVA dari parameter yang di-

teliti tidak sempat disajikan.

R. PRASODJO SOEDOMO :

Dari manakah sumber air yang digunakan

dalam percobaan ini ? Apakah N dalam

air pengairan juga diperhitungkan dan

bagaimana pengaruhnya terhadap data-

nya ?

NAZIR ABDULLAH :

Air penyiraman diambil dari air kran

(leiding), yaitu dari sumber sumur

artesis. Karena semua perlakuan menda-

pat air yang sama, faktor N dalam air

pengairan ini tidak dihitung, karena

jumlah yang sangat kecil tentu dapat

diabaikan.

NGADIMAN :

Pemupukan ZA dikatakan dapat meningkat-

kan keefisienan pemupukan P. Bagaimana

mekanismenya sehingga terjadi demi-

kian ?

NAZIR ABDULLAH :

Pertanyaan Anda sama dengan pertanyaan

647



Ali Rahayu yang jawabannya telah apakah yang menyebabkan terjadinya

saya kemukakan. hasil tersebut ?

Sdr.

SB. DJATIWALUJO :

Mulai inakalah (P.7) sampai dengan (P.

14) menurut penilaian saya merupakan

hasil penelitian murni Ilmu Tanah dan

Agronomi, tidak ada hubungannya dengan

Aplikasi Isotop dan Radiasi. Apakah ini

juga merupakan program kerja PAIR ?

Saya khawatir akan terjadi penelitian

Cumpang tindih dengan Lembaga Peneliti-

an Ilmu Tanah (Bogor) dan beberapa Fa-

kultas Pertanian yang ada.

NAZIR ABDULLAH :

Apa yang disajikan oleh pembawa makalah

seperti yang Anda kemukakan, semuanya

adalah salah satu tugas pokok PAIR di

bidang aplikasi teknik nuklir, baik

yang menggunakan radiasi maupun isotop

radioaktif atau isotop stabil N. Ke-

giatan aplikasi teknik nuklir ini tidak

tumpang tindih dengan kegiatan pene-

litian di Lembaga Penelitian Ilmu Tanah

dan beberapa Fakultas Pertanian. Justru

dengan teknik nuklir ini diharapkan

dapat memberikan informasi yang lebih

akurat. Di samping itu, teknik nuklir

bersifat komplementer dengan teknik

konvensional.

HARYANTO :

Hasil penelitian ini apakah ada kore-

lasi nyata antara pemupukan 2A dan TSP

terhadap hasil ? Jika terjadi korelasi,

NAZIR ABDULLAH :

Hasil yang dimaksudkan dalam percobaan

ini berupa bobot kering tanaman, bukan

hasil berupa gabah, karena tanaman di-

panen pada umur 70 hari. Korelasi an-

tarhasil dan pemupukan ZA/TSP belura

ditentukan.

IBRAHIM SAHI :

Berdasarkan apa maka varietas padi

Atomita I/I yang diuji ? Mengapa bukan

padi gogo karena penelitian pemupukan

pada budidaya tanah kering bukan padi

sawah seperti Atomita I/I ?

NAZIR ABDULLAH :

Seperti yang diuraikan dalam penyajian,

varietas Atomita I/I juga dapat ditanam

dalam kondisi kering, maka varietas ini

dipakai dalam percobaan.

ZUHDI :

Kemungkinan apa yang terjadi di dalam

tanah apabila TSP yang diberikan bersa-

ma ZA berpengaruh kurang baik terha-

dap produksi, seperti pada perlakuan

N.P- ? Apakah pengaruh ikutan unsur S

sudah diperhitungkan ? -

NAZIR ABDULLAH :

Menurut pustaka yang ada, pemberian

piipuk ZA bersama-sama (diaduk) dengan

TSP dapat meningkatkan pertumbuhan akar
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.sehingga serapan P-pupuk ditingkat-

kan. Dengan demikian, efisiensi serap-

an P-pupuk bertambah tinggi. Seper-

ti yang terlihat pada perlakuan N.P_,

".•itu raemberikan hasil bobot kering

Sv iH'sar 13,7 g atau sama dengan hasil

bobot kering N P., yaitu 13,6 g. ku-

rangnya hasil N i P
? ini mungkin di-

sebabkan jumlah takaran N yang ku-

rang berimbang dengan takaran TSP yang

diberikan, yaitu 30 kg N dan 180 kg P

ha . Tidak demikian halnya bila ta-

karan N ditingkatkan menjadi 60 kg N

dan 90 kg N, seperti terlihat pada 'la-

bel 2 yang disajikan. Pengaruh iku'

unsur S hanya diperhitungkan bila tanah

kekurangan unsur S. Sulfat selain dibu-

tuhkan oleh tanaman, diharapkan dapat

pula meningkatkan ketersediaan P bagi

tanaman.
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SERAPAN S DARI EMPAT JENIS PUPUK BERTANDA 3 5 S OLEH TANAMAN TEH

Zuhdi Sri Wibowo*,
Bagyo Soeminto**

N. Abdullah**, Rosmiarty A. Wahid***, dan

AfiSTRAK

SERAPAN
35

K i s i

S DARI EMPAT JENIS PUPUK BERTÂDA " S OLEH TANAMAN TEH. Serapan S dari (NH ) SO , K.SO ,
..,.,..rit (MgSO }, cian Gip.= (CaSO )̂ bertanda S dengan akcivicas jenis 0,10 mCi/g S d i t e l i t i pada tanaman
teh produktif klon TRI 2025 di tanah andosol dengngan menggunakan rancangan kelompok. Pemupukan S
diberikan satu kali dengan cakaran 40 kg S/ha. Pengambilan sampel daun dilakukan setiap minggu terhadap
pucuk peko dan daun bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola serapan S pada daun bawah sama dengan
pada daun peko dan sktivitas serapan S mulai Carapak dengan jelas pada satu minggu setelah pemupukan yang
splanjucnya meningkat cerus sampai rainggu kedelapan. Akcivicas cotal S dalara pucuk petikan yang

( ^ ZK (KjSO^). dan Giseric sedikic lebih baik daripada Gips.berasal dari ZA (NH^^SO^,

ABSTRACT

THE UPTAKE OF S FROM FOUR DIFFERENT S-LABELLED FERTILIZER BY TEA PLANT. The uptake of S derived
from JS labelled ammonium sulphate, potasium sulphate, Kieserite (MgSO,), and Gypsum (CaSO.) of the
specific activity of 0.10 mCi/g S by tea clone TRI 2025 planted in andosols was investigated. Randomized
block design was used in the experiment. Fertilizers were given once at the rate of 40 kg S/ha. Counting
of S samples collected from the youngest and the lower leaves were done every week. Results of the
experiment showed that the uptake patterns,of S derived from fertilizers were the same for the youngest
and the- lower leaves. The activity of S was clearly detected in leaves samples after one week of
fertilizers application and increased continuously upto eight week. The total activity of S in the
plucked leaves derived from amonium sulphate, potasium sulphate, ancT Kieserite were a little bit higher
than from gypsum.

PENDAHULUAN

Gejala kekahatan (def ic iency) S

puda tanatnan teh pertama ka l i d i l a p o r -

kan oleh DE HAAN (1) dar i p e n e l i t i a n -

nya yang menggunakan la ru tan hara . Di

l.jpangan geja la kekahatan S sanpai t a -

hun 1976 belum pcrnah ditemukan (2)

karcna di samping p roduk t iv i t a s tanan-

an masih rendah, para pekebun juga be-

] urn 1 nma nicnggant ikan pemakaian pupuk N

dar i ZA ke Urea. Pupuk ZA adalah pupuk

N yang rnengandung S.

Pada Lahun 1980, VAN DIEST(3) da-

'am laporan-kunjungannya menyebutkan

* Balai Penelitian Teh dan Kina, Gambung
»* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

*** Pusat Penelitian Teknik Nuklir, BATAN

bahwa gejala kekahatan S sudah dengan

mudah ditemukan di semua perkebunan teh

milik negara. Gejala kekahatan S mu-

lai tampak diduga disebabkan oleh : (a)

penggunaan pupuk N yang tidak mengan-

dung S secara terus-menerus sejak kira-

kira tahun 1972, (b) peningkatan jurn-

lah S yang terambil dari tanah sebagai

akibat dari peningkatan produktivitas

tanaraan, dan (c) pelindian (leaching) S

dari dalam tanah bersama air hujan.

Hasil penelitian yang pernah di la-

porkan (4) menunjukkan bahwa pemupukan

dengan lunipur belerang (+_ 35% S) pada

tanaman teh tua dapat meningkatkan pro-

duksi pucuk sebesar 27-42%, tetapi pada

tanaman rauda hanya menunjukkan pening-
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katan 2-7%.

Sejalan dengan anjuran pemerintah

untuk lebih mementingkan penggunaan ba-

han produksi dalam negeri dan lebih

rnengefisienkan penggunaan devisa, ber-

ikut ini akan dilaporkan hasil peneli-

tian tentang penyerapan S dari beberapa

jenis pupuk S pada tanaman teh. Hasil

penelitian ini diharapkan dapaC menyum-

bangkan informasi dalam merailih pupuk S

yang baik dan murah.

BAHAN DAN METODE

S yang digunakanPupuk

2SO4, , MgS04, dan

adalah

ber-

tanda S sebesar 10.000 yCi/g S. Bahan

pupuk berbentuk kristal diberikan se-

kali dengan dasar takaran 40 kg S/ha.

Plot penelitian terdiri atas 1 perdu

teh/plot, klon TRI 2025 umur 10 tahun,

sehingga dosis pupuk setiap plot men-

jadi masing - masing 16,528 g untuk

(NH4) SO , 16,87 g untuk K SO , 15,037

g untuk MgSO , dan 17,031 g untuk

CaS04.

Penelitian dilakukan di lapangan

pada tanah andosol (Gambung, Jawa Ba-

rat) yang sifat-sifatnya tertera dalam

Lampiran 1. Jenis tanah ini mempunyai

luas penyebaran 52% dari tanah-tanah

yang ditanami teh di Indonesia (5).

Penenlitian ini menggunakan Ran-

cangan Acak Kelompok (Randomized Block

Design) dengan 4 perlakuan dan satu

kontrol yang diulang 5 kali. Penelitian

dilakukan selatna 8 minggu, yaitu dari

tanggal 18 Deseraber 1985 sampai dengan

tanggal 28 April 1986. Pengamatan ter-

hadap aktivitas S di dalam daun petikan

dilakukan setiap minggu dengan memeti!.

pucuk, seperti yang dilakukan pada ta-

naman teh produktif lainnya. Dengan

demikian, kualitas serapan S dari ber-

bagai jenis pupuk di atas dirunut sela-

ma 8 minggu.

Plot-plot dalam satu ulangan disu-

sun dalam barisan dan setiap plot di-

pisahkan dengan plot lain oleh satu

tanaman. Ulangan perlakuan dibuat pada

barisan tanaman berikutnya. Jarak anta-

ra plot satu dengan plot lainnya baik

ke arah antarbarisan adalah 120 cm.

Pencacahan S dilakukan di labo-

ratorium PPTN-BATAN, Bandung, menggu-

n̂ akan sintilator PPO-POPOP-toluen dalam

vial gelas ganda. Pada setiap kali pe-

metikan dilakukan pengukuran aktivitas

35

S dari contoh daun pucuk (peko) dan

daun bawah (campuran dari daun ke-1

sampai ke-3/kepel) masing-mas ing seba-

nyak 0,1 g. Tiap contoh dicacah secara

triplo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

35,
.Pengukuran aktivitas S juga di-
0

lakukan terhadap plot kontrol pada se-

tiap pemetikan, hasilnya seperti yang

tertera di dalam lampiran. Pada plot-
' 35

plot kontrol ditemukan aktivitas S

yang cukup tinggi. Hal ini dapat menja-

di petunjuk tentang adanya perembesan

perlakuan sehubungan dengan penyusun-
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;in plot di iapangan walaupun hal ini

bukanlah merupakan kesalahan sistema-

tik. Adanya aktivitas S pada kontrol

d;jpai menjadi informasi yang berhar-

ga bagi penelitian selanjutnya tentang

penggunaan isotop pada tanaman teh.

Analisis data hasil pencacahan pa-

da petikan ke-1 sanipai ke-8 dapat di-

ringkaskan di dalam Tabel 1.

jukkan adanya suatu kecenderungan yang

jelas bahwa serapan S secara kuali-

tatif dari gips paling tinggi diban-

dingkan dengan 3 jenis pupuk lainnya,

walaupun gips merapunyai daya larut pa-

ling kecil dibandingkan dengan ZA, ZK,

atau Kiserit. Kejadian ini dapat me-

nimbulkan dugaan bahwa serapan hara da-

ri pupuk majemuk tidak hanya ditentu-

35,,Tabcl 1. Pencacahan S dalam pucuk petikan teh
klon TKI 2025 dari empat jenis pupuk S.

J e n i s pupuk Daun peko Daun bawah
(cpm) (cpm)

(NH4)2SO4 = ZA

K2SO4 ='ZK

MgSO = Kiserit

CaSO, = Gips

96,127 a 94,U45 a

104,948 a 104,383 a

108,910 a 107,025 a

138,105 a 170,152 a

Kontrol 76,025 63 ,499

cv {%) ••• r-.o,s

Penyerapan S sccara kualitatif pa-

da tanaman teh di tanah andosol terha-

dap pupuk (NH ) SO., K SO MgSO4, dan

CaSO berbeda-beda satu sama lain, te-

tapi secara statistik ^tidak berbeda

nyata. Hal ini diduf;a karena koefisien

variasi data (CV) sangat besar. Koefi-

sien variasi tersebut berasal dari pe-

n»aruh batas plot (border ef rect) , se-

porti yang juga terlihat pada kontrol.

Secara kuantitatif S dari empat

pupuk yang dicoba dapat dilihat dalan

Canbar I dan 2. Gambar ] dan 2 nenun-

kan oleh daya larutnya, tetapi juga

oleh suatu proses fisika-kimia dalam

tanah yang tidak mampu dijelaskan di

dalam penelitian ini.

Kalsium mempunyai kemampuan diikat

lebih kuat oleh permukaan absorbsi ta-

nah daripada Mg, K, atau pun NH (6),

tetapi ternyata S-CaSO, diserap lebih

banyak daripada ketiga bentuk yang lain

sehingga perlu penelitian lebih lanjut

apakah penyerapan hara pada tanaman teh

berbentuk larutan garam. Apabila demi-

kian halnya, maka penyerapan S yang
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Daun pucuk

150

Pencacahan

35S (cpm)
120-

9 0 -

6 0 -

30 -

— I
A B C D

Garabar 1 . Pencacahan ^S d a r i pupuk A
B = KpiSO. ; C = MgSOj,; D =
(cpm dalara 0,1 gram peko) .

Daun bawah

Pencacahan
55S (cP«)

90-

60-

30 -

•
•

A B C D
Gambar 2. Pencacahan ̂ S dari pupuk A =

(cpm dalam 0,1 gram daun bawah)
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dinyatakan berbentuk SO, setelah suatu

bahan mengalami proses oksidasi enzima-

tis (7) masih perlu dipertanyakan.

Pada dasarnya, proses penyerapan S

dari pupuk berjalan cukup cepat seper-

ti yang ditunjukkan di dalam Gambar 3,

A, 5, dan 6, yaitu terjadi sejak satu

minggu setelah pemberian. Pengukuran

2110.
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"S yang dilakukan dari contoh daun

peko (ujung) mempunyai pola yang serupa

dengan yang dilakukan dari contoh daun

bawah. Kesamaan pola ini dapat dijadi-

kan bukti bahwa S mempunyai mobilitas

yang cukup tinggi di dalatn tananan teh,

seperti juga layaknya unsur hara petn-

bentuk protein yang lain.

Di dalam Garabar 3, 4, 5, dan 6 ju-

ga sangat jelas terlihat bahwa sarapai

minggu ke-8 setelah pemupukan, penye-

rapan S dari semua jenis pupuk rnasih

terus meningkat. Peningkatan yang ter-

tinggi tetap terjadi pada perlakuan

pemupukan dengan gips.

Pentingnya unsur hara N, K, dan Mg

untuk pertumbuhan dan produksi tanaman

teh telah dilaporkan sebelumnya (8, 9,

10), sehingga unsur S sebagai unsur

ikutan juga perlu dinilai dari segi ku-

antitas penyerapannya. Di dalatn Tabel 2
35

ditunjukkan jumlah serapan S dalain

pucuk selama 5 kali pemetikan. Walaupun

begitu dari data tersebut tidak dapat

dihitung tingkat efisiensi serapan pu-

puknya karena : (a) jumlah serapan S

total di dalain seluruh bagian tanaraan

tidak ditentukan dan (b) tidak diketa-

hui secara pasti tingkat efisiensi alat

pencacah a-

Jumlah serapan S c'i dalan pucuk

dari empat jenis pupuk tidak berbeda

nyata. Tabel 2 memperlihatkan bahwa

pupuk ZK, ZA, dan Kiserit cenderung le-

bih baik daripada Gips. Dengan derniki-

an, dapat diperoleh suatu petunju'c

bahv;a p\jpuk ZK, ZA, dan kiserit lebih

besar pengaruhnya terhadap produksi

daripada Gips, apabila dipakai anggap-

an bahwa kadar S total di dalain pucuk

yang dipetik sama besar.

Tabel 2. Penyerapan kuantitatif 35S
dalain 5 kali peinetikan pucuk
teh klon TRI 2025.

Jenis
pupuk

Jumlah penyerapan
35C (cpm/g)

ZA
ZK
Kiserit
Gips

6,65 a
6,70 a
6,64 a
5,40 a

KESIMPULAN

1. Penyerapan S dari pupuk mulai ke-

lihatan jelas satu minggu setelah

pemupukan dan neningkat terus

sampai ininggu kedelapan. Aktivitas

S di dalara daun peko dan daun

bawah berpola sama karena S di

dalam tanaman teh tergolong unsur

hara yang cukup mobil.

2. Jumlah S yang diserap tanaman teh

yang ditimbun dalam pucuk dari ZA,

ZK, dan Kiserit lebih baik

daripada Gips, walaupun kualitas

S terserap bersifat sebaliknya.

Diduga, bahwa 2A, ZK, dan Kiserit

lebih besar pengaruhnya terhadap

peningkatan produksi teh daripada

Gips .
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Lampiran 1.

35
Hasil pencacahan S pada daun bawah.

!'ercobaan Hasil perhitungan (cpm/g)

Tanggal (1986)

17/1 27/1 15/3 3/3 17/3 31/3 14/4 28/4

(Mi ) 3 5 S 0 .
4 2 4

O A
2 4

Mg35SO
4

Ca35SO.
4

Kontrol

28,4
45,9
37,2
43,6
52,1

44,9
20,1
22,1
25,7
56,2

49,7
47,7
22,2
16,1
74,3

31,7
232,3

33,1
239,5
10,4

26,7
38,7
12,4
15,8
21,5

29,4
32,8
44,7
42,7
58,6

80,5
30,3
by, 3
76,8

120,1

16,9
34,1
9 3,7
25,1
62,0

25,4
252,0
105,4
21,9
35,4

8,4
25,7

8,59

58,0
54,6
37,2
84,6
62,9

91 5
95,8

175,8
74,0

141,8

75,1
198,6
81,9

135,9
57,7

136,7
487,4
105,2
105,9
68,6

74,3
63,5
47,7
78,3
52,4

119,2
110,2

72,7
99,0
63,1

151,2
78,1
79,4

278,1
65,8

67,0
80,7
70,6

133,9
59,2

116,6
132,1
52,3
70,4
65,4

80,1
137,5
116,2
135,1
66,5

64,5
96,7
95,7
79,5
39,1

75,7
101,6
71,9

169,7
91,8

44,3
74,5
61,4

134,3
68,9

87,0
972,8
105,8
121,4
77,1

4 2 , 2
67,8
31,0
85,9
47,5

134,2
119,7
129,9
87,1

102,8

87,4
99,6

105,1
68,2

138,6

88,9
80,6
96,2
96,7

173,8

104,3
431,3
133,4
152,2
139,6

88,3
81,9
49,8
90,9
73,7

92,2
128,7
123,2
103,8
130,3

111,3
123,7
110,8
106,1
122,4

97,5
137,4
73,9

156,5
139,8

197,7
208,9
99,6

144,8
70,4

128,9
167,0
63,4
62,8
72,3

321,6
148,9
129,9
271,9
179,4

203,7
164,8
123,4
207,2
125,8

159,2
252,5
178,9
204,7
187,8

145,4
661,6
175,1
236,2
116,3

71,4
77,1

171,4
62,3

-
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Lanjutan

Percobaan

(NH ) 35S0

K 3 5 S 0

Mg SO

C a 3 5 S O .
4

Kontrol

17/1

75
35
41
56
23

34
75
49
41
34

33
40
48
20

126

20
200

25
96
38

9
9
9

10
16

,9
,8
,9
,1
,0

,7
,0
,1
,9
, 9

, 9
,2
,1
,4
,2

,4
,1
,4
,1
,1

,3
,7
,9
,2
,2

27/1

63
40
64
33
17

71
34
56
64

130

57
49
50
40
96

18
138

34
39
32

58
46
33
41
41

,6
,5
,7
,0
,1

,0
,6
,5
,5
,6

,8
,5
,5
,5
,0

,2
,1
,6
,6
,7

,3
,3
,8
,9
,3

Hasil

15/2

62
65
68
93
37

137
87
76
72

116

78
111

86
111
59

64
278

83
72
75

46
40
20
27
67

,5
,2
,5
,7
,9

,7
, 7
,1
, 4

,o
,2
,6
,4
,4
,9

,1
,6
,3
,5
, 0

,5
, 2
,9
,2
,4

perhitungan

Tanggal

3/3

65,6
96,5
82,9
82,5
50,4

95,7
51,5
89,3

131,6
99,1

74,1
58,5

133,5
328,1

70,9

68,0
119,6
57,7
81,8
69,3

126,8
136,5
161,5
120,1
105,7

(cpm/mg)

11986)

17/3

51
110

80
160
141

54
64
68

160
85

68
160
126
93

182

155
284
137
162
102

40
69
95
93
71

,9
,3
,8
,6
,5

,7
,3
,8
,2
,2

,2
,8
,7
,1
,2

,1
,1
,9
,1
,6

,9
, 3
,0
,1
,7

31/3

71,5
138,8
71,2

205,5
99,1

111,1
»6,0

153,2
183,4
142,2

94,4
98,5

186,5
104,7
159,1

104,1
79,4

124,2
352,3
93,5

107,6
117,9
50,8-

115,1
92,7

14/4

93,5
74,9

125,4
130,5
127,4

117,1
265,3
155,7
190,5
175,2

128,2
135,4
80,3

183,4
137,7

177,5
243,5
184,8
164,2
113,9

156,2
176,1
61,2
61,2

141,0

28/4

12S,5
135,3
146,1
134,4
475,8

104,1
124,3
140,6
178,3
247,8

205,3
145,3
136,6
163,7
90,6

108,8
563,5
425,1
114,3
212,1

96,8
97,8

187,8
78,7

-
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DISKUSI

NANI HERMIATI :

1. Berapa dosis yang diberikan untuk

setiap jenis pupuk dan berapa kali

pernberian ?

2. Berapa kandungan unsur S pada

setiap jenis pupuk S ?

ZUHDI SRI WIBOWO :

1. Pemberian pupuk sekali dengan dosis

40 kg S/ha.

2. Kadar S setiap jenis pupuk telah

diperhitungkan, yaitu sekitar 23

persen.

WIDJANG H. SISWORO :

Bagaimana cara pemberian pupuk S dalam

percobaan ini mengingat kontrol juga

menyerap S (karena S sangat mobil di

tanah) ? Apakah tidak sebaiknya perco-

baan hanya dilakukan di pot karena tu-

juannya untuk memilih sumber S se-

hingga akan lebih araan jika dilakukan

di pot.

ZUHDI SRI hIBOWO :

Sebenarnya penelitian ini bertujuan

mencari efisiensi penyerapan S dar

berbagai jenis pupuk yang mengandung S

SOEWITO :

Pemberian pupuk S pada tanaman teh yan;

Anda lakukan penyerapannya berpengarul

sangat nyata terhadap semua komponei

Ca, K, NH,, dan Mg. Apakah mungkin du-

gaan bahwa mobilitas S terjadi karen;

keseimbangan hara dalam tanah setelal

penambahan unsur tersebut ?

ZUHDI SRI WIBOWO :

Keseimbangannya masih baik terutatna de-

ngan kation + kation sehingga SO, da-

pat lebih mudah diserap.

RIVAIE RATMA :

Dari percobaan Anda terlihat CV besai

(50%), mohon penjelasan.

ZUHDI SRI WIBOWO :

Analisis hasil penelitian ini secarE

statistik kurang dapat dipercaya, teta-

pi kecenderungan dari data pengamatan-

nya cukup meyakinkan untuk ditarik ke-

simoulan.
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PERBAIKAN VARIETAS PAD1 SAVVAH TERHADAP UMUR, TINGGI, DAN SIFAT PENTING
LAINNYA MELALUI SELEKSI MUTASI IMBAS

Orwina Lubis*

ABSTRAK

PKKKAIKAN VARIETAS PADI SAWAH TERHADAP UMUR, TINGGI, DAN SIFAT PENTING LAINNYA MELALUI SELEKSI
MUTASI IMBAS. Lima varietas atau galur padi sawah seperti Semeru, Cimandiri, Krueng Aceh, Batang Agam,
dan IR4432-28-5 diradiasi dengan sinar gamma Co, dosis 0; 0,3; dan 0,4 kGy. Generasi percama ditanam
di Kpbun Percobaan Muara pada musirn penghujan J982/I983. Setelah melalui tahapan seleksi, pada musim
l:emjrau J986 terpilih masing~masing satu mutan yang menunjukkan penampilan baik di lapangan. Semeru
mutan lebih pendck 10 cm dan lebih genjah seminggu serta bereaksi agak tahan terhadap wereng coklat
(Nilaparvata lugens) biotipe 3. Begitu pula Ciraandiri mucan lebih pendek dan genjah serta memiliki boboc
1000 butir sebesar 27 g. Krueng Aceh mutan selain memiliki bobot 1000 butir lebih besar, pelepah batang
berubah warnanya menjadi ungu dan bereaksi agak vtah"an tetlhadap wereng coklat biotipe 3. Sedang mutan
asal Batang Again bereaksi tahaii terhadap bacterial leaf blight (Xanthomonas oryzae). Diperoleh pula
mutan asal IR4432-28-5 yang bereaksi tahan dan agak tahan terhadap wereng coklat biotipe dua dan SU.
Secara keseluruhan mutan-mutan tersebut tahan terhadap virus tungro dan mempunyai kadar amilosa lebih
rendah dibanding varietas/galur asli.

ABSTRACT

THE IMPROVEMENT OF WETLAND RICE VARIETIES TO EARLINESS, SHORT STATURE, AND THE OTHER IMPORTANT
CHARACTERISTICS THROUGH INDUCED MUTATION. Five wetland r i ce v a r i e t i e s or promising l i nes such as Semeru,
Cimandiri , Krucng Aceh, B.itang Agam, and IR4432--28-5 were i r r ad ia t ed with gamma rays Co at doses 0,
0 . 3 , and U.4 kGy. Ml seeds generat ion were planted a tMuara , the experimental s t a t i o n in the rainy
season 1982/83. After s e l ec t ing s t e p , one mutant from rach v a r i e t i e s were se lected in the drying season
1986. All mutant, have a good performance in the f i e ld . Mutant Semeru i s shor ter about ten cm, e a r l i e r
about seven days than parent and reacted moderately to brown planthopper (Nilaparvata lugens) biotype 3.
Likewise imitan Cim.mdiri, which i s s h o r t e r , e a r l i e r than parent and 1000 grain weight about 27 g. Mutant
Krueng Aceh liavi? 1000 grain weight is higher than parent besides the stem colour changed become v io l e t
;ind t h i s plant n-.icted moderately to BPH 3. Mutant from"ffaLfing Agiim reacted r e s i s t a n t l y to bac te r i a l
leaf blight. (Xanthoimnas o ryzae) . JR4432-2B-5 mutant was got which reacred moderately and r e s i s t a n t l y to
BPH 2 and Sumatera Utara biotype. All nutant reacted r o s i s t a n t l y to tungro v i rus and amylose content are
lower than those of thf pa ren t s .

PENDAHULUAN

Sejak Pelita pertama, pemerintah

tel=ih melepas 54 varietas unggul padi

sawah, di antaranya 17 varietas intro-

duksi asal International Rice Rese-

arch Institute (IRRI) dan dua varie-

tas hasil seleksi mutasi, yaitu Ato-

mita I dan I I . Dari seluruh varietas

tersebut hanya beber.ipa yang berkembuu;-;

dan disenangi petani diantaranya IR36,

* Baiai Penelitian Tanaman Panp.an, Dogor.

Cisadane, Krucng Aceh, IR42, dan Seme-

ru. Pada musim tanarn 1984/19o5 area!

pertanaman IR36 meliputi 1,8 juta ha,

cisadane 1,4 juta ha, dan Krueng Aceh

0,5 juta ha (1).

Umumnya petani lebih menyukai ta-

naman berumur genjah, hasil t inggi ,

mutu beras baik, bereaksi tahan terha-

dap hama dan penyakit serta mudah ber-

adaptasi. Hama yang sering dijurapai di

lapangan adalali t ikus, wereng coklat,

wercnt; liijau (Nephotettix virescens)

661



dan ganjur (Orseolia oryzae) sedang

penyakitnya adalah bakteri hawar daun

dan bakteri daun bergores (Xanthomonas

translucens) serta virus tungro (2).

Perbaikan varietas/galur yang cu-

kup berpotensi merupakan pilihan yang

tepat dalam menunjang swasembada pangan

tetap lestari. Perbaikan suatu varietas

dapat dilakukan selain melalui per-

silangan juga seleksi imbas. Melalui

persilangan tujuan yang hendak dicapai

dapat diarahkan, yaitu dengan memilih

tetua yang diinginkan. Melalui seleksi

mutasi imbas BARI et_ EIK (3), diperoleh

galur pendek dengan mutu beras baik.

Hal ini didukung pula oleh REDDY et_ al_.

(4, 5) bahwa tanaman dapat berumur

genjah, toleran hama, penyakit, keke-

ringan, dan salinitas.

Makalah ini menyajikan hasil per-

baikan varietas/galur padi sawati mela-

lui seleksi mutasi imbas.

BAHAN DAN METODE

Empat varietas padi sawah, seperti

Semeru, Cima.idiri, Krueng Aceh, Batang

Agam, dan satu galur introduksi asal

IRRI, yaitu IR4432-28-5 diradiaai de-

ngan sinar gamma Co, dosis 0, 0,3,

dan 0,4 kGy dalam bulan Oktober 1972.

Pada MP 1982/1983 kelima varietas/galur

ini ditanam secara bulk tanam rapat

scbagai bastar populasi sampai generasi

ketiga di KP Muara, Bogor. PemiHhan

dilaksanakan pada tanaman pendek, bei—

umur genjah .serta picnyimpang dari te-

tua asal. Hasil pemilihan dipanen per

malai, diambil satu malai tergenjah.

Dari setiap perlakuan terpilih 50 ma-

lai.

Pada generasi keempat, sebagian

benih ditanam kembali secara pedigree.

Sisa benih diuji reaksinya terhadap

wereng coklat biotipe 2. Di lapang,

pertanaman tersebut diuji bakteri hawar

daun. Terpilih 42 mutan dari seluruh

perlakuan.

Benih hasil pemilihan per- galur

atau generasi kelima ditanam kembali di

Muara dan Singamerta, Sedang pada MP

1984/1985. Sisa benih diuji kadar ami-

losa, reaksinya terhadap wereng cok-

lat biotipe 1, 2, 3, dan Sumatera Uta-

ra. Di Singamerta tanaman diuji kembali

terhadap bakteri hawar daun. Terpilih

12 mutan pada akhir generasi ini.

Galur-galur tersebut selanjutnya dita-

nam di observasi padi sawah pada MK

1985. Baru pada MK 1986 mutan terpilih

ditanam pada pertanaman Demontrasi padi

sawah. Dalam musim ini juga benih diuji

reaksinya terhadap virus tungro di Ma-

ros, Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada generasi keempat terpilih 16

Semeru mutan, 14 Cimandiri mutan, tiga

Krueng Aceh mutan dan tiga Batang Agam

mutan. Pemilihan dilaksanakan pada ta-

naman yang seragam, berumur genjah atau

sama deng.-in tetua, bereaksi agak tahan

sampai tahan terhadap wereng coklat
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biotipe 2 serta lahan bakteri hawar

daun. Ada beberapa mutan berumur lebih

lamhat satu sampai empat hari dibanding

" .: ift.is asal. Satu Krueng Aceh mutan

. rub.ih warna batangnya dari hijau men-

j;jdi ungu.

Tanaman yang seragam, memiliki sa-

tu atau beberapa sifat baik digunakan

sebagai dasar perailihan dalam generasi

kelima. Terpilih 12 galur mutan dan

memiliki kadar amilosa lebih rendah

dari Letuanya. Satu Krueng Aceh mutan

dan dua BaLang Agam mutan bereaksi agak

lahan sampai tahan terhadap bakteri

hawar daun, hasil pengujian di Muara

dan Singamerta. Dua mutan masing-masing

asal Cimandiri dan IR4432-28-5 bereaksi

agak tahan terhadap wereng coklat Su-

matera Utara.

Lima dari 12 mutan di atas inembe-

rikan penampilan baik di lapang diban-

ding varietas/galur padi sawah lainnya

pada Demontrasi MK 1986. Tiga mut;; >a-

sil iradiasi 0,4 kGy dan dua mutan na—

sil iradiasi 0,3 kGy.

Virus tungro mcrupakan penyakit

prnting pada pertan.iman padi sawah.

Penyakit in i. ditul.irkan melalui wereng

hiiau (5). Kelim.-; mutan tersebuf. me-

nunjukkan rcaksi tahan terhadap tung-

ro, baik pada pengamatan pertama, yai-

f.u empat minggu setolah tanam maupun

en.-im minggu seteLah tanam. Dengan kata

lain mutan-mutan in i toleran wereng

1) i jau.

Semeru rautan lebih pendek 10 cm

dan lebih genjah seminggu serta bereak-

si tahan terhadap wereng coklat bioti-

pe 3. Begitu pula cimandiri mutan lebih

genjah dan pendek serta memiliki bob .

1000 butir sebesar 27 g. Krueng /w •,.

mutan memiliki 1000 butir lebih besar

(29 g) dibanding tetuanya (28 g) d:>n

bereaksi agak tahan terhadap wereng

coklat biotipe 3. Sedangkan mutan asal

Batang Agam bereaksi tahan bakteri ha-

war daun, hasil pengujian di Muara dan

Singamerta. IR4432-28-5 mutan bereaksi

tahan dan agak tahan wereng coklat bio-

tipe 2 dan Sumatera Utara.

KES1MPULAN

Diperoleh lima mutan, masing-ma-

sing asal Semeru, Cimaridiri, Krueng

Aceh, Batang Agam dan IR4432-28-5. Tiga

mutan hasil iradiasi 0,4 kGy dan dua

lainnya hasil iradiasi 0,3 kGy.

Semeru mutan lebih pendek 10 cm

dan lebih genjah seminggu, bereaksi

agak tahan terhadap wereng coklat bio-

tipe 3. Cimandiri mutan selain lobih

pendek dan genjah juga memiliki bobot

1000 butir scbesar 27 g. Krueng Aceh

mutan memiliki bobot 1000 butir lebih

besar (29 g) dibanding tetuanya (28 g)

dan bereaksi agak tahan terhadap wereng

coklat biotipe 3. Batang Agam mut.iii

bereaksi tahan terhadap bakteri hawar

daun sedang IR4432-28-5 mutan bereaksi

tahan dan agak tahan terhadap werenr,

coklat biotipe 2 dan SU.

Secara keseluruhan mutan - mutan
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tersebut memiliki kadar amilosa lebih

rendah dari tetuanya serta tahan virus

tiingro .
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Tabel 1. Galur-galur mutan yang ter^xlih pada
generasi keempat.

No.

,.
2
3.
4 .
S.
6 .
7 .
8.
9 .
q .

10
1 1 .
12 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
17;
1 8 .
19 .
2 0 .
2 1 .
22.
23.
24.
ZS.
26.
2 7 .
2 8 .
2 y .
3 0 .

3 1 .
3 2 .
3 3 .
3 4 .
34.
3 5 .
3 6 .
37 .
3 7 .
3 8 .
3 9 .
4 0 .
4 1 .
42.

Wck =
BHD =

Galur

Semeru 0,3
0,4

.Semeru

Cimandiri 0

0

Cimandiri
Krueng Aceh

Krueng Aceh
Batang Agara

Batang Again
IR4432-28-S

IR4432-28-5

Ujung gab ah

kGyC-Mr-3
kGyC-Mr-l

- 3
-5
-7
-S
-10
-12

- 1 3
- 1 5
-17
-19
-20
- 2 2
-24

V 2 5

,3 kGy -Mr-13
-14
-IS
- 1 7
- 1 9
-20

,4 kGyC-Mr-3
-S
- 7
-9
- 1 1
-14
-15
-16

Ungu 0,3 kGyc-Mr-17
Putih -8

-9

0,4 kGyC-Mr-7
- 8
- 2 2

0,3 kGy^-Mr-21
0,4 kGy -Mr-1

- 4
-9
- 2 1
-22

ungu T = Tahan

Tinggi
(cm)

94
99
96
93
89
89

110
90
94
74
85
89
90
90
93
83
89
86
96
95
95
94

100
96
94
92
92
94

102
98
96
96
99
9 8

100
95

105
103
100
105
89
87
yo

103
87
87
94

Mr
Wereng coklat AT = Agak tahan
Bakteri hawar daun P = Peka

Anakan

25
21
24
25
24
20
20
24
2l
26
23
31
24
29
24
22
29
19
20
20
21
20
23
21
22
19
21
19
18
18
17
23
19
18
19
IS
16
16
12
12
17
22
14
19
18
18
16

= Muara

Umur
(harij

127
119
12A
118
118
l i b
120
118
120
113
120
118
120
120
121
118
118
130
127
131
131
131
136
137
138
135
130
135
137
135
128
137
125
124
125
129
123
120
120
120
123
125
118
118
125
125
121

fteaksi

Wck2

AT
T
T
T

AT
AT
AT
AT

T
AT

T
T

AT
AT
AT
AT
AT
-

T
T
T
T

-
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

AT
AT

T
T
T
P

AT
AT
AT
AT
AT
AT

T

terhadap

BHD

T
T
T

AT
T
T
T
T
T
T
T
T
T

AT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

• T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

AT
T
T
T
T
T
T
T
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Tabel 20 Sifat-sifat dua belas galur mutan.

No.

1
(23

(3J
4
5

(6)
7

8
(9)
10

11
(12)

Galur

Semeru 0 ,4 kGy

Semeru
Cimandiri 0 ,3

0,4
Cimandiri
Krueng Aceh 0 ,

Krueng Aceh
Batang Agam 0,

Batang Agam
IR4432-28-5 0,

IR4432-28-5

C-Mr-7
- 1 3

kGyC-Mr-13

c - 1 4

kGy -Mr-9

3 kGyC-Mr-17
-9

4 kGy -Mr-7
- 8
-22

4 kGy -Mr-4
-9

Ting-Anak-Umur

gi
(cm)

89
74
84
86
9o
92
96
9y

100
95

105
1U3
100
105
90

103
94

an

24
26
22
19
20
21
23
19
19
19
16
16
12
12
14
19
16

(ha-
r i )

118
113
120
130
127
130
133
125
125
125
120
120
120
120
118
118
121

Amyl
(%)

24
25
28
20
20
20
21
18
18
24
20
21
20
24
20
20
21

1000
b t

( g )

26
26
24
27
23
25
25
30
27
28
29
29
24
28
26
30
26

1

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T

AT
AP
AT

P
T
T
T

2

T
T
T

AT
AT
AT
T

AT
AT

T
AP

P
AP

P
AT
AT

T

Re

Wck

3

P
AT
AP
AT
AT
AT
AT
AT
AP

P
P
P
P
F
P
P

AT

aksi

SU

AP
AP

P
P

AT
AT

P
P

AT
AT

P
P
P
P

AT
AT
-

terhadap

BHD

Sg

P
P
P
P
P
P
P
P
T
P

AT
T
P
P
P
P
P

Mr

T
T
T
in

I

T
T
T
T
T
T
T
T

AT
AT

T
T
T

Tungro

I

0
_
1
-
_
_
1
_
-

1
-
-
-
1
-

11

1
_
3
-
-
_
3
_
-

3
-
-
-
3
-

( ) = Menunjukkan penampilan baik di lapang pada pertanaman demonstrasi
padi sawah MK 1986

SU = Sumatera Utara
Sg = Singamerta

I = Empat minggu setelah tanam (ST)
II = Enam minggu setelah tanam



DISKUSI

M.M. MITROSUHARDJO :

Wereng coklat biotipe II akhir-akhir

ini menggemparkan karena membuat mutan

yang tadinya tahan inenjadi tidak tahan.

Motion diberikan penjelasan kenapa demi-

kian, apakah benar wereng coklat bio-

tipe II sangat ganas ?

ERWINA LUBIS :

Varietas tahan wereng coklat biotipe II

secara teoritis dikontrol oleh sepasang

gen resesif, yaitu bph . Sebetulnya

ketahanan tersebut tidak dapat diarti-

kan secara absolut. Sifat tahan ter-

sebut juga tidak dikontrol hanya oleh

sepasang gen, tetapi masih ada gen-gen

minor yang ikut berperan, seperti Ci-

sadane. Diduga dengan adanya mutasi

justru gen-gen minor berperan sehingga

reaksinya bersifat moderate (sedang).

Wereng coklat yang sekarang mengganas

bukan biotipe 2, tetapi wereng cok-

lat biotipe "baru" yang beradaptasi

pada varietas Cisadane di Jawa dan IR

42 di Sumbar dan Surout.

NAZIR ABDULLAH :

1. Bagaimana dengan hasil gabah yang

diperoleh dari galur - galur mutan

tersebut dibandingkan dengan hasil

tetuanya ?

2. Mengenai istiiah, mana yang ]ebih

tepat seleksi mutasi. atau pemul iaan

mutasi, meskipun maksudnya sudah sa-

ma-sama diketahui.

3. Apakah dengan hanya memperpendek

umur 1-5 hari sudah dapat dianggap

lebih genjah dan berapa hari kira-

kira yang dianggap cukup untuk mem-

berikan penilaian lebih genjah kepa-

da suatu mutan yang dihasilkan ?

ERWINA LUBIS :

1. Galur-galur tersebut sedang diuji

daya hasilnya pada musim ini. Jadi,

kalau ingin tahu mungkin akhir Maret

datanya akan rampung.

2. Istilah seleksi mutasi mungkin lebih

tepat, karena pemuliaan adalah kegi-

atan disiplin ilmu yang mencakup ke-

seiuruhan dari segi genetik sampai

mutannya. Kalau seleksi mutasi hanya

menyeleksi mutan-mutan yang diha-

silkan mutasi gen yang dihasilkan

pada fenotipe (atau dicirikan oleh

fenotipenya).

3. Belum, varietas dianggap genjah

apabila varietas yang berumur lebih

cepat seminggu atau lebih dari va-

rietas tertua.

RIYANTI S. :

Dari kelima mutan tersebut mutan mana-

kah yang mempunyai hasil tertinggi ?

ERWINA LUBIS :

Pertanyaan sama dengan Bapak Nazir

Abdullah, data hasil tnungkin rampung

(selesai) pada akhir bulan Maret.
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KEMAMPUAN HASIL GALUR HARAPAN PADI BAYAR MELINTANG MUTAN DI LAHAN
RAWA/PASANG SURUT

T. Soewito*, T. Suha r t i n i* , dan B. Kustianto*

ABSTRAK

KEMAMPUAN HASIL GALUR HARAPAN PADI BAYAR MELINTANG MUTAN DI LAHAN RAWA/PASANG SURUT. Bayar
Melint.-mg adalah varietas padi (Oryza sativa L.) pasang surut di Kalimantan Selatan. Varietas ini
brrumur 150-ISO hari, focosensitif, tanaman tinggi 150 cm dan peka cerhadap wereng coklat (Nllaparvata
lugens Stall biotipe 1 dan 2. Benih varietas ini diradiasi dengan sinar gamna Co dengan dosis 0,35 kGy
menghasiIkan mutan Bayar Melintang-0,35 kGy-9 yang tidak fotosensitif, tanaman pendek, umur genjah,
Lalun liama werong coklat bioLipe I dan 2. Galur ini diuji daya hasil bersama 10 galur lain dan Mahakam
subagai pembanding, menggunakan rancangan acak kelompok dengan empat ulangan, ukuran petak 4 m x 5m,
jarak tanam 25 cm x 25 cm, tiga bibit per rumpun dan pemupukan 120 kg N + 60 kg P 0 /ha selama 1984-1985
di tujuh lokasi. Hasil gabah kering bersih dari galur yang diuji dibandingkan dengan produktivitas
lingkungan dan varietas standar. Bayar Melintang menghasilkan 4,83 t/ha atau )Z lebih banyak dari
produktivitas lingkungan. Sedangkan Mahakam memberikan hasil 4,96 t/ha atau 3,8% lebih banyak dari
produktivitas lingkungan. Bayar Melintang mutan tujuh hari lebih genjah daripada Mahakam. Galur
B4405g-Mr-l9 memberikan hasil tertinggi diikuti B438lg-Mr-5 mas ing-mas ing 9,5 dan 6,1% lebih tinggi dari
produktivitas lingkungan.

ABSTRACT

PERFORMANCE OF BAYAR MELINTANG MUTANT RICE A PROMISING LINE IN SWALLOW DEEP WATER OR TIDAL SWAMP.
Bayar Melintang is a populer traditional tidal swamp rice (Oryza sativa L.) variety is South Kalimantan.
It mature in 150-180 days, photoperiod sensitive, 150 cm plant height, and susceptible to biotype I and
2 brown planthopper (Nllaparvata lugens Stal),Bayar Melintang -0.35 kGy-9 is the mutant of tidal swamp
rice local variety Bayar Melintang. The mutant line is non photoperiod sensitive, short stature, early
raacurity, and resistant to biotype-1 and -2 BPH Eleven promising lines included the mutant line and
Mahakam a variety as check were evaluated on advanced yield trials. The experiments were conducted
during wer season 1984-1985 used a randomized block design with four replications, a plot size 4 m x 5
ni, spacing 25 cm x 25 cm. Three seedling/hill, and 21-25 days seedling. Fertilizer rate was 120-60-0 kg
NPK/ha. The trials were conducted in seven location. The yield was compared with the environmental
productivity (the yields of other lines or variety tested at the same locations). Bayar Melintang mutant
gave average yield 4.83 t/ha, or 1.0% over the environmental productivity. The check Mahakam gave the
average yield of 4.96 t/ha, or 3.8% over the environmental productivity. Bayar Melintang mutant matured
127 days or seven days earlier than Mahakam. Promising line of 34405g-Mr-19 gave^the highest average
yield followed by B4l83g-Mr-5, 5.20 and 5.03 t/ha or 9.5 and 6.1% over the environmental productivity
respectively.

PENDAHULUAN

Pembentukan varietas padi unggul

baik melalui persilangan maupun mutasi

imbas tujuannya sama, yaitu mendapat

varietas unggul. Arti unggul bukan ber-

arti baka, tetapi unggul dari varietas

yang diperbaiki di antaranya basil

tinggi, umur genjah, tanaman pendek,

* Hal;ii Penelitian Tanaman 1'angan, Bogor

toleran tekanan lingkungan abiotik mau-

pun tahan tekanan lingkungan biotik.

Persilangan maupun mutasi imbas menim-

bulkan keragaman genetik. Dengan se-

rangkaian pemilihan dalam beberapa ge-

nerasi diperol.eh galur-galur padi yang

seragam. Galur-galur ini perlu diuji

daya hasil dan adaptasinya di daerah

sentra produksi untuk menentukan salah

satu galur atau lebih dapat dilepas dan

dikembangkan ke petani.
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Dari usaha penciptaan varietas ba-

ik dengan teknik persilangan atau mu-

tasi imbas dihasilkan beberapa galur

padi rawa dangkal atau pasang surut.

Galur-galur ini perlu diuji kemampuan

potensinya di berbagai lokasi lahan ra-

wa dangkal atau pasang surut. Uji mul-

tilokasi terhadap galur-galur terse-

but dilaksanakan di Jawa, Sumatera,

Kalimantan, dan Irian Jaya. Penelitian

bertujuan untuk mengetahui kemampuan

hasil galur Bayar Melintang mutan dan

galur lain hasil persilangan Balai Pe-

nelitian Tanaman Pangan Bogor. Galur

mutan ini dihasilkan dari iradiasi be-

nih padi lokal pasang surut asal kali-

mantan Selatan, yaitu Bayar Melintang.

vitas lingkungan" yang dinyatakan de-

ngan persen dari seluruh lingkungan

yang dipergunakan untuk menguji galur

yang bersangkutan. Secara matematikan

produktivitas lingkungan Pi (1).

Pi

di mana :

Pi = Produktivitas lingkungan untuk
galur harapan ke-i (i = 1,2,3...
12)

X.j= Rata-rata hasil semua galur untuk
mas ing-mas ing lingkungan penguji-
an galur; ke-i (j = 1,2,3....7)

n = Jumlah lingkungan, pengujian ga-
lur ke i.

Analisis gabungan tidak dapat dilakukan

karena tidak semua galur tumbuh di se-

tiap lingkungan.

BAHAN DAN METOUfi

Sebanyak 12 galur harapan/varietas

padi rawa/pasang surut (Tabel 1) diuji

paa uji multilokasi di )3 lokasi rawa/

pasang surut pada MT 1984 - 1985. Di-

tanam dengan rancangan acak kelompok,

empat ulangan, ukuran petak A m x 5 m,

jarak tanam 25 cm x 25 cm, tiga batang

per rumpun dan umur bibit 21-25 hari.

Pertanaman dipupuk 120 kg N + 60 kg

P^O. tiap hektar. Data yang diamati

umur dapat dipanen dan tinggi tanaman.

Daya hasil galur harapan diban-

dingkan dengan varietas pemba.nding dari

setiap lokasi. Di samping itu, dilaku-

kan analisis perbedaan rata-rata hasil

mas ing-mas ing galur dengan "produkti-

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 13 lokasi uji multilokasi ga-

lur harapan padi rawa dan atas pasang

surut ternyata hanya tujuh lokasi yang

layak dianalisis, sedangkan yang lain

pertanaman rusak diserang tikus atau

burung. Hasil analisis gabah kering

bersih dari ketujuh lokasi disajikan

pada Tabel I. Koefisien keragaman da-

ri tujuh lokasi bervariasi 3,8 - 17,6g

(Tabel 1). Rata-rata hasil semua ga-

lur dari ketujuh lokasi beragam antara

4,09 - 5,45 t/ha gabah kering bersih.

Rata-rata hasil terendah dicapai oleh

Indramayu dan yang tertinggi diduduki

oleh Pasir (Kalimantan Timur). Rata-ra-

ta hasil untuk mas ing-masing lingku-
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ngan mencerminkan tingkat kesuburan

lokasi. Semakin tinggi nilai rata-rata

hasil setiap lingkungan berarti kondi-

si tanah semakin subur dan sebaliknya

semakin kecil nilai tersebut kondisi

kesuburan tanah semakin kurang. Hasil

gabah kering bersih tertinggi di Indra-

mayu dicapai oleh Mahakam (pembanding),

yaiCu 5,58 t/ha atau 36,4% lebih tinggi

dari rata-rata hasil semua galur di

Indramayu. Diikuti urutan kedua oleh

galur B4 183g-Mr-5, yaitu 5,35 t/ha atau

30,8% di atas rata-rata hasil semua ga-

lur di Indratnayu. Secara analisis sta-

tistik ternyata di Indramayu tidak ada

satu galur pun yang hasilnya melebihi

Mahakam. Bahkan ada setnbilan galur yang

hasilnya lebih rendah nyata hingga sa-

ngat nyata dibandingkan dengan Mahakam.

Salah satu diantaranya Bayar Melintang

mutan sangat nyata lebih rendah daripa-

da Mahakara (TabeJ I). Di Jayapura ha-

sil tertinggi diduduki galur B1043d-Sm-

28-6-2-1 yang diikuti BKN6986-29 dan

B4405g-Mr-5 masing-rnasing memberikan

hasil 5,23; 5,03; dan 4,93 t/ha atau

21,6; 17,0; dan 14,7% di atas rata-rata

hasil semua galur di lokasi tersebut.

Hanya dua galur yang nyata lebih tinggi

dari varietas pembanding, yaitu galur

B104 3d-Sm-28-6-2-l dan BKN6986-29. Po-

tensi hasil Bayar Melintang Mutan 4,13

t/ha atau 3,9% di buwah rata-rata hasil

semua galur di Jayapura. Urutan pertama

potensi hasil di Samarinda diterapati

oleh galur B4381g-Mr-5, diikuti B4405g-

Mr-19 kemudian B4460h-Mr-5 mas ing-ma-

sing hasilnya sebesar 5,13; 4,88; dan

4,63 t/ha atau 16,3; 10,7; dan 4,5%

lebih tinggi dari rata-rata hasil semua

galur di lingkungan tersebut. Hanya duo

galur yang hasilnya berbeda nyata dan

sangat nyata lebih banyak dari Mahakam,

yaitu B4405g-Mr-19 dan B4381g-Mr-5.

Penatnpilan Bayar Melintang mutan

di OKI (Ogan Komering Ilir) hasilnya

terendah, yaitu 4,55 t/ha atau 7,5% ku-

rang dari rata-rata hasil semua galur

(Tabel 1). Hasil tertinggi dicapai oleh

dua galur, yaitu B3O64b-Kp-4O-3-9-1 dan

B104 3d-Sm-28-6-2-| sebesar 5,20 t/ha.

Di Lamongan dan Indragiri Hilir kemam-

puan hasil Bayar Melintang Mutan nyata

lebih rendah dari Mahakam masing-ma-

sing, yaitu 5,30 dan 5,00 t/ha. Namun,

di Lamongan Bayar Melintang mutan masih

menghasilkan 5,4% lebih tinggi dari

rata-rata semua galur di lokasi ter-

sebut. Di Indragiri Hilir hasil galur

mutan ini adalah 5,1% lebih rendah ra-

ta-rata hasil semua galur di lingkungan

ini. Di dua lokasi ini hasil tertinggi

diduduki oleh Mahakam (Tabel 1). Hasil

semua galur yang diuji nyata sampai

sangat nyata lebih rendah dari Mahakam.

Di Pasir, Kalimantan Timur hasil enam

galur sangat nyata lebih banyak dari

Mahakam (Tabel 1). Salah satu di an-

taranya adalah galur mutan tersebut,

yaitu 6,25 t/ha atau 14,7% lebih banyak

dav,i rata-rata semua galur. Di Pasir

hasil galur mutan tersebut juga men-
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duduki urutan pertama, sedangkan Ma-

hakam hanya mampu menghasilkan 4,58 t/

ha atau 16,0% lebih rendah dari rata-

rata hasil semua galur di lokasi ter-

sebut.

Bila dilihat potensi hasil di ma-

sing-masing lokasi ternyata yang men-

duduki urutan pertama selalu berbeda

(Tabel ]). Akan tetapi, bila dilihat

perbedaan potensi hasil mas ing-mas ing

galur dengan rata-rata semua galur di

setiap lingkungan, ternyata hanya galur

B4405g-Mr-19 yang potensi hasilnya se-

lalu di atas rata-rata hasil semua ga-

lur yang diuji (Tabel 1). Kelebihan

potensi hasil galur B4405g-Mr-19 ter-

sebut, yaitu 2,4-16,7% masing-masing di

Pasir dan Indragiri Hilir. Sedangkan

Mahakam cukup menonjol di tiga lokasi,

yaitu di Indramayu, Lamongan dan Indra-

giri Hilir mas ing-mas ing menghasilkan

5,58; 6,65; dan 6,58 t/ha atau 36,4;

32,2; dan 24,9% di atas rata-rata hasil

semua galur dari masing-masing lokasi.

Ketiga lokasi mempunyai jenis tanah

yang sama, yaitu alluvial (Tabel 1).

Terhadap sepuluh galur lain yang diuji,

Mahakam memberikan hasil kadang-kadang

di bawah dan kadang-kadang di atas

rata-rata hasil semua galur yang diuji.

Dengan demikian, diduga galur yang

menonjol penampilannya di beberapa lo-

kasi dapat diketnbangkan di lokasi ter-

sebut, atau dengan kata lain pelepasan

varietas padi unggul lebih baik ber-

sifat regional bukan bersifat nasional.

Akan tetapi, pendapat itu masih perlu

dikaji lebih mendalam sesuai dengan

kondisi dari lingkungan tersebut.

Rata-rata hasil gabah kering ber-

sih, produktivitas lingkungan, dan pe7-

bedaan serta sifat-sifat agronomis dari

galur/varietas yang diuji MT 1984/85

disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2

ini menunjukkan bahwa rata-rata potensi

hasil Bayar Melintang rautasi dari. tujuh

lokasi adalah sebesar 4,83 t/ha atau

1,0% lebih banyak dari produktivitas

lingkungan. Sedangkan Mahakam memberi-

kan rata-rata hasil 4,96 t/ha atau 3,8%

di atas rata-rata produktivitas ling-

kungan. Rata-rata hasil tertinggi da-

ri penelitian ini dicapai oleh galur

B4405-Mr-19 diikuti B4381g-Mr-5 dan Ma-

hakam ditempat ketiga (Tabel 2). Galur

B4405g-Mr-19 dan B4381g-Mr-5 mengha-

silkan masing-masing 5,20 dan 5,07 t/ha

atau 9,5 dan 6,1% lebih di atas produk-

tivitas lingkungan.

Berdasarkan hasil uji Laboratorium

Hama Balittan Bogor Bayar Melintang

mucan menunjukkan reaksi tahan terhadap

wereng coklat biotipe ) dan 2. Umur

dapat dipanen 127 hari atau kira-kira

tujuh hari lebih genjah dari Mahakam,

tinggi tanaman sedang dan bersifat

tidak fotosonsitif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian uji

daya lanjutan dari II galur harapan dan

satu varietas pembanding di tujuh lahan
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rawa/pasang surut pada MT 1984-85 dapat

disimpulkan bahwa Bayar Melintang mutan

memberikan rata-rata hasil 4,83 t/ha

atau \ ,G7O di atas ptoduktivitas liagku-

n;i,;-m. Sedangkan Mahakam menghasilkan

rata-rata 4,96 t/ha atau 3,8% di atas

produktivitas lingkungan dan menduduki

urutan ketiga. Urutan pertama rata-rata

hasil dicapai oleh galur B4405g-Mr-19

dan diikuti B4381g-Mr-5 masing-masing

menghasilkan 5,20 dan 5,07 atau 9,5 dan

6,1% lebih tinggi dari produktivitas

lingkungan.

Bayar Melintang mutan berumur gen-

jah (+ 127 hari) tinggi tanaman se-

dang, tahan terhadap vjereng coklat bio-

tipe 1 dan 2 serta tidak fotosensitif.
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Tabel 1. Hasil gabah kering (t/ha) percobaan uji daya has i l 12 galur/varietas
padi rawa/pasang surut di berbagai lokasi pada MT 1984/1985.

Galur/varietas

B4381g-Mr-5
B4460h-Mr-6
E4459g-Mr-3
B4405g-Mr-19
B4417g-Mr-15
Bayar Melintang 35 Krad-9
B3064b-Kp-40-3-l-9-l
B2791b-Mr-196-2-3-l-3
BKN986-29
Bl043d-Sm-28-6-2-l
BKN6986-108-2
Mahakam (penibanding)

Inclramayu Jayapura Samarinda Ogan Larnongan Indragiri
(aluvial) Komering (a luvia l )Hi l i r

I l ir Caluvial)

Pasir

4.38
3/35
4,08
4,13
3,83
5,13
2,58
3,58
5,58

4,68
3,40
4,93
3,85
4,13
4,70
3,80
5,03
5,23
4,40
3,43

5,13
4,63
4,58
4,88
4,13
4,50
3,63
4,50
4,38

4,00

4,70
4,73
5,05

4 ^S
5,20

4,95
5,20
5,00
4,93

4,30
4,00
5,50
5,30
5,40
5,30
4,73
5,90
4,80
5,80
5,70
6,65

5,88
6,08
6,25
6,15
5,00
5,00
5,15
5,63

5,95
5,63
6,58

6,13
6,13
5,58
5,58
5,88
5,25
5,38
5,08
4,88
4,75
5,20
4,58

Rata-rata
BNT 05

01
KK (%)

4,09
1,10
1,48

13,2

4,30
1,54
2,07

17,6

4,41
0,79
1,06
8,7

4,92
0,56
0,76
5,5

5,03
1,19
1,59

11,6

5,27
0,41
0,56
3.8

5,45
0,92
1,23
8,3



abel 1. Hasil gabah kering (t/ha) percobaan uji daya hasil 12 galur/varietas
padi rawa/pasang surut di berbagai lokasi pada MT 1984/1985.

Galur/varietas

'?•

B4581g-Mr-5,
B4460h-Mr-6
B44S9g-Mr-3
B4405g-Mr-19
B4417g-Mr-15
Bayar Melintang 35 Krad-9
B3064b-Kp-40-3-1-9-1
B2791b-Mr-196-2-3-l-3
BKN986-29
B1043d-Sm-28-6-2-l
BKN6986-108-2
Mahakam (pembanding)

Rata-rata
BNT 0 5

01
KK (%)

Indramayu
(aluvial)

5,35
3,S3
2,70
4,38
3,95
4,08
4,13
3,83
5,13
2,58
3,58
5,58

4,09
1,10
1,48

13,2

Jayapura

4,03
4,68
3,40
4,93
3,85
4,13
4,70
3,80
5,03
5,23
4,40
3,43

4,30
1,54
2,07

17,6

Samarinda

5,13
4,63
4,38
4,88
4,13
4,50
3,63
4,50
4,38

-
-

4,00

4,41
0,79
1,06
8,7

Ogan
Komering
Ilir

4,70
4,73
5,05

-
-

4,55
5,20

-
4,95
5,20
5,00
4,93

4,92
0,56
0,76
5,5

Larnongan Indragiri
(aiuvial)Hilir

4,30
4,00
5,50
5,30
5,40
5,30
4,73
5,90
4,80
5,80
3,70
6,65

5,03
1,19
1,59

11,6

(aluvial)

5,88
6,08
6,25
6,15
5,00
5,00
5,15
5,63

.
5,95
5,63
6,58

5,27
0,41
0,56
3,8

Pasir

6,13
6,13
5,58
5,58
5,88
5,25
5,38
5,08
4,88
4,75
5,20
4,58

5,45
0,92
1,23
8,3



Tube! 2. Ri;t3-ru.ta hasii ~abah kering, rata-rata prcduktivitas lingkungan, perbednan
terhadap produktivitas lingkungan, umur dan tinggi tanaman 12 galur/varietas
di lk.han r aw a/ pas an g surut MT 1984/1985.

Galur/varietas Hasil Produktivi- Perbedaan
(t/ha) tas ling- hasil pro-

kungan duktivitas
lingkungan

Lingkungan
(hari) (cm)

E4381(j-Mr-5

B4450h-Mr-5
B4405g-Mr-19
B4417g-Mr-15
Sayar Melintang Mutan
B3064b-Kp--;0-3-1-9-1
B2791b-196-2-3-1-3-
BKN 6986-29
B1043d-Sm-28-6-2-l
BKX 6986-10S-Z
Mail ak am

^,86
4,69
5,20
4,70
4,83
4,70
4,79'
4,86
4,92
4,86
4,96

4,78
4,78
4,78
4,75
4,75
4,78
4,78
4,75 ,
4,70
4,84
4,84
4,78

6,1
1,7
1,9.
9,5
*;i
1,0
1,7
0,8
3,4
1,7
0,4
3,8

—>
1

7
7
6

" 6

7
6
6
6
6

140
127
134
135
155
127
125
125
135
135
135
135

SO
?r>
101
110

no
96
95
95
110
106
110
110



DISKUSI

NANI HERMIATI :

I. Berapa nilai keragaman gsnetis padi

varietas lokal pasang surut Bayar

Melintang dengan radiasi sinar gamma

Co pada dosis 0,35 kGy, bagaimana

sebaran ragam tersebut, dan apa ar-

tinya ?

2. Pada generasi keberapa mulai dilaku-

kan uji adaptasi atau uji multilo-

kasi ?

T. SOEWITO :

1. Nilai keragaman genetis varietas lo-

kal Bayar Melintang yang diiradia-

si dengan sinar gamma Co pada

dosis 0,35 kGy tidak diteliti secara

tnendalam sehingga tidak diketahui

ragam genetik tersebut.

2. Uji multilokasi dilakukan pada ge-

nerasi kedelapan, dan bila galur

tersebut sudah seragam baik bentuk

maupun sifat-sifat agronomis lain-

nya.

Sb. DJATIWALUJO :

1. Apakah Anda yakin bahwa galur harap-

an Bayar Melintang benar-benar tahan

terhadap wereng coklat ? Hal ini

berkaitan dengan adanya biotipe-bio-

tipe wereng di samping sifat segre-

gasi tanaman.

2. Bagaimana sifat morfologis yang spe-

sifik tana.Tian tahan wereng coklat

dibanding tanaman lain ?

T. SOEWITO :

1. Galur Bayar Melintang Mi tan bereaksi

tahan terhadap wereng coklat biotipe

1 dan 2 di laboratorium Kelompok L'~

neliti Hama Tanaman Pangan, Bogoi,

Bila dikaitkan dengan wereng coklat

"baru" perlu dikaji ketahanannya ba-

ik di lapang maupun di laboratorium.

Galur mutan ini sudah mantap karena

generasinya sudah lanjut.

2. Secara morfolcgis tidak ada tanda-

tanda khusus pada tanaraan padi yang

bereaksi tahan terhadap wereng cok-

lat.

WIDJANG H. SISWORO :

Upaya apa saja yang akan dilakukan un-

tuk memperbaiki mutan Bayar Melintang ?

T. SOEWITO :

Upaya perbaikan yang akan dilakukan

terhadap Bayar Melintang Mutan, yaitu

menyilangkan galur ini dengan varietas

yang mempunyai hasil tinggi untuk rae-

ningkatkan produksi yang telah dicapai,

karena galur mutan ini cukup baik adap-

tasinya di daerah pasang surut.

MUGIONO :

Apa penyebab KK tinggi pada uji coba di

Jayapura ?

T. SOEWITO :

Di Jayapura KK cukup tinggi karena di~

duga di lokasi tersebut kesuburan ta-

nah belum merata. Tanah relatif jelek

dan drainase jelek sehingga menimbulkan

KK yang tinggi.
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PERBAIKAN VARIETAS PADl UNTUK KETAHAN TERHADAP HAMA DAN PENYAKIT UTAMA

Ibrahim Sahi*, dan T. Sudiaty Silitonga*

AHNTKAK

1'KKBAIKAN VARIETAS PADI UNTUK KETAHANAN TERHADAP HAMA DAN PENYAKIT UTAMA. Pemuliaan padi celah
berkembang secara intensif sejak tahun 197 1. Perbaikan varietas padi bertujuan untuk mendapatkan
varietas-varietas unggul yang mempunyai sifat potensi hasil tinggi, umur genjah, tanaman relacif pendek,
rasa nasi enak, mutu beras baik, serta tahan terhadap haraa dan penyakit utama. Pada akhir-akhir ini
masalah hama dan penyakit utama telah banyak merusak pertanaman padi, khususnya di Asia. Kerusakan
tersebut lebih mcnonjol di daerah-daerah yang sepanjang tahun menanam padi dengan menggunakan varietas
unggul yang kurang tahan terhadap hama-penyakit utama. Sejak tahun 1973, wereng coklat menimbulkan
kerusakan hebat pada pertanaman padi di beberapa tempat di Indonesia. Perbaikan ketahanan terhadap hama
dan penyakit utama diarahkan untuk mengembangkan varietas yang tahan terhadap hama wereng coklat, wereng
hijau, penyakit bias, virus tungro serta ganjur. Pengujian dilakukan di laboratorium dan juga di
lapangan. fiH 147 (M)-40 Krad-Pn-89 (Barito yang diradiasi) menunjukkan reaksi tahan terhadap wereng
coklat hiutipe I dan 2 dan agak tahan lorhadap biotipe 3. Napa 40 Krad-St-12 adalah resisten terhadap
penyakit bias. Pcnaimman vnrietas unggul meinberikan dampak yang sangat besar hingga mencapai svasembada
pangan di Indonesia.

ABSTRACT

THE IMPROVEMENT OF RICE VARIETIES FOR MAJOR PEST AND DISEASES RESISTANCE. Since 1971, the rice
breeding program in Indonesia has developed on intensive program to improve varieties for yield
potenti.il, resistance to major pests and diseases, early maturity good grain and eating quality. In
renent years, the attacks of insects ami diseases are very severe in rice cultivation in Asia. Much of
the losses were due to continuous planting of certain varieties. Between 1966 and 1973 tungro occured in
epidemic proportions on separate occasions in Indonesa, Thailand, Northeast India, Bangladesh, and
Philippine. Since 1973, infestation of brown planthopper and green leafhopper severaly damaged rice
crops in most parts of Indonesia. Presently, rice improvement are directed to develop high yielding rice
varieties that are resistant to brown planthopper, ragged stunt virus, blast, green leafhopper, and
gallmidj'.e. Screening for pests and diseases are conducted in the laboratory as well as in the field. The
adoption of those improved varieties by farmers has contributed greatly in our efforts to attain self
sufficiency in rice production in Indonesia. GH 147-M-40 krad-Pn-89 (irradiated Barito) showed resistant
to brown planthopper biotype ,1 and 2 and moderatly resistant to biotype 3. Napa 40 krad-St-12 has
resistant reaction to blast.

PENDAIIULUAN

Pcrbaikan variolas padi sejak ta-

liun 197 1 bortujuan untuk mendapatkan

varietas-varietas unggul yang mempunyai

sif.it berpotensi lias il tinggi, umur

gpnjali, tanaman re 1 at if pendek, rasa

nasi enak, mutu beras baik, tahan ter-

hadap liama dan penyakit utama. Pada

akbir-akbir ini, mas a 1 ah liama dan pe-

nyakit utama telah banyak merusak per-

Halni I ' e n e l i t K i n Ianaiirm l 'anj;an, Hoj'.or

tanaman padi, khususnya di Asia (1).

Kerusakan-kerusakan tersebut lebih me-

nonjol di daerah-daerah yang sepanjang

tahun menanam padi dengan menggunakan

varietas unggul yang kurang tahan ter-

hadap hama-penyakit utama.

Pada tahun 1966 - 1973, tungro me-

rupakan penyakit yang pent ing di bebe-

rapa negara, seperti Thailand, India,

Bangladesh, Filipina, dan Indonesia

(2). Sejak tahun 5973, wereng coklat

menimbulkan kerusakan hebat pada perta-
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naman padi di beberapa tempat di Indo-

nesia, kemudian diikuti oleh timbulnya

penyakit kerdil rumput di Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera

Utara.

Kerugian yang ditimbulkan oleh

gangguan hama dan penyakit utama seba-

gian besar dapat ditiadakan, baik de-

ngan mendatangkan galur atau varietas

dari IRRI, maupun melalui usaha perba-

ikan ketahanan varietas unggul terhadap

hama dan penyakit utama. Ketahanan va-

rietas-varietas unggul terhadap hama

dan penyakit utama dengan berbagai te-

kanan lingkungan adalah amat pent ing

untuk menjamin pemantapan daya hasil

padi di Indonesia. Dengan memiliki va-

rietas - varietas padi yang tahan ha-

ma dan penyakit utama, kerusakan yang

mungkin ditimbulkan oleh wereng coklat

biotipe Sumatera Utara akan dapat di-

tekan. Pengendalian terpadu harus ber-

peran untuk memantapkan dan melestari-

kan program swasembada beras di Indo-

nesia. Evaluasi secara berkala tentang

hasil-hasil yang dicapai sangat penting

artinya untuk merumuskan cara-cara yang

lebih praktis menghadapi gangguan hama

di masa mendatang.

Hama. Utama. di Vatnah T>ioplt>, Kira-

kira 20 macam hama yang menyerang ta-

nanan padi roulai dari persemaian sam-

pai tanaman dewasa (I). Beberapa hama

utama yang sering merusak pertanaman

padi adalah wereng coklat, weteng, hi-

jau, dan ganjur.

Coklat. Sejak tahun 1972

wereng coklat merupakan hama penting di

Indonesia. Bila serangan atau populasi

hama tersebut meningkat menyeba"bkan ko-

rusakan langsung yang sangat gawat te:-

jadilah hopperburn (terbakar). Hal yang

sama terjadi di India, Vietnam, Fili-

pina, dan Indonesia (O-

Pertanaman varietas Pelita yang

luas pada tahun 1973-'1974 mengalami se-

rangan wereng coklat yang berat. Untuk

menanggulangi serangan hama tersebut

diintroduksikan beberapa varietas tahan

biotipe \ da-ri IRRI, yakni PB28, PB30,

dan PB34 disebut varietas unggul tahan

wereng coklat biotipe 1 (VUTW I). Keta-

hanan varietas-varietas ini tidak ber-

langsung lama. Pada tahun 1976-1977,

varietas-varietas introduksi tersebut

mengalami serangan hama wereng coklat

biotipe 2 (3, 4). Pertanaman padi selu-

as 450.000 ha mengalami serangan wereng

coklat biotipe 2 pada tahun 1977 (1).

Untuk menanggulangi serangan we-

reng coklat biotipe 2 yang lebih luas

dilepas beberapa varietas tahan wereng

biotipe 2 (VUTW II) seperti PB32, PB36,

PB38, PB42, Cisadane, Cimandiri, dan

Iain-lain. PB36 berkembang pesat di

Jawa Timur, PB42 di Sumatera Utara,

Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan,

Cisadane di Jawa Barat, Jawa Tengah,

dan Selawesi Selatan. Pertanaman PB42

yang luas di Sumatera Utara ternyata

mengundang timhulnya biotipe baru we-

reng coklat. Pada awal tahun 1982 va-
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rietas PB42 ini sangat peka terhadap

wereng coklat biotipe Sumatera Utara

("SU") (5). Untuk mengendalikan serang-

• lii liania ini segera dianjurkan perta-

i.Man IR46, IR56, Bahbolon, dan Klara

di SurnaLera Utara varietas tahan hama

torsebut. Dalam pengenbangannya, petani

lebih senang menanam IR46. Varietas

IR56 tidak berkembang karena peka ter-

hadap bias; Klara dinilai mutu berasnya

jelek, sedangkan Bahbolon dirasakan su-

lit dirontok karena gabahnya berbulu.

Beberapa galur harapan Pelita I-1

baru dan sifat-sifatnya disajikan pada

label I . Galur-galur tersebut perlu di-

uji lebih Ianjut daya adaptasinya di

daerah-daerah serangan wereng, seperti

di Sumatera Utara dan Suraatera Barat.

Pada Tabel 2 tertera beberapa galur

perbaikan Cisadane, Cipunegara, dan Bo-

gowonto. Galur-galur tersebut berumur

genjah seperti PB36, tahan terhadap we-

reng coklat biotipe 1,2 dan beberapa

galur di antaranya cukup tahan terhadap

wereng coklat biotipe "SU".

ng Hijau.. Wereng hijau ( Nepho-

tettix virescens) dapat menularkan pe-

nyakit virus tungro. Terdapat dua spe-

sies wereng hijau pada tanaman padi,

yukni Nephotettix virescens dan N.

nigropicturs serta telah ditemukan di

Sulawesi Selatan sejak tahun 1972, ter-

nyata N. virescens yang dominan (6).

Nephotettix virescens lebih efisien me-

nularkan tungro dibandingkan "ftengan N.

nigropicturs. Henurut laporan Fachrudin

tahun 1980, daerah yang lebih dominan

N. virescens, maka daerah tersebut me-

rupakan potensial bagi penularan penya-

kit tungro. Oleh karena itu, kalau Su-

lawesi Selatan dengan luas areal s^

550.000 ha merupakan basis utama per-

kembangan tungro. Menurut survey tahun

1977 bahwa N. virescens adalah spesies

dominan di Sulawesi Selatan dan N. ni-

gropicturs merupakan spesies yang domi-

nan di Jawa.

GanjuA.. Perbaikan varietas padi

tahan ganjur memberikan hasil cukup ba-

ik. Seperti sejumlah galur dari turunan

IR4744 yang diuji secara intensif pada

tahun 1978. Galur ini tahan ganjur dan

wereng coklat biotipe I. Pengembangan

galur-galur tersebut terhambat karena

timbulnya wereng coklat biotipe 2 se-

hingga beberapa galur menunjukkan reak-

si peka.

Pada Tabel 5 disajikan beberapa

galur harapan tahan ganjur, tahan we-

reng coklat biotipe 1, 2, cukup tahan

biotipe 3, sebagian cukup tahan terha-

dap wereng coklat biotipe "SU" dan ber-

umur genjah. Galur B4402f-Mr-12-3 ter-

nyata tahan terhadap wereng coklat

biotipe "SU", tetapi peka terhadap

penyakit bias dan bakteri hawar daun.

Galur lain yang memberi harapan adalah

B4262f-Pn-69 dan GH27.

Utama cU. Vannah

Ada kira-kira 15 macam penyakit

dapat merusak pertanatnan padi di daerah

tropis (7). Bias, bakteri hawar daun,
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dan tungro adalah termasuk penyakit

utama karena dapat menimbulkan kerusak-

an yang meluas pada pertanaman padi.

B£<x4.Blas disebabkan oleh cenda-

w;in yang disebut Prycularia oryzae Cav.

Sornnsan bias nampak nyata pada areal

pertanaman padi gogo. Penyakit ini se-

makin menonjol pada padi dataran ting-

gi, padi rawa, dan padi sawah dengan

pemupukan berat. Beberapa varietas lo-

kal padi gogo, seperti Arias, Sirendah,

Simariti, dan Klemas memberikan reak-

si cukup tahan terhadap penyakit bias

(Tabel 6).

Perbaikan varietas tahan bias le-

bih kompleks karena tersebarnya bebe-

rapa ras yang berbeda menurut lokasi

dan musitn. Varietas PB42 tergolong ta-

han terhadap bias padi sawah irigasi

alau rawa, tetapi menjadi peka bila di-

tanam sebagai padi gogo. Demikian pula

IK56 tidak berkembang di Sumatera Uta-

ra karena peka lerhudap bias. Menurut

]aporan dari Sulawesi Selatan bahwa

IR48 disenangi petani karena tahan ter-

hadap bias .

Pada Tabel 4 dilaporkan beberapa

galur harapan padi gogo baik yang dira-

diasi, seperti Napa 40 krod-St-12 meru-

pakan galur yang tahan bias. Ga]ur-ga-

lur torsebut sedans diuji potensi hasil

dan adaptasinya di bebeapa sentra padi

,^ogo. Galur B362'Jg-Tb-2 dan B39O6f-13-

Cj-St-37 reaksiny.i rukup tahan trrhacJap

wereng coklat.

. HawajL Vaun. Penyakit bak-

teri hawar daun (Xanthowonas oryzae

Dowson) terdapat di negara tropis di

Asia. Pen^akit ini dapat merusak perta-

naman padi pada tingkat segala umur.

Bila penyakit ini tnenyerang pada pc.

tanaman padi yang masih muda disebut

kresek. Kresek ini sangat membahayakcin

pada pertanarnan padi di Indonesia. Pada

tanaraan padi yang lebih tua, serangan

penyakit ini disebut bakteri hawar

daun.

Penyakit hawar daun menjadi pen-

ting karena banyak varietas-varietas

unggul sangat peka terhadap penyakit

ini, seperti PB8, Si Ampat, Citarum,

dan PB36. Varietas Cisadane tampak cu-

kup tahan. Timbulnya strain baru bak-

teri hawar daun mengharuskan usaha per-

baikan ketahanan varietas-varietas po-

puler. Galur B5322, yakni sister line

dari PB36, lebih tahan terhadap bakteri

hawar daun dibanding dengan tetuanya

PB36. Sejumlah galur Cisadane yang gen-

jah juga tahan terhadap bakteri hawar

daun (Tabel 1).

ut \ii)ux& TiwgSiO. Tungro dan

Kerdil rumput adalah penyakit virus

yang tersebar luas di Asia. Virus tung-

ro ini ditularkan oleh haraa wereng hi-

jau (Nephotettix virescens ). Tungio

sangat penting di Sulawesi Selatan di-

kenal sebagai "Cella Panca", di Thai-

land dikenal sebagai Yellow orange

leaf, di Malaysia penyakit merah, men-

-ok di Indonesia, yellowing di India.

Pada tahun 1971, merusak pertanaraan
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padi di Filipina +_ 70.000 ha. Di Indo-

nesia sejak tahun 1973-1980 penyakit

tungro dianggap penting di beberapa

daerah, seperti di Sulawesi Selatan,

Kalimantan, Bali, Sumatera Selatan, dan

li.myuwangi (Jawa Timur).

Pengendalian penyakit ini nampak

berhasil dengan jalan rotasi varietas

antara tanaman. Suatu varietas yang

tahan ditanam beberapa musim akan men-

jadi peka terhadap wereng hijau yang

berkembang di daerah pertanaman varie-

tas tersebut (8). Beberapa galur tahan

tungro terdapat pada Tabel 6.

Penyakit virus kerdil rumput ditu-

Jarkan oleh wereng coklat (Nilaparva-

ta lugens Stal). Penyakit ini terdapat

di Srilanka, India, Malaysia, Thailand,

Vietnam, Filipina, dan Indonesia (7).

Penyakit kerdil rumput bila menyerang

tanaman padi yang masih muda menyebab-

kan daun nampak mengecil dan tegak.

Tanaman menghasiIkan malai kecil-kecil,

g.ibah hampa dan berwarna coklat tua.

BAHAN DAN MI-.TODL

Pengujian variotas-varietas padi

1 oka 1 untuk mendapatkan yang tahun ha-

ma-ponyakit mulai diteliti oleh kelom-

pok peneliti (Kelti) Hama dan Penya-

kit Ba1 ai Penelitian Tanaman Pangan

(Balitt.m) Bogor p;ida tahun 1969. Pa-

d;j ,jv;al taliun I960 beberapa varietas

p;idi gogo yang tahan tcrhadap b-las te-

] .-ili ditcliti oleh International Blast

Nursery Program (3) . Beber'apa varie-

tas ini tercantum pada Tabel 7. varie-

tas Tetep dan Carcon tahan terhadap

bias dan telah banyak digunakan dalam

kombinasi persilangan.

Pada Tabel 1 beberapa galur/varii

tas memiliki ketahanan terhadap bakte-

ri hawar daun. Banyak varietas yang

memiliki ketahanan terh.adap tungro dan

telah banyak pula dig'.;nakan dalam pro-

gram pemuliaan padi, seperti Pankhari

203, Peta dan CR94-I3. Varietas yang

terakhir asal India di samping tahan

tungro, wereng hijau juga tahan terha-

dap wereng coklat biotipe 2.

Varietas liar Oryza nivara dari

India Tengah umumnya tahan terhadap

penyakit kerdil rumput. Ketahanan ter-

hadap kerdil rumput dari varietas ter-

sebut diatur oleh gen dominan GS (2).

Pengujian ekstensif yang dilakukan di

IRRI maupun Indonesia pada plasma nut-

fah telah banyak mengidentifikasi ga-

lur/varietas yang tahan terhadap wereng

hijau (7). Studi genetika telah mene-

c-~>pkan adanya berbedaan gen untuk keta-

hanan pada beberapa varietas (9). Gen

pada Pankhari 203 adalah Glh 1; Glh 2

(jada ASF7; dan Glh 3 pada IR8.

Sudah banyak varietas tahan terha-

dap wereng coklat dan digunakan pada

program pemuliaan padi. Varietas Mudgo

memiliki suatu gen dominan tunggal Bph

1 , sedangkan ASD7 mempunyai gen re-

sesif tunggal Bph 2 (9). TKM6, PTB18,

EK1263, dan Ptb2) adalah varietas-va-

rietas yang digunakan sebagai bahan
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persilangan untuk ketahanan terhadap

penggerak batang dalam program pemulia-

an padi. EK1263 di samping tahan terha-

dap penggerek batang juga tahan terha-

dap ganjur.

Program perbaikan varietas padi

terutama untuk menghasilkan varietas

unggul padi tahan terhadap hania-penya-

kit utama, hasil tinggi, umur genjah,

memiliki mutu beras baik, rasa nasi

enak dan berbagai tekanan lingkungan.

Pemulia tanaman padi berusaha setahap

detni setahap dengan penggabungan/penum-

pukan gen-gen tahan terhadap wereng

coklat, wereng hijau, ganjur, bias, dan

tungro. Untuk menunjang program perba-

ikan ketahanan varietas padi perlu di-

sempurnakan metode uji ketahanan ter-

hadap hama-penyakit utama. Dengan pe-

numpukan gen tahan, varietas padi akan

mempunyai ketahanan yang mantap dari-

pada gen tunggal. Sebagai contoh gen

bph 1 dan bph 2 dapat bergabung dengan

gen bph 3 dan bph 4. Cara penumpukan

gen tahan, yaitu dengan silang balik

(4).

Cisadane sudah berhasil dibuat le-

bih pendek umurnya. Metode silang ba-

lik sedang dilakukan pada beberapa ga-

lur harapan untuk menghasilkan varie-

tas Cisadane baru tahan wereng coklat

biotipe "SU". Turunan F? dari persila-

ngan tunggal seperti galur B5986 yak-

ni persilangan Cisadane dengan IR36E

(Enak) di uji terhadap wereng di kamir

kaca. Tanaman-tanaman yang tahan dita-'

nan di lapangan, dengan 100 tanaman se-

tiap populasi, kemudian beberapa ga-

lur diantaranya disilangkan lagi dengan

Cisadane. Dari hasil persilangan im'

terdapat beberapa galur yang taĥ ri

kemudian disilangkan lagi dengan Ci-

sadane sampai dengan 2-3 silang ba-

lik, menghasilkan Cisadane baru tahan

wereng coklat biotipe 1, 2, 3, dan

"SU", serta rasa nasi enak (Tabel 3).

Telah banyak galur-galur harapan

yang telah disilangkan oleh Balai yang

tahan terhadap hama penyakit utama.

Demikian pula dengan mutasi buatan/

radiasi kerja sama dengan BATAN telah

menghasilkan beberapa galur/varietas

seperti Napa-40 krod dan GHI47 (M)-30

krod (Tabel 3, 4). Galur-galur terse-

but pada saat ini sedang dalam pengu-

jian daya hasil lanjutan di lapangan

dan di Laboratorium bekerja sama de-

ngan Kelti Hama dan Penyakit Balittan

Bogor, Balittan Maros, dan IRRI.

PEMBAHASAN

Sejak tahun 1971-1985 telah dile-

paskan kepada petani Indonesia 59 va-

rietas padi unggul baik yang berasal

dari introduksi maupun hasil pembentuk-

an dan pengembangan oleh Pusat Peneli-

tian dan Pengembangan Tanaman Pangan

(Puslitbangtan). Varietas-varietas ung-

gul tersebut terdiri dari 43 varie-

tas padi sawah dataran rendah, 5 vatie-

tas sawah dataran tinggi, 8 varietas

padi gogo dan 3 varietas sawah/pasang
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Kurut. Sebagian besar varietas-varietas

unggul ini tahan terhadap wereng coklat

biotipe I dan 2, ada 12 VUTW I dan 33

VUTW II serta tahan penyakit bakteri

ii.i-.i'iir d a u n .

Varietas Pelita I-1 merupakan va-

rietas populer tahun 1971-1973. Sera-

ngan wereng coklat yang mengganas pa-

da varietas Pelita pada tahun 1973 rae-

nyebabkan areal tanam varietas ini me-

nurun secara drastis. Kemudian menyu-

sul pengerabangan varietas-varietas in-

troduksi tahan wereng biotipe 1 seper-

ti PB26, PB28, PB30, dan PB3*». Kelom-

pok varietas ini umum disebut golongan

VUTW I dan PB26 yang paling luas per-

tanamannya.

Pada tahun 1977 wereng coklat me-

nyerang kelompok VUTW I. Untuk menang-

gulangi eksplosi serangan wereng coklat

tersebut dilepas varietas-varietas PB

32, PB36, Pb38, dan PB42. Varietas-va-

rietas baru ini lazim digolongkan ke-

lompok VUTW II. Nampaknya PB36 yang pa-

ling populer dikalangan petani telah

mencapai luas 1,7 juta ha MP 1983/84 di

Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Va-

rietas ini berumur genjah, hasil tinggi

dan mutu beras baik. Di Jawa Tengah dan

Nusa Tenggara Barat, PB36 juga ditanam

sebagai padi gogo rancah dengan hasil

• baik.

PB42 sangat populer di Sumatera

Utara, Sumatera Barat, pantai Timur Su-

matera dan Sulawesi Selatan. Varietas

ini berumur lambat, toleran terhadap

•lahan bermasalah dengan potensi hasil

lebih tinggi dari PB36, PB42 cukup

tahan terhadap bias, cocok untuk rawa

(lebak) seperti di Patra Tani Palera-

bang. Di daerah pasang surut, PB42 j;.\ .•

banyak ditanam petani. Areal PB42 di

Sumatera Utara menurun sejak 1982 ka-

rena varietas ini sangat peka terha-

dap wereng coklat "SU". Jawa Barat,

Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan me-

rupakan daerah penyebaran Cisadane dan

varietas ini telah menyebar seluas 1,1

juta ha pada musim hujan 1983/84. Va-

rietas Cisadane yang paling populer

dikalangan petani karena hasilnya ting-

gi, mutu beras baik dan rasa nasinya

enak. Sedangkan Krueng Aceh mulai me-

nyebar dengan luas +_ 200 ribu ha pada

musim yang sama di Jawa Timur dan Yo-

gya-

Perbaikan PB36 terhadap mutu beras

dan rasa nasi telah diperoleh 4 varie-

tas yaitu Porong, Bogowonto, Tuntang,

dan Batang Pane. Di samping pexbaikan

mutu tersebut ternyata Tuntang ketahan-

annya terhadap bakteri hawar daun me-

ningkat bila dibandingkan dengan PB36.

Cisadane sudah berhasil diperbaiki

dengan silang balik terhadap umur dan

tinggi tanaman. Galur-galur yang diha-

silkan ternyata berumur lebih genjah

7-15 hari dari Cisadane (Tabel 2). Ga-

lur-galur tersebut sedang dalam uji da-

ya hasil dan perbanyakan benih untuk

menunjang pelepasannya menjadi varie-

tas padi unggul. Sedangkan perbaikan
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Pelita I-1 dan Bogowonto dengan meto-

de yang sama di samping menghasilkan

gnlur-galur yang berumur genjah juga

ketahanannya terhadap wereng coklat bi-

otIpe I dan 2 meningkat (Tabel ], 2).

Telah dihasilkan 8 galur harapan

padi gogo yang berumur genjah (105-115

hari) dan yang diradiasi Napa 40 krod-

St-12 serta tahan terhadap beberapa ras

utama penyakit bias (Tabel 4). Per-

baikan selanjutnya dilakukan terhadap

varietas-varietas padi gogo lokal yang

cukup potensial di lahan kering dan

tahan penyakit bias. Demikian pula ra-

diasi GH147 (M)-(Barito) yang tahan

hama ganjur dan wereng coklat biotipe

1, 2.

Pembentukan varietas padi rawa/pa-

sang surut telah berhasil mendapatkan

galur harapan yang berumur sedang (120-

135 hari) dan tahan wereng coklat bi-

otipe 1 dan 2 (Tabel 5). Varietas-

varietas yang cukup populer di rawa pa-

sang surut seperti Mahakam dan Kapuas

serta galur-galur introduksi sedang di-

perbaiki baik kecahanannya terhadap ha-

ma dan penyakit juga toleransi terha-

dap tanah bermasalah.

Perbaikan varietas padi sejak ta-

hun 197 1 bertujuan untuk mendapatkan

varietas-varietas unggul yang mempunyai

sifat-: berpotensi hnsil tinggi, umur

genjah, tanaman re 1.-it if pendek, mutu

beras baik, rasa nasi onak, tahan ter-

hadap hama dan penyakit utama. Pada

akhir-akhir ini masalah hama dan penya-

kit utama telah banyak merusak perta-

naman padi khususnya di Asia.

Sejak tahun 1966 tungro merupu!-...

penyakit penting di beberapa negara

seperti Thailand, India, Bangladesh,

Philipina, dan Indonesia. Sejak tahun

1973, wereng coklat menimbulkan kerusa-

kan hebat pada pertanaman padi di bebe-

rapa tempat di Philipina dan Indonesia

yang kemudian diikuti oleh timbulnya

penyakit kerdil rumput di Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera

Barat.

Untuk menanggulangi serangan hama

dan penyakit diintroduksikan beberapa

varietas tahan dari 1RRI, baik dari

varietas unggul tahan wereng biotipe 1

(VUTW I) maupun biotipe 2 (VUTW II).

Penggunaan varietas untuk hama dan pe-

nyakit ternyata relatif murah, man-

tap, tidak mencemari lingkungan dan

mudah diterapkan pada petani. Pengguna-

an varietas tahan tertentu secara te-

rus menerus untuk menanggulangi sera-

ngan hama atau penyakit dapat merang-

sang timbulnya ras atau biotipe baru

dari hana atau penyakit tersebut, se-

perti halnya PB26 yang mempunyai gen

Bph 1, kenyataannya mendorong terbon-

tuknya biotipe 2. Hal yang sama terjadi

pula pada PB42 yang mendorong terben-

tuknya biotipe Sumatera Utara (SU).

Penuliaan tanaman padi berusaha

setahap demi setahap mengadakan perbai-



•;an varietas yang populer dengan pe-

nurapukan gen-gen tahan terhadap wereng

coklat, bias, wereng hijau, wereng

punggung putih, dan ganjur. Sejak ta-

(if/.-t 1971-1985 telah dilepaskan 59 vari-

etas padi unggul oleh pemerintah Indo-

nesia baik yang berasal dari Indonesia,

maupun hasil perbaikan dan pengembang-

an oleh Pusat Penelitian dan Pengem-

bangan Tanaman Pangan (Puslit-bangtan)

Bogor. Sebagian besar varietas-varietas

unggul ini tahan terhadap wereng coklat

biotipe 1 dan 2, 12 VUTW I dan 23 VUTW

II, serta tahan penyakit bakteri hawar

riaun (Xanthomonas oryzae).

Perbaikan ketahanan varietas padi

terhadap wereng coklat biotipe "SU",

bias, wereng hijau, dan ganjur telah

menunjukkan titik terang, seperti dari

hasil radiasi, Napa 40 krad, GHI47M-30

krad, dan 40 krad agar tahan wereng

coklat biotipe I, 2 serta biotipe "SU".

Galur-galur ini .sedang dalam uji daya

hasil .

Varietas Cisadane sudah berhasil

dibuat lebih pcndek dan lebih genjah.

Bila galur-galur ini berhasil dikein-

bangkan, maka diharapkan di daerah Ka-

rawang dan Indramayu dapat ditanarn pa-

lawija sesudah padi. Galur-galur baru

dapat dikembangkan di Jawa Tiniur, kare-

na umurnya tidak berbeda dengan PB36.

Forong dan Bogowonto merupakan perba-

ikan PB36 dan sudah dilepas tahun 1984.

Perbaikan Pelita [-1 dengan met ode

s i 1 ang balik di sainping menghas i lkan

galur-galur yang genjah juga ketahanan-

nya terhadap wereng coklat biotipe 1

dan 2 meningkat. Telah dihasilkan 8

galur harapan padi gogo yang beruir*i;:

genjah (105-115 hari) dan tahan teri-.

dap beberapa ras utama penyakit bias

(Pyricularla oryzae).

Pembentukan/perbaikan varietas pa-

di rawa dan pasang surut telah berha-

sil mendapatkan 3 varietas unggul yang

berumur sedang (120-135 hari) dan tahan

wereng coklat biotipe 1 dan 2. Varie-

tas-varietas yang cukup populer di ra-

wa/pasang surut, seperti Mahakam dan

Kapuas, serta galur-galur introduksi

sedang diperbaiki, baik ketahanannya

terhadap hama dan penyakit, juga tole-

ransi terhadap tanah bermasalah.
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Tabel 2. Galur-galur terbaik Cisadane Baru, Cipunegara Baru, dan Bogowonto Baru.

Xo. Galur Tinggi Umur BPH 2 KCSU 1000 bu- Amilosa Rasa nasi
(9m) (hari) tir (gr) (%)

Cisadane3/IR36E

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7#

8.

9.

10.

11.

121

13.

B5959-MR-4A-5
B5986-MRB-1-10

-3-6
B59S6-MRC-7-5
E5988-MR3-2-5

Cipunegara /IR36E

B5992-MRB-1-5
-1-7

Cipunegara3/ARC 10342

B5992-MRB-5-5

Cipunegara3/CR 95JR-6-1

B5988-MR-1-3

Bogowonto /H. Batu

B6027-MRB-1-4

Cisadane

IR 36E

Cipunegara

95
80
91
35
95

76
76

115
110
115
115
115

115
115

5
b
5
7
5

5
5

AT
AT
AT
T
T

AT
AT

30
28
29
28
50

31
32

31
21
21
21
24

20
20

Enak
Enak
Enak
Enak
Enak

Enak
Enak

65

60

70

110

70

90

115

110

110

135

115

125

7

5-7

3-5

5-7

T

P

P

P

28

26

26

28

25

30

24

27

11

23

23

21

Sedang

Enak

Enak

Enak

Enak

Enak



Tabel 3 . Riwayat dan s i f a t ga lu r -ga lu r harapan padi gogo.

Galur

B3906f-13-13-St-37
Napa 40 Krad-St-12
B3623g-Tb-2
B3623g-Tb-48
B3388f-21-Tb-1
B4801f-Mr-5

SU = Sumatera Utara
T = Tahan

AT = Agak tahan
AP = Agak peka

P = Peka

Persi langan

B2714/IR32//Arias/IR36
Mutan
IR1909//C4-63gb/Arias
IR1909//C4-63gb/Arias
Segon Beureuro/IR203S
B29Sj-Tb-9/IR48

Umur
Chari)

106
107
110
105
110
115

Tinggi
[cm)

108
123

y6
100
101
125

6

T
T
T
T
T
T

15

T
T
T
T
T
T

Reaksi

24

T
T
T
P
T

AT

S

26

T
T
T

P
T

AT

ras bias

39

T
T
T
T
T
1

60

T
T
T

AT
1

64

T
-
_

AT
AT
XT

66

T
-
-
P

AT
NT

Ami 1os a

L °)

2 2 , 4
25
25
25
24,)

Rasa

nasI -~

Enak
Kurang
Kurang
Enak
Kurang

Wereng,

1

AT
AT
AP
T

AT

2

AT
AP

P
P
P

biotipe

3

AT
AP
AP
AP
AP

SU

AT
P
P
P
P

TabeJ •*. Riwayat dan sifat galur harapan padi rawa.

Galur Persilangan Umur Tinggi Amilosa Rasa
(harij (cm) (%) nasi

Bhd Wereng coklat

1 2 3 SU

B4460h-Mr-6

B44S9h-Mr-3

B44Q5£-Mr-9

Bayar M e l i n t a n g
30 Krad-Mr-9

BKN 6809/Nahng
IR 4712/IR9560
BR41/Nahng Mon
IR2058/IR3880

Pel i ta I-l/IR
Mutant

Mon S4/ /

S4/ /

40

120

130

YSS

120

100

100

\ \ 6

95

22

22

2V

27

Sedang

Sedang

E-nak

Kurang

AT

AT

AT

AP

T

T

T

T

AT

AT

AT

T

T

-

AT

T

-

?

p

00

Bhd = B a k t e r i hawar daun
SU = Sumatera U t a r a
T = Tahan
AT = Agak t a h a n
AP = Agak p e k a
P = Peka



label 5. Sifat galur harapan padi savvah tahan ganjur.

Persilangan/galur Tinggi
(hari) (cm)

Wck

3 SU

Gm Bhd Amilosa

"ilTUV/B1669//Pelita 1-1/
'la lamawe
H4402f-Mr-12-3

.!lTC;iV/Bl669//lR335]/in669
B4403f-Mr-17-l

124 83

81

AT 0 7,8

Wck = Wereng cok.lat
SU = Sumatera Utara
>':m - Gallmidj'O = Ganjur
Bhd = Bakteri hawar datui

26

T AT AT 0 5,6 22

B2058/IR4570
B4262f-Pn-69

GH117(M) -SOKrad-e-l'n-7

GH147(M) -40Krad-e-I>n-146

ail47(M)-40Krad-78

G!I147(M)-30Krad-Pn-6

C2U47(M)-40Krad-89

RPW6-13/IR1721//1R2061
GH40(IR4744-46-3-2-1)

GH27(IR4744-128-4-l-3-Ck-3)

GH42(IR4744-128-2-3-4-Ck-4)

116

116

115

iJ5

1.18

L15

113

115

124

82

81

8.".

fc.H

82

82

81

81

90

T

T

T

T

T

T

T

T

T

AT

AT

AT

AT

T

T

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AP

AIJ

AP

AP

P

P

AT

-

0

0

5

0

0

0

8

14

0

7,8

7,7

6,7

7,8

7,7

AT

5,6

7,7

-

29

27

27

-

-

27

30

28

28
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label 6. Reaksi sepuluh varietas lokal padi gogo terhadap delapan
ras bias yang dominan {Pyricularia oryzae Cav.)•

Varietas

Memas
Simariti
Sirendah
Scratu;
]';ipah I
iiantai
Genj ah
Laka
Arias
Sagi

ras 6
15
24
24
39
60
64
66

; Maiam
\ren
Emas
Lampung

= Lanipengan
= Tamanbogo
= Lampengan
= Jawa Barat

6

AT
P
P
T
P
T
P
T

AT
P

dan
= Ujung Pandang
= Pacet
= Ramb at an
= Muara

15

T
T
P

AT
P
T

T
AT
AT

Lampung

24

T
T
T
T
P
P
T
P

AT
T

T =
AT =

P =

39

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Tahan
Agak
Peka

Ras

47

T
T
P
P
P
P
P
T
T
—

tahan

60

T
AT

P
AT

P
P
P
T

AT
AT

64

T
T
P
T
T
P
P
P
T
T

66

T
T
T
P
P
T
T
T
T

AT
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label 7. surisi=r kettdiar.an tcrhadnp beberaps hum;

.\ama N'araa i ln iah ar: .ioi n : is

Wertns; coklat

.\erc-ri,' in', au

tieiL'n.,j pang in

Sijaparvata l\i-jens

- kuning

Sepr!-.:?.<jtciy viresC£^..T

Orseolia

Penggerek batang:
- bergaris Chilo suppzessalis

Trypozyza incertnlas

RenJah

T1 p e
Ket nil.-inan

.-\nt i b i . ^ s i ?

••.: i L i b i . • s i .

-.1-1 linos is

Gen
resis ten

Varietas <iop.or

Bph 1
Bph 2
Bph 3
Bph 4

Murigo, TKM 6
Ptb IS, ASO 7
Ptb 19, RBthu Heens
Bab awee

Bph 3 • Bph 4 Ptb 33, Sinna Sivappu, Ptb 21,
Tr iveni , Klara

oLii 1
Glif 2
GUi 3
C.LH 4
Glii 5

Pankhari 203
.ASD 9
IR8
Ptb S
ASD 8

Ticiak d i suka i
dan a n t i b i o s i s

Gampai 20 -12-15 , Utri Merah,
ARC10342, U t r i Rajapan,
Habiganj DW 8, Mandai, Ptb 2

N22, Bahbolon, Citar.duy, Colombo

Ptb 18, Ptb 2 1 , W.1263,
W.1257 HTG IV, RPWG 17, ARC 6650,
IR474-!, Meny N'awng, Leuang-152,
TKM 6-18 ARC 34, Siar 29 (ARC 2")

TKM 6

IR1820-52



Tabel 3. Sumber ketahanan terhadap beberapa penyakit utama.

Penyakit

Blast

Bakteri busuk
daun

Busuk pelepah
daun

Virus tungro

Virus kerdil
rumput

Program atau vektor

Pyricularia oryzae

Xanthononas ozyzae

Rhizoctonik solani

Nephotettix virescens

tiilaparvata lugens

Variabi l i tas
patogen

Sangat tir.ggi

Sedang

Rendah

Sedang

Rendah

Tipe
ketahanan

Vertikal dan
horizontal

Vertikal

Mungkin
horizontal

Vertikal

Vertikal

•3en
resisten

12 atau lebih

X a :

X a2

X a3

X a4

X a5

X 36
X a7

Belum je las

Eelum je las

GS

Van etas Jonor

Tetep, Carreon, Tadukan, Kl*mas
.Jkws 2, Zenith, Dular, Amritsari,
HR 22, ARC 10372

TKM 6, S igadis , IR 22, NrTn IS,
Pel i ta 1-1, Cisadane, B j - 1 ,
DZ 192, Kele, Oiensurak, Dular,
Haskikalim, Boro I I , Zenith,
DV 85

Java 14, ARC 5776, IR 1S45,
Ta, Poo-Cho-Z

Pe t i , S igadis , GaEnai, Cu 63,
IR 34

0. nivara

O
(A
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DAMERIA :

Berapa gen yang mengatur ketahanan ter-

liad.ip bias, dan sejak generasi kebera-

pa dilakukan pengujian terhadap bias ?

IBRAHIM SAHI :

Ada 12 gen yang mengatur ketahanan ter-

hadap bias. Sejak generasi kedua sampai

generasi ketujuh dilakukan pengujian

terhadap bias. Hal ini bergantung pada

keinginan para pemulia tanaman.

ASPAN :

Pada urutan kegiatan pemuliaan padi di-

tentukan calon varietas unggul sesudah

didemonstrasikan. Padahal menurut ahli

teknologi, demonstrasi dilakukan sete-

lah ada pelipatan varietas. Mohon pen-

jelasan.

IBRAHIM SAHI :

Menurut urutan kegiatan pemuliaan padi,

sesudah melewati beberapa inetode selek-

si, observasi, dan pengujian, maka di-

dapatkan galur-galur harapan padi. Ke-

mudian baru dicalonkan dan ditanam pada

pertanaman demonstrasi untuk mengeta-

hui kemantapan hasil, bentuk daya tahan

terhadap hama dan penyakit utatna, rasa,

dan mutu beras. Jelasnya, caJon varie-

tas unggul dipilih setelah didemons-

trasikan pada Kebun Percobaan lingkup

Balittan Bogor, bukan dilaksanakan se-

telah ada pelepasan varietas. Demons-

trasi dilakukan setelah ada pengujian

adaptasi multilokasi melalui kerja sama

dengan Direktorat Bina Produksi Tanaman

Pangan Jakarta.

ROSMIARTY A. WAHID :

Pada Seminar Wereng Coklat Internatio-

nal yang diadakan di Yogyakarta awal

Desember, para ahli sepakat mengata-

kan bahwa masalah biotipe wereng coklat

tidak perlu dipersoalkan lagi karena

penampilan biotipe-biotipe baru itu

hanya suatu bentuk penyesuaian diri

yang khas pada wereng coklat. di luar

negeri, masalah biotipe tidak diper-

tnasalahkan lagi. Bagaimana tanggapan

Anda mengenai pernyataan ini dan kon-

sep apa yang disiapkan oleh Departe-

men Pertanian menghadapi serangan we-

reng coklat akhir-akhir ini ?

IBRAHIM SAHI :

Memang pada Seminar Wereng Coklat In-

ternational yang diadakan awal Desem-

ber 1986 di Yogyakarta pernah saya ba-

ca di kompas tidak dipermasalahkan la-

gi biotipe wereng coklat. Mengenai kon-

;op tersebut saya belum mendapatkan

jawaban yang tepat, tetapi berdasarkan

kerja s.jma dengan IRK1 wereng coklat

merapunyai biotipe I, 2, 3, dan 4. Kon-

sep yang disiapkan oleh Departemen Per-

tanian sesuai dengan apa yang disiar-

kan oleh TVRI, yaitu : (1) Pola tanam;

(2) Varietas unggul; (3) Eradikasi,

sanitasi; dan (4) Insektisida.
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SERATUS MALAM MUTAN, GALUR PADI GOGO BERDAYA HASIL TINGGI, TAHAN BLAS,
OAN KEKERINGAN

Murdani Diredja*

A15STRAK

KKRATUS MALAM MUTAN, GALUR PADI GOGO BERDAYA HASIL TINGGI, TA.I1AN BLAS, DAN KEKERINGAN. Seracus
M.j 1 J:SI adjlah varietaa lokal padi gogu .isal Lampung ydng telah diputitikan pada tahun 1961. Varietab
tersc-but mcni I iki sifat haik, seperti agak tc.leran lalat bibit (Atherigona exigua S.), mutu beras baik,
rasj luisi 'iiak, wangi, akan tetapi pt k :i penyakit bias (Pyricularia oryzae Cav.). Seracus Malam Mutan
monuniukka:i ponampilan yan^ lebih baik dibanding galur mutan lainnya. Karena mutan tersebut memiliki
uif.it tah.in icrhadap penyjkit bias, tolcran kekeringan, pH rendah, berumur genjah, dan berdaya hasil
(inggi. l'ad;i iiasil pengujian mulcilokasi MH 1983/1984, Seratus Malam Mutan memberikan hasil rata-rata
5,8 con/ha lebih tinggi dibanding Sentani (5,0 ton/ha) sebesar 0,8 ton/ha. Pada uji daya hasil di Kebun
Pcrcobaan Tamanbogo dalam musim yang sama, galur tersebut memberikan hasil sebesar 4,0 ton/ha lebih
tinggi dibanding Sentani (3,5 ton/ha).

ABSTRACT

MUTANT SERATUS MALAM, UPLAND RICE HAS HIGH YIELD, REACTED RESISTANTLY TO BLAST AND DROUGHT
TOLERANCE. S t r a t u s Malam i s l o c a l upland r i c e v a r i e t y from Lampung and r e l e a s e d in 1961. This v a r i e t y
h.is some d e s i r a b l e c h a r a c t e r i s t i c s such as t o l e r a n c e t o s e e d l i n g f ly (Atherigona exigua s . ) , good g r a i n
,ind e a t i n g q u a l i t y , good f lavour but u s u s c e p t i b l e to b l a s t (Pyricularia oryzae C a v . ) . Mutan Seracus
M.-ilam lias b e t t e r performance t h a t the o t h e r m u t a n t s . Because t h a t mutant r e s i s t a n t _to b l a s t , t o l e r a n t Co
druugh and low pH, f a r i y m a t u r i t y and high y i e l d . In the m u l t i l o c a t i o n t r i a l d u r i n g the r a i n y season
I0TJ/IV84, the ,iveraj;e y i e l d of mutant S e r a t u s Malam was about 5.8 t o n s / h a , about 0 . 8 t o n / h a h i g h e r than

Senlani ( 5 . 0 t o n s / h a ) . In Tamanbogo Exper imenta l S t a t i o n d u r i n g the same s e a s o n , t he y i e l d of t h i s
mutant was ahout 4 . 0 t o n s / h a when was h i g h e r d u r i n g than S e n t a n i ' s ( 3 . 5 c o n s / h a ) .

PENDAHULUAN

Areal pertanaman pad i gogo t e r s e -

bar di berbagai wilayah Indonesia dan

pada tahun 1984 nencapai 1,2 j u t a / h a .

Areal t e r sebu t akan t e rus bertambah

se ja lan dengan dibukanya lahan-lahan

baru terutama dalam menunjang program

transmigras i .

Walaupun t in^kat produksi padi go-

go r a t a - r n t a r.asih rendah, ya i tu 1,7

ton /ha , t o l j p b i r a r t i sebab membe-

rik.in sumbiingan s e b e s a r 6 X t o -

t a l produksi nas iona l . Oleh karena i t u ,

porbaikan v a r i e t a s padi gogo dapat

* I 'usa t I ' c n u l i l i a n T.in.-un.ln I'antjan, Bop.nr

memberikan dampak yang besar pada pro-

duksi nasional terutama jika ditinjau

dari perluasan areal serta potensi ha-

silnya sebesar 3 - 4,5 ton/ha.

Usaha perbaikan varietas padi gogo

ditujukan untuk memperpendek umur, me-

ningkatkan potensi hasil , ktcahanan

terhadap kendala utama seperti penyakit

b i a s (Pyricularia oryzae C a v . ) , keke -

ringan dan adaptasinya terhadap tanah

bermasalah. Penyakit b ias adalah penya-

k i t utama pada pertanatnan padi gogo ( 1 )

dan dapat menyerang tanaman pada s t a -

dia v e g e t a t i f rnaupun gene ra t i f ( 2 ) .

Pada s t ad ia g e n e r a t i f b ias menyerang

leher dan cabang mala i . Menurut OU (2)
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perbaikan ketahanan terhadap penyakit

bias menjadi semakin kompleks karena

berkembangnya sejumlah ras bias yang

berbeda menurut tempat dan musim (3).

Kekeringan dapat terjadi pada se-

tiap saat selama masa pertumbuhan.

Stadia paling kritis adalah 20 hari

sebelum dan 10 hari setelah masa ber-

bunga sarapai pengisian gabah (4). Oleh

karena itu, varietas toleran kekering-

an sangat diperlukan terutama dalam me-

ningkatkan dan menjaga kestabilan hasil

(5).

Sebagian besar transmigran bermu-

kim pada lahan kering dengan tipe ta-

nah podsolik merah kuning. Umumnya ta-

nah tersebut merapunyai pH rendah, mis-

kin hara dan mengandung Al dan Fe yang

tinggi. Komplikasi keracunan tersebut

menimbulkan gangguan fisiologis pada

tanaman berupa kehatnpaan tinggi dan

tanaraan lebih mudah terserang penyakit

Helminthosporium dan Cercospora (3).

Tulisan ini tnenyajikan penampilan

Seratus Malam mutan pada berbagai loka-

si dan hasil pengujian bias serta keke-

ringan pada pengujian observasi padi

gogo internasional (IURON) tahun 1984.

BAHAN DAN METODE

100 gram benih Seratus Malam, ma-

sing-masing diradiasi dengan sinar gam-

ma Co, dosis 30, 35, dan 40 krad pada

bulan Oktober 1977. Mulai MH 1977/1978,

varietas tersebut ditanan sebagai bas-

tar populasi dengan metode bulk tanam

rapat di Muara. Pemilihan dilakukan pa-

da generasi kelima MH 1979/1980. Pemi-

lihan didasarkan pada tanaman berumui

genjah dan raenyimpang dari tetuany;i.

Hasil pemilihan dipanen secara bulk.

Selanjutnya, benih tersebut dikirim ke

Sitiung Sumatera Barat dan Tamambogo,

Lampung.

Di Tamanbogo pada generasi ke enan

dilakukan kembali pemilihan tanaman.

Dari setiap perlakuan terpilih 100 rum-

pun dan ditanam kembali sebagai pedi-

gree pada musim berikutnya. Pada musim

tersebut hanya terpilih satu galur mu-

tan, yaitu galur asal perlakuan 40

krad. Galur tersebut berumur genjah,

pendek, dan tahan penyakit bias.

Pada MH 1981/1982, galur tersebut

bersama galur padi gogo lainnya ditanam

pada observasi di Muara, Bogor dan Ta-

manbogo. Pada kedua lokasi tersebut,

Seratus Malam mutan menunjukkan penara-

pilan baik begitu pula pada uji daya

hasil pendahuluan MH 1982/1983 di Ta-

manbogo.

Pada MH 1983/1984, MH 1984/1985

dan MH 1985/1986, Seratus Malam mutan

bersama sebelas galur padi gogo lainnya

ditanam pada uji daya hasil lanjutan/

multilokasi.

Uji daya hasil lanjutan padi gogo

dilakukan dengan rancangan acak kelom-

pok, empat ulangan, ukuran petak 4 x 5

m, jarak tanam 30 x 15 cm, dengan 3-5

benih per lubang. Penanaman dilakukan

696



sevara t u g a l . Sentan i , BPI-76 dan Ranau

dijninakan sebagai v a r i e t a s penbanding.

I-Vrtananan dipupuk 90 kg N, 30 kg P 2
O

5 -

dan 30 kg K_O per hel'.tar. Semua pupuk

..'Vi K 0 dan sepe r t i ga pupuk N d i b e r i -

k.in saat Lanam. Sisanya mas ing-mas ing

sepe r l i ga pupuk H diber ikan pada saat

tanarnan bertunas a k t i f dan masa p r i -

r.iord i a .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubanan yang dapat d i l i l i a t pada

Ser.it.iis Ma 1 an nut an adalah penurunan

t ingg i da r i 140-150 en raenjadi 120 en.

IJraur lebih genjah lima har i s e r t a jun-

lah anakan bertainbah. Perubahan l a i n -

nya adalah bentuk gabah dar i sedang

ramping menjadi sedang b u l a t . Warna

kaki dan batang da r i ungu muda meniadi

h i jau so r t a hilangnya warna cokla t pada

ujung gabah. Kadar amilosa menurun da r i

22% menjadi 2 1% s e r t a bereaksi lahan

tcrhadap b i a s . Pada tabel I. d i sa j ikan

pcrbandi ngan dislcripsi antara Sera tus

M.i 1 .')!Ti d a n inut ; j n n y ; J

H a s i 1 II i i : ; i t i l( i l o ' < a . s i I J H 1 5 3 5 / 1 9 8 4

d i c n . i n I o k a s i , S f r a t u . 1 ; M a l . i r i n u t a n

n o n b o r i k a n l i . i s i l r . i i a - r a t a s e b r s a r 5 , 8

I / h a I c b i i i h c s . i r cl.i r i S e n t a n i . Di B o n -

d o w n s o d a n l l u m 1 , m m a n i n i n i T i b f r i k a n

! I . - I S i 1 l c b i l i r c i i i l . i l ) i l . n i p . i d . i S i ' i H . i i i i s c -

d a n ; ; k a n d i b a n d i t ig H I ' I - 7 6 l i a m p i r d i s e -

imia l o k a s i m e m b e r i k a n h a s i l J e b i h t. i n g -

.'; i k e c u . i l i d i B o n e ( T a b e l 2 ) .

1 'ada u j i i l . i y a l i a s i l d i T a m a n b o g o ,

I . a w p u n g p a d a r . i u s i n y a n g s a m a , n u t a n

inipun ncmberikan hasil tertinggi sebe-

sar 4,0 ton/ha sedang Sentani, Singka-

rak, dan BPI-76 mas ing-mas ing sebesar

3,5 ton/ha; 3,8 ton; dan 2,5 ton/i:i

(Tabel 3).

Pada uji daya hasil MH 1984/1985

di Jawa Timur, Seratus Malam mutan meiii-

berikan hasi] 4,7 ton/ha lebih tinggi

1,3 ion/ha daripada Sentani begitu pula

terhadap galur-galur lainnya kecuali

dengan galur S431 lebih rendah 0,2 ton/

ha (Tabt-1 4).

Begitu pula pada uji multilokasi

HH 1985/ 1S86 di tujuh lokasi Seratus

Malarr, mutan rnemberikan hasil rata-rata

3,7 t/ha dibanding dengan Ranau 3,2

ton/ha (Tabel 5).

UaZcun Mutan TeAha-

JJt Blai>. Dari hasil skrining

bias daun di Laboratorium Kelti Hama

dan Penyakit, diperoleh bahwa mutan

tersebut bereaksi tahan terhadap ras

Lampegan, Tamanbogo, Ujung Pandang, dan

Pacet. Bereaksi peka terhadap ras Ram-

batan scrta Ciparay. Tabel 6. menampil-

kan reaksi Seratus Malam Mutan beserta

gaiur-galur padi gogo lainnya terhadap

bias.

-l Se,n.at.u^> UaLam Mutan

dap Ke.keAAH(]cin. Pada pengujian Obser-

vasi Padi Gogo Internasional (IURON) 84

mutan tersebut menunjukkan reaksi to-

leran terhadap kekeringan di Ilagan,

Khajura, Sitiung, Binuang, Padang,

Vinh, dan Chetumal serta bereaksi agak
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tahan di Milyang (Tabel 7). Di samping

itu, mutan tersebut menunjukkan daya

tunbuh kembali yang baik di lirca lokasi
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Tabel 1. Perbandingan diskripsi varietas seratus Malam
dengan Seratus Malam Mutan.

Si fat

(Jolongan

Uinur tanaman
Tinggi tanaman
Anakan produktif
Warna kaki
VVarna batang
Warna telint;,'i. daun
warna lidah daun
I'osisi daun
Muka daun
Daun bendera
Bentuk gabah
Warna gab ah
Kerontokan
Kerebahan
Bobot 1000 bu t i r
Rasa nasi
Kadar amylosa
Potensi hasi l
Ketahanan terhadap :

- Bias
- Kekeringan
- Bph 1

2
3

Seratus Malam

Cere, kadang-kadang
berbulu
120 hari
140-150 cm
Kurang
Ungu muda
llngu ii:uda
Ungu rnuda
Ungu inuda
Te»ak
Kasar
Datar
Sedang, ramping
Kuning ujung coklat
Agak tahan
Agak tahan
26,3 gram
Knak
22%
2 t / ha

Agak peka
Tahan
Teka

l'cha

Seratus Malam Mutan

Cere

115 har i
120 cm
Banyak
Hij au
Hijau
Tidak berwarna
TidaK berwarna
Tegak
Kasar
Miring
Sedang, bulat
Kuning
Mud ah
Tahan
30 gram
Enak
21%
2,5 - 5 t / h a

Tahan
Tahan
Peka
Agak tahan
Agak tahan
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Tabel 2. Data basil gabah kering, umur, tinggi tanaman uji multilokasi di
enam lokasi MP 1985/1984*

No. Varietas/galur Hasil (kg/ha) Rat a - ra ta

Hasil Tinggi Umur

1. B3915f-16-5-St-42 3222 3430 5321 6347 2291 3670 4047 116 123
2. B3913f-16-20-St-12 2694 5152 3955 8263 2583 3878 4087 117 118
3. b3yi3f-16-2G-St-2S 2369 4450 4288 6916 2500 3378 4013 117 120
4. Xapa 40 Krad-St-12 2875 5305 3936 7569 2347 4059 4348 116 121
5. B3906f-13-13-St-37 3000 6652 4488 7-158 1847 3586 4505 105 118
6. Nair. Sagui 2986 4875 5207 4472 2736 4740 4169 128 124
7. 1TA 225 1125 - 3246 3902 2861 4281 3083 H 3 112
8. Seratus Malam 40 Kxad - 7750 4114 9263 2708 5185 5804 115 119
9. Sentani 3097 9541 5044 7083 2611 2572 4991 93 121

10. B27O9b-Tb-162-2-5 - - 4344 8388 2472 5727 5233 115 108
11. IR 36 2180 - - 4902 2083 5032 3549 79 112
12. BPI-76 (3icol) 2902 2250 5032 6250 2513 4434 3897 102 112

HSD

C\«

5?0

U
1
2

18

,68
,09
,86

3
3

16

,08
,86
,60

4
5

19

,50
,61
,38

5
6

22

,24
,54
,64

1
1

18

,52
,90
,01

10
12
10

,82
,82
,36

= Laporan percobaan ident i f ikas i /mul t i lokas i var ie tas padi 1983/1984
= 1. Rembang; 2. Bondowoso; 3. Bone; 4.Lampung; 5. Lampung Utara;

6. Ogan Komering Ulu.



Tabel 3. Data hasil gabah kering, umur, tinggi tanaman pada
uji daya hasi l di Kebun Percobaan Tamanbogo ,
MF 1983/1984.

No. Varietas/galur Hasil
(t/ha)

tfrour
(hari)

Tinggi
(cm)

1. B3913f-16-5-St-42
2. B3913f-16-20-St-12
3. B3913f-16-20-St-28
4. Napa 40 Krad-St-12
5. B390of-13-13-St-37
6. Nam Sagui
7. ITA 225
8. Seratus Malam 40 Krad
9. Sent on5.

10. l;279Gb-Tb-162-l'-5
11. ii-: 56
12. BPI-76 (Bicol)

2,4
3,9
3,3
1,9
3,0
3,0
2,9
4,0
3,5
3,3
3,8
2,5

114
106
116
117
110
115
111
111
119
106
109
117

120
127
111
119
106
141
117
123
117
104
92
114

Tabel 4. Data has i l gabah kering, umur, t inggi tanaman pada
uii dayahiisi] di Jav.a Timur, MP 1984/1985.

Galur Hasil Umur
(hari)

Tinggi
(cm)

ft29!>7e-Tb-60-5-3

ITA 225
B3fi52f-rn>-l
Serntus ;!;:;Ia/ii •'•iut.'m
B3<>13f-l&-20-i:v- L.:

Sent. aiii.

4,0
3,6
4,2
2,4
4,3
4,7
4,1
4,6
4,9
5.4

114
117
116
114
114
114
114
117
114
114
117

131
136
126
136
116
140
148
144
134
137
141
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Tabel 5. Data hasil gabah kering, umur, dan tinggi tanaman pada uji
multilokasi di tu.iuh lokasi, MP 1985/1986.

Galur

B3623;j-7b-26
• B3358f-21-Tb-1

B5625g-Tb-2
B4801f-Mr-5
B3623£-Tb-4
B5540c-Tb-16
S425b-82-l-3
C1064-5
Seratus Malam Mutan
S431b-5-l
B3906
Ranau

1

1,88
_

2,14
2,06
2,20
1,62
2,19
2,34
2,03
2,00
2,35
2,65

*>

_

_
-

1,81
1,96
2,16
2,41
1,90
2,13
2,02
2,01
2,32

3

1,14
1,72
1,38
1,77
2,40
2,46
3,03
1,81
3,14
4,28
1,68
2,43

Hasil

4

3,25
3,41
3,85
3,00
3,00
3,ul
2,82
3,24
3,10
3,44
3,25
3,48

(t/ha)

5

3,87
4,55
4,00
4,30
4,20
4,38
4,21
4,51
3,76
4,16
4,22
3,66

6

5,06
6,53
3,80
4,41
4,84
5,04
4,65
5,33
6,56
6,57
3,94
5,38

7

2,91
3,67
4,13
4,93
5,60
3,40
5,24
5,94
5,12
5,14
3,15
2,94

Hasil

3,02
3,94
3,21
3,18
3,46
3,15
3,51
3,58
3,69
3,94
2,94
3,27

Rata-rata

Umur

115
122
122
119
118
117
121
121
117
104
121
122

Tinggi

105
105
108
104
106
90

105
102
107
100
104
107

1 = Lampung Utara
2 = Bone
3 = Gresik
4 = Gunung Kidul

5 = Aceh Besar
6 = Sawah Lunto
7 = Sumatera Barat



Tabel 6. S i fa t - s i fa t agronomis ser ta ketahanan terhadap penyakit bias dan
wereng coklat dari beberapa galur harapan padi gogo.

Galur Umur Tinggi Amylosa R Rasa
(hari) (cm) (%) {%) nasi

Reaksi terhadap

Bias Wereng coklat

15 24 26 39 60 64 66 1

Seratus Maiam Mutan
B3632f-Tb-1
B3632f-Tb-26
B3623g-Tb-2
B5388£-21-Tb-1

106
105
109
110
110

120
90
119
95
101

21
26
24
27
25

79
79
79
78
79

E
K
K
K
K

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

P
T
T
T
AT

P
T
T
T
AT

T
T
T
T
T

T
T
T
T
AT

T
T
-
T

T
AT
-
AT

P
P
AP
AP
AT

AT
P
AT
AP
AP

AT
AP
AT
AT
AT

Ras bias No. 6 = Lampengan
15 = Tamanbogo
24 = Lampengan
26 = Ciparay
39 = Ujung Pandang
60 = Pacet
64 = Rambatan
66 = Muara

T = Tahan
AT = Agak Tahan
AP = Agak Peka
P = Peka



Tabel 7, Reaksi galur Seratus Mâ SSJjjaMfip* dan beberapa galur/varietas lain
terhad?Ts kekerinjTsn dan 3ay^*^imbuh kembali pada per:Ti.nian
Observe-i Padi Gogo Interneional (IURON) 1984.

Lokasi r-. I'alaiv. mutan Napa mutan Salurcpikit

DT DT DR DT DR

IR 43

DT DR

Milyang (Korea)

Sitiung (Indo-
nesia)

Binuang (Indo-
nesia)

AT

T

AT

T

AT

T
v

T

T

AT

Padang (Indonesia)
Ilagan (Philip-

pina)
Vinh (Vietnam)

Khajura (Nepal)

Chetumal(Mexico)

Keterangan : T =
AT =
AP =
F =

T
T

T
T
T

B
-

B
B
B

Tahan
Agak Tahan
Agak Peka
Peka

T
T

T
AT
T

B =
S -
J -

B
-

B
J
B

Baik
Sedang
Jelek

T
T

T
AT
T

DT =
DR -

B
-

B
J
B

T
T

T
AT

T

Kekeringan
Daya tumbuh

B
—

B
J
B

kembali



DISKUSI

SOBRIZAL :

Pada generasi keberapa Anda melaku-

kan uji daya hasil pendahuluan (1.983/

1984) ? Minta dijataskan secara beriirut

seleksi yang dilakukan terhadap mutan

Seratus Malam mulai dari generasi I

sampai generasi yang diuji daya hasil

pendahuluan.

MURDANI DIREDJA :

Radiasi > Oktober 1977

M 1 > MH 1977/1978

tanam rapat (Bastar populsi)

M 8 > MH 1980/1981

perlakuan observasi

M 9 > m J981/1982

M 10 > MH 1982/1983 > daya

hasil pendahuluan

M 12 > MH 1983/1984 > uji

daya hasil lanjut

ASPAN :

Seratus Malam mempunyai anak banyak.

Apakah hal ini akan mengubah anjuran

jarak tanar.i padi gogo yang telah biasa

diterapkan petani karena tanaman akan

menjadi rapat dan meningkatkan kelem-

bapan yang akan rncstimulasi serangan

hama/penyakit l;iin ?

MURDANI DIREDJA :

Mongenai masalah anakan banyak (15

anakan) memang akan menyulitkan petani

karena pada umumnya petani menanam padi

gogo dengan cara disebar langsung. Akan

tetapi, apabila diterapkan sistem tanam

tunggal dengan menggunakan jarak tanara,

maka anakan sedang-banyak ini akan le-

bih menguntungkan karena bisa menghc

mat benih.

NURHAYATI HAKIM :

Bila benar mutan Seratus Malara tahan

bias, toleran kekeringan dan pH rendah,

di rnana datanya dapat dilihat ? Para-

meter apa yang digunakan untulc mengukur

tahan kekeringan dan tahan bias, serta

toleran pH rendah ? Sampai kadar air

berapa dan pH rendah berapa mutan ter-

sebut tahan ?

MURDANI DIREDJA :

Dalam tnenentukan ketahanan suatu galur

terhadap kendala-kendala utama, saya

mengadakan kerja sama dengan kelompok-

kelompok lain seperti untuk hama dan

penyakit biasanya data diperoleh dari

kelompok hama yang melakukan pengujian.

Demikian juga tentang ketahanan terha-

dap kekeringan, saya mengadakan kerja-

sama dengan kelompok fisiologi. Datanya

bisa dilihat pada saya.

NGADIMAN :

Dikatakan bahwa untuk mendapatkan varit—

tas pjdi gogo yang lebih baik, dapat

dllakukan secara : (1) seleksi galur

murni, (2) introduksi, (3) persilangan,

dan (4) mutagenik. Dibandingkan dengan

kontrol ternyata hasilnya lebih baik.
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Dari keempat cara Cersebut mana yang

lebih menguntungkan ditinjau dari segi

waktu, biaya, dan hasil ?

MURDANI DIRKDJA :

Dalam melaksanakan program perbaikan

saya tidak meninjau dari segi biaya

sehingga tidak dapat menentukan cara

nana yang paling raurah. Akan tetapi,

berdasarkan pengalaman, cara introduksi

yang paling cepat karena hanya melaku-

kan pengujian 2-3 musim langsung bisa

dilepas.

HARYAHTO :

ICriteria apa yang digunakan untuk me-

nentukan ketahanan galur terhadap ha-

ma penyakit dan apa perbedaan antara

agak tahan dan agak peka pada tolok

ukur ganda yang Anda gunakan ?

MURDANI DIREDJA :

Cara menentukan ketahanan terhadap hama

dan penyakit ialah dengan melihat per-

sentase serangan yang dialami oleh tna-

sing-rnasing galur. Semakin besar per-

sentase serangan berarti tanaman itu

semakin peka. Perbedaan antara agak to-

leran dan agak peka, yaitu berdasar-

kan persentase serangan yang diderita.

Penilaian yang bisa dilakukan untuk me-

nentukan ketahanan, yaitu dengan peni-

laian angka 1-9. Untuk nilai 1-3 (ta-

han), niaka persentase serangan 1-5%;

4-5 (agak tahan); serangan 6-25%; 6-7

(agak peka), serangan 26-50%; dan 8-9

(peka), serangan >, 51%.
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ANALISIS STABILITAS HASIL BEBERAPA GALUR PADIMUTAN DI BERBAGAI
LINGKUNGAN

T. Soewito*

ABSTRAK

ANALISIS STABILITAS HASIL BEBERAPA GALUR PADI MUTAN DI BERBAGAI LINGKUNGAN. Stabilitas hasil
sebugai rolclf ukur diteliti pada lima galur padi (oryza sativa L.) dan cujuh galur lainnya. Penelitian
dilakssnakan selama 1984-1985 di enam lokasi menggunakan roncangan acak kelompok dengan empat ulangan,
ukuran petak 4 m x 5 m, jarak tanam 25 cm x 25 cm, tiga batang per rumpun dan umur bibit 21-25 liari.
Percobaan dipupuk dengan 120 kg N + 60 kg P,O, per hektar. Analysis scabilitas hasil diteliti
menggunakan konsep Eberhart dan Russell. Barito-0,4kGy-e-Pn-89 memberikan hasil tertinggi diikuti
Barito-0,3 kGy-e-Pn-6 masing-masfing yaitu 4,81 dan 4,80 atau 10,6 dan 10,3Z lebih dari
IR4744-128-4-l-Ck-3 sebagai pembanding. Akan tetapi, kedua galur mutan itu tidak stabil. Diperoleh dua
galur yang hasilnya stabil, yaitu B4402f-Mr-12-3 dan Barito-0,3 kGy-e-Pn-7. Barito-0,3kGy-e-Pn-7
monunjukkan hasil 4,34 t/ha atau 0,2Z kurang dari galur pembanding. Galur-galur mutan beradaptaai baik
pada lingkungan yang subur.

ABSTRACT

THE STABILITY ANALYSIS FOR YIELD OF SEVERAL RICE MUTANT LINES IN VARIOUS ENVIRONMENT. Yield
stability parameters was studied for five mutant rice (oryza sativa L.) and seven other lines. The
experiments were conducted at six location during 1984-85. A randomized block design with four
repications was used. Plot size 4 m x 5m, spacing 25 cm x 25 cm, three seedlings/hill, and 21-25 days
seedling age. Fertilizer was 120-60-0 kg NPK/ha. Stability analysis used Eberhart and Russell's model.
The yield of Barito-0.4kGy-e-Pn-89 was the highest followed by Barito-0.3kGy-e-Pn-6 it were 4.81 and
4.l!0 t/ha subsequently or 10.6 and1 10.3? over the check (IR4744-I28-l-Ck-3), but two mutant lines were
no stable. Two promising lines B4402f-MR-l2~3 and Barito-0.3kGy-e-Pn-7 were stable. Barito-0.3kGy-e-Pn-7
u.s 4.34 t/ha or 0.2Z lower than the check. Promising mutant lines adapted to fertile condition.

PENDAHULUAN

Tujuan pembentukan varietas padi

unggul adalah mendapatkan varietas yang

mempunyai daya hasil tinggi, tahan ter-

hadap tekanan lingkungan biotik maupun

abiotik, umur genjah, dan hasil stabil.

Ternyata -varietas-varietas padi unggul

memberikan hasil yang bervariasi dari

berbagai lingkungan. Munculnya variasi

hasil ini disebabkan adanya interaksi

antara genotipe dan lingkungan. Inter-

aksi antara genotipe dan lingkungan su-

dah lama menarik perhatian para pemulia

tanaman.

Pusat Penelitian Tanaman Pangan, Bogor

Interaksi antara genotipe dan

lingkungan dapat diperkecil dengan cara

mempersempit lingkungan raenjadi lebih

kecil atau spesifik dengan ciri-ciri

yang hampir sama seperti tinggi tempat,

kesuburan, dan iklim. Pembentukan varie-

tas dapat dikhususkan pada lingkungan

tersebut. Akan tetapi, perubahan ling-

kungan yang tidak dapat diramalkan le-

bih dahulu, seperti perubahan suhu,

curah hujan, dan cara budidaya tanaman

juga akan berpengaruh terhadap inter-

aksi antara genotipe dan lingkungan

tersebut. Interaksi tersebut diperguna-

kan sebagai dasar untuk tnengukur sta-

bilitas suatu varietas. Konsep stabili-
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tas hasil dengan teknik regresi linier

telah banyak diajukan peneliti, seperti

E3ERHART dan RUSSELL (J) dan FINLEY dan

WILKONSON (2).

Penelitian ini melaporkan analisis

hasil percobaan uji multilokasi galur

padi mutan dan galur hasil persilangan

Bal'ai Penelitian Tanaman yang dilaksa-

nakan oleh Direktorat Bina Produksi

Tanaman Pangan Selama MT 1984-85.

D. .

lingkungan ke j dikurangi
rata-rata umum

= simpangan regresi galur
ke i pada lingkungan ke j

Model ini telah banyak dipergunakan

oleh para peneliti seperti SUBAND1 akk.

(3), SUBANDI (4), SUJITNO dkk. (5),

SUMARNO (6), dan SUMARNO dkk. (7) untuk

analisis stabilitas hasil tanaman ja-

gung, kedelai, dan padi.

BAHAN DAN METODE

Lima galur mutan dan tujuh galur

hasil persilangan diuji multilokasi di

delapan tempat dengan ketinggian kurang

dari 500 m di atas permukaan laut sela-

ma musim tanam 1984-85 (Tabel I).

Percobaan menggunakan rancangan

acak kelompok, empat ulangan, ukuran

petak 4 m x 5 m, jarak tanam 25 cm x 25

cm, tiga batang per rumpun dan umur bi-

bit 2 1-25 hari. Tanaman dipupuk 120 kg

N + 60 kg P 20 5 per hektar.

Analisis gabah kering bersih di-

nyatakan dalam t/ha. Stabilitas hasil

menggunakan metode EBERHART dan RUSSEL

( 1), yaitu :

U. + B.I. + d..

di mana

U.

R.

I.

= rata-rata hasil galur ke i
pada lingkungan ke j

= rata-rata hasil galur ke i
pada semua lingkungan

= koefisien regresi galur ke
i pada indeks lingkungan

= indeks lingkungan = rata-
rata hasil semua galur di

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari delapan lingkungan hanya enam

lingkungan yang layak dianalisis. Kela-

yakan ini didasarkp.n atas nilai koefi-

sien keragaman (KK) antara 4,5 - 16,1%.

Sidik ragam gabungan dari 12 galur atau

varietas padi sawah disajikan pada Ta-

bel 1. Perbedaan antarvarietas sangat

nyata. Ini berarti galur-galur yang

diteliti mempunyai potensi hasil yang

berbeda satu dengan lainnya.

Galur Barito-0,4kGy-e-Pn-89 dan

Barito-0,3kGy-e-Pn-6 nemberikan hasil

masing-masing 4,81 dan 4,80 t/ha atau

10,6 dan 10,3% lY^ih daripada IR4744-

128-4-lCk-3 (pembanding), lihat pada

Tabel 2. Galur IR4 744-128-2-3-Ck-4 yang

dilepas menjadi vatietas Tajum hasil-

nya sebesarnya 4,53 t/ha atau 4,1% le-

bih daripada galur pembanding. Galur

ini dilepas menjadi varietas padi ung-

gul karena mempunyai mutu beras dan

mutu masak yang baik.

Interaksi antata varietas atau ga-

lur dan lingkungan berbeda sangat nyata
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(Tabel 1). Ini berarti paling sedikit

ada satu galur (varietas) yang koefi-

sien regresi (b.)-nya berbeda terhadap

satu. Tabel 2 menunjukkan bahwa ada

sembilan galur atau varietas yang nilai

b = 1,0. Hanya tiga galur yang mempu-

nyai nilai b. = 1,0; yaitu B4402f-Mr-

12-2, B4402f-Mr-12-3; dan Barito-0,3

kGy-e-Pn-7. Tajum dapat beradaptasi pa-

da lahan yang kurus atau masukan rendah

karena mempunyai nilai koefisien regre-
2

si (b =-0,14). Simpangan regresi (S .)

dari galur-galur yang diuji dapat dili-

hat pada Tabel 2. Ada tujuh galur yang

nilai simpangan regresi sama dengan

nol. Galur-galur tersebut yaitu B4402f-

Mr-12-3, B4262f-Pn-69, Barito-0,3kGy-

e-Pn-7, Barito-0, 3kGy-e-Pn-6, Barito-

0,3kGy-e-Pn-89, IR4744-46-3-2-1, dan

IR4744-128-4-lCk-3 (pembanding).

Berdasarkan kriteria EBERHART dan

RUSSEL (I) menyatakan bahwa varietas

atau galur hasilnya stabil bila mempu-

nyai nilai koefisien regresi (b.) sama

dengan satu dan nilai simpangan regre-
2

si (S ,.) sama dengan nol. Berdasarkan

kriteria tersebut (1), maka hanya ada

dua galur yang dinyatakan mantap, yaitu

B44O2f-Mr~12-3 dan Barito-0,3kGy-e-Pn-7

masing-masing menghasilkan 4,01 dan

4,34 t/ha atau 7,8 dan 0,2% kurang dari

galur pembanding (Tabel 2). Kisaran

hasil yang dicapai oleh B4402f-Mr-12-3

sebesar 3,30 - 4,73 t/ha, sedang Bari-

to-0,3kGy-e-Pn-7 adalah sebesar 3,70 -

5,58 t/ha. B4402f-Mr-12-3 mempunyai

nilai koefisien regresi (b. = 0,87)

berarti bahwa galur ini mampu beradap-

tasi baik pada lingkungan yang kurang

kesuburannya atau masukan rendah. Se-

dang Barito-0,3kGy-e-Pn-7 mampu ber-

adaptasi baik pada lingkungan yang re-

latif subur atau masukan tinggi karena

nilai koefisien regresi (b. = 1,16).

Ternyata kelima galur mutan yang diuji

memerlukan masukan yang tinggi atau

lahan yang subur dan budidaya yang

lebih baik karena nilai koefisien

regresi dari 1,16- 1,74 (Tabel 2).

Dalam rangka pelepasan varietas padi

unggul bukan hanya stabilitas dan hasil

saja yang diperhatikan, tetapi juga

ketahanan terhadap hama dan penyakit,

toleransi terhadap tekanan lingkungan,

rasa nasi, dan mutu beras juga perlu

diperhatikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis stabilitas

hasil dari 12 galur padi sawah tahan

hama ganjur dapat disimpulkan bahwa

galur B4402-Mr-I2-3 dan Barito-0,3kGy-

e-Pn-7 adalah stabil. Galur B4402f-

Mr-J2-3 mampu beradaptasi di lahan yang

kurang subur (b. = 0,87), sedang galur

Barito-0,3kGy-e-Pn-7 baik adaptasinya

dilingkungan yang relatif subur (b. =

1,16). Empat galur Barito mutan lainnya

ternyata kurang stabil dan beradaptasi

pada lahan yang subur sekali atau ma-

sukan yang tinggi (b. = 1,43 - 1,74).

709



OAFTAR PUSTAKA

I. EBERHART, S.A., and RUSSELL, W.A.,

Stability parameters for comparing

varieties, Crop Sci. (> (1966) 36.

:.'. r INLAY, K.W., and WILKINSON, G.N.,
The analysis of adaptation in a
plant breeding programme, aust, J.
Agric. Res. JT4_ (1963) ?4.

3. SUBANDI, HAKIM, M.R., and DAHLAN,
M.M., Yield performance of fifteen
maize varieties in different envi-
ronment, Contr. Cent. Inst. Agric.
Bogor No. 30 ( 1978).

4. SUBANDI, Yield stability of nine
early maturing varieties of corn,
Contr. Centr. Res. Inst. Agric.
Bogor No. 53 (1979).

5. SUYITNO, SUBANDI, dan SUDJANA, A.,
Stabilitas hasil jagung, Peneliti-
an Pertanian ]_ 1 (1981) 12.

6. SUMARNO, Yield stability of "Orba"
soybean cultivar, Penelitian Per-
tanian 2_ 2 (1982) 75.

7. SUMARNO, HARAHAP, . dan SIREGAR,
H., Interaksi lin^^ungan dan varie-
tas padi, Penelitian Pertanian 4
2 ( 1984) 86. ~~

7)0



Tabel 1. Sidik ragam hasil dari 12
galur harapan di enam lo-
kasi MT 1984/1985.

Sumber
keragaman

Varietas
Lingkungan (linier)
VXL (Linier)
Simpangan gabungan
Galat gabungan

db

11
1
11
48
178

KT

0,5527**
13,2522
7,1682**
8,3844
27,7138

** = Nyata pada taraf < 0,01

Tabel 2. Hasil, koefisien regregasi (b), dan simpangan dari
regregasi (Sj|) dari 12 galur harapan padi sawah
di enam lokasi MT 1964/1985.

Galur/varietas

B4402f-Mr-12-2
B4402f-Mr-12-3
B440 3f-Mr-17-l
B4262f-Pn-69
Barito 0,20 kGy-e-Pn-7
Barito 0,40 kGy-e-Pn-146
Barito 0,40 kGy-e-Pn-76
Barito 0,30 kGy-e-Pn-6
Barito 0,40 kGy-e-Pn-89
IR4744-46-3-2-1
IR4744-128-4-l-Ck-3(pembanding)
lR4744-128-3-Ck-4 (Tajum)

Rata-rata
BNT 0,05

0,01

Hasil (t/ha)

Rata-
rata

3,90
4,01
3,97
4,65
4,34
4,52
4,50
4,80
4,81
4,40
4,35
4,53

4,39
0,62
0,83

Kisaran

3,25
3,30
2,90
4,05
3,70
3,43
3,63
3,98
4,10
3,53
3,98
3,58

- 4,88
- 4,73
- 4,53
- 6,23
- 5,58
- 6,28
- 6,00
- 6,45
- 6,23
- 4,93
- 4,75
- 4,98

bi

1,05
0,87
0,17**
1,64**
1,16
1,74**
1,43*
1,71**
1,52*
0,64**
0,36**

-0,14**

*A

0,2525*
0,1339
0,3827*
0,1162
0,1380
0,2944*
0,3774*
0,1917
0,1092
0,1774
0,1134
0,3520*

= Nyata pada taraf « 0,05
= Nyata pada taraf < 0,01
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DISK.USI

TIEN HERAWATI :

Berapa lokasi paling sedikit yang di-

anggap baik untuk matrik analisis sta-

bilitas hasil, dan pemilihan lokasi

berdasarkan kriteria apa ?

T. SOEWITO :

Analisis stabilitas hasil lokasi yang

dianjurkan secara rautlak tidak ada.

Akan tetapi, seraakin banyak lokasi pe-

ngujian, semakin baik sehingga akan

newakili lahan yang dikehendaki. Namun,

perlu diperhatikan pula dana yang harus

dikeluarkan untuk penelitian tersebut.

Kriteria uji daya hasil dapat, seperti

lahan sawah dataran tinggi, lahan ke-

ring, lahan sawah irigasi, dan Iain-

lain. Penelitian ini untuk galur-galur

padi sawah irigasi tahan ganjur sehing-

ga lokasinya terbatas sesuai lokasi

endemi hama tersebut.

TATI HERAWATI :

Mengapa sifat biologis suatu varietas
2

yang memiliki simpangan (S ,.) = I dan

indeks lingkungan (b.) = 1 dikatakan

varietas yang stabil ?

T. SOEWITO :

Sifat biologis suatu varietas tanaman

dikatakan stabil apabila hasilnya me-

ningkac sesuai dengan tingkat kesu-

buran lahan tempat tanaman tersebut di-

budidayakan. Bila titik-titik tersebut

dianalisis akan menghasilkan suatu ga-

ris lurus dengan b = 1 dan hasilnya

mendekati indeks lingkungan I sehingga
2

penyimpangan yang terjadi S ^ = 0 atau

nendekat i 1.
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KERAGAMAN TERIMBAS DENGAN IRADIASI PADA PADI VARIETAS PRETO DAN PEROLLA

Mugiono*

AUSTRAK

KERAGAMAN TERIMBAS DENGAN IRADIASI PADA PADI jjARIETAS PRETO DAN PEROLLA. Benih padi varietas Preto
dan Perolla diiradiasi dengan sinar gamraa dari Co dengan dosis 0,2; 0,3; dan 0,4 kGy. • Jumlah benih
setiap perlakuan yang diiradiasi 1000 butir dengan kadar air biji + 127.. Tanaman generaai M. ditanaffi
pada musim penghujan f984/1985 di Pasar Jumat. Pada generasi M_ populasi tanaman diseleksi dengan
intensitas seleksi I0Z. Tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, dan bobot 1000 butir
gabah tanaman yang terseleksi diukur dan dihitung nilai heritabilitas dan kemajuan genetiknya. Ragam
genetik populasi tanamang p p
kpmajuan genetik sifat yang diamati juga meningkat.

kedua varietas setelah iradiasi cukup tinggi. Nilai heritabilitas dan

ABSTRACT

INDUCED VARIATION BY IRRADIATION IN PRETO AND PEROĵ A RICE VARIETIES. Seeds of Preto and Perolla
variet ies were irradiated with 0.2; 0.3; and 1.4 kGy by Co gamma radiation. Number of irradiated *eeda
for each treatment was 1000 seeds and the moisture content of seed was about I2Z. The M. generation v««
grown in the field during wet season 1984/1985 at Pasar Jumat. In the M, generation, population of
plants were selected based on 10Z selection intensity. Plant height, number of productive ' t i l l er ,
panicle length, and weight of 1000 seeds of the selected plant were observed. The her i tabi l i ty and the
genetic advanced of each observed characters were also estimated. After irradiation, genetic variance of
M plants population was heigh. The her i tabi l i ty value and the genetic advanced of observed characters
were also heigh after irradiation.

PENDAHULUAN

Keragaman sua tu v a r i e t a s tanaman

disebabkan oleh dua faktor, yaitu fak-

tor lingkungan dan faktor genetik. Ke-

ragaman sebagai akibat faktor lingku-

ngan dan genetik umumnya saling berin-

teraksi dalam mempengaruhi penampilan

fenotipe tanaman ( I ) .

Keragaman genetik menjadi perhati-

an utama bagi pemulia tanaman. Untuk

memperbesar keragaman genetik dapat d i -

perlakukan dengan introduksi, h ibr i -

d isas i , pol iploidisasi , dan rnutasi ( 1 ,

2, 3). dalam menilai keragaman gene-

tik varietas tanaman, sifat kuantita-

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

tif, seperti tinggi tanaman, panjang

malai, jumlah anakan selalu menjadi

perhatian utama pemulia tanaman.

Penggunaan mutagen pada pemuliaan

mutasi imbas sangat efisien untuk mem-

perbesar keragaman genetik sifat ku-

antitatif tanaman (4). Untuk menimbul-

kan perubahan genetik, umur padi dapat

digunakan sinar gamma dan EMS (5).

Suatu percobaan dengan tujuan un-

tuk membandingkan variabilitas kompo-

nen produksi gandum yang dihasilkan

dari mutasi imbas dan metode persi-

langan telah pernah dilakukan (6, 7).

Dikatakan oleh KASEM dkk. (6) dan SALEM

dkk. (7) bahwa keragaman genetik un-

tuk suatu sifat tertentu dapat me-
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ningkat sehingga memperbesar kemungkin-

an untuk melakukan seleksi.

Dalan nakalah ini dikemukalcan ha-

sil analisis pengaruh iradiasi sinar

j,arama dari Co terhadap beberapa sifat

kuantitatif padi pada generasi M .

BAHANDANMETODE

Dalam musim tanam MP 1984/1985

benih padi varietas Preto dan Perolla

(berasal dari Brasilia) yang telah di-

iradiasi dengan sinar gamma dari Co

dengan dosis 0,2; 0,3; dan 0,4 kGy

ditanam di Pusaka Negara. Jumlah benih

yang diiradiasi untuk setiap perlakuan

1000 butir dengan kadar air biji +_ 12%.

Jumlah tanaman setiap perlakuan yang

ditanam pada generasi M. sebanyak 500

tanaman. Semua tanaman M. dipanen se-

cara individu dan ditanam secara ga-

lur pada generasi M pada lahan ke-

ring di Pasar Jumat. LTkuran plot 2 in x

0,75 m dan jarak tanam yang digunakan

20 cm x 25 cm. Penanaman secara tunggal

dengan jumlah benih 2 butir setiap

lubang. Pada genetasi ML semua mutan

diseleksi dengan intensitas seleksi se-

puluh persen. Pengamatan mutan yang

terpilih dilakukan terhadap tinggi ta-

naman, jutnlah anakan produktif, panjang

malai, dan bobot 1000 butir gabah.

Hcritabilitas dan kemajuan genetik yang

diharapkan dihitung dengan tnenggunakan

riraius C8) :

- f P
H = -x 100%

GA = i x

H = heritabilitas dalam arti luas

GA = kemajuan genetik

«M_ = ragam populasi M_

(Tp = ragam populasi varietas asal

i = intensitas seleksi 10% (1,7)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata tinggi tanaman populasi

M dari varietas Preto dan Perolla yang

diperlakukan dengan dosis 0,2 dan 0,3

kGya lebih tinggi daripada varietas

asalnya. Akan tetapi, tinggi tanaman

perlakuan dosis 0,4 kGy lebih pendek

(Gambar 1 dan Tabel 1). Rata-rata pan-

jang malai tanaman populasi ML dari

kedua varietas yang diperlakukan dengan

dosis 0,2 dan 0,3 kGy juga lebih pan-

jang jika dibandingkan dengan varietas

asal, sedang pada perlakuan dengan

dosis 0,4 kGy lebih pendek (Garabar 3

dan Tabel 2). Taropaknya perlakuan ira-

diasi dengan dosis yang rendah cen-

derung menaikkan tinggi tanaman dan

panjang malai, sedang dosis yang tinggi

cenderung memendekkan tinggi tanaroan dan

panjang malai. Hasil serupa juga dite-

nukan oleh HAQ dkk. (9). Perlakuan

sinar gamma dosis 0,3 kGy pada varie-

tas Dular dan IR-8 menghasilkan tanan-
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an peiidek pada populasi.

Koefisien keragaman yang tinggi

akan memperbesar peluang untuk nengada-

kan seleksi suatu populasi tanaman.

Tabel 1 nampak bahwa koefisien keragam-

an tinggi tanaman yang terbesar terjadi

pada varietas Perolla yang diiradi-

asi dengan dosis 0,4 kGy, yaitu 6,85%.

Sedang koefisien keragaman panjang ma-

lai yang terbesar, yaitu 17,79% di-

temukan pada varietas Perolla yang dii-

radiasi dengan dosis 0,4 kGy.

Rata-rata jumlah anakan produktif

tanaman populasi Mo varietas Preto yang

telah diiradiasi dengan sinar gamma

nenurun dengan bertambahnya dosis ira-

diasi (Gambar 2). Makin tinggi dosis

iradiasi juralah anakan produktif makin

sedikit. Sebaliknya pada varietas Pero-

lla, makin tinggi dosis iradiasi jumlah

anakan produktif m.'ikin banyak (Ganbar

2, Tabel I). Pcningkatan jurala'n anakan

produktif varietas Perolla pada perla-

kuan dengan dosis 0,4 kGy nungkin di-

scbabkan oleh pengaruh lingkungan ter-

tontu, seperti kesuburan tanah. Hal ini

terbukti dengan rendahnya nilai herita-

bilitas pada sifat jumiah anakan pro-

duktif, yaitu 63,56% (Tabel 1). Jika

nilai heritabilitas suatu sifat agrono-

mi rendah berarti faktor lingkungan

lobih banyak berperan dalam mempenga-

ruhi fenotipe tanaman ()0).

Rata-rata bobot 1000 butir gabah

Lanam populasi M kedua varietas yang

telah diiradiasi menurun dengan bertam-

bahnya dosis iradiasi (Gambar 4, Tabel

2). Makin tinggi dosis iradiasi bobot

1000 butir makin rendah.

j Koefisien keragaman untuk jumlah

anakan yang tertinggi terdapat pada

varietas Perolla yang diirradiasi de-

ngan dosis 0,2 kGy, yaitu 22,26%.

Sedang pada bobot 1000 butir keefisien-

an keragaiaan tertinggi terdapat pada

varietas Perolla yang diiradiasi dengan

dosis 0,4 kGy, yaitu 11,8%. Pada umum-

nya koefisien keragaman meningkat ka-

rena pengaruh irradiasi. Makin tinggi

dosis iradiasi umumnya makin besar Ko-

efisien keragamannya. Hal ini berarti

bahwa irradiasi dapat raemperbesar ke-

ragaman genetik sifat yang diamati.

Makin besar keragaman genetik suatu

populasi tanaman maka seleksi yang di-

lakukan akan lebih efektif.

Nilai heritabilitas dan kemajuan

genetik tertinggi dari beberapa sifat

yang diamati terdapat pada sifat tinggi

tanaman dari varietas Perolla yang

diirradiasi dengan dosis 0,3 kGy, yaitu

96,78% dan 13,3%. Suatu sifat dengan

heritabilitas yang tinggi akan lebih

banyak menpengaruhi seleksi daripada

sifat dengan heritabilitas yang rendah.

Heritabil j.tas yang tinggi menunjukan

bahwa faktor genotipe lebih berperan

daripada faktor lingkungan dalam mem-

pengaruhi penampilan genotipe. Herita-

bilitas sifat yang diamati dari kedua

varietas setelah iradiasi yang umum-

nya menjadi tinggi. Ini berarti bahwa
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iradiasi dapat memperbesar ragam geno-

tipe suatu sifat tanaman. Besarnya he-

ritabilitas dan nilai kemajuan gene-

tik biasanya menunjukkan adanya per-

kembangan tanaman yang terseleksi se-

suai dengan tingkat segregasi dari po-

puJasi tanaman M_ setelah irradiasi.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat

disitnpulkan bahwa :

1. Irradiasi pada umumnya dapat rneraper-

besar ragam genetik suatu varietas

tanaman.

2. Besarnya koefisien keragatnan mening-

kat dengan bertambahnya dosis irra-

diasi yang dipergunakan.

3. Nilai heritabilitas dan kemajuan ge-

netik sifat tinggi tanaman, jumlah

anakan, panjang raalai dan berat 1000

butir tanaman M yang berasal dari

varietas Preto dan Perolla yang di-

iradiasi dengan sinar gamma cukup

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

kemungkinan seleksi pada generasi

M? sangat efektif.
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Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah anakan produk'tif, ragam genetik,
heritabilitas dan kemajuan genetik populasi tanaman M2 paai varietas
Preto dan Perolla

Varietas
perlakuan

Preto

0 kGy

0,2 kGy

0,3 kGy
0,V kGy

Perolla
0 kGy

0,2 kGy

0,3 kGy
0,V kGy

X =

<S 2 =

dan

X (cm)

121,09
12V,78

121,9V

117,18

120,72
126,03

125,83
100,25

rata-rata

ragam genetik

Tinggi

3»06

17,1V

23, V3

31,25

2,13
V5.16

66,09

V7.19

tanaman

CV (%)

1,V5

3,32

3,97

^,77

1,21

5,33
6,V6

6,85

CV =

H =

H 1%)

-

82,1V

86,9V
90,21

-

95,28

96,78

95, V9

koefisien I

GA

-

5,78

7,15

8,57

-
10,88

13,37

11,15

ceragaman

heritabilitas

Juralah

Y I. cm)

10,81

10,36

9,12

8,88

8.V5

8,71

8,89
9*20

anakan

SZ

0,20

1,85
2,02

2,13

0,86
3,76

2,56
2,36

produktif

CV L%J

V,16

13,13
15,57
16,78

11,01

22,26

16,5V
16,70

H m

_
89,18

90,09
90,61

_

77,13
66,V0

63,56

GA = kemajuan genetik

GA

_

2,36

2,17
2,25

-

2,5V

1,50
1,66
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Tabel 2. Rata-rata panjang malai dan berat 1000 butir gabah, ragam genetik,
heritabil i tas dan kemajuan genetik populasi tanaman M̂  padi varietas
Preto dan Perolla

Varietas dan
perlakuan

0 kGy

0,2 kGy

0 , 3 kGy

0,1+ kGy

0- : kGy
0,2 kGy
0,3 kGy
0,W kGy

X (cm)

•• 25,58

27,«f9
25,70
2"+,00

2V,O7
27,12
26,62
22,01

X = rata-rata

N « ragam genetik

Panjang malai

0,71

3,2if
i+,58
3,20

0,58
5,86
if,80

15,68

cv w

3,28

6,55
8,33
7A6

3,16

8,92

8,23

17,99

78,09
8«f,V9
77,81

90,10

87,91

96,30

GA

2,39
3,07
2,36

3,71

3,27

6 , if 8

CV = koefisien keragaman

H - her i t ib i l i t as

X (cm)

30,03

29,07
28,88
27,68

28,52

28,1*5

27,96

26,11

Berlt 1000

2,07

9,^2

6,15
5,20

0,56

3,65

V,71

8,53

butfiir gabah

CV C%]

^,79

10,56

8,58

8,2V

2,63
6,71
7,76

11,18

78,02

66,3lf
60,02

86,79

88,11

93A3

GA = kemajuan genet ik

GA

^,07

2,80

2,36

2,82

3,25

»f,6»f
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Gambar I . Rata-rata tinggi tanaman populasi M padi
varietas Preto dan Perolla
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Gambar 2. Rata-rata jumlah anakan produktif tanaman
popuiasi H pndi varietas I'reto dan Pero-
lla
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Gambar 3. Rata-rata panjang malai tanaman po-
pulasi M_ padi varietas Preto dan
Perolla
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Gambar 4. Kata-rata berat 1000 butir gabah
i:maman populasi M padi varietas
I'rcto dan Perol la
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DISKUSI

K. PRASODJO SOEDOMO :

Anda raenggunakan varietas Preto dan

Perolla dari Brazilia.

1. Apa keistimewaan varietas ini di

negara asalnya ?

2. Bagaimana kalau dibandingkan dengan

varietas-varietas yang ada di tanah

air ?

MUGIONO :

1. Varietas Preto dan Perolla berasal

dari Brazilia dengan keistimewaan

toleran terhadap keracunan al dan

produksinya tinggi.

2. Varietas Preto dan Perolla adalah

varietas padi lahan kering/gogo.

Saya kurang jelas ada berapa varie-

tas yang toleran terhadap keracunan

Al di Indonesia. Tampaknya varietas

tahan Al di Indonesia adalah varie-

tas introduksi dari luar negeri, se-

perti ITA dan Pokali.

GUHAWAN :

Apakah ada perbedaan pada percobaan

Arda mengenai perlakuan jarak tanam dan

perlakuan teknis lainnya antara M. dan

MUGIONO :

Perlakuan pada percobaan M. dan Il_.

berbeda; pertanaman M. ditanam di lahan

sawah sedang pertanaman M« ditanam di

lahan kering.

TIEN HERAWATI :

Saya tertarik pada varietas padi yang

digunakan dalam penelitian, yaitu va-

rietas Preto dan Perolla. Kedua varie-

tas tersebut merupakan varietas intro-

duksi.

1. Apa kebaikan kedua varietas padi

tersebut ?

2. Mengapa dijadikan sebagai bahan

tanaman yang diiradiasi, sebab pada

umumnya varietas lokal yang diguna-

kan ?

MUGIONO :

1. Varietas Preto dan Perolla adalah

varietas padi gogo yang toleran

terhadap keracunan Al dan produksi-

nya tinggi, tetapi peka terhadap

penyakit blast.

2. Maksudnya diiradiasi ialah untuk

memperbaiki sifat ketahanannya ter-

hadap blast.

WIDJA1IG H. SISWORO :

Dari setiua data yang Anda sajikan

tampak bahwa CV (keragaman percobaan)

jauh lebih besar daripada keragaman

akibata radiasi. Bagaimana Anda menguji

bahwa bahan iradiasi meningkatkan ke-

ragaman genet is ? Maksud saya, apakah

pengaruh radiasi itu Sudan diuji dengan

inenggunakan uj i beda statistik ?

MUGIONO :

Dari Tabel 1 tampak bahwa radiasi dapat

meningkatkan ragam genetik sifat yang
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dianati. Sayang sekali saya tidak

membandingkan secara statistik dengan

F-test.

genetis yang dipunyai sifat tersebut

pada padi ?

2. Kenapa ketahanan terhadap hama dan

penyakit tidak dimasukkan ?

ROSMIARTY A. WAHID :

Heritabilitas dan kemajuan genetik pada

penelitian Anda hanya ditinjau dari

pengukuran tinggi tanaman, jumlah anak-

an produktif, panjang malai, dan bo-

bot butir gabah.

I. Pertimbangan apa yang mendorong Anda

untuk memprioritaskan pengukuran

tersebut-? Apakah ada pertimbangan

MUGIONO :

1. Tidak ada pertimbangan yang lain

kecuali bahwa sifat-sifat tersebut

rnudah diamati dan diukur.

2. Untuk mengukur ketahanan hatna dan

penyakit dibutuhkan tnetode khusus.

Di samping itu, dalara penelitian ini

serangan hama dan penyakit tidak

diamati.
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PENGUJIAN TINGKAT TOLERANSI BEBERAPA GALUR MUTAN PADI TERHADAP
KERACUNAN ALUMINIUM

Sobr iza l*

ABSTRAK

PENGUJIAN TINGKAT TOLERANSI BEBERAPA CALUR MUTAN PADI TERHADAP KERACUNAN ALUMINZUM. Beberapa galur
toucan padi gogo telah diuji tingkat toleransinya terhadap keracunan Al dengan memakai media tutnbuh
larutan hara dan varietas kontrol toleran, agak coleran, dan peka. Ke dalant larutan hara dicambahkan 60
ppm larutan Al dalam bentuk A1C1,.6H,O dan pH diatur sebagai berikuC 0 ppro Al dengan pH 5,5; 0 ppm Al
dengan pH 4,0; dan 60 ppm Al dengan pH 4,0. Seminggu setelah tanam diamati panjang akar. Beidasarkan
nilai relatif panjang akar tanaman pada 60 ppra Al ditentukan tingkat toleransi tanaman tersebut terhadap
keracunan Al. Dari hasil penelitian ditenukan empat kelompok mutan, yaitu : kelompok mutan toleran, agak
toleran, peka, dan sangat peka. Ternyata tanaman yang toleran kondisi asam belum menjamin bahwa ia
tolenan Al pula. Mutan-mutan yang termasok kelompok Coleran dan agak toleran selanjutnya akan diuji di
lapangan. ...

ABSTRACT

TESTING FOR THE DEGREE OF-ALUMINUM TOLERANCES IN RICE MUTANT LINES. Some upland rice mutant lines
were tested against Al-toxicity by using nutrient solution culture and tolerance, rather tolerance and
susceptible check var ie t ies . Sixty ppm Al were added into the nutrient solution and pH were adjusted : 0
ppm Al pH 5,5; 0 ppm Al pH 4,0 and 60 ppm Al pH 4,0. Root length were observed one week after planting.
Based on relative value ot root length, degrees of Al were determined. The tested mutant lines fell into
four groups namely •• tolerance mutant, rather tolerance mutant, susceptible and highly susceptible
mutant groups. It was found that tolerance to acid*condition is not always guarantee identic to
Al-toxicity tolerance. Tolerance and rather tolerance mutant groups will be further tested in field
experiment.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang ber-

usaha mengembangkan pertanaman padi go-

go dengan raembuka secara bertahap la -

han kering di Sumatera, Kalimantan, dan

Sulawesi, dalam kjaitan dengan pro-

yek transmigrasi. Pada umumnya lahan

Cersebut tergolong jkelompok lahan mar-

ginal dari jenis t'anafr podzodik merah
r

kuning yang ber-pH rendah dan miskin

unsur hara (I). Hambatan utama pertutn-

buhan tanaman padi pada tanah mineral

masam dianggap bersumber dari kemasam-

armya terutama aspek keracunan Al (2).

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

Penyesuaian tanaman terhadap tanah

masam dan petnilihan tanaman yang tole-

ran terhadap keracunan Al merupakan al-

ternatif yang dapat digunakan untuk

inengatasi hambatan tursebut.

Dalam hal ini metode kultur laru-

tan dengan menambahkan larutan Al dapat

digunakan untuk menguji tingkat tole-

ransi varietas atau galur padi terha-

dap keracunan Al. Dengan mengamati pan-

jang akar varietas atau galur umur sa-

tu minggu dan dibandingkan dengan pan-

jang akar varietas kontrol toleran dan

peka, dapat di.tetvtvik.an tingkat toleran-

si suatu varietas atau galur terha-

dap keracunan Al (3).
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Penelitian ini bertujuan untuk tiie-

nentutan tingkat toleransi beberapa ga-

lur mutan padi gogo terhadap keracun-

an Al.

BAHAN DAN METODE

Percobaan ini dilakukan di rumah

kaca dengan menggunakan media tumbuh

larutan Yoshida. Larutan dimasukkan ke

dalam bak plastik 37 x 2! x 27 cm se-

banyak 10 liter untuk mas ing-mas ing

bak. Ke dalam bak ditambahkan larutan

Al daiam bentuk A1C1_.6H?O dengan kon-

sentrasi masing-mnasing 0 dan 60 ppm.

pH larutan diatur sebaga?. berikut :

1. Larutan Yoshida tanpa Al dengan pH

5,5.

2. Larutan Yoshida tanpa Al dengan pH

4,0.

2. Larutan Yoshida dengan 60 ppm Al dan

pH 4,0.

Untuk mengatur pH larutan digunakan

l.irutaii HCJ dan hirut.m NaOH. pH diusa-

li.ikan letap dan dicimati setiap hari.

Di atas larutan diapungkan lempe-

ngan plastik paralon berlubang dilapi-

si jaring plastik. Diameter lubang 1,5

cm dengan jarak 3 x. 3,5 cm sehingga

setiap bak terdnpat lima bar is lempeng-

an berjnbang dan tiap baris II lubang.

Pada l iap lubang d i t anam satu biji pa-

di.

Bahan tanaman yang diuji ialah

varietas 1TA 225 scbagai varietas kon-

Irol toleran, Salumpikit sebagai varie-

tas kontrol peka, Seratus Malam seba-

gai varietas kontrol agak tahan, dan

beberapa galur mutan padi gogo yang

sudah lulus seleksi wereng coklat hi

otipe dua. Mas ing-masing varietas at.ni

galur nutan ditanam dalam satu baris

dengan jumlah 11 tanaman.

Seminggu setelah tanam diamati

panjang akarnya. Berdasarkan nilai re-

latif panjang akar varietas kontrol

toleran, agak toleran, dan peka pada

konsentrasi Al 60 ppm pH 4,0 ditentukan

tingkat toleransi sebagai berikut :

1. Lebih dari 76,90% sangat toleran.

2. 53,80 - 76,89% toleran.

3. 35,77 - 53,79% agak toleran.

4. 17,74 - 35,76% peka.

5. Kurang dari 17,74% sangat peka.

HASILDAN PEMBAHASAN

Nilai relatif panjang akar dan

tingkat toleransi galur mutan padi

terhadap keracunan Al dapat dilihat

pada T.ibcl 1.

Pada tabel tersebut terlihat empat

kelompok mutan, yaitu : kelompok mutan

toleran terhadap keracunan Al, keloiapok

mutan agak toleran terhadap keracunan

Al, kelompok mutan peka terhadap ke-

racunan Al, dan kelompok mutan sangat

peka terhadap keracunan Al. Tidak di-

temukan kelompok mutan sangat toleran

terhadap keracunan Al.

Menurut WOHLER dan CADAVID (4)

varietas atau galur yang toleran ter-
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liadap keracunan Al cenderung lebih ba-

nyak rcienumpuk Al di akar dan sedikit

ditranslokasikan ke batang dan daun.

Fada tabel juga terlihat bahwa

scbagian besar nilai relatif panjang

akar pada pH 4,0 tanpa Al lebih tinggi

dari nilai relatif panjang akar pada pH

4,0 dengan 60 ppm Al- Berarti penberian

Al menberikan pengaruh negatif terhadap

pertunbuhan akar. Jadi ada tanaman yang

toleran terhadap keadaan yang asam,

tetapi tidak cukup toleran terhadap Al

seperti galur mutan (lihat Tabel I No.

20 sampai denga 35). Galur rautan Mg

34/8/4 merupakan galur muran yang to-

leran asam dan juga Al.Narcun, ditemukan

juga beberapa galur mutan yang nilai

relatif panjang akarnya lebih tinggi

pada larutan yang mengandng 60 ppm Al,

terutama pada kelompok mutan yang to-

leran .

Mutan-nutan yang nempunyai nilai

relatif panjang akar lebih tinggi pada

larutan mengandung Al tersebut berke-

mungkinan mempunyai daya adaptasi yang

baik dan dapat memanfaatkan Al untuk

pertumbuhan akarnya. Sesuai dengan pen-

duoat W0HLER dan CADAVID (4), bahwa

konsentrasi Al yang rendah dapat me-

rangsang pertubuhan akar tanaman padi.

Mutan yang teriTiasuk kelompok tole-

ran dan agak toleran, untuk lebih me-

yakinkan, perlu diuji di lapangan yang

tanahnya mengandung Al tinggi dan pH

asam.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diteraukan

empat kelompok mutan, yaitu : kelorapok

mutan toleran, agak toleran, peka, d,ir,

agak peka terhadap keracunan Al.

Tanaman yang toleran terhadap pH

asam belum tentu toleran Al juga.

Mutan-mutan yang termasuk kelompok

toleran dan a«ak toleran disarankan

untuk diuji laniutan di lapangan yang

tanahnya mengandung Al tinggi dan pH

asan.
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Tabel 1. Nilai relatif panjang akar dan tingkat toleransi
galur mutan padi terhadap keracunan Al.

No. Varietas/
No. galur

Nilai rel

0, pH 5,5 0, pH 4,0 60, pH 4,0

Tingkat
toleran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

ITA 225
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

87
63
76
89
34/8/4
34/32/1
34/1

Ser.Malam
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MC
MG

75
68
84
67
77
65/5
80/3
49/51/3
49/51/1
49/51/2
49/51/4
34/8/5
34/16/1
34/8/3
34/8/1
34/8/2

Salumpikit
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

MG
MG

59
78
64
65/1
65
65/2
65/4
66/4
80/1
80/2
80/4

57
80/5

100
100
100
100
100
100
100

.. 100

100
100
100
100
100
100^
100

,/rlOO ,
100,
100.
100'
100,
100,
100,
100,
100,
100,

100,
100,
100,
100,
100,
100,
100,
lOu,
100,
100,
100,
100,

100,
100,

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

,00
.00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00

61
49
69
49
50
75
66
59

66
56
64
63
42
43
43
51
46'
50
58
86.

,41
,57
,64
,07
,17
,40
,05
,74

,81
,09
,43
,82
,42
,96
,11
,72
,33
,13
,09
,55

72/59
77,
73,
80,
73,

58,
46,
25,
39,
34,
59,
37,
22,
30,
15,
37,
38,

45,
29,

,83
,03
,42
,35

,73
,25
,98
27
31
24
27
99
13
39
95
55

90
49

53,80
67,08
70,14
60,87
61,11
57,02
55,20
55,30

37,03
53,00
52,58
48,30
48,30
50,74
40,42
52,62
42,74
45,15
52,03
48,84
46,49
53,00
49,64
47,41
45,97

17,74
20,23
22,96
33,99
24,98
28,31
23,36
18,97
22,88
18,37
25,54
21,22

15,47
13,28

Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran

Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag,Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.
Ag.Tol.

Peka
Peka
Peka
Peka
Peka
Peka
Peka
Peka
Peka
Peka
Peka
Peka

Sa.Peka
Sa.Peka
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DISKUSI

NURHAYATI HAKIM :

Apakah sudah dirunut sifat-sifat akar

yang berubah akibat mutasi sehingga ada

galur yang tahan terhadap keracunan

A1-? Mohon informasi mengenai dasar

pemakaian kepekatan 60 ppm Al sebagai

tingkat meracun bagi padi, sehingga

dapat dipakai sebagai dasar penentuan

perlakuan di lapangan.

SOBRIZAL :

Sifat-sifat seperti tahan hama atau

penyakit, tahan Al, dan sebagainya me-

mang tidak dapat dibedakan dari tanam-

an yang tidak tahan secara langsung.

Untuk itu diperlukan sarana atau cara

tertentu. Dalam hal perunutan mutan

yang tahan Al, saya menumbuhkan tanam-

an itu pada media larutan hara yang

ditambahi Al 60 ppm dalam bentuk

A1C1T-6H_O. Tanaman yang tidak tahan Al

akan terganggu pertumbuhan akarnya

sehingga dapat dibedakan dari yang

tahan. Suaah dilakukan penelitian pen-

dahuluan dengan kepekatan Al 0, 10, 20,

30, 40, 50, dan 60 ppm. Ternyata kepe-

katan 60 pptn lebih baik dan dapat raem-

bedakan dengan jelas antara varietas

yang tahan dan yang peka.

HARYANTO :

Dalam penelitian ini mengapa Anda tidak

menggunakan perlakuan dengan 60 ppm Al

pH 5,5 ? Mohon penjelasan.

SOBRIZAL :

Al pada pH netral tidak meracuni. Sudah

banyak sekali literatur mengatakan bah-

wa pada pH tinggi Al tidak menjadi ma-

salah karena mehgendap dalam bentuk

Al-hidroksida.

R. PRASODJO SOEDOMO :

Kelihatannya parameter yang Anda amati

hanya akar tanaman. Apakah pengaruh Al

tidak tampak pada daun ? Mengapa pada

daun tidak diamati ?

SOBRIZAL :

Pada penelitian pendahuluan saya telah

mengamati pengaruh pemberian Al terha-

dap tinggi tanaman. Ternyata tidak mem-

perl ihatkan pengaruh yang jelas, begi-

tu pula pada khlorofil daun.
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15.
PENENTUAN FIKSASI N2-UDARA OLEH TANAMAN Azolla pinnata DENGAN METODE N

F.lsje L.Sisworo*, Havid Rasjid*, dan W.H.Sisworo*

ABSTRAK

PENENTUAN FIKSASI N--UDARA OLEH TANAMAN Azolla pinnata DENGAN METODE I5N. Suatu oercobaan Celah
dilakukan untuk menentuKan fiksasi N--udara oleh tanaman Azolla pinnata dengan roetode N. Data yang
diperoleh menunjukkan bahwa N-bdp tanaman Azolla pinnata pada semua masa panen adslah leblh rendah dari
tanaman standarnya, yaitu Salvinia sp. Keadaan ini memang diharapkan dan dijadikact daiar bagi
perhitungan kemampuan fiksasi N.-udara suatu tanaman dengan metode N. Dari peicobaan ini jugs
ditemukan bahwa kemampuan fiksasi N.-udara tertinggi Azolla pinnata adalah antara hari ke-18 dan 21
setelah tanaman ditanam. Juga diperoleh kemampuan fiksasi N_-udara tanaman Azolla pinnata per Ha per
hari adalah sebesar 1,24 kg N.

ABSTRACT

DETERMINATION OF N.-FIXATION BY Azolla pinnata USING THE N METHOD^ An . experiment has been
conducted to determine the N.-fixing ability of Azolla pinnata using the N method. Data from this
experiment showed that N-dff (N-derived from fertilizerj of Azolla pinnata is lower compared to N-dff pf
the standard plant Salvinia sp. for all the harvest done. This is an important issue and is the base for
the calculation of the N.-fixing ability of a plant using the N method. Other data from this
experiment also showed that the highest N -fixing ability of Azolla pinnata is between 18-21 days after
Azolla has been planted. Based on the data from this experiment, the N^-fixing ability of Azolla pinnata
per Ha per days is 1.24 kg N.

PENDAHULIMN

Bergantungnya varietas padi yang

baru terhadap N untuk mencapai hasil

yang tinggi sudah umum diketahui. De-

ngan meningkatnya harga pupuk pada de-

kade-dekade terakhir ini, kebutuhan pu-

puk tinggi akan merupakan persoalan

yang cukup rumit.

Salah satu cara untuk mengatasi

hal ini adalah penggunaan pupuk hijau

atau pupuk organik. Satu di antara pu-

puk organik yang dianggap sebagai sum-

ber N yang cukup baik bagi padi sawah

adalah Azolla. Kemampuan Azolla sebagai

sumber N adalah karena tanaman ini mam-

pu memfiksasi N -udara. Fiksasi N -

udara oleh Azolla dimungkinkan karena

t.anaman ini bersimbiose dengan jenis

ganggang biru Anabaena azollae.

Menurut KULASOORIYA (1) kemampuan

fiksasi N9~udara oleh Azolla berkisar

0,37 sampai 1, 14 kg N/ha per hari. Jum-

lah fiksasi N_-udara telah dilakukan

dengan berbagai metode, yang masing-ma-

sing tentu mempunyai kekurangan dan

kelebihannya. Namun, menurut YATAZAWA e_t̂

al (2) penentuan fiksasi N.-udara Azol-

la secara kuantitatif masih sangat ja-

N bagi penen-

fiksasi N^-udara masih belum ba-

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

rang dilakukan. Metode

tuan

nyak dilakukan, disebabkan antara lain

karena biaya yang cukup tinggi dan

peralatan mahal yang dibutuhkan bagi

penggunaan metode ini.
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fiksasi N.-udara

Berdasarkan semua keterangan, te-

lah dilakukan satu percobaan untuk me-

nentukan kemampuan

oleh tanaman Azolla.

BAHAN DAN METODE

Tanaman. Tanaman Azolla pi-

nnata dan tananan standarnya, yaitu

Salvinia sp. yang tidak menfiksasi N?-

udara ditumbuhkan bersama-sama dalam

satu wadah tanaman. Gambar wadah tanam-

an adalah sebagai di bawah ini.

sebanyak 360 mg N per wadah yang ber-

arti setara dengan 60 kg N/ha.

Pe/nztikOAOan. Untuk pertumbuhan

yang baik bagi Azolla pinnata muapun

Salvinia sp., maka keduanya disuplai

dengan pupuk P dan K masing-masing se-

banyak 360 mg P^O. dan K«0 per wadah

tanaman yang setara dengan 60 kg ^o^S'

dan KpO ha. Selain itu, untuk mencegah

hama tanaman digunakan furadan yang

disemprot dengan takaran )-2 cc/liter.

PeAhiXungun ¥lkA(U>i H^-vdoMi. Cara

perhitungan fiksasi N?-udara dilakukan

30 cm-

sekat pemisah dari
kasa plastik

Gambar 1. Wadah tanaman (bahan plastik)

Pada separuh luas dari x̂ adah ini ditum-

buhkan Azolla pinnata dan separuh luas

yang lain ditumbuhkan Salvinia sp. Wa-

dah tanaman ini diberi tanah sawah se-

banyak 2000 gr/wadah dan digenangi air

yang tingginya dipertahankan sekitar

7,5 - 10 cm. Azolla dan Salvinia ma^

sing-masing pada awal percobaan ditum-

buhkan sebanyak 50 gr bobot segar/

wadah.

Pupuk Be.Jita.nda. Pupuk bertanda

yang digunakan adalah Urea bertanda N

dengan ekses atom 4,634% dan diberikan

sebagai yang diajukan oleh HADARSON

(3), seperti yang tercantum di bawah

ini.

(1) N-bdji (N-berasal dari pupuk) =

% ekses atom N contoh tanaman

% ekses atom pupuk bertanda N

(2) % N-f iksasi =

o 1 5N 'b ( iP (tanaman f iksas i )

% N-bdp (tanaman standar)

x 100*

(3) Jumlah N f iksas i =

% N-f iksasi x serapan N-total tanaman
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Rancangan Pzfic.oba.an. Rancangan

percobaan vang digunakan adalah Ranca-

ngan Acak Lengkap dengan 4 kali ulang-

an. Panen pertama dilakukan sejak ta-

naman dilumbuhkan 3 hari dalam wadah

taiiaman dan diteruskan 3 hari sekali,

se'iingga frekuensi panen adalah 9 kali

Data yang diamati adalah berat

kering tanaman, N-total, serapan N-to,

N-berasal dari pupuk (N-bdp), serapan

N-pupuk, persenLase N-fiksasi untuk

hzolla jumlab N-fiksasi Azolla.

HASIL DAN PEMPAHASAN

U-totot Tanamn dan SeAapan U-to-

L. Pada umumya N-total (N-to) Azolla

pinnata pada semua masa panen adalah

lebih tinggi daripada Salvinia sp. (Ta-

bel 1). N-to tertinggi baik pada AzoJJ •

pinnata maupun Salvinia sp. ditenuka^

pada masa panen 3 sampai 6 hari setelah

tanaman. Untuk Azolla pinnata N-to yang

berkisar dari terendah 2,59% sampai

tertinggi 4,49%, ada nilai-nilai yang

lebih tinggi dan lebih rendah daripada

nilai-nilai pada selang yang diajukan

oleh LUMPKIN dan PLUCHNETT (4) dan LIU

(5), yaitu berkisar antara 3,50 sampai

4,00% dan 3,08 sampai 4,21% (Tabel )).

Tabel 1. Persentase N-total, serapan N-total
Azolla pinnata dan Salvinia sp.

Waktu

panen

hari sete-
lah tanam

3

6

y

12

l i

18

21

24

27

KN.J 5",

K . K . f%)

N-total

Azolla .'.V

4,4!)

4,29

3,55

2,89

2,1S

2,59

2,94

2,h9

3,37

1,11
1,33

14,33

IJ vinia

2,98

2,93

2,03

1,93

2,40

1,20

1,08

1 ,04

l.or,

0,95

1,84

Serapan

Azolla

N-total

Salvinia

mg/wadah

224

221

250

201

217

77

110

112

131

114
136

28,20

146

169

172

160

215

93

71

67

68

68
81

22,37
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Nilai N-to di bawah 3% yang ditemukan

pada Azolla pinnata diduga disebabkan

wadah tanaman yang digunakan adalah

terlalu sempit bagi perkembangan opti-

mal. Sehingga pada panen 12 hari sete-

lah tanam, peremajaan Azolla sudah mu-

lai terhambat. Diperkirakan setelah ma-

sa panen keempat ini, sebagian dari

Azolla pinnata yang dipanen dan diten-

tukan N-to-nya adalah tanaman yang

sudah Ianjut pertumbuhannya. Keadaan

yang sama mungkin juga berlaku bagi

Salvinia sp.

Serapan N-to mengikuti pola N-to,

yaitu tinggi sampai 9 hari setelah

tanam untuk kemudian menurun, ini ber-

laku baik untuk Azolla pinnata maupun

Salvinia sp. (label 1). Seperti yang

ditemukan pada N-to. N-serapan Azolla

pinnata adalah lebih tinggi daripada

N-serapan Salvinia sp.

N-bdp dan Se/uipan bl-pupuk. untuk

Azolla pinnata N-bdp tertinggi ditemu-

kan pada hari ke-6 setelah tanam untuk

kemudian menurun dengan bertambahnya

usia tanaman. Hal yang sama ditemukan

pada Salvinia sp. (Tabel 2).

Dari Tabel 2 ini juga terlihat bahwa

N-bdp Azclla pinnata adalah lebih ren-

dah daripada N-bdp Salvinia sp. untuk

Tabel 2. Kandungan N'-berasal dari pupuk (N-bdp) dan
Serapan N-pupuk Azolla pinnata dan Salvinia sp.

Waktu
panen

h i se te-
lah tanam

3

6

9

12

15

18

21

24

27

BNJ 5%
1%

K . K . (%)

Azolla

30,34

39,07

22,32

28,60

14,83

11,67

14,87

15,b4

14,92

8,56
10,24

16,98

N-bdp

Salvinia

... \

35,85

46,35

29,19

40,61

21,23

22,14

25,16

21,61

18,26

10,06
12,04

14,73

Serapan N-pupuk

Azolla Salvinia

75

87

54

58

32

9

16

17

19

31
37

33,60

mg/wadah

54

78

52

65

45

21

18

15

12

34
41

40,86
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semua masa panen. Keadaan ini merupa-

kan dasar yang mutlak perlu bagi perhi-

tungan fiksasi N -udara menggunakan ru-

mus seperti yang diajukan oleh HADARSON

(3). Karena asumsi dasar dari peng-

gunaan rumus ini adalah bahwa N-bdp

tanaman berfiksasi umumnya harus lebih

rendah daripada N-bdp tanaman standar.

Sesuai dengan nilai N-bdp yang di-

peroleh, maka untuk Azolla pinnata mau-

pun Salvinia sp., N-serapan akan ting-

gi bila B-bdp tinggi dan akan rendah

bila N-bdp rendah (label 2). Pada bebe-

rapa masa panen (hari ke-3, 6, 9, 24,

dan 27 setelah panen), serapan N-pupuk

Azolla pinnata adalah lebih tinggi

daripada serapan N-pupuk Salvinia sp.

(Tabel 2). Ini disebabkan karena serap-

an N-to Azolla pinnata pada masa-masa

panen ini adalah lebih tinggi daripada

serapan N-to.

Persentase Fiksasi N -udara dan

Jumlah Fiksasi N_-udara. Berdasarkan

rumus yang telah diajukan di depan di-

peroleh nilai-nilai persentase fiksasi

N -udara untuk setiap masa panen, se-

perti yang terlihat dalam gambar 2.

Dari Gambar 2 ini terlihat bahwa

N-fik

30

10

Y = -12,29 + 5,73 X - 0,17 X

r2 = 0,801

0 3 6 9 12 15 18 21 2h 27

- > hari

Gambar 2. Persentase N»-udara yang difiksasi oleh asosiasi
Azolla - Anabaena
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fiksasi N.-udara tertinggi ditemukan di

antara 18 dan 21 hari setelah tanam,

untuk kemudian menurun. Dari gambar

yang sama, terlihat bahwa fiksasi N~-

udara naik secara perlahan-lahan men-

capai puncak untuk kemudian menurun

Menurunnya N-fiksasi pada Azolla

pinnata adalah mungkin karena bertambah

tuanya tanaman ini berarti jaringan ba-

gi tempat bersimbiosisnya dengan gang-

gang biru semakin berkurang pula. Sela-

in itu,untuk gangang biru dengan ber-

Tabel 3. Persentase N d.ilam Azolla pinnata berasal dari fiksasi
dan jumlah (mg) N-fiksasi

Waktu
panen

N-fiksasi

hari setelah
tan am

3

6

9

12

15

18

21

24

27

BNJ 5%
1%

K.K. (%)

8,2a

13,26

22,99

28,84

29,70

47,16

41,20

27,35

18,52

12,27
14,68

20,71

mg/wadah

18,70

29,54

57,02

60,22

68,10

36,44

45,62

30,71

26,34

4!, 70
49,91

42,65

lagi. Keadaan ini tentu bergantung ke-

pada simbiosis antara tanaman Azolla

pinnata dan ganggang biru Anabaena

azollae. Dari data percobaan terlihat

kegiatan fiksasi N_-udara berada di an-

tara 18-21 hari setelah tanarn. Mungkin

pada saat tersebut pertumbuhan untuk

Azolla dan ganggang biru adalah paling

optimum.

tambahnya umur kegiatan melakukan fik-

sasi semakin berkurang.

Pada Tabel 3 terlihat hal yang

agak menyitnpang dari data persentase

N-fiksasi. Dari data pada tabel 3 ini

persentase N tertinggi tidak memberikan

jumlah N-fiksasi tertinggi pula. Hal

ini adalah seperti pada serapan N-pu-

puk, dimana perhitungan nilai jumlah
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N-fiksasi bergantung kepada jumlah N-to

tanaman.

Dari data serapan fiksasi N.-udara

dapat dihitung bahwa Azolla pinnata

pada percobaan ini dapat memfiksasi

sekitiir 3,7208 mg N/0,03 m per hari.

Bila digunakan fiksasi N.-udara diper-

oleh nilai per ha per hari adalah 1,24

kg N. Ini adalah lebih tinggi daripada

nilai yang diperoleh KULASOORIYA (I)

yang mengemukakan bahwa Azolla dapat

memfiksasi sekitar 0,37 sampai 1,14 kg

N/ha per hari. Nilai yang lebih ting-

gi mungkin karena dalam percobaan ini

Azolla tidak ditumbuhkan bersama-sama

dengan padi sehingga tidak ada pemba-

tasan lingkungan, seperti berkurangnya

intensitas cahaya.

KESIMPULAN

1'ersentase N-to Azolla pinnata dan

Salvinia sp. adalah tertinggi pada hari

ke-3 sampai 6 setelah tanam untuk ke-

mudian menurun pada masa-masa panen

berikutnya. Umumnya jumlah serapan N-to

mengikuti pola persentase N-to.

N-bdp Azolla pinnata ternyata le-

bih rendah daripada N-bdp Salvinia sp.

Keadaan ini ir.emang diharapkan agar fik-

sasi N.-udara oleh Azolla pinnata dapat
15

dihitung dengan metode N. Serapan N-

pupuk pada Azolla pinnata tnaupun Sal-

vinia sp. ternyata sangat bergantung

pada serapan N-to kedua tanaman ini.

Untuk Azolla pinnata tertinggi

terny^ta persentase fiksasi N.-udara

ditemukan pada hari ke-18 sampai 21 se-

telah tanam. Namun» jumlah N-fiksasi

yang dinyatakan dalam satuan berat di-

temukan pada hari ke-12 dan 15 setelah

tanam.

Menggunakan data serapan fiksasi

N -udara dapat dihitung kemampuan fik-

sasi Azolla pinnata, yaitu sebesar 1,24

kg N per ha per hari.
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Tabel 4. Bobot kering Azolla pinnata dan Salvinia sp.

Waktu
pan en

HST

3

6

9

12

15

18

21

24

27

BNJ 5%
1%

K.K. (V)

Azolla pinnata

4,59
5,25
7,05
6,99
7,03
2,98
3,61
4,07
3,81

2,38
2,86

20,09

Salvinia sp.

. . . gram/wadah

4,49
5,79
8,90
8,53
8,96
7,75
6,41
6,54
6,45

2,43
2,91

14,46

HST = Hari Setelah Tanara
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DISKUSI

kGADTMAN :

1- Saya masih belum jelas dari kete-

rangan N-bdp Azolla < N--bdp Salvi-

nii', untuk menghitung besarnya fik-

sasi N? ?

2. Berapa daya dukung relatif N-fiksasi

dari Azolla anabaena Jerhadap kebu-

tuban N-tanaman bila di tanah sawah

dipelihara Azolla anabaena (khususnya

di Indonesia) .

L. SISUORO :

1. Rumus:

N-bdp =
% c.a. N contoh tanaman

% c.a. 15N pupuk bertanda 15N

% N-fiksasi =

t a n a m a n

K bdp tanaman standar
(=tanaman tidak berfiksasi)

bila N-bdp tanaman fiksasi > N-bdp

tanaman standar, maka % N fiksasi =

(1->1) x 100% berarti = 0% atau ta-

naman tidak berfiksasi.

2. Tel ah dikemukakan banyak peneliti

bahwa kemampuan fiksasi adalah

sekitar 0,37 - 2 kg N/ha. Kalau di-

ekstrakpolasi hasil yang saya per-

oleh selama 2 1 hari, maka Azolla

yang digunakan dalam penelitian ini

kemampuan fiksasi Azolla adalah 1,24

kg N/ha per hari. Sebagai tambahan

dari 1500 percobaan di RRC Azolla

dapat menaikkan produksi padi dari

10 - 100% di atas produksi tanaman

kontrol.

NAZIR ABDULLAH :

1. Berapa tingkat kemampuan Azolla .:

tuk inengikat N_-udara. Apakah kemai.--

puan ini didasarkan kepada berat

basah Azolla , atau luas pertnukaan

tanah yang ditutupi Azolla.

2. Bagaimana aplikasi Azolla di lapang-

an ditinjau dari takaran dan waktu

pemberian ?

3. Apakah mungkin pemakaian pupuk kimia

digantikan seluruhnya oleh pemakaian

Azolla i

4. Apakah tanaman Azolla juga membentuk

nodul ?

ELSYE L. SISWORO :

1. Sudah dijawab (perfranyaan sama de-

ngan Sdr. Ngadiman).

2. Yang baik adalah bila dibenam. Bila

tidak dibenam/dibiarkan saja kenaik-

an hasil produksi hanya 6%, sedang

bila dibenam produksi dapat naik

dari 9 - 38%.

3. Untuk berabad-abad lamanya di RRC

dan Vietnam (sampai *_ tahun-tahun

1980) memang untuk daerah-daerah

tertentu digunakan Azolla tanpa pu-

puk kimia. Akhir-akhir ini menurut

informasi dari Dr. Lumpliin karena

adanya industri pupuk urea dan ber-

ubahnya cara hidup (komune banyak

bubar) Azolla sudah menurun penggu-

naannya. Tegasnya dapat selama tidak

737



ada sumber-N lain yang lebih mudah

diaplikasi.

4. Tidak membentuk nodul, ganggang bi-

ru hidup di rongga daun Azolla.

NURHAYATI HAKIM :

I. Saya kurang paham penjelasan tenCang

berapa besarnya N yang difiksasi

Azolla dan s.taranya derigan kg/ha.

Mohon informasi agar dapat dijadikan

pertimbangan dan saran penggunaan

Azolla dan pupuk N untuk padi.

2. Saya juga kurang jelas tentang

alasan menggunakan pupuk N sampai 60

kg N/ha padahal kita mengharapkan

Azolla memperoleh N dari udara.

ELSYE L. SISWORO :

1. Sudah dijawab (pertanyaan sama de-

ngan Sdr. Ngadiman).

2. a. Karena alasan praktis agar Azolla

(tanaman yang berfiksasi) dan

SaJ.vinia memperoleh jumlah N yang

sama. Salvinia karena tidak ber-

fiksasi perlu N yang lebih tinggi

dosisnya.

b. Karena raenghemat wadah tanaman,

karena kalau menggunakan dosis

yang berbeda untuk Azolla dan

Salvinia akan diperlukan wadah

c. Karena telah diketahui bahwa ti-

dak seperti kedelai, maka kemam-

puan fiksasi N -udara Azolla ti-

dak akan nienurun pada pemberian

dosis N t inggi.

ZUHDI S.W. :

Azolla pinnata yang memfiksasi N masih

dipupuk N sebelumnya. Bagaimana kira-

kira daya fiksasinya apabila tanpa di-

pupuk atau dari dampak kumulatif pup.ii-

N yang diberikan sebelumnya, sebab N

yang digunakan selama ini sudah agak

berlebih.

ELSYE L. SISWORO :

Sudah dijawab (pertanyaan sama dengan

Sdr. Nurhayati Hakim).

G. SUYONO :

1. Manfaat apa yang dapat diambil da-

ri penentuan N-fiksasi oleh tanaman

Azolla dengan metode N bila hal

ini digunakan oleh petani secara

umum.

2. Apakah hal ini dengan mudah dapat

dikerjakan oleh petani pada umumnya.

ELSYE L. SISWORO :

I. Dengan pcnentuan kemampuan N-fiksasi

dapat diketahui dengan tepat berapa

besar dan jumlah N-fiksasi yang ada

pada Azolla, sehingga apakah N-fik-

sasi yang ada pada Azolla sudah

cukup untuk diberikan pada padi.

Secara urnum tentu yang dianjurkan

menggunakan Azolla sekian ton per ha

dua kali atau satu kali dalam satu

musim tanam dan lain sebagainya.

2. Azolla memang raudah ditumbuhkan, te-

tapi apakah dapat roengganti pupuk

seluruhnya atau sebagian bergantung

kepada berbagai faktor.

738



PENGUJIAN FIKSASI NITROGEN SIMBIOTIK BEBERAPA GALUR MUTAN KEDELAI
DENGAN SISTEM LARUTAN HARA

S o e r t i n i Gandanegara*

ABSTRAK

PENGUJIAN FIKSASI NITROGEN SIMBIOTIK BEBERAPA GALUR MUTAN KEDELAI DENGAN SISTEM LARUTAN HARA. Telah
dilakukan percobaan pengujian fiksasi nitrogen 8 galur mutan kedelai dengan sistem larutan hara.
Pengukuran fiksasi nitrogen dilaksanakan dengan metode pengenceran isotop N menurut konsep nilai-A.
Galur mutan No. 64, 65, 5, 10, dan 20 memperliliatkan kemampuan memfiksasi nitrogen yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tanaman induknya, varietas Orba. Parameter.N yang berasal da,ri fiksaai (2 Nbdfik dan
jumlah N yang difiksasi) yang diperoleh dengan teknik isotop N lebih
fiksasi N varietas dan galur mutan kedelai.

lebih cocok untuk pengujian kemampuan

ABSTRACT

SCREENING OF SEVERAL SOYBEAN MUTANTS FOR SYMBIOTIC NITROGEN FIXATION POTENTIAL WITH NUTRIENT
CULTURE TECHNIQUE. An experiment has been carried out to screen 8 soybean mutants with nutrient culture
technique. Nitrogen fixation was measured by N isotope dilution technique according to A-value method.
Soybean mutants Ho. 64, 65, 5, 10, and 20 had higher nitrogen fixing capabili ty than the mother plant.,
Orba variety. N derived from fixation parameter (% Ndfa and amount of N fixed) obtained from N
technique was more suitable parameter or screening N fixing capabili ty soybean varieties and mutants.

Tanaman legum memiliki kemampuan

yang unik, yaitu mampu memfiksasi n i -

trogen dari udara secara simbiosis

dengan bakteri Rhizobium. Dengan demi-

kian, kelompok tanaman tersebut memi-

l ik i 3 sumber nitrogen untuk kebutuhan

hidupnya, yaitu udara, pupuk, dan ta-

nah.

Penelitian dengan berbagai varie-

tas kedelai menunjukkan adanya kera-

gatnan kemampuan memfiksasi nitrogen.

Sekitar 94-188 mg N di dalam tanaman

berasal dari fiksasi (1).

Dengan tingginya kemampuan suatu

varietas memfiksasi nitrogen dari udara

dihar;ipkan akan berpengaruh pula ter -

hadap produksi. Produksi tanaman da-

* I'usat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

pat dipenuhi dengan kontribusi N dari

udara yang lebih besar dan kontribusi N

dari pupuk yang lebih kecil.

Ada berbagai cara pengujian varie-

tas di rumah kaca dengan menggunakan

berbagai medium pertuaibuhan, antara la-

in vermiculite , pasir, larutan hara

ataupun tanah. DEVINE dan REISINGER (2)

memodifikasi metode botol Leonard yang

lazim digunakan dalaia pengujian strain

Rhizobium sehingga dapat digunakan un-

tuk pengujian genotipe tanaman kedelai.

Metode ini menggunakan pasir dan larut-

an hara.

Pemuliaan tanaman legum dengan mu-

tasi buatan telah menghasilkan sejuinlah

galur nutan kedelai yang perlu diuji

kemampuannya dalan memfiksasi nitro-

gen dari udara.
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Penelitian ini ditujukan untuk me-

lihat pertumbuhan dan kemampuan i'iksasi

nitrogen beberapa galur mutan kedelai

dongan strain Rhizobium tertentu dengan

mttode DEVINE dan REISINGER (2).

BAHAN DAN METODE

iiahan Tanaman. Dalam. penelitian

ini digunakan 8 galur mutan kedelai,

yaitu: galur mutan No. 64, 65, 68, 69,

70, 5, 10, dan 20. Sebagai tanaman kon-

trol digunakan tanaman induknya, yaitu

varietas Orba. Sedang tanaman kedelai

varietas Chippewa non nodul digunakan

sebagai kontrol dalam penghitungan N

yang difiksasi dengan teknik N.

Wadah Tanaman. Tanaman yang ditum-

buhkan dalam wadah tanaman yang terdiri

dari sepasang baki plastik berukuran

25 x 35 x 12,5 cm (1ihat Gambar ]), ya-

itu :

a. Baki bagian atas : merupakan bak

pertanaman yang diisi kerikil dengan

ukuran biji kacang (pea size gravel)

seb.jgai medium pertumbuhan. Bagian

dasar b,-ik berlubang dua dengan dia-

meter 2,5 cm dan dilapisi kasa plas-

tik untuk masuknya larutan liara dari

bak bagian dasar. Baki bagian atss

ini ditopang oleli pipa paralon de-

ngan diameter 2,5 cm dcngan tinggi

5 cm.

b. Baki bagian bav/nh merupakan bak pe-

nyimpanan larutan h.ira.

Kcrikil dicuri dan d i rcndam d.jJ.im 1 ;>-

rutan kaporit 10% semalam untuk mem-

bunuh mikroorganisme. Kemudian kerikil

dicuci kembali untuk menghilangkan

kaporit yang tersisa dan dikeringkan.

Setelah kering, kerikil diisikan ke

baki bagian atas satnpai setinggi kurarig

lebih 2,0 cm di bawah permukaan baki.

Minggu pertama, baki bagian bawah diisi

larutan hara bebas N dengan formula

OHYAMA (3) berkadar unsur hara makro

% kadar larutan dasarnya. Untuk se-

lanjutnya digunakan larutan hara dengan

kadar unsur maicro yang normal.

Benih kedelai direndam dengan la-

rutan kaporit 3,0% selama 10 menit dan

kemudian dicuci berkali-kali dengan air

bebas ion. Benih dikecambahkan pada

pasir steril. Waktu kecarabah berumur 4

hari dipindah ke wadah tanaman bagian

atas yang berisi kerikil. Pada tiap

baki ditumbuhkan 8 kecambah. Keesokan

harinya kecambah diinokulasi dengan
Q

strain Rhizobxum sejumlah 5 x 10 sel/

tanaman. Pada seri II diberikan cahaya

tambahan dengan lampu TL 20 Watt dan

lampu pijar biasa 50 Watt yang dipasang

50 cm di atas baki pertumbuhan. Lampu

dinyalakan selama 16 jam dari pukul 4

pagi sampai pukul 4 sore.

Tanaman dipanen pada stadium pem-

bungaan 50%.

Pe.ngukuna.ft VlkAa&l U-LtnjOQtn. Meto-

de pengenceran isotop N menurut kon-

sep nilai-A (4) dipakai dalam perco-

baan ini. Metode ini menggunakan pupuk

dcngan Iakaran y;mg berbeda antara ta-
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n.-inan kontrol non nodul dan tanaman no-

dul yang diuji. Varietas Chippewa non

nodul mendapatkan sejumlah 1,944 gram

urea N deugau. I ,QZ ekses atom

N. Jumlah ini setara dengan pemupukan

100 kg N/ha berdasarkan luas permukaan

baki. Sedang jenis kedelai yang berno-

dul mendapatkan 388 mg urea N dengan

5,0% ekses atom N yang setara dengan

pemupukan 20 kg N/ha. Pupuk ini diberi-

kan pada sore hari pada hari yang sama

dengan perlakuan inokulasi.

Rancangan PeAcobaan. Percobaan ini

merupakan percobaan Rancangan Acak Ke-

lompok dengan 3 ulangan. Percobaan ter-

diri dari 27 perlakuan kotnbinasi, yaitu

9 varietas + mutan dan 1 macam bakte-

ri (strain Padalaraflg) dengan 3 ulang-

an. Pada seri II, percobaan terdiri

dari 54 perlakuan kombinasi, yaitu ter-

diri dari 9 varietas + mutan dengan 2

macam bakteri (strain Galunggung III

dan IV) dengan 3 ul;angan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NodulaAi dan PeJvtmbuhan Tancumn.

Nodul yang berbentuR bulat dan berwarna

putih mulai terbentuk 4 hari setelah

inokulasi. Tanaman tumbuh subur. Sete-

lah berumur 3 minggU tanaman cenderung

tumbuh tinggi dan merambat (etiolasi).

Hal ini diduga disebabkan karena inten-

sitas cahaya di rumah kaca lebih rendah

dyripuda i ntensit.-js cahaya di luar ru-

m;ih kiica dan juga karona sebagian spek-

trum cahaya diserap oleh atap kaca.

Cahaya tambahan yang diberikan pada

seri II tidak menambah intensitas caha-

ya karena meuyebar ke segala arah.

fzAcobaan 1 Stnain. {S&ialn P.'.;V. -

idJiang). Perbedaan kadar N total dan

kandungan N dalam tanaman terlihat sa-

ngat nyata (P<0,01) antargalur dan va-

rietas (Tabel 1). Perbedaan yang nya-

ta (P<0,05) juga terlihat pada jumlah

persen N yang berasal dari fiksasi (%

Nbdfik). Tabel yang sama juga menun-

jukkan adanya pola pertumbuhan tanaman.

Pettumb-uVian galur yang baik tiiiV-uti

juga oleh kemampuan memfiksasi nitrogen

(% Nbdfik), bobot nodul dan juralah N

dalam tanaman yang tinggi. Galur mutan

no. 65, 5, dan 10 memiliki bobot kering

tanaman bagian atas yang tinggi diser-

tai kemampuan memfiksasi nitrogen yang

lebih tinggi daripada tanaman induknya,

yaitu secara berturut-turut : 9,4/;

12,95; dan 22,92% lebih tinggi daripada

babat kering varietas Qrba. Nitrogen

yang berasal dari proses fiksasi pada

ketiga galur tersebut secara berturut-

turut : 63,37; 77,93; dan 87,85 mg N/

tanaman, bila dibandingkan dengan vari-

etas Orba yang hanya mampu memfiksasi

nitrogen dari udara sebanyak 51,03 rag/

tanaman (Tabel I). Beberapa galur tidak

mengikuti pola umum uersebut di atas,

seperti galur tnutan no. 64 dan 20.

Pertumbuhan kedua galur tersebut tidak

begitu baik, tetapi kemampuan memfiksa-

si nitrogen kedua galur tersebut cukup
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tinggi, yaitu 65,54 dan 67,35%. Sejum-

lah 61,93 dan 66,20 mg N/tanaman diper-

oleh dari fiksasi. Sebaliknya pertum-

buhan tanaman yang baik, bila tidak

diikuti oleh kemampuan memfiksasi (%

Nbdfik) yang tinggi akan menyebabkan

jumlah N yang berasal dari fiksasi yang

rendah seperti pada galur mutan no. 68.

Dalara pengujian strain Rhizobium

terhadap efektivitas fiksasi nitrogen,

parameter yang lazim digunakan adalah N

total, bobot kering nodul, dan bagian

atas tanaman. GRAHAM dan DONAWAN (5)

berpendapat bahwa kadar N total tanaman

merupakan parameter yang paling baik.

Nilai ini raerupakan pengukur langsung

dari keuntungan tanaman dari simbiosis.

Parameter bobot bagian atas tanaman

kurang terpercaya karena dipengaruhi

oleh bobot uji yang digunakan dalam

percobaan. HARDARSON dkk. (6) juga me-

ngetnukakan tidak pekanya parameter pro-

duksi bahan kering untuk mengevaluasi

inokulasi strain Rhizobium pada perco-

baan lapangan, walaupun parameter ter-

sebut berkorelasi terhadap efektivitas

fiksasi N pada keadaan unsur nitrogen

merupakan faktor pembatas pertumbuhan

tanaman.

Dengan teknik isotop N dapatlah

ditentukan ketiga sumber N bagi ta-

naman, yaitu jumlah N yang berasal dari

tanah, dari pupuk, dan N yang berasal

dari fiksasi. Untuk pengujian nutan

yang efektif memfiksasi nitrogen, dira-

sa parameter N yang berasal dari fiksa-

si (% Nbdfik atau jumlah N yang difik-

sasi) lebih cocok, walaupun parameter

yang terakhir ini berhubungan erat de-

ngan parameter lainnya (Taberl 2). DJ

lam kaitan ini, para peneliti sepsri '.

TALBOT dkk. yang dikutip oleh HARDARSGii

dkk. (6) mengemukakan juga lebih cocok-

nya parameter yang diperoleh dari meto-

de isotopik daripada parameter N total,

dan RUSCHEL dkk. yang dikutip oleh HAR-

DARSON dkk. (6) parameter yang sama da-

ripada kandungan N dalam jaringan untuk

menguji strain Rhizobium yang efektif

dalam fiksasi N.

Vt/icobaavi dzngan 2 Sthaln (StMu.n

GaZunggung 111 dan IV). Dari Tabel 3

terlihat bahwa strain Rhizobium terten-

tu mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan

jumlah N. Pada umumnya strain Galung-

gung IV lebih cocok bersimbiosis dengan

semua galur mutan yang diuji.

Proses fiksasi nitrogen dari udara

merupakan proses yang kompleks yang

melibatkan 2 organisme, yaitu tanaman

legum dan bakteri Rhizobium, kecocokan

simbiosis yang merupakan interaksi ke-

dua symbion merupakan faktor kunci me-

nuju Patnership yang sukses (7). Ke-

dua faktor tersebut baik tanaman le-

gum (6) maupun jenis strain bakteri

tertentu (8) ikut mempengaruhi besarnya

N yang difiksasi. Tidak baiknya aso-

siasi Rhizobium dengan tanaman legum

dimungkinkan oleh strain yang digun;!,iin

tidak compatible secara genetis ataupun

geografis (9) atau kondisi medium yang
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kurang cocok bagi Rhizobium introduksi

untuk survive (5).

Pengujian lanjutan perlu dilakukan

di lapangan untuk melihat kelakuan ga-

lur tersebut. Rendahnya kemampuan fik-

sasi galur mutan lainnya mungkin dise-

babkan karena ketidakcocokan simbio-

sis dengan strain Rhizobium yang digu-

nakan. Pada percobaan sebelumnya dengan

menggunakan strain komposit dari Ni-

tragin, Co (10), malahan varietas Orba,

galur mutan no. 63 dan 65 yang pertum-

buhan tanamannya dan kemampuan fotosin-

tesis tinggi menghasilkan jumlah N yang

difiksasi lebih besar.

KOMENTAR SISTEM PENGUJIAN GALUR MUTAN

KEDELAI DENGAN TEKNIK KULTUR AJR

Teknik botol Leonard merupakan

teknik yang lazim digunakan dalam peng-

ujian strain Rhizobium. Bahan tanaman

yang digunakan terbatas hanya 2 tanaman

bagi tanaman legutn yang berbiji besar.

Hal ini mendorong DEVINE dan REISINGER

(2) untuk memodifikasi teknik ini untuk

keperluan pengujian genotipe tanaraan

kedelai. Baki-baki yang digunakan lebih

luas sehingga medium yang dipakai dapat

lebih banyak. Sekitar 72 tanaman per

baki dapat ditumbuhkan dengan teknik

ini.

Penelitian ini mencoba menerapkan

metode tersebut di atas dengan menggu-

nakan baki plastik lokal yang terse-

dia. Sejumlah 8 tanaman per bak digu-

nakan dalam percobaan ini.

Disimpulkan bahwa metode ini dapat

digunakan dalam pengujian galur dengan

beberapa keuntungan: (i) pengumpulan

nodul mudah karena medium pertumbuhan

yang tidak padat, (ii) panen dapat.

dilakukan dengan cepat karena nodul

yang diperoleh sudah bersih. Selain

keuntungan tersebut, metode ini memili-

ki beberapa keterbatasan, yaitu :

Bila dilakukan di rumah kaca ta-

naman tnenjadi tumbuh tinggi dan meram-

bat. Untuk tnemperbaiki hal tersebut,

penambahan cahaya secara efektif dapat

diperoleh dengan memberi dinding pem-

batas yang bisa merefleksikan cahaya

kembali ke arah tanaman. Bahan seperti

Aluminium foil dirasakan-dapat dipakai.

Juga dinding pembatas ini akan ber-

fungsi sebagai penghalang serangga yang

tertarik dengan cahaya pagi dan sore

hari.

Plastik transparan tebal sebagai

atap rumah kaca yang dipakai untuk pe-

nelitian kami akhir-akhir ini ternya-

ta dapat digunakan untuk percobaan pot

tanaman kedelai. Tanaman tumbuh normal

tidak merambat. Diperkirakan bila perlu

percobaan pengujian dengan sistem ini

dapat dilaksanakan di masa datang.

KESIMPULAN

Dari data yang diuraikan di atas

dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Secara umum sistem DEVINE dan RE-

ISINGER (2) dapat digunakan untuk pena-
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naman kedelai di ruraah kaca. Untuk pe-

ngi'jian fiksasi nitrogen metode ini

menguntungkan selain memeliki beberapa

keterbatasan.

Galur mutan no. 64, 65, 5, 10, dan

20 memperlihatkan kemampuan memfiksasi

nitrogen yang lebih tinggi daripada va-

rietas induknya, Orba. Pengujian lan-

jutan perlu dilakukan untuk mengeta-

hui apakah sifat baik tersebut stabil.

Demikian juga dengan galur mutan yang

lainnya. Rendahnya kemampuan fiksasi

nitrogen yang dimiliki mereka mungkin

disebabkan karena kekhasan interaksi

antara genotipe tanaman dan strain

Rhizobium yang digunakan dalam perco-

baan ini.

Parameter N yang berasal dari fik-

sasi (% Nbdfik dan jumlah N yang difik-

sasi) yang diperoleh dengan teknik N,

merupakan parameter yang lebih cocok

untuk penelitian pengujian kemampuan

fiksasi N varietas dan galur mutan ' J-

delai, karena Uapat menggambarkan seca-

ra langsung banyaknya N ? udara yang da-

pat difiksasi oleh kedelai.
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Tabel 1. Bobot kering tanaman bagian a tas , bobot kering nodul, kadar N t o t a l , N-tanaman yang
berasal dari fiksasi dan kandungan N dalam tanaman beberapa varietas
dan galur mutan kedelai.

Gal ur mutan/

Chippewa, non
nodul

64
65
68
69
70
5

10
20

Orb a

K.K. ( % )

BNJ 0,05
0,01

Bobot kering

gian atas
(gram/bak)

13,4
17,3
21,4
18,7
16,0
19,8
20,4
22,1
17,5
18,0

20,09

tn
tn

Bobot kering
nodul
(gram/bak)

1,52
2,08
1,30
1.17
1,72
1,93
2,06
1,82
1,63

20,49

tn
tn

N total

"

2,28
2,73
2,41
2,10
2,21
2,29
2,98
2,96
2,82
2,57

7,80

0,58
0,77

N berasal

% «

65,54
61,28
45,60
53,20
58,79
63,23
68,81
67,35
55,98

13,30

23,08
tn

dari fiksasi

mg N/tanaman

61,93
63,37
35,95
38,77
54,04
77,93
86,85
66,20
51,03

21,40

tn
tn

Kandungan,N
ua i dill uu

naman
(mg N/bak )

300,06
473,38
514,39
394,12
354,86
451,84
610,23
639,81
490,92
463,63

18,90

259,71
317,60



Tabel 2. Keeratan hubungan antarparameter pengamatan.

1.

2.

\ CL i 0.1 tie l/C I

Bobot nodul terhadap :

a. Bobot kering tanaman bagian atas

b. Jumlah nitrogen yang berasal dari
fiksasi ( Nbdfik )

c. Kandungan nitrogen dalam jaringan
tanaman

Bobot tanaman bagian atas terhadap

Koefisien
korelasi

(r)

0,871

0,690

0,840

0,783

Tingkat
kepercayaan

(P)

0,01

0,01

0,01

0,01
kanaingan nitrogen dalam jarinrjan
tanaman

3. Kadar N total {%) terhadap jumlah 0,693 0,01
nitrogen yang berasal dari fiksasi
( Nbdfik )
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Tabel 3. Bobot kering tanaman bagian atas, kadar N t o t a l , bobot nodul, dan
kandungan N dalam jaringan tanaman.

Galur mutan/ varietas Bobot kering
tanaman (gram)

N total Bobot kering
nodul (gramj

Kandunga.i N
dalam jaringan

(rog NbVO

Chippewa, non nodul
64 ,|
65. •)
68
69
70

5
10
20
Orba

Chippewa, non nodul
64
65
68
69
70
5

10
20
Orba

26,01
20,92
22,56
29,38
25,89
25,58
17,67
28,06
19,38
25,37

Strain Gaiunqqung I I I

15,35
16,25
24,52
24,67
16,08
21,54
20,51
20,68
13,04
23,83

1,33
1,38
1,88
1,75
1,52
1,58
1,77
2,00
1,55
1,83

Strain

0,84
1,50
1,97
1,01
1,41
1,30
2,33
0,85
1,91

Galunqgung IV

202,69
228,46
458,75
439,68
248,51
242,31
363,40
530,38
200,05
437,86

1,31
1,72
1,73
1,57
1,68
1,58
1,75
1,97
1,89
1,91

1,50
1,72
1,76
1,95
1,68
1.24
2,19
1,49
1,67

340,14
369,45
409,39
460,58
441,76
407,58-
307,23
550,64
365.82
484,86

K.K. ( % ) 26,70
BNJ 0,05 G 11,45

0,05 B 3,09
0,05 G/B tn

Rata-rata bakteri :
Strain Galunggung I I I 20,25
Strain Galunggung IV 24,08

10,42
tn
tn
0,47

1,66
1.71

38,77'
0,88
tn
0,46.

1.47
1,69

234,14
63,18

tn

335,21
413,75



Kerikil

. Lubang untuk masuknya larutan
/ hara dibatasi oleh kasa piastik

/ untuk mencegah masuknya kerikil
ke bak bagian bawah.

Larutan hara bebas N

Gambar 1. Wadah tanaman, memperlihatkan
a s Baki bagian atas
b = Baki banian bawah
c = Satu unit wadah tanaman
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DISKUSI

NGAOIMIN :

I. Mohon informasi strain Rhizobium Pa-

dalarang apakah berasal dari hasil

isolasi atau dari mana ?

2. Galur No. 64 dan 20 tnenunjukkan per-

tumbuhan yang baik, tetapi fiksa-

si N-nya rendah. Kenapa hal ini ter-

jadi, padahal hara N hanya diperoleh

dari fiksasi dan N pupuk hara yang

sangat esensial bagi tanaman kede-

lai ?

3. Seperti Anda katakan, "Teknik N

lebih cocok urttuk mengetahui kemam-

puan fiksasi N~". Bagaimana imbang-

annya dengan metode yang lain (se-

perti ARA), mana yang lebih baik dan

mudah ?

SOERTINI GANDANEGARA :

1. Strain Rhizobium Padalarang, Galung-

gung III dan IV didapat dari Dr.

Razali Oesman dari laboratorium mi-

krobiologi l/NPAD.

2. Mohon diralat, pertumbuhan tanaman

No. 64 dan 20 tidak begitu baik,

tetapi kemampuan memfiksasi (% N-

bdfik) tinggi, sehingga jumlah N

yang difiksasi tiap tanaman cukup

tinggi.

3. Perbandingan teknik N dan ARA

ialah Teknik N_ dapat menentukan

jumlah 'N yang berasal dari fiksasi

(rag N/tananan atau.kg N/ha), dan

dapat menunjukkan kemampuan memfik-

sasi N secara kumulatif.

Metode ARA dapat menunjukkan esti-

masi aktivitas nitrogenase pada saat

pengukuran. Pengukuran ARA haius

dilakukan pada saat yang sama, dan

diperlukan koefisien yang dapat

mengubah aktivitas nitrogenase men-

jadi kg N/ha. Kebaikan metode ini,

yaitu waktu yang diperlukan cukup

pendek. Pengalaman saya di VC Davis,

dalam waktu 2 /? jam dapat disele-

saikan 16 sample.
„ , .. 15,, relatif mahal, karena
Teknik N ., ,,-
Tnahaltrya pupuk 1* "Penentuan ^

sample di BATAN menggunakan spek-

troraeter emisi yang jauh lebih mu-

rah dibandingkan dengan spektrome-

ter massa yang digunakan di negara

Barat.

ASDIRMAN ARIEF :

Dalam percobaan ini, galur No. 69 yang

sebentar lagi akan di-release, fiksasi

N-nya tidak menempati urutan tertinggi,

sehingga terpilih sebagai yang terbaik

dalam tulisan ini. Mohon penjelasan;

SOERTINI GANDANEGARA :

Makalah yang dibawakan adalah metode

pengujian awal di rumah kaca yang dila-

kukan sebelum pengujian pot dan lapang-

an. Tadi dikatakan, rendahnya kemampuan

fiksasi galur mutan diduga disebabkan

tidak cocoknya simbiosis antara galur

tersebut (tanaman inang J dengan strain

Rhizobium yang dipakai). Faktor ling-

kungan pun mempengaruhi hasil fiksasi.
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Hasil pengujian di Citayam belum tentu

sama dengan hasil pengujian galur yang

di]akukan di lokasi lain. Rhizobia alam

yang berbeda dan faktor lingkungan (je-

nis tanah, pH, suhu, cahaya, dan Iain-

lain) yang berbeda akan menyebabkan

hasil fiksasi suatu galur berbeda.
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ISOLASI DAN FUSI PROTOPLAS OARI KEDELAI, BUNCIS, DAN TEMBAKAU

Irw; insyah*

AliSTRAK

ISOLASI DAN FUSI PROTOPLAS DARI KEDELAI, BUNCIS, DAN TEMBAKAU. Protoplas diisolasi daci daun dar.
U.iui:>. Daun muda dari tanaman kedelai strain T2 19 dan buncis strain A24 , A27, C4 , El, dan K6 Cst-iair.
buncis diberi nama oleh Prof. S. Sakamoto dari Universitas Kyoto) berumur 3-4 minggu, direndam dal«m
larutan pencerna yang terdiri dari enzim cellulase Onuzuka R-IO, macerozyme R-IO, mannitol CaCl?, daii
2(N-morphoLino)ethane sulfonic acid (MES). Untuk daun kedelai, larutan pencerna diperkaya dengan enzim
driselase dan pectolyase Y-23. Lalu diinkubasi dalam suasana golap total pada 27°C di atas pengaduk
berputar 50 rpm (orbitol shaker). Kalus yang sudah diturun-tanam dua kali (resubcultured) direndam
dengan larutan pencerna di atas tanpa driselase, CaCl. dan MES, dan diinkubasi dalam suasana gelap
(l.owlilght intensity) di dalam pengocok bolak-balik berair (reciprocal water shaker) tetap 100 pm pada
30 C. Protoplas dibebaskan dari daun setelah diinkubasi selama 10-14 jam, dari kalus kedelai dan
tembakau 3-4 jam, dan dari kalus buncis 4-6 jam. Protoplas dikumpulk.in dengan sent ri fugasi 400 g, laiu
selapis tipis suspensi dalam cawan petri disinari dengan sinar ultraviolet. Fusi dirangsang dengan
irirutan PEG 6000 dan sel fusi dikumpulkan dengan sentrifugasi 200 g. Protoplas ditumbuhkan pada medium
Ikeua dan Uchimiya. Pada kedua medium itu, protoplas daun dan protupl.is radinsi bpserta bentuk fusinya
tidak membentuk dinding sel dan mati dalam empat minggu inkubasi. J.idi yang dapat tumbuh ialah protoplas
yang berasal dari kalus dan tidak mcndapat perlakuan radiasi. Selam.i dua minggu inkubasi, pembentukan
dinding sel protoplas tembakau, buncis (strain A27, El, dan H6), hasil fusi antara tembakau dan kedelai,
tembakau dan buncis (strain C4 El, dan H6) antara buncis (C4) dan buncis'(EI) berlangsung cepat, tetapi
bplum ada sel yang membelah.

ABSTRACT

ISOLATION OF PROTOPLAST FROM SOYBEAN, C0WPEA, AND TOBACCO AND THEIR FUSION. Protoplast were
isolated from leaf and callus. Young leaf of 3-4 weeks old plant of soybean T2I9 and A24, A27, C4, El,
and H6 of cowpeas strains (strains nacied by Prof. S. Sakamoto, University of Kyoto) were suspended in
digestive medium containing cellulase "Onuzuka" R-IO, macerozyme R-10, mannitol, CaCl,, and
2(N-morpholilno)ethane sulfonic acid (MES). For soybean leaf, the medium was enriched with driselase and
pectolyase Y-23. They were incibated in full darkness at 27 C by constant shaking at 50 rpm on orbitol
shaker. Callus which has been two rimes resubculcured was suspended in the digestive medium without
driselase, CaCl-, and MES and incubated in lowlight intensity by constant shaking at 100 rpm in
reciprocal water shaker at 30 C. Leaf protoplast were released in 10-14 h, soybean and tobacco callus
protoplast in 3-4 h, and cowpeas callus protoplast in 4-6 h of incubation. Protoplasts were collected by
centrifugation of 400 g and a thin layer of the suspension was irradiated with ultraviolet light. Fusion
was induced with PEG 6000 solution according to Uchimiya and fused protoplasts were collected by
centrifugation of 200 g. Protoplats were cultured orithe medium of Ikeda and Uchimiya. On both medium,
leaf protoplast, irradiated protoplasts and their fused do not regenerate cell wall and all cultured
died out within tour weeks of incubation. Cell wall regeneratioti was observed in the protoplasts derived
from callus cells after two weeks incubations, but no cell division was observed. Regeneration of cell
wall observed progressively in mother protoplast from tobacco, cowpea (A27, El, and H6) and fused
protoplast of soybean with tobacco, tobacco with cowpea (C4, El, and H6), soybean with cowpea (C4) and
between cowpea (C4) and cowpea (El).

* 1'usat Penelitian Teknik Nuklir, BATAN
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PENDAHULUAN

Protoplas adalah isi sel dimana

dinding sel sudah dibuang. la hanya

dibungkus oleh membran plasma, mampu

membentuk kembali dinding sel dan raem-

belah (I).

Protoplas dapat diperoleh dengan

cara mengisolasi dari jaringan tanaman.

Berbagai macara enzim (cellulase, nia-

cerozyme, pectolyase, driselase) dan

kondisi lingkungan (intensitas cahaya,

suhu, dan pH campuran enzim) amat me-

nentukan keberhasilan isolasi. Walaupun

ia sudah dapat diisolir dari berbagai

spesies dan organ tanaman (2, 3),tetapi

protoplas kedelai dan buncis dike-

nal tidak mudah untuk diisolasi (4, 5).

Perkembangan teknik kultur jaring-

an telah berhasil menumbuhkan proto-

plas sampai menjadi tanaman seutuhnya

(3, 6, 7, 8). Namun, sejauh itu belum

banyak literatur yang mengemukakan ten-

tang kultur protoplas kacang buncis.

Protoplas merabawa bermacatn-macam

gen. Semua atau sebagian gen dari suatu

protoplas dapat ditransplantasikan ke-

pada protoplas lain dengan teknik fusi

di raana prosesnya dapat dirangsang men-

jadi lebih cepat. Walaupun prosesnya

lebih .efisien dirangsang dengan medan

listrik (9), tetapi banyak peneliti

melakukannya dengan polyethylene glycol

(PEG). Untuk menstransplantasikan seba-

gian gen, biasanya digunakan bantuan

tenaga nuklir. Misalnya pada tembakau,

sebelum fusi dilakukan, suspensi sel

protoplas diradiasi dengan sinar-X

(10-12) atau dengan sinar gamma (2).

Sel protoplas hasil fusi, pada

utnumnya berhasil raembentuk dinding SP:

pada medium yang cocok. Lebih jauh di-

laporkan bahwa sel fusi antara kedelai

dan tembakau (13, 14), dan antara kede-

lai dan padi (15) telah berhasil tumbui-

sampai membentuk kalus.

Setiap percobaan membutuhkan pro-

toplas dalam jumlah yang banyak. Oleh

karena itu, diperlukan suatu teknik

yang tepat agar dapat mengisolasi pro-

toplas dalam junlah yang memuaskan.

Laporan ini mengemukakan proses

isolasi protoplas dari kacang kedelai,

buncis, dan tenbakau dan fusi antara

strain protoplas.

BAHAN DAN METODE

i Tanaman. Mater i tanaman

yang digunakan adalah kedelai (soybean)

strain T2I9 (nana oleh B.K. Vig, Uni-

versitas Nevada) merupakan sediaan di

National Institute of Genetics Japan.

Kacang buncis (cowpea) adalah atas

bantuan Prof. S. Sakamoto (universi-

tas Kyoto, Jepang) yang dikumpulkan

dari kepulauan Tsushima dengan kode

galur strain A24, A27, C4, Cl, dan H6.

Bibit ditanam dalam pot di rumah

kaca. Setelah 10-12 minggu dipanen.

Sebagian ditanam kembali untuk menda-

patkan daun muda dari tanatnan ber-

umur 3-4 minggu sebagian lagi untuk
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i.7enginduksi kalus dari emberio. Suatu

seri percobaan pendahuluan dilakukan

guna mengetahui peraberian 2,4-dichloro

phenoxy acetic acid (2,4-D) yang dapat

.in r;in;;sang pembentukan kalus dan korapo-

•:• ;si enziw yang bisa raengisolasi pro-

Loplas dari daun dan kalus.

Kalus tembakau strain xanthi di-

peroleh dari Japan Tobacco Inc-Central

Research Institute di Yokohama.

-i. KaZuA. Emberio disterilkan

dengan 7.5£ Na-hypochlorit selaraa 6-7

ntenic uncuk entbrio kedelai dan 10 menic

untuk embrio buncis, Setelah dicuci,

emberio ditanam pada permukaan padat

medium Murashige cian Skoog (16) di-

perkaya dengan 5 mg/1 2,4-D. Kalus dari

emberio kedelai muncul setela'n 8 minggu

dan dari enbrio buncis setelah 4 minggu

inkubasi pada 27 C. Setelah kalus ber-

umur 4-6 minggu dipindahkan ke medi-

um segar (sub culture). Dua-tiga kali

pemindahan dilakukan sebelum dipakai

sebagai sumber protoplas. Demikian juga

dengan kalus tei'ibakau.

l60l<U-l. PhotoptoA. Protoplas dii-

solir dari daun muda dan kalus. Permu-

kaan atas daun yang sudah djste,rilkan

dengan 7,5% Na-hypochlorit selama 10

nenit, digosok dengan kertas saring ka-

sar steril untuk menghilangkan ̂ atau- rne-

rusak permukaan epidermis (4). Sebanyak

1,5 g diapungkan dengan permukaan yang

c'igosok kontak lantjsung dengan 15 ml

cair.puran enzir.i (Tabel 1) dalam cawan

petri. Cawan dibungkus dengan kertas

aluminium untuk mendapatkan suasana

gelap total dan diinkubasi di atas pe-

ngocok berputar 50 rpm (orbital shaker)

pada 27 C. Sisa daun yang tidak dir: •

nierupakan lembaran putih transpajan ;;. u

tinggal mengapung pada permukaan enzim

pencerna.

Untuk mengisolasi protoplas dar

kalus, tnaka dua mir.ggu sebelutn kalus

digunakan, dipindahkan pada medium se-

gar. Sebanyak 1,5 g kalus dimasukkan ke

dalain 5 ml campuran enzim perncerna

(Tabel 1) lalu diinkubasi dalain pengo-

cok bolak balik berair (reciprocal vv-a-

ter shaker), 100 spnij di tempat gelap

(lowlight intensity) pada 30°C.

Jaringan daun dan kalus yang tidak

dicerna dipisahkan dengan penyaring

"Nylon cloth" steril_ (70 utn). Juralah

protoplas dalain campuran enzim dihitunfe

dengan heraasitometer. Setelah itu pro-

toplas dikumpulkan dengan sentrifuga-

si 400 g, lalu dicuci tiga kali dengan

medium Uchimiya tanpa agar (17) pada

Tabel 3. Pada akhir pencucian, voJunie

suspensi dibuat sama dengan volume se-

belum dicuci, lalu protoplas dihitunt;

kembali dengan alat yang saraa.

Ractcoi-c UXJMXvlolzt. Sumber radi-

asi ialah larapu germicidal (National

Co. Ltd.) dengan kuat radiasi 23,6

ergs/mm/s. Protoplas dalain cav/an pe~

tri diradiasi dengan dosis 5, IG, d..-.

15 J/m.

l Pwtoplai. Fusi dilakukan an-
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tara semua sediaan protoplas berdasar-

kan sebanyak 6 x 10 protoplas dalam

enzim pencerna dicampur dengan jumlah

yang sama protoplas dari jenis lain

Jti lam 30 ml tabung sentr ifugasi . Pro-

tanpa agar di tempat gelap pada 28 C.

Pada hari keenam sebagian suspensi

dipindahkan ke dalam 3 ml medium segar.

Pada hari ke-10 ditumbuhkan dalam be>

tuk tetesan-tetesan kecil (microcr

label 1. Komposisi campuran enzim untuk mengisolasi protoplas
dari daun dan kalus kedelai, buncis, dan tembakau

Per liter campuran

Cellulose Onozuka R-10, %

Macerozyme R-10, %

Pectolyase Y-23, %

Driselase, %

Mannitoi, M

CaCl. mM

2(N-morpholino)ethane
sulfonic acid (MES), mM

pH

Kedelai

daun

3

1

1

1

0,4

20

5

kalus

2

0,2

0,2

-

0,4

-
_

daun

3

0,5

-

-

0,4

20

5

Buncis

kalus

4

0,2

0,2

-

0,4

-

Tembakau

kalus

1

0,2

0,05

-

0,4

-

5,8 5,S 5,8 5,8 5,8

sedur meinbuang campuran enzim dan

mencuci protoplas sesuai dengan bagian

3 bab ini. kepada endapan protoplas de-

ngan perlahan ditambahkan larutan PEG

Jalu diinkubasi selama 30 menit pada

28 C. Membuang larutan PEG, mencuci

protoplas dan mengutnpulkan sel fusi

dilakukan dengan bantuan sentrifugasi

200 g.

Mtnmbuhkan Vhotoplcub. Kedium yang

dicoba untuk menumbuhkan protoplas ia-

lah medium IKEDA (18) dan UCHIMIYA

(17). Komposisi keduanya ditunjukkan

dalam Tabel 3. Sel;jma 10 hari protoplas

diinkubasi dalam 4 ml medium Uchimiya

plets) pada permukaan kedua medium di

atas yang sudah dipadatkan dengan agar

Difco dan diinkubasi ditempat gelap

(lowlight intensity) pada 28 C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, prosedur mengisolasi

protoplas adalah sama. Akan tetapi,

dalam pelaksanaan secara terinci, ke-

tepatan campuran enzim dan kondisi

khusus yang diperlukan oleh setiap ma-

cam materi tanaman amat menentukan

keberhasilan suata teknik untuk meng-

isolasi protoplas (19).
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Pada pereobaan ini, medium yang

dibuat dalam Tabel 1, berhasil membe-

baskan protoplas dari daun setelah di-

inkubasi selama 10-14 jam dalam suasa-

'i.-t gelap total pada 27 C dan dengan

protoplas yang dibebaskan.

Di samping kondisi isolasi di

atas, produksi protoplas juga ditentu-

kan oleh jeni s/spesis dan organ tanaiiWii

(14, 20). Tabel 2, menunjukkan jun! :'

Tabel 2. Produksi protoplas dari daun dan kalus kedelai,
buncis, dan tembakau

Strain

Kedelai

Buncis A24

Buncis A27

Buncis C4

Buncis El

Buncis H6

Tembakau

sebelum
dicuci

18,9

12

19

49

8

52

,51

,02

,3

,08

,46

X

X

X

X

X

X

io4

104

io4

io4

io4

io4

Daun

s es udah
dicuci

7,4

3,41

5,53

8,67

2,7

14,2

X

X

X

X

X

X

io4

104

io4

io4

io4

io4

16

6

1

7

1

3

36

sebelum
dicuci

.5

,8

,5

,0

.3

,1

,1

X

X

X

X

X

X

X

io4

104

io4

io4

104

io4

104

Kalus

sesudah
dicuci

8,1

1,13

0,38

1,4

0,35

0,95

7,94

X

X

X

X

X

X

X

io4

104

io4

io4

io4

io4

io4

pengadukan 50 rpm. Tarnpaknya kondisi

gelap total mutlak diperlukan karena

meteri yang diinkubasi di tempat agak

gelap (lot/] light interis_i£y) dengan kon-

disi lain yang sama tidak menghasil-

kan protopJas. Ma.sa inkubasi akan men-

jadi Jebih pondek dengan pengadukan 75

rpm, Letapi .seiumlah besar protoplas

menjadi rusak d;in peran.

Dari kalus kedelai dan tembakau,

protoplas dibobaskan setelah diinkubasi

so lama 3-4 jam dan dari kalus b'.mcis

sclama 4-6 jam dongan pengadukan tetap

100 spm pada 30 C di Icmpat agak gelap.

Sflflah dicoba pad.' 27 C tidak ada

protoplas yang dapat diisolasi. Daun

merupakan pengliasil protoplas yang b<i-

nyak dibanding kalus. Jumlah pro-ro-

plas yang dapat diisolasi dari kalus

buncis =*mat sedikit dibanding deng-i.:

kalus kedelai dan tembakau. Hasil ini

menunjukkan bahwa masih diperlukan BU-

atu penelitian mengenai komposisi cam-

puran enzim dan kondisi isolasi ya:i,n

lebih tepat untuk meningkatkan pru

duksi protoplas dari kalus buncis. Ta-

bel 2, menunjukkan juga bahwa selana

pencucian, so jumlah besar prcr -•'.-•s

(50-80%) hilang dari kedua sumber m.i-

Leri (daun d.m kalus) walau dikumpul-
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antara tembakau dan kedelai, tembakau protoplas berlangsung cepat, tetapi

dank-boncis (C4, El, dan H6), dan antara pembentukan dinding sel hasil fusi ke-

buncis (C4) dan buncis (El) telah mem- duanya berlangsung ainat lambat.

bentuk dinding sel. Protoplas kedelai Selama dua minggu diinkubasi, ti-

dan buncis (C4) amat lambat membentuk dak dijumpai adanya sel yang sudah

Tabel 4. Pengamatan kualitatif pembentukan dinding sel
protoplas pada medium Uchimiya (Ml) dan medium
Ikeda (M2) selama dua minggu diinkubasi

Protoplas induk Ml M2

Kedelai
Buncis A24
Buncis A27
Buncis C4
Buncis El
Buncis H6
Tembakau

Fusi Protoplas

Kedelai x
Kedelai x
Kedelai x
Kedelai x
Kedelai x
Tembakau x
Tembakau x
Tembakau x
Tembakau x

Buncis
Buncis
Buncis
Buncis
Buncis
Kedelai
Buncis
Buncis
Buncis

A24
A27
C4
El
H6

C4
El
H6

Buncis A24 x Buncis A27
Buncis A24 x Buncis C4
Buncis A24 x Buncis El
Buncis A24 x Buncis H6 +_ +_
Buncis A27 x Buncis C4
Buncis A27 x Buncis El +_ +_
Buncis A27 x Buncis H6 - -
Buncis C4 x Buncis El ++ ++
Buncis C4 x Buncis H6 +_ ' * ' +_
Buncis El x Buncis H6 - -

dinding sel, tetapi pada medium Uchi- membelah. Diperkirakan paling sedikit

miya, hasil fusinya mampu membentuk dibutuhkan 4-8 minggu lagi untuk proses

dinding sel lebih cepat. Sebaliknya pembelahan sel sampai terbentuk kalus-

protoplas buncis El dan H6 di mana kalus kecil yang siap dipindahkan ke

pembentukan dinding sel mas ing-mas ing medium baru. Untuk mengetahui kalus
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yang muncul adalah hasil fusi, dapat

dilakukan pettier iksaan isozyme dengan

metode elektroforesa (!3, 21, dan 22)

tanpa harus menunggu kalus berkembang

menjadi Canaman, tetapi waktu untuk me-

lanjutkan penelitian ini sudah habis.

Masalah yang inuncul pada awal

percobaan ialah cara memisahkan sel

fusi. Bentuk protoplas yang sama, yaitu

bulat, mempunyai rongga (vacuolated),

berukuran 23-52 um dengan kloroplas

berwarna hijau menimbulkan kesukaran

untuk memisahakan sel fusi. Oleh karena

sel fusi lebih berat dari masing-masing

sel induknya, maka digunakan metode

Gleba (23-25), yaitu cara mekanis di

mana sel fusi dikumpulkan dengan bantu-

an sentrifugasi berkecepatan rendah dan

ditumbuhkan dalam bentuk tetesan-tetes-

an kecil (microdroplets).
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DISKUSI PPTN/PAIR - BATAN ?

DYAH WIDIASTOETY :

Pada hasil penelitian Anda tertulis

proloplas yang berasal dari daun dan

roondapat perlakuan radiasi tidak mampu

membentuk dinding sel dan mati setelah

4 rninggu diinkubasi. Apakah kematian

ini akibat dosis radiasi yang dianggap

terlalu tinggi ?

IRWANSYAH :

Belum dapat ditentukan, kemungkinan

karena medium sudah tidak cocok atau

karena ada perubahan genetis pada

protoplas akibat radiasi. Oleh karena

itu, harus dicarikan medium yang cocok.

NANI HERKIATI :

1. Suatu penelitian tentu mempunyai

tujuan dan kegunaan tertentu. Fusi

protoplas antara kedelai dan temba-

kau, tenibakau dan buncis (antarfa-

mili), kemudian kedelai dan buncis

(antargenus), tujuannya untuk menga-

tasi masalah apa ?

1. Apakah fasilitas untuk melakukan

penelitian ini sudah tersedia di

IRWANSYAH :

1. Tujuannya ialab. melakukan transO-

gen untuk mendapatkan bentuk somaur

hybrid. Secara agronoiai belum diten-

tukan. Fusi dapat dilakukan antarta

naman yang berbeda jauh sekali.

2. Fasilitas atau alatnya sangat seder-

hana, tetapi yang sulit ialah men-

dapatkan enzim dan harganya amat ma-

hal.

T. SUGIYANTO :

Hasil penelitian antara lain bahwa pro-

toplas yang mampu tumbuh pada kedua

medium tersebut ialah protoplas yang

berasal dari kalus dan tidak mendapat

perlakuan radiasi. Bila protoplas men-

dapat perlakuan radiasi, dengan dosis

berapa dan jenis radiasi apa agar pro-

toplas dapat tumbuh dengan baik ?

IRWANSYAH :

Pada dosis yang tidak mematikan (dapat

diatur), dan seyogianya protoplas dapai

tumbuh pada medium yang cocok. Pada

umumnya medium yang agak cocok ialah

medium 8 p.
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PENDUGAAN JUMLAH SEL GENETIS YANG BERPERAN EFEKTIF PADA PEMBENTUKAN
MALAI PADl VARIETAS SERATUS MALAM DAN CISADANE

Ita Dwimahyani*, dan Giman Suyono*

AHSTRAK

PENDUGAAN JUMLAH SEL GENETIS YANG BERPERAN EFEKTIF PADA PEMBENTUKAN MALAI PADl VARIETAS SERATUS
MALAM DAN CISADANE. Telah dilakukan percobaan untuk tnenduga jumlah sel genetis yang berperan ggda
pembentukan malai 2 varietas padi. Benih padi varietas Seratus Malam diradiasi dengan sinar gamma Co
dengan dosis 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 kGy, sedang varietas Clsadane dengan dosis 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; dan 0,5
kGy. Benih kemudian ditanam sebagai generasi M , selanjutnya malai M ditanam sebagai/ generasi M^•
Dilakukan pengamatan routasi klorofil pada generasi M_. Mutasi klorofil yang tampak adalah Albina dan
XanCha. Dari jumlah mutasi klorofil dapat ditentukan perimbangan segregasinya. Dari perhitungan dapat
diduga jumlah sel genetis yang berperan efektif pada pembentukan malai varietas Seratus Malam pada dosis
rendah adalah 3 dan pada dosis tinggi adalah 2, sedang pada varietas Cisadane pada dosis rendah adalah
3, pada dosis agak rendah adalah 2, dan pada dosis tinggi adalah I. Ternyata semakin tinggi dosis
radiasi dapat raematikan sel sehingga sel genetis yang berperan efektif pada pembentukan malai semakin
fcerkurang.

ABSTRACT

THE ESTIMATION OF GENETICALLY EFFECTIVE CELL NUMBERS OF PANICLE FORMATION OF SERATUS MALAM AND
CISADANE RICE VARIETIES. An experiment has been ca r r i ed out to est imate the gene t i ca l ly e f fec t ive ce l l
D^mbers on panicle formation of 2 r i c e v a r i e t i e s . Seeds of Seratus Malam were i r r a d i a t e d with gam.-a r«ya

Co with doses 0 .2 ; 0 . 3 ; 0 .4 ; 0.5 kGy, while Cisadane obtained doses 0 . 1 ; 0 .2 ; 0 . 3 ; 0 .4 ; and 0.5 kuy.
Seeds then planted ac M, genera t ion . Panicle form t h i s M. generat ion were observed and appeared as
Albina and Xantha. From'this observat ion segregat ion r a t i o could be determined. I t was showed that
Cisadane was more s e n s i t i v e than Seratus Malam v a r i e t y . The gene t i ca l ly e f fec t ive Cell Numbers value at
low dose was 3 for both v a r i e t i e s . At high dose, the gene t i ca l ly e f fec t ive ce l l numbers values was 2 for
Seratus Malam and 1 for Cisadane v a r i e t i e s . Result indica te that high dose of i r r a d i a t i o n could k i l l
c e l l and therefore reduce e f fec t ive ce l l numbers on panicle formation.

PENDAHULUAN

Pemuliaan tanaman merupakan ilmu

pengetahuan terapan untuk metnperbaiki

s i fa t - s i fa t tanaman, baik secara kuali-

ta t i f maupun secara kuantitatif .

Penemuan mengenai dapat diimbas-

kannya mutasi pada tanaman menbuka lem-

baran baru dalam dunia ilrnu pemuliaan

tanaman, sebab mutasi imbas dapat d i -

manfa"aCkan urjtuk wemperoanyak variabi-

l i t as genet is dari bahan tanaman se-

hingga memungkinkan dilakukannya selek-

si ( I ) .

* I ' u s a t A p l i k a s i I s o t o p <l.m H a d i a s i , I1ATAN

Salah satu cara mengimbas mutasi

adalah dengan menggunakan mutagen fisik

sinar gamma Co. Sinar gamma dapat

menyebabkan perubahan genetis dari

suatu organisme yang diturunkan pada

keturunannya (mutasi) (2).

Keturunan dari satu sel yang ter-

mutasi akan mengambil bagian dari pem-

bentukan suatu individu. Dengan demiki-

an,individu tersebut terdiri dari sel-

sel yang termutasi dan sel-sel yang

tidak termutasi yang disebut ik-ngan

bentuk kimera. Bentuk kimera dapat ter-

jadi di malai M., sehingga sebagian
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biji berbeda genotipenya dengan biji

yang lain. Bila malai M. ini ditanam,

maka biji dengan genotipe yang berbeda

dengan genotipe aslinya akan tumbuh

scbagai mutan. Pada awal pembentukan M_

mutasi klorofil akan tampak dan berda-

sar warnanya diklasifikasikan sebagai

berikut (!) : 1. Albina; 2. Viridis; 3.

Xantha; 4. Xanthalba; 5. Viridoalbina;

6. Alboxantha; 7. Striata; 8. Maculata;

9. Tigrina.

Dari perhitungan segregasi rasio

mutan klorofil dapat diduga jumlah sel

genetis berperan efektif (Genetically

Effective Cell Number = GECN) dari ta-

naman yang termutasi. Dalam pemuliaan

tanaman pengetahuan tentang GECN dari

materi yang diradiasi sangat diperlu-

kan, sebab peluang untuk mendapatkan

satu mutan di M sangat bergantung pada

situasi kimer di M,. Dengan tnengetahui

GECN suatu materi, maka akan mudah

menentukan besarnya populasi M dan M_

(2) sehingga dapat direncanakan suatu

penelitian pemuliaan mutasi dengan jum-

lah tanaman yang sesuai untuk mengha-

silkan mutan yang diharapkan.

OSONE telah melakukan penelitian

secara sitologis mengenai banyaknya

GECN pada embrio biji padi. Ada bebera-

pa GECN yang berperan dalam pembentuk-

an setiap malai tanaman padi (3).

Bila malai itu terbentuk dari 1

GECN yang mengalami mutasi dari dominan

ke arah resr-sif, yaitu dari genotipe AA

ke Aa, maka malai itu 1/4 atau 0,25 bi-

jinya bergenotipe aa yang fenotipenya

dapat terlihat. Dalam hal malai berasal

dari 2 GECN, maka 1/8 atau 0,125 bi-

jinya bergenotipe aa. Penentuan jumi.;:!

sel genetis berperan efektif (Gfc\ :

dapat dilihat pada Tabel BROCK dalam

hubungannya dengan perimbangan segre-

gasi (segregasi rasio) dan bukan kera-

bat M2 (4).

Perimbangan segregasi pada kenya-

taannya tidak selalu sama, seperti con-

toh di atas karena kondisi lingkungan

juga berpengaruh di samping adanya se-

leksi diplontik (1).

Hasil-hasil mutasi imbas dengan

iradiasi pada tanaman padi pertama kali

dilaporkan oleh ICHJIMA pada awal tahun

1934, tetapi penggunaan mutasi imbas

secara praktis untuk memperbaiki sifat

tanaman padi baru dikerjakan setelah

tahun 1953 (5).

Tujuan penelitian ini adalah untuk

menduga jumlah sel genetis berperan

efektif (GECN) pada peinbentukan malai

padi varietas Seratus Malam dan Cisa-

dane .

BAH AN DAN METODE

Benin padi varietas Seratus Malani

dan Cisadane dengan kadar air + 13% dan

daya tumbuh 90%, diradiasi dengan si-

nar gamma Co. Untuk varietas Seratus

Malam dengan dosis 0,2; 0,3; 0,4; 0,5

kGy dan untuk varietas Cisadane dengan

dosis 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 kGy.
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Setelah diradiasi benih ditanam di bak

sawah Pasar Junta t sebagai generasi M..

Qari setiâ > peilakMan pada varietas

Seratus Malam dipanen 100 sampai dengan

250 rumpun sedang varietas Cisadane

dipanen 200 rumpun. Malai dari hasil

panen tanaman M. ditanam sebagai ta-

naman M_ . Pengamatan dilakukan pada

tanaman H berutnur 8 hari, dengan neng-

amati jumlah mutasi klorofil yang tam-

pak pada tanaman M^. Pengamatan jum-

lah mutasi klorofil dengan menghitung

jumlah mutasi per malai, bila ada satu

macan mutan berarti mutasi = I . Bila

dalam satu ,malai ada 2 raacam mutan

berarti mutasi = 2, demikian seterus-

nya. Untuk perhitungan selanjutnya de-

ngan menggunakan formula sebagai be-

rikut :•("

- Jumlah malai tanaman M2 =

Jumlah tanaman M2
J u m l a h m a l a i

Jumlah malai terroutasi

- Frekuensi mutasi klorofil =

Jumlah malai termutasl

Jumlah galur Hj

- Frekuensi mutan klorofil =

Jumlah mutan
Juinlah malai tan. M2

x 100%

Segregasi rasio (perimbangan segregasij =

Jumlah mutan ____

Jumlah tan. M2 dari malai yang termutasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan mutasi klo-

rofil pada tanaman M., Vianya tampak dua

macam bentuk mutasi, yaitu albina dan

xantha. Hasil perhitungan frekuensi p.-,-..

tasi pada Tabel 1 menunjukkan bahi.-u

semakin tinggi dosis pada varietas Se-

ratus Malam semakin tinggi frekuensi

mutasi kecuali pada dosis 0,5 kGy,

sedangkan pada varietas makin tinggi

dosis frekuensi mutasi semakin menurun.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat

GAUL CD yaag, ta.eayatak.an semakin tinggi

dosis makin banyak terjadi mutasi dan

jumlah tanaman M. yang banyak akan

memberikan gambaran frekuensi mutasi

atau mutan lebih baik. Ketidaks^suai^n

di atas mungkin disebabkan popuiasi

tanaman M. sehingga tidak memenuhi teo-

ri tersebut.

Segregasi rasio dari beberapa do-

sis pada varietas Seratus Malam dan

Cisadane dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari nilai segregasi rasio yang dipero-

leh dapat diduga jumlah sel genetis

berperan efektif-nya dengan mengguna-

kan Tabel BROCK (Tabel 3). Terlihat

pada dosis 0,2 kGy, jumlah sel genetis

berperan aktif (GECN) pada varietas Ci-

sadane telab ada yang mati satu. Akan

tetapi, pada varietas Seratus Malam

dengan dosis tertinggi 0,5 kGy jumlah

sel genetis berperan efektif-nya (GECN)

bafu berkxrca-nn, sedangkatt pada vaiMeras

Cisadafte dengan dosis 0,5 kGy bertambah

lagi jumlah sel yang mati.
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Dari hasil penelitian ini terlihat

bahwa makin banyak jumlah sel genetis

berperan efektif, semakin kecil peluang

terbentuknya mutan. TANAKA (6) menemu-

ko:i banyak mutan pada malai yang ter-

bentuk dari GECN yang rendah.

Dari varietas Seratus Malam yang

telah diradiasi dengan berbagai dosis

sinar gamma Co tersebut jumlah sel

genetis berperan efektif (GECN) berki-

sar 3 dan 2, sedangkan pada varietas

Cisadane berkisar 3, 2, dan 1. Dari

kenyataan di atas iradiasi pada dosis

0,3 kGy pada vavietas Seratus Malam

menurut teori BROCK (4) akan memerlukan

populasi M.2 hampir 2 x populasi M_ pada

iradiasi varietas Cisadane dengan dosis

yang sama. Sama halnya dengan iradiasi

Seratus Malam pada dosis 0,4 dengan 0,5

kGy atau iradiasi Cisadane 0,1 dengan

0,2 kGy.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa pada

iradiasi varietas Cisadane GECN-nya

lebih cepat menurun jumlahnya daripada

varietas Seratus Malam. Nampaknya sel

genetis pada varietas Cisadane lebih

peka terhadap radiasi sinar gamma Co

daripada sel varietas Seratus Malam.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa jumlah sel genetis

berperan aktif (GECN) pada pembentukan

malai padi setelah diradiasi ada 3 sel.

Iradiasi dapat menyebabkan terbu-

nuhnya sel tersebut sehingga makin

tinggi dosis makin kecil jumlah sel ge-

netis yang berperan efektif (GECN)-

Padi varietas Seratus Malam 1 ebii.

tahan terhadap radiasi sinar gamma Co

daripada varietas Cisadane.
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Tabel 1. Frekuensi mutasi, mutan, dan spektrum nutasi klorofil

Dos is

(kGy)

Seratus Malam

0,2

0,3

0,4

0,5

Cisadane

0 , 1

0,2

0 ,3

0 ,4

0,5

Mi

Jumlah malai/
galur

217

227

81

61

96

96

96

96

96

Jumlah malai/
tan.

10,633
11,577

5,690

4,992

3,178

9,184
7,476

4,752
5,520

M2

Spektrum

Albina

23

70

51

49

20

98

84

51

52

mutasi

Xantha

*

11

23

24

6

9

2

1

2

-

Mutasi

[tan.)

9

20

10

6

10

6

8

8

4

Mutan

(tan.),'

34

93

75

55

29

'100 "*

85

53

52

Frekuensi

Mutasi per
100 tan Mj

4,15
8,81

12,35

9,84

10,42

6,25
8,33
8,35
4,17

Mutan per
1000 tan. Mj

0,32
0,80

1,24

1,10

0,91
1,09
1,14

1,12
0,94



Tabel 2. Pendugaan GECN pada malai padi varietas Seratus
Maiam dan Cisadane

Dos i s

(kGy)

Seratus Malam

0 , 2

0 , 3

0 , 4

0,5

Cisadane

0 , 1

0 , 2

0 , 3

0 , 4

0,5

Jumlah

mutan

34

9 3

75

55

29

1U0

85

53

52

tan.M2

442

1020

748

491

331

574

623

396

230

Segregasi
rasio

0,08

0,09

0,10

0,10

0,09

0,17

0,14

0,13

0,23

Perkiraan
GECN

3

3

3

2

3

2

2

2

1

Tabel 3. Ukuran kerabat M2 pada segregasi rasio yang
berbeda dan kemungkinan terjadinya mutan ho-
mozigot

GECN

1

2

3

4

5

Perimbangan segregasi

Segregasi rasio

1/4

1/8

1/12

1/16

1/20

Ukuran

P2 = 0,

8,0

17,2

26,3

35,7

45,5

kerabat M2

90 P2 = 0,99

16,0

34,5

52,6

71,4

91,0
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D1SK.USI

SOBRIZAL :

Kenapa pada varietas Seratus Malam

tidak dilakukan iradiasi dengan dosis

0,i kGy ? Pada varietas Cisadane, ira-

diasi dengan dosis 0,1 kGy dapat menim-

bulkan frekuensi mutasi dan frekuensi

mutan cukup tinggi. Mohon penjelasan.

ITA DWIMAHYANI :

Dari hasil penelitian pendahuluan, pe-

ngaruh dosis 0,1 kGy pada tinggi ke-

cambab. tidak tampak, sedang dengan 0,2

kGy reduksi tinggi kecambah masih < 5%.

Oleh karena itu, pada Seratus Malatn

dosis 0,1 kGy tidak digunakan. Tinggi-

nya frekuensi mutasi pada Cisadane do-

sis 0,2 kGy perlu dipelaiari lagi meng-

ingat frekuensi mutannya yang rendah.

TITIN HERAWATI :

Dari hasil penelitian pada padi Seratus

Malam dan Cisadane GECN paling tinggi

3. Apakah dapat ditarik kesimpulan bah-

wa untuk semua varietas padi GECN ter-

tinggi 3 ?

ITA DWIMAHYANI :

Pada beberapa spesies diduga GECN dalam

?nberio antara 2 dan 10. Dari peneli-

Lian ini pada padi varietas Seratus

Malam dan Cisadane diduga GECN untuk

pembentuk satu malai paling tinggi 3,

tetapi tidak berarti bahwa GECN pada

semua malai padi paling tinggi 3, ber-

gantung pada tingkat perkembangan bakai

malai itu dalam embrio.

M.M. MITROSUHARDJO :

Anda mengemukakan bahwa radiasi dosis

tinggi dapat menyebabkan terbunuhnya

sel dan sel efektif menjadi turun efek-

tivitasnya. Akan tetapi, dalam hasil

penelitian ini Anda mergemukakan juralah

sel yang mati hanya satu sampai tiga.

Apakah kematian sel ini bukan kebetulan

karena selnya sudah mati sebelumnya ?

ITA DWIMAHYANI :

Benar, radiasi dosis tinggi dapat tne-

nyebabkan terbunuhnya sel sehingga sel

yang efektif berkurang jumlahnya dan

bukan berkurang efektivitasnya. Efek-

tivitas sel itu tetap, hanya jumlah sel

yang efektif yang berkurang. Kematian

sel ini bukan karena selnya memang

sudah mati, seperti terlihat pada Tabel

2. Jumlah sel yang berperan efektif

pada berbagai tingkat dosis tampak dari

setiap penambahan dosis, terjadi penu-

runan GECN sehingga dapat disimpulkan

bahwa berkurangnya GECN cersebut dise-

babkan oleh dosis iradiasi.
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REGENERASI PUCUK PADI PADA MEDIA BERKADAR GARAM TINGGI DARI KALUS
YANG DISINAR1

Dameria Hutabarat*

ABSTRAK

REGENERASI PUCUK PADI PADA MEDIA BERKADAR GARAM TINGGI DARI KALUS YANG DISINARI. Kalus padi berasal
dari mayang dengan panjans 0,5 hingga 3 cm, disinari dengan sinar gamma dosis 0, 20, dan 40 Gy, ditanam
pada media diferensiasi normal dan bergaram yang berkadar «ir laut 37,515. Kalus y>ng tidak dilincri
dapaC menghasilkan kalus berpucuk sebanyak 40% pada media normal dan 33,3% pada media bergaram. Dosis
sinar gamma 20 Gy merupakan dosis stimulasi. Kalus berpucuk yang terjadi menjadi 707. pada media
diferensiasi normal dan 55,3% pada media diferensiasi bergaram. Dosis radiasi 40 Gy menyebabkan
menurunnya jumlah rata-rata pucuk tiap kalus pada media diferensiasi bergaram, yaitu dari 2,1 pada dosis
0 Gy menjadi 1,2 pada dosis 40 Gy.

ABSTRACT

REGENERATION OF RICE SHQOTS ON SALT-STRESSED MEDIUM. BY IRRADIATION CALLUS CULTURE. Yovrag s p i k e l e t s
r i c e c a l l u s were exposed to 0 , 20, and 40 Gy of gamma-rays. Shoot regenerat ion were induced on normal
d i f f e r e n t i a t i o n medium and on 37,5% seawater d i f f e r e n t i a t i o n medium. The frequencies of tboot
regenera t ion were 402 on normal medium and 33,32 on seawater medium. A dose of 20 Gy was a stimulation
dose, shoot regenera t ion was r i sed up to 702 on normal medium and 55,3Z on seawater medium. A dose of 40
Gy induced decreasing the average number of shoot regenerat ion for every c a l l u s , from 2.1 on dose of 0
Gy became I.2 on dose of 40 Gy.

PENDAHULUAN

Teknik jaringan kultur dapat digu-

nakan sebagai pengujian mutan yang ber-

guna terhadap penyakit atau toleran-

si terhadap antibiotika, berbagai asam

amino dan garam. Untuk seleksi sel ta-

han garam, dalam penelitian yang di la-

kukan di sini digunakan penarabahan air

laut. Menurut YAMADA et_ al^. ( I ) , sel

toleran terhadap garam yang diseleksi

dari sel yang dibiakan dalam air laut,

lebih kuat dan mempunyai s i fa t -s i fa t

yang lebih khusus daripada sel yang

dibiakan hanya dalam larutan garam.

Kultur sel yang berasal dari mayang

memperlihatkan keiriampuan yang tinggi

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radias i , BATAN

dalam berdi 'si (2). Oleh karena

itu, di sii. -. m kalus yang ber-

asal dari maya ,,

YOSHIDA et̂  (3), mengatakan

bahwa kalus yang to L>.r an terhadap garam

inenghasilkan tanaman taban garam, atas

dasar totipotensi. Sehingga YOSHIDA me-

lakukan pengujian tahan garam pada

media kalus, sedangkan pada media di-

ferensiasi tanpa penambahan garam. Hal

ini berlainan dengan yang dilakukan

oleh WONG et al. (4) di mana ia melaku-

kan seleksi toleran terhadap garam pada

media diferensiasi. KUCHEREN1CO (5) me-

nerangkan bahwa tidak ada hubungannya

antara tanaman keseluruhannya dan kalus

terhadap toleransi pada garam, dan juga

perbedaan antara varietas yang toleran
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SI DANG KELOMPOK VI
— — — — — — — —

Kvtua. : NazifL MukmUah
: ltd Vwimhyani

PEMBICARA :

14.45 - 14.55 : Singgih Sutnsno (PAIR-BATAN, Jakarta)
Penandaan penggerek batang padi bergaris .Chilo
suppressalis Walker dengan 32p dan isotop stabil
rubidium untuk studi pola pemencaran. (P.33)

14.55 - 15.05 : Rosmiarty A. Wahid (PPTN-BATAN, Jakarta).
Mutasi lethal pada wereng coklat (Nilapar
lugens Stal) yang diiradiasi secara inter
Mutasi lethal pada wereng coklat (Nilaparvata
lugens Stal) yang diiradiasi secara interna.(P.34).

15.05 - 15.15 : K.S. Kusumahadi, dkk. (Fakultas Biologi Unas).
Kemandulan terinduksi penggerek batang tebu chilo

• auriciliuB (Dudgeon) akibat radiasi sinar'gamma.
1 (P.35) .

15.15 - 15.25 : Sakri Ischak Sastradihardja, dan Nani Kartini Hamid
(PAIR-BATAH, Jakarta). 3 2

-Memilih waktu yang efisien pemberian P untuk pe-
nandaan liana ganjur orseolia oryxae (Wood-Mason)
melalui tanaman padi. (P.36)

15.25 - 15.45 : Diskusi.

15.45 - 16.15 : Sidang Pleno Penutupan.
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dan peka tidak dapat terlihat pada

tingkatan kalus. Dalam penelitian yang

dilakukan di sini seleksi tahan garam

dilakukan pada media diferensiasi.

BAHAN DAN METODE

Padi yang digunakan berasal dari

galur 227/8. Galur ini dapat tumbuh de-

ngan baik sebagai padi sawah dan padi

gogo, di samping mempunyai hasil

panen tinggi.

i- detvgaw ̂ atvjang 0,5 CM.

hingga 3 cm disterilkan dengan sodium

hipoklorit 1,1% ditambah beberapa tetes

tween, dikocok selama 20 menit, kemudi-

an dibilas dengan air steril tiga kali.

Media kalus yang digunakan adalah Mura-

shige dan Skoog (M.S.) ditambah yeast

ekstralc 1,5 g/L, Casein hydrolyzate 1,5

g/L, 2-4 D 2 mg/L. Seminggu setelah

mayang berada dalam media kalus, kalus

yang terjadi disinari dengan sinar gam-

ma Co dosis 0, 20, dan 40 Gy. Sesudah

disinari kalus dipindahkan ke dalam

media diferensiasi. Media diferensiasi

normal digunakan M.S. ditambah Casein

hydrolyzate 1,5 g/L, Yeast ekstrak 1,5

g/L, Kinetin 10,8 mg/L, NAA 0,37 mg/L.

Untuk media diferensiasi bergaram, di-

beri penambahan air laut 37,5% sesuai,

seperti yang dilakukan oleh YAMADA (1).

Kalus berada dalam media diferensiasi

selana 4 minggU, kemudian pucuk yang

terbentuk dipindahkan ke dalara media

basal sehingga terbentuk tanaman yang

siap untuk ditanam di luar tabung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayang padi yang ditanam pada me-

dia kalus mulai meiabentuk kalus 4 hari

sejak ditanam. Seminggu sesudah di-

tanam kalus yang sudah dihasilkan sudah

cukup banyak, kemudian disinari. Se-

sudah kalus disinari kemudian dipin-

dahkan ke dalam media diferensiasi. Pu-

cuk mulai terbentuk satu minggu sesudah

kalus berada pada media diferensiasi.

Pucuk yang terjadi pada media diferen-

siasi bergaram sesudah 2 minggu mulai

ada yang mati, berubah warna menjadi

coklat tua. Walaupun demikian, pucuk-

pucuk ini tetap dibiarkan pada media

tersebut selama 4 minggu sebagai selek-

si terhadap tolerarisi garam.

Dari Tabel 1 dapat terlihat bahwa

tidak semua kalus dapat menghasilkan

pucuk. Kalus yang tidak disinari dan

ditanam pada media diferensiasi normal

hanya 40% yang menghasilkan pucuk.

Terbentuknya pucuk dapat distimulasi

dengan sinar gamma dosis 20 Gy, dapat

mencapai 70%. Demikian pula pucuk yang

teriadi pada media diferensiasi ber-

garam, dari 33,3% tanpa penyinaran

menjadi 55,3% dengan pemberian sinar

gamma dosis 20 Gy. Pada dosis radiasi

40 Gy dan 0 Gy, jutnlah kaJus yang ber-

pucuk hampir tidak ada perbedaannya.

Perbedaan dari keduanya terletak pada

rata-rata jumlah pucuk dari tiap kalus,

772



seperti terlihat pada Tabel 2.

Dosis 0 Gy rata-rata menghasilkan 2,\

pucuk setiap kalus, sedangkan dosis 40

Pengunaan air laut.37,5% pada me-

dia seleksi, berdasar penelitian yang

telah dilakukan oleh YAMADA (1). Kadar

Tabel 1. Jumlah kalus yang menghasilkan pucuk dari kalus
yang ditanam pada media diferensiasi

Dosis Jura1 ah
radiasi kalus

(Gy)

Jumlah kalus berpucuk yang dihasilkan

Media selsksi normal Media seleksi bergaram

Jumlab kalus
berpucuk

Jumlah kalus
berpucuk

0
0
20
20
40
40

25
24
17
47
34
58

10

12

14

40

70

41,2

8

26

20

33,3

55,3

34,4

Tabel 2. Jumlah tanaman yang dikeluarkan dari tabling

Dosis Jumlah
radiasi kalus
(Gy) berpucuk

Jumlah tanaman yang dikeluarkan

Tanaman normal Tanaman tahan garam

Jumlah rata-rata Jumlah rata-rata
seluruhnya tiap kalus seluruhnya tiap kalus

0
0
20
20
40
40

10
8
12
26
14
20

44

55

62

4,4

4,6

4,4

17

72

24

2,1

2,8

1.2

Gy rata-rata Rienghasilkan 1,2 pucuk.

Pada kalus yang ditanatn pada media

diferensiasi normal, dosis radiasi 20

Gy hampir tidak menyebabkan stimulasi

dalam jumlah rata-rata pucuk tiap ka-

lus, sedikit stinulasi terjadi pada

media diferensiasi bergaram.

air laut 37,5% merupakan kadar terting-

gi di muna sel mas in dapat membpntuk

pucuk. Jumlah garam yang terdapat pada

air laut 37,5% adalah 1,285%. WONG (6)

mendapatkan pucuk tanaman padi yan>;

tahan gararn pada penggunaan NaCl \%

sebanyak 1,96%. Jelas hasil itii sangat
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rendah bila dibandingkan dengan hasil

pada penelitian yang dilakukan di sini,

yaitu 33,3%. YA11ADA (l) mendapatkan 6

pucuk tanaman tahan garam yang dise-

ieksi pada media kalus berisi 37,5% air

IHUL. la tidak menyebutkan jumlah kalus

yang digunakan sehingga tidak dapat

diketahui persentasinya. Kemampuan ber-

diferensiasi pada media diferensiasi

normal yang dicapai oleh WONG (6), ada-

lah 38,3. Hasil ini hampir sama dengan

hasil yang dikemukakan di sini, yaitu

40% (Tabel 1).

Menurut CHEN, et al, yang dikutip

oleh WOO, et al, (7), kalus tembakau

dapat tumbuh lebih baik pada media

berisi air laut daripada media berisi

NaCl murni. Mereka menyimpulkan bahwa

penyerapan ion Mg++, K+, dan Ca++ yang

terdapat pada air laut mengurangi tok-

sisitas ion Na+ pada penggunaan NaCl

sebagai seleksi tahan garam.

Menurut MOELJOPAWIRO dan IKEBASHI

yang dikutip oleh WONG (6) mengatakan

bahwa toleransi terhadap NaCl pada

tanaman padi dipengaruhi oleh banyak

gen. Wong (8) mengatakan bahwa tanaman

tahan garam yang dihasilkan menurut

cara yang dikemukakan di sini adalah

heterojigot dan tidak murni. Tananan

berikut akarnya yang toleran garam da-

pat menurunkan tananan yang tidak tole-

ran bahkan lebih p'eka dari varietas

induknya. Dengan dernikian, untuk menda-

patkan tanaman toleran garam dengan

cara tersebut di atas masih harus di-

lanjutkan lagi dengan penyeleksian be-

berapa generasi berikutnya.
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DISKUSl

DYAH WIDIASTOETY :

Apakah penambahan air laut tidak me-

ningkatkan kadar hara dalam medium tum-

buh yang biasanya harus tepat penggu-

rwannya sehingga dapat berakibat toksik

bagi pertumbuhan jaringan ?

DAMERIA HUTABARAT :

Tujuan seleksi metnang untuk padi tahan

toksik yang disebabkan kelebihan unsur

hara dalam medium.

ROSMIARTY A. WAHID :

Menurut literatur yang saya ketahui,

radiasi terhadap kalus belum memberikan

hasil positif (mapan) yang dapat dian-

dalkan.

1. Bagiamana informasi yang Anda keta-

hui sehingga memberikan motivasi pe-

nyinaran pada tingkat kalus ?

2. Bagaimana pengamatan Anda mengenai

efek radiasi pada jaringan kalus/ra-

diosensitivitasnya dibanding radiasi

pada biji ?

. Apakah ada pemikiran untuk radiasi

dalam bentuk sel tunggal (bukan ja-

ringan) karena sudah. jelas lebih

efektif ?

DAMERIA HUTABARAT :

. Pada tingkat kalus, terdapat sel

aktif dalam proses pembelahan yang

sangat banyak. Sel dalam keadaan ini

paling peka terhadap sinar gamma.

. Inisial sel pada padi hanya ada 2

atau 3. Oleh karena itu, bila kalus

berasal dari mayang yang diiradiasi

pada stadia biji, mempunyai perbeda-

an tidak nyata dengan kontrol.

3. Ada, hanya saat ini belum memungkin -

kan mengingat kemampuan dan fasili-

tas.

NANI HERMIATI A. :

Anda mengatakan bahwa ketahanan terha-

dap kadar garam tinggi ditentukan oleh

jumlah gen (poligenik) sehingga pene-

litian ini perlu diulang-ulang. Apa

maksud diulang-ulang tersebut ? Biasa-

nya suatu karakter yang ditentukan oleh

banyak gen, hubungannya dengan selek-

si yang harus dilakukan pada generasi

lanjut (heritabilitas) rendah.

DAMERIA HUTABARAT :

Anda benar. Kesalahan terletak pada

bahasa Indonesia yang kurang baik.

Terima kasih atas koreksi Anda.

M.M. MITROSUHARDJO :

Dengan mengiradiasi kalus diharapkan

akan diperoleh jenis tanaman yang lebih

baik, tetapi menggunakan biaya mahal.

Apakah Anda mempunyai harapan yang cu-

kup menggembirakan pada hari depan

tentang aspek ekonomi keberhasilan pe-

nelitian Anda ?

DAMERIA HUTABARAT :

1. Pengujian in vitro relatif lebih mu-

rah dan efisien dibandingkan pengu-

jian in vivo.

2. Saya sangat optirais mengenai hal ini.
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MURHAYATI HAKLM : gi dengan cara iradiasi kalus ini,

Upaya mencari varietas toleran garam terutama untuk kacang-kacangan.

ini tampaknya sangat penting, tetapi DAMER1A HUTABARAT :

saya belum mengetahui apakah sudah 1. Belum ada uji coba di lapangan kar.:••

.ida uji coba di lapangan ? n a penelitian ini baru pada tah-.p

Saya ingin menyarankan agar dicari awal.

pula varietas-varietas yang toleran 2. Saran Anda sangat bermanfaat bagi

kemasaman tinggi dan aluminium ting- saya. Terima kasih.
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DIFERENSIASI KALUS, LADA (Piper nigrum W DARI BUI YANG DISINARI DENGAN SINAR
GAMMA

Ishak*, dan Dameria Hutabarat*

ABSTRAK

DIFERENSIASI KALUS LADA (Piper nigrum I.) DARI B U I YANG DISINARI DENGAN SINAR GAMMA. Diferensiasi
kalus lada dapat berhasil dari kalus yang didapat akibat biji yang diradiasi dengan dosis 25 dan 50 Gy,
dan ditanam pada media M.S. ditambah NAA I ppm dan 2-ip 0,5 ppm. Biji lada yang diradiasi dengun dosia
25 Gy, akarnya cumbuh normal, tetapi pada tempat di mana seharusnya tumbuh, terbentuk kalus. Pada
biji yang diradiasi dengan dosis 50 Gy, baik akar maupun pucuk tidak terbentuk, yang Cerjadi hanya
kalns. Kalus menghasilkan pucuk setelah ditanam pada media diferensiasi yang terdiri dari MS ditarobab
2-ip 1 ppm dan Kinetin 2,5 ppm.

ABSTRACT

SHOOT REGENERATION OF CALLUS CULTURE FROM IRRADIATED SEED OF Piper nigrum L . BY GAMMA RAYS. Shoot
regeneration was obtained from callus that induced by irradiated seed vith 25 and 50 Gy ot gamma-rays
and then on M.S. medium containing NAA 1 ppm and 2-ip 0.5 ppm. I r r ad i a t ed seed with a dose of 25 Gy
produced normal root and fa i led to produced shoot , but ra i sed c a l l u s . I r r ad i a t ed seed with a dose of 50
Gy produced c a l l u s only. Shot d i f f e r e n t i a t i o n occured a f t e r the ca l lu s were cul tured on M.S., medium
conta ining 2- ip I ppm and Kinetin 2.5 ppm.

PENDAHULUAN

Kematnpuan regenerasi tanaman pada

kultur jaringan merupakan unsur penting

dalam bioteknologi untuk memanipulasi

dan memperbaiki tanaman. Kalus lada

mudah didapat dengan menanam daun pada

media MS modifikasi (1). Akan tetapi,

untuk mendapatkan pucuk dari kalus i tu

hingga saat ini belum berhasi l .

Dosis sinar gamma 10 dan 25 Gy da-

pat merangsang pertumbuhan pucuk dan

tunas pada kultur jaringan pisang (2) .

Dari penelitian yang sudah dilakukan

(3) , sinar gamma dosis 10 Gy pada kalus

lada dapat merangsang pertumbuhcin dan

sintes is protein, hal ini penting untuk

menunjang diferensiasi . Berdasarkan se-

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi , BATAN

mua i n i , sudah dilakukan penyinaran

kalus lada dengan dosis 10, 20, 30, dan

40 Gy. Sesudah dis inar i kalus ditanam

pada media diferensiasi MS ditambah

kombinasi zat tumbuh IAA, NAA, dan BAP,

masing-mas ing dengan konsentrasi antara

] hingga 3 ppm. Tidak ada pucuk yang

terbentuk dari kalus tersebut. Pada

penelitian yang dikemukakan di s i n i ,

dilakukan penyinaran pada b i j i lada de-

ngan dosis 25 dan 50 Gy.

BAHAN DAN METODE

Biji lada varietas Bulok Belatung

yang baru dipetik dari pohon dis inar i

dengan sinar gamma, dengan dosis 0, 25,

dan 50 Gy. Sesudah dis inar i epikarp dan

mesokrap dibuang karena pada bagian ini
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terdapat spora dari Glomerella cingula-

ta. Spora ini sebetulnya merupakan sutn-

ber enzim fenolase yang memegang pe-

ranan dalam penghitaman biji dengan

mengoksidasikan fenol yang dihasilkan

biji (A). Biji disterilkan dengan so-

dium hipoklorit 1,2% dan dibilas de-

ngan air steril sebanyak 3 kali. Kemu-

dian ditanam pada media Murashige dan

Skoog (M.S.), ditambah NAA 1 ppm dan

2-ip 0,5 ppm. Kalus yang dihasilkan

oleh biji yang diradiasi dipindahkan ke

dalam media yang terdiri dari M.S.

ditambah 2-ip I ppm dan Kinetin 2,5

ppm, diberi cahaya 12 jam dan gelap 12

jam, sedang suhu 25 C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biji baru tumbuh lima puluh ha-

ri sesudah ditanatn. Biji yang tidak di-

sinari tumbuh normal menghasilkan pucuk

dan akar. Pada biji yang disinari de-

ngan dosis 25 Gy akar tumbuh normal,

tetapi pada tempat di mana pucuk

seharusnya tumbuh, terbentuk kalus

(Gainbar I). Pada biji yang diradiasi

Gambar 1. Pertumbunan biji lada yang disinari
dengan dosis 25 kGy. (pembesaran •»•
6 kali) ""
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dengan a. A is 50 {• -.,••. K .ikar maupun

pucuk tidak terbentuk, yang terjadi

hanya kalus (Gambar 2 ) . Ptrtumbuhan bi-

n;ifi dengan dosis 50 G'y menghasilkan 3

pucuk (Gambdr'i).

Pueuk-pucuk yang dihasilkan ini

Gambar 2.

Pertumbuhan biji lada yang disinari
dengan dosis 50 kGy (pembesaran +
11 kali)

Gambar 3.

Tiga buah pucuk dari kalus berasal
dari biji yang disinari dengan do-
sis 50 Gy

ji yang disinari sangat lambat, empat

bulan sesudah ditanam, panjang batang

dari biji yang disinari 25 Gy baru

mencapai 1,2 cm demikian pula dengan

pertumbuhan kalusnya. EmpaC bulan sesu-

dah biji ditanam, kalus yang dihasil-

kan dipindahkan ke media diferensiasi

yang terdiri dari M.S. ditambah 2-ip I

ppm dan Kinetin 2,5 ppm. Satu dari

beberapa kalus yang terbentuk pada bi-

ji yang disinari dengan dosis 25 Gy,

menghasilkan serumpun pucuk. Sedangkan

satu kalus berasal dari biji yang disi-

jelas berasal dari satu sel karena ber-

asal dari kalus sehingga dapat menurun-

':an tanaman yang genetiknya berubah

(5). Hal ini berLainan bila pucuk yang

terjadi berasal dari jaringan meristeni,

seperti pada kentang (6), pucuk meri.s-

tem bt'rasal dari bebcrapa sel sehingga

hal ini mengak i bat kun terjadinya tan.im-

an kimer ik.

Menurut JOSE dan SHARMA (7), ta-

naman lada secara anatomis digolongkan

da lam tanaman primitif. Hal ini dapar

menunjang meng.ip.; dosis 25 Gy pada b i i I
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lada sudah menyebabkan kelainan tumbuh.

Bila dibandingkan dengan biji padi, LD

100-nya adalah 300-400 Gy (8). LD 50

untuk akar dari stek yang diradiasi

adalah kurang dari 12,5 Gy untuk lada

varietas Panniyur, dan untuk lada va-

rietas Kottanadan antara 25 hingga

50 Gy (9).

KESIMPULAN

I. Radiasi sinar gamma dosis 25 dan 50Gy

pada biii lada dapat menimbulkan

kalus.

2. Kalus yang terjadi dapat berdiferen-

siasi menghasilkan pucuk pada me-

dia MS ditambah 2-ip I ppm dan Kine-

tin 2,5 ppm.

3. Radiasi sinar gamma menghambat per-

tumbuhan biji lada.
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DISKUSI

SINGGIH SUTRISNO :

Perbedaan radiosensitivitas yang besar

antara lada dan padi apakah disebabkan

• ieh perbedaan jumlah kromosom yang be-

sar atau faktor lain ?

ISHAK :

Jumlah kromosom padi : 2n = 24, jumlah

kromosom lada : 2n = 52. Dosis letal

padi adalah 300-400 Gy. Perbedaan radi-

osensitivitas yang besar kemungkinan

karena anatomis tanaman ini digolongkan

dalam tanaman primitif.

T. SUGIYANTO :

Penelitian ini tentunya menuju ke perau-

liaan tanaman. Apakah hasil penelitian

Anda dapat langsung ditanam di lapangan

atau masih melalui beberapa tahapan

lagi ?

ISHAK :

Hasil penelitian ini baru raencapai ter-

bentuknya pucuk, belum dikeluarkan dari

tabung dan masih memerlukan beberapa

tahapan lagi.

NURHAYATI HAKIM :

Saya ingin menyarankan agar dicari pula

varietas-varietas yang toleran kemasa-

man tinggi dan aluminium tinggi dengan

cara iradiasi kalus ini, terutama untuk

kacang-kacangan.

ISHAK :

Saran Anda sangat bermanfaat. Terima

kasih.



PENANDAAN PENGGEREK BATANG PADI BERGARIS Chih supprcsmlis WALKER DENGAN
3 2 P DAN ISOTOP STAML RUBIDIUM UNTUK STUDI POLA PEMENCARAN

; i n^p.ih Sut r i sno*

ABSTRAK.

•PENANDAAN PENCGFREK HATANG PADI BEKGARIS chili suppressalis WALKER DENGAN
32„

STAB1LP DAN ISOTOP

RUBIDIUM UNTUK STUDI POI.A PEMENCARAN. N g e n g a ^ C . suppressalis diberi tanda dengan isotop P dan isotop

stabil rubidium melalui pomberian l a r u m n P pada media makanan alami untuk studi pola pemencarar..

Selain itu, ngengat C. suppressalis diberi tanda dengan cara perendaman kepompong yang berumur lima hari

dalam larutan P. NgengJt yang diberi tanda dengan P dicacah dengan pencacah GM dan pencacah

sintilasi pad.it sedanp, ngengat yang diberi tanda dengan rubidium dicacah dengan dua cara, yaitu atomic

absorption spectrophotometry (aas) dan analisis pengaktifan netron (naa) dengan multichannel analyzer.

Hasil cacahan ngengat dengan alat pencacah sintilasi padat ialah 33048 cpm dan 53964 cpm masing-masing

pada dosis perlakuan P 50 uCi/50 ml dan 100 uCi/50 ml. Radifjaktivitas tertinggi dari ngengac yang

berasal dari perendaman kepompong selama 24 jam dalam larutan P ialah 222 cpm dengan alat pencacah GM

p,i<J;i dosis perlakuan 115 uCi/ml. Hasil c.icahan ini masih terlalu rendah karena hanya sekitar enam kali

cacahan latar belakang alamiah. Perendarann dengan rubidium pada dosis 100 mg/50 ml cukup baik untuk

penandaan ngengat C. suppressalis karena h.isil cacahannya sudah cukup tinggi lebih dari sembilan kali

carahan kontrol, yaitu nasing-mas ing herturut-turut 0,27 ug dan 0,28 ug pada analisis dengan aas dan

n.-u. Hini'l imin.isi P ngengnt C. supprrss.-il is sebes,ir50Z dic.ip.-ii pada ngengat setelah berumur 7 hari

bilj ngeng.-it dipelil.ara pada temper. itnre 17 C. Bila ngengat d i pel ihar.i pada temperature kamar, maka

subelum biue1iminasi I' mencapai sebes.ir r>0% ngengat sudali maii. Tujuan penelitian ini ialah untuk men-

diipat kan tcknik pcn.in<t.i,Hi c. suppres;;ji is y;1»fi tt-rbaik untuk sni'li peim-ncaran..

ABSTRACT

LABELLING OF STRIPPED RICE STEM BORER C.suppzessalis WALKER WITH 32P AND STABIL ISOTOPE RUBIDIUM TO
STUDY DISPERSAL PATTERN. C. suppressalis moths were labelled with P and stabil isotope rubidium by
adding those solution in their natural diet to study dispersal pattern. Instead of that the moths were

labelled by dipping the pupae five days of age in the P solution. P labelled moths were counted with

GM Counter and solid scintillation counter. While the moths which have been labelled with rubidium were

assay e.g. by atomic absorbtion spcrtrophotometry (aas) and by neutron activation analysis using

multichannel analyzer. By using solid scintillation counter the activity of P labelled months were

found 33048 cpm and 53964 cpm of each which were treated with 50 uCi/50 ml and 100 uCi/50 ml of P. The

highest radioactivity of the mothoriginn!ly from dipping of pupae for 24 hours in P solution was 222

cpm by using GM counter with a dose of 115 uCi/ml. This was still too low radioactivity since only

around six time of background. Labelling with rubidium with a dose of 100 rog/50 ml was good enough for

labelling of the moths bncause their radioactivity were high enough about nine folds of background, the

radioactivity wero 0.27 ug and 0.28 uj; rrspectivel1y analyzed with aas and naa. P bioelimination of

the- moths as much an 50% to be found after the moths 7 days of age if they are reared at I7°C. If the

moths reared at room temperature before ubt.lining the 50? of P bioelimination the moths will die. The

purpose of this experiment is to obtain the best technique for labelling c. suppzessalis to study

dispersal.

PENDAHULUAN

Prnggrrok b;it;mg pndi bergaris C.

suppressalis, seperti penggerek pudi

y;mg 1 ui n mcnyor.-jng tanaman padi sejak

cl i posomaian s.impai panen. Potiyebar-

•'"i penggoruk ha tang pndi bergaris di

* I'usat Aplikasi Isotop dan Kadiasi, HATAN

Indonesia sangat luas. Menurut SIWI, S.

(J) penyebaran c.suppressalis di Indo-

nesia, meliputi daerah-daerah Jawa Ba-

rat, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Su-

lawesi Selatan, dan Bali. Penggerek ba-

tang padi bergaris C.suppressalis baru

perlama kali dilaporkan terdapat di

Bali pada tahun 1977 (2). Untuk memper-
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tahankan eksistensinya serangga cen-

derung melakukan pemencaran sehingga

sering ditemukan timbulnya hama yang

berpindah-pindah dari suatu daerah ke

daerah lain.

Dengan melakukan percobaan secara

empiris yang dihubungkan dengan model

matematika, maka dapat diketahui pola

pemencaran dari penggerek batang padi

bergaris C. suppressalis. Menurut SUN-

JAYA (3) pemencaran populasi ialah per-

gerakan individu-individu ke dalam dan

ke luar populasi atau habitat populasi-

nya. Gerakan metnencar ini biasanya ber-

langsung secara lambat dan jarak yang

dapat dijangkau oleh suatu individu se-

lama hidupnya ialah relatif pendek. Na-

mun, hasil kuraulatif dari jarak jangkau

yang pendek yang dapat ditempuh, akhir-

nya akan menjadi nyata pula setelah

periode tertentu. Lebih-lebih dalam hal

ini disengaja atau tidak manusia dapat

membantu proses pemindahan itu, maka

jarak yang dapat dijangkau akan lebih

jauh dan berlangsung lebih cepat.

Definisi mengenai konsep pola pe-

mencaran populasi berbeda-beda dari ba-

nyak ahli. Namun, pada umumnya para ahli

dapat menerima konsep bahwa pemencaran

populasi adalah gerakan individu di

dalam habitatnya. Pola pemencaran popu-

lasi serangga ada 3 macam, yaitu pola

pemencaran populasi secara acak, homo-

gen, dan pola pemencaran populasi tidak

teratur (4).

Radioisotop telah terbukti merupa-

kan sarana yang sangat baik untuk mem-

pelajari ekologi beberapa serangga pen-

ting. SMITTLE (5) telah berhasil mempe-

lajari migrasi dan pola pemencaran kutu

ternak Aniblyoima americanum L. dengan

menggunakan serangga yang diberi tau-
59

da dengan isotop Fe. BAILEY et al.(6)
32

menggunakan P dalam mempelajari pe-

mencaran populasi lalat ternak Stomoxys

calcitrans L.

Isotop stabil rubidium (Rb Cl) da-

pat digunakan untuk penandaan vektor

virus tanaman jagung Graminella nigri-

frons dan mudah dideteksi dengan atomic

absorbtion spectrophotometry dan X-ray

fluorescence (7).

Penggerek batang padi bergaris C.

suppressalis kemungkinan besar dapat

diberi tanda dengan rubidium yang kemu-

dian dapat dideteksi dengan kedua ins-

trumen tersebut di atas atau ditembak

sinar netron di dalam reaktor dan dide-

teksi dengan analisis saluran ganda.

Penandaan serangga yang cukup mu-

dah dalam pelaksanaannya ialah penan-

daan dengan cara perendaman pada larut-

an radioaktif (8), radioisotop dapat

masuk ke dalam tubuh serangga melalui

kutikula, antarruas tubuh, saluran ke-

lamin, dan saluran pencernaan (9). Tu-

juan penetitian ini ialah untuk menda-

patkan teknik penandaan G. suppressalis

yang terbaik untuk mempelajari pola pe-

mencarannya.
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BAH AN DAN METODE HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangga yang digunakan dalam pe-

nelitian ini dipelihara dengan meng-

gunakan media alami bibit padi umur 1

minggu. Ngengat C. suppressalis diberi
32

tanda dengan iso'cop P dan isotop sta-

bil rubidium melalui pemberian larutan
32

P pada media makanan alami. Selain

icu, ngengat C.suppressalis diberi tanda

dengan cara perendaman kepompong yang
32

berumur lima hari dalam larutan P.
32

Ngengat yang diberi tanda dengan P

dicacah dengan pencacah GM dan pencacah

sintilasi padat (8). Sedang ngengat

yang diberi tanda dengan rubidium di-

cacah dengan atomic absorbtion spectro-

photometry (aas) dan analisis pengak-

tifan netron (naa) dengan multychannel

analizer.
32

Dosis P yang diberikan melalui

bibit padi ialah 50 uCi/50 ml dan 100
32

uCi/50 ml. Sedang dosis P yang digu-

nakan untuk peredaman kepompong ia-

lah 25 uCi/ml, 50 uCi/ml, 75 uCi/ml,

100 uCi/ml, dan 125 uCi/ml. Dosis rubi-

dium stabil yang diberikan melalui bi-

bit padi ialah 5 mg/50 ml, 10 mg/50 ml,

15 mg/50 ml, 20 mg/50 ml, 50 mg/50 ml,

dan 100 mg/50 ml.
32

Bioeliminasi P dari ngengat ber-

tanda diamati pada temperatur kamar dan

tcmperatur 17 C, setiap hari ngengat

dicacah dengan pencacah sintilasi cair.

Percobaan diranc.ing tnenurut rancangan

acak lengkiip dengcin t iga ulangan perco-

Iman .

Hasil cacahan tertinggi dari nge-

ngat yang beradal dari perendaman ke-

pompong selama 24 jam dalam larutan
32

P ialah 222 cpm dengan alat pencacah

GM pada dosis perlakuar 125 uCi/ml

(Tabel 1). Hasil cacahan ini masih

terlalu rendah karena hanya sekitar

enam kali cacahan latar belakang ala-

miah. Hasil cacahan tersebut kemungki-

nan besar masih dapat ditingkatkan bila
32

larutan P dicampur dengan zat kimia
DMSO yang bersifat tinggi daya penetra-

32
sinya sehingga P dapat ikut terbawa

tubuh serangga. Pada teknik perendaman
32

kepompong dengan larutan P bila peng-

gunaan DMSO metnang sangat efektif dalam
32

penandaan P, maka yang paling ideal

ialah teknik perendaman + DMSO ini ka-

rena paling praktis dan cepat dideteksi

dengan pencacah sintilasi cair, sinti-

lasi padat maupun pencacah GM. Namun,

hal ini masih memerlukan percobaan le-

bih lanjut.

Penandaan dengan isotop stabil ru-

bidium pada dosis 100 mg/50 ml cukup

baik untuk penandaan C.suppressalis ka-

rena baik pada analisis dengan aas mau-

pun naa cukup tinggi, yaitu setnbilan

kali dengan kontrol masing-mas ing ana-

lisis memberikan hasil 0,27 ug dan 0,25

ug (Tabel 2). Analisis dengan naa ku-

rang praktis dan lebih lama prosedur

kerjanya dibandingkan dengan analisis

aas karena sangat bergantung pada be-

kerjanya reaktor dan menunggu waktu
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pendinginan isotop yang akan diperiksa. pemencaran populasi C.suppressalis pada

Penandaan C.suppressalis yang ter-
32

baik ialah bila menggunakan P yang

diberikan melalui media makan bibit pa~

di, deteksinya lebih cepat jika diban-

uingkan dengan yang lain karena dapat

dicacah tanpa pemrosesan awal dan hasil

cacahannya cukup tinggi, yaitu 53964

cpm pada dosis 100 uCi/50 ml (Tabel 3).
32

Bioeliminasi P ngengat C.suppxe-

ssalis dapat dilihat pada Tabel 4. Eli-
32

minasi P sebesar 50% yang disebabkan

oleh waktu paruh P dan oleh eliminasi
32

P secara fisiologi dicapai setelah

ngengat berumur 7 hari bila ngengat di-

pelihara pada temperatur 17 C. Waktu 7

hari ini disebut T ^ efektif (wak-

tu paruh efektif). Dengan menggunakan

rumus, seperti tersebut di bawah ini

dapat diketahui waktu paruh biologi P

dari ngengat c- suppressalis.

efektif biologi

T 'i efektif dikctahui dari hasil per-

cobaan, yaitu 7 hari, waktu paruh fi-

sika 14,3 hari sehingga X -2 biologi

dapat dihitung, yaitu 13,5 hari. Nge-

ngat yang dipelihara pada temperatur

kamar tidak dapat; diketahui waktu paruh
32

biologinya karena waktu paruh P efek-

tif tidak dapat diketabui dengan per-

cobnan etnpiris berhubung sudah mati

sebelum waktu paruh efektif diketahui.

Dalam penelitian serangga bortanda di

lapang pada umumnya dan penelitian poly

khususnya mutlak perlu diketahui bio-
32

eliminasi P dari ngengat tersebut

sehingga perkiraan kadar radioaktivitas

ngengat bertanda yang ditangkap dari

lapang dapat diketahui.

KESIMPULAN

Cara penandaan ngengat C. suppre-

ssalis yang terbaik ialah melalui pem-
32

berian P pada media makan alami bibit

padi karena dapat tnemberikan hasil ca-

cahan yang cukup tinggi dan lebih cepat

waktu yang diperlukan dalam analisisnya

dibandingkan dengan penandaan dengan

isotop stabil rubidium.

V/aktu paruh biologi ngengat C.sup-
32

pressalis bertanda P tidak dapat di-

ketahui bila ngengat dipelihara pada

temperatur kamar. Namun, bila ngengat

bertanda tersebut dipelihara pada tein-

peratur 17 C, maka waktu paruh biolo-

gi dapat diketahui karena waktu paruh

efektiF dapat diketahui secara perco-

baan empiris sebelum ngengat mati.
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Tabel 1. Masil cacahan ngengat C. suppressalis dengan pencacah
GM pada penandaan dengan perendaman kepompong di dalam
larutan fosfor radioaktif

No.

1

2

3

4

5

6

Perlakuan
(MCi/ml)

Latar belakang alamiah

25

50

75

100

125

CPM dari ngengat yang
berumur satu hari

33

182

189

189

202

222

Tabel 2. Penandaan ngengat c. suppressalis dengan rubidium
(Rb) yang dianalisis dengan atomic absorbtion spec-
trophotometry (aasj dan analisis pengaktifan neu-
tron (naa) dengan multychannel analyzer

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Perlakuan

(mg/50 ml)

Kontrol

5

10

15

20

50

100

Standar 5 ug

Standar 10 ug

Standar 0,1 ug

Standar 0,2 ug

Kandungan

aas

Cug)

0,01

0,01

0,03

0,04

0,05

0,06

0,27

-

-

0,1

0,2

rubidium

naa

(wg)

0,01

0,03

0,05

0,09

0,14

0,15

0,25

0,47

0,94

-

-
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32
label 3. I'enandaan ni'.eiu'.at C suppressalis dengan P melalui

peiiiberii'ii makan larva ins tar terakhir dengan bibit
i>;idi yanj; diberi 1 a rut an "^P diukur dengan alat pen-
(."iic.jh siiiti.lasi padat

'erJakuan

i.atar belakaiu; alamiah

^50 pCi/2b(J ml
50 jiCi/50 ml

SOU pCi/250 m\
JUO jiCi/SU ml

RadioaktJvitas ngengat pada
hari pevtaina (cpm)

1765

33048

53964

Tabel 4. Hioelimina.si ' ~P c. r.upprGssalis yang diberi tanda
dt.-ngan '"!' 50 jiCi/5U nil, radioaktivitas dicacah de-
ni;an alat pencacah sintiLasi cair

Ulangan
percoba-

Kondisi
tempera-
tur pcr-
cobaan

cpm pada hari ke

3 4 5 10

17 11373 9651 8721 8221 8126 6560 6320 6099 5516 5456
(100%) (85-,) (77%) (72%) (71%) (58%) (56%) (54%) (49%) (48",.)

4276 3970 3640 3509 3449 3176 3002 -
(100%) (9 3",,) (85%) (82%) (81%) (74%) (70%)

0112 7463 6396 5244 4604 4532 4460 -
(100%) (8.!1:.) (70%) (58%) (51%) (50%) (49%)

tempe-
ra tur
kainar

(

1

(

5379
i(H)%)

2911
100%)

S!)53

3679
((>«'',)

31 i»i>y
(3f)';,)

8903 6533

I.I'. 22 1!) 15 21 24 26 23 22

c a c n . i i n \v-r n c i i i t

J a t . - M i j c J a ! ; i j ! ; a l a . ' n ' a h
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32T

DISKUSI

ROSMIYATI WAHID :

1. Mengapa penandaan dengan ~"̂ P lebih

baik dibandingkan dengan rubidium ?

Apa parameternya ?

2. Sejauh mana NAA dilakukan di Indone-

sia ?

Penandaan serangga
32

SINGGIH SUTRISNO :

C. suppressalis

dengan ^ P lebih baik dibandingkan

dengan rubidium karena waktu yang

diperlukan untuk analisis lebih ce-

pat karena tanpa preprocessing sam-

ple . Alasan yang lain ialah lebih

praktis dan mudah dideteksi karena
32
P merupakan pemancar beta kuat,

yaitu 1,7 1 Mev.

2. NAA di Indonesia masih terbatas

pemakaiannya karena teknik ini me-

merlukan radiasi di dalam reaktor

nuklir. Di Indonesia baru ada 2

reaktor nuklir sehingga belum banyak

dikembangkan karena di samping tek-

nik rumit, hurus dicacah dengan mul-

tichannel analyzer yang mahal harga-

nya dan masih langka di Indonesia.

ALI RAHAYU :

Anda menyatakan bahwa waktu paruh bio-

logis pada suhu kamar tidak dapat di~

tentukan, sedangkan pada suhu 17 C da-

pat ditentukan. Mengapa hal ini terja-

di ?

SINGGIH SUTRISNO :

Serangga (ngengat) yang dipelihara pada

suhu kamar akan mati dalam waktu 3 ha-

ri. Bila ngengat dipelihara pada suhu

17 C ngengat akan mati setelah +_ 10 ha-

ri. Berdasarkan hasil percobaan (Ta-

bel 4) dalam waktu 7 hari (T h efek-

tif) dapat dihitung. Menurut Tabel 4,

ngengat yang dipelihara pada suhu kamar

mati pada umur 3 hari. Sewaktu ngengat

mati, T h efektif tidak dapat diketa-

hui sehingga Tl/2 biologi tidak dapat

dihitung. Jadi, faktor suhu pemelihara-

an yang menyebabkan dapat (tidaknya)

T •'2. biologi ngengat dihitung.
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MUTASI LETHAL WERENG COKLAT (Nilaparvata lugens STALJ YANG DIIRADIASI SECARA
INTERNA

Rosmiarty A.Wahid*

ABSTRAK

MUTASI LETAL WERENG COKLAT (Nilaparvata lugens STAL.) YANG DIIRADIASI SECARA INTESNA. Nimfa in-
star IV wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal.) diiradiasi interna dengan radiofosfor P konsentrasi
1 >iCi/ml, 10 jiCi/ml, 50 uCi/ml, 100 JjCi/ml, dan 500 uCi/ml. Dilakukan pengamacan untuk menentukan
penurunan sifat mandul wereng coklat dari kelompok perkawinan dk x QN, 0*R x QR, dan dfa X (JR. Dosis lebih
kecil dari 50 jjCi/ml merupakan dosis subsceril. Pada F cerlihat secara visual adanya mutasi letal
dominan dari kelompok perkawinan OR x OR. Penurunan sifat mandul pada F , F_, F,, dan F^ ditunjukkan
oleh penurunan penetasan nimfa dalam bentuk korelasi yang kuat (r( - -0,77; r^ » -0,92; r, - -0,93; <•
r, » -0,85). Mutasi letal resesif teramati mulai F- dan F pada semua. kelompok teriradiaii 100
dan 50 >jCi/ml.

ABSTRACT

LETHAL MUTATION OF INTERNAL IRRADIATION BROWN PLANT HOPPER (Nilaoqrvata lugens STAL.). The moulting
IV th of BPH nympha were irradiated internally with radiophosphorous P I uCi/ml, 10 pCi/ml, 50jjCi/ml,
100 jjCi/ml, and 500 jjCi/ml concentrations respectively. An observation was carried out to determiqs
heredity of hopper sterilities from the mating groups of dfe X QN, dR X QR, and <JN X QR. The P
concentration below of 50 uCi/tnl seemed to be the substerile dose, however, the dominant lethal mutation
has been visually shown by OR x OR F. mating group. The hereditary lines of F , F_, F,, and F. of the
hopper sterilities which were indicated by the nympha hatch ability have some significant corelations
(r. = -0.77, r, « -0.92, r, = -0.93, and r » -0.85). Thus, the resesif lethal mutations visually showed
by F, and F, from all of the 100 ̂ Ci/ml and 50 pCi/ml treated groups.

PENDAHULUAN

Dari urutan hama penting dalam

bidang pertanian di Indonesia khusus-

nya hama pada tanaman padi, sejak ta-

hun tujuh puluhan hingga saat ini ha-

ma wereng coklat (Nilaparvata lugens

Stal.) telah menduduki peringkat prio-

ritas teratas dalam pemberantasannya.

Namun, masih belum dapat dikendalikan

dengan memadai walau anjuran penerapan

pemberantasan hama secara terpadu telah

dilaksanakan para petani, seperti di-

gunakannya bibit unggul tahan wereng,

teknik pola tanam yang teratur, peng-

* Pusat Penelitian Teknik Nuklir, BATAN

gunaan pestisida secara efektif dan

melakukan san.itasi dipersawahan, ser-

ta selalu diiringi pula oleh berbagai

penelitian dan pengamatan dari lembaga-

lembaga penelitian maupun oleh pengamat

langsung di lapangan.

Sebagai salah satu komponen dalam

pengendalian hama terpadu, teknik se-

rangga mandul telah banyak memberikan

andilnya (I, 2). Sebagai contoh di ne-

gara kita pernah berhasil dilaksanakan

pada tahun 1967, yaitu dalam penekanan

serangan hama penggerek putih (scirpo-

phaga nevella F.) pada tanaman tebu (3)

Penerapan teknik serangga mandul

pada hama wereng coklat memerlukan pen-
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dekatan khusus, cidak mungkin untuk

dilaksanakan dengan cara menurut anjur-

an dan batasan klasik dari KNIPLING

(1955) dalam SOELAKSONO dkk. (4). Ber-

bcda dengan sifat yang dijumpai pada

golongan Lapidoptera, Diptera, dan Co-

leoptera yang mempunyai fase pupa da-

lam daur hidupnya, wereng coklat meru-

pakan serangga yang merusak sejak mu-

lai menetas dari telur menjadi nimpa

sehingga lebih dari 90% dari waktu

hidupnya mempunyai potensi sebagai pe-

rusak tanaman padi. Sifat ini merupa-

kan kendala terpenting untuk penerapan

teknik serangga mandul dengan radiasi

pada wereng coklat, begitu pula akan

merupakan tantangan bagi para pene-

liti untuk menemukan cara pelaksanaan

yang tepat di lapangan.
32

Penggunaan radiofosfor P sebagai

salah satu sumber iradiasi alternatif

pada penelitian telah dilakukan di la-

boratorium Biologi PPTN, BATAN sejak

tahun 1980 (5, 6). Pendekatan ke arah

ruang lingkup teknik serangga mandul

dengan irradiasi secara interna telah

dimulai dengan melakukan serangkaian
32

penelitian penyerapan P oleh gonad

dan pengamatan efek langsung iradiasi

terhadap fekunditas dan longifitas dari

wereng coklat.

Pada penelitian ini dicoba untuk

melakukan pengamatan penurunan (here-

ditas) sifat mandul pada wereng coklat.

Hasil pengamatan dari generasi Fj hing-

ga F akan dapat mcmberikan informasi

bentuk mutasi letal yang terinduksi

pada serangga jantan maupun betina.

BAHAN DAN METODE

Untuk meneliti efek langsung ira-
32

diasi interna radiofosfor P diperlu-

kan lebih dari 1000 ekor nimfa wereng

coklat dari instar IV, berasal dari

petmeliharaan di laboratorium Biologi
32

PPTN, BATAN. Isotop P berupa larutan

KH_ PO, jenis bebas pengemban dengan

konsentrasi radioaktif I pCi/ml, 10

pCi/ml, 50 pCi/ml, lOOjiCi/ml, dan 500

jiCi/ml.

Cara iradiasi wereng coklat mengi-

kuti cara KLOFT tahun 1968 (7), yaitu

dengan feeding technique melalui medium

serangga. Medium wereng coklat beru-

pa bibit padi Pelita I/I berumur 2

minggu (6).

Akar tanaman direndam dalam larut-
32

an P selama 24 jam, dengan perban-

dingan 10 ml larutan P dengan aqua-

dest dipergunakan untuk merendam 20

batang bibit padi. Bibit padi beradio-

aktif diberikan selama 24 jam untuk

dihisap cairannya oleh nimfa setelah

dipuasakan selama 4 jam. Iradiasi in-

terna berlangsung sejak saat terserap-

32
nya P oleh hama.

Setiap 100 ekor hama jantan dan

betina yang berasal dari nimfa yang

telah diiradiasi dengan masing-masing
32

konsentrasi P beserta nimfa normal

dikawinkan sepasang-sepasang menurut
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pola 0*R x O.n, OR x OR, dN x O_R, dan CJN

x O_N.

Tempat melangsungkan kontak hama

dengaii bibit padi radioaktif dan me-

ngawinkan serangga jantan dan betina

sesuai pola perkawinannya adalah di

dalam tabung-tabung kaca berdiameter 5

cm dan tinggi 20 cm. Bagian bawah ta-

bung tertancap tegak lurus pada medium

pasir kuarsa tempat bibit padi ditanam-

kan. Sedangkan untuk pengudaraan dan

mempermudah pengamatan permukfl*r> atas

tabung ditutup dengan kain kasa.

Pengamatan terhadap penetasan te-

lur menjadi nimfa dilakukan mulai ming-

gu pertama. Cara pengamatan yang sama

dilakukan untuk semua pola perkawinan

dan dilanjutkan pada generasi F_, F^,

dan F, . Percobaan ini memakai rancaneqn

acak lengkap. Tiap perlakuan menggu-

nakan 20 pasang serangga dengan 2 kali

ulangan. Sedangkan parameter yang di-

pergunakan adalah penetasan nimpa rela-

tif disebabkan perlakuan dibandingkan

dengan pengamatan kontrol (8).

HASIL DAN PEMCAHASAN

Pemunculan nimpa F. dari semua po-

la perkawinan hama yang diteliti cen-

derung menurun bersesuaian dengan per-

tcimbalian besar radioakt ivi tas P yang

diberikan. Hal ini dikemukakan dalam

hasil pene]itian yang tertera pada Ta-

bel ]. Dari uji statistik yang dila-

kukan tornyata angka penetasan nimpa

a perlukuan lcbih kecil dan berbeda

nyata terhadap pengamatan kontrol. Do-
32

sis P sekitar 50 pCi/ml pada pene-

litian ini merupakan dosis substeril

untuk wereng coklat.

Hubungan antara dosis yang diberi-

kan dan pemunculan nimpa pada F menun-

jukkan korelasi negatif yang kuat.

Persamaan linier y = 12,78 - 0,02 x de-

ngan korelasi negatif r = - 0,68 di-

jumpai dari pola perkawinan betina ter-

iradiasi dengan jantan normal, persa-

maan y = 10,51 - 0,09 x dengan korelasi

negatif r = - 0,91 x dari hasil perka-

winan jantan teriradiasi dengan betina

teriradiasi. Sedangkan untuk pola per-

kawinan jantan teriradiasi dengan beti-

na normal didapat persamaan linier y =

9,98 - 0,02 x dengan korelasi negatif r

= - 0,73 x. Hal ini ditunjukkan oleh

hasil penelitian pada Gambar 2. Peng-

aruh iradiasi P yang sangat kuat pada

hasil perkawinan jantan dan betina ter-

iradiasi disebabkan oleh efek langsung

radiasi terhadap sel telur dan sel

sperma serangga. LA CHANCE mengemuka-

kan bentuk sterilitas yang diinduksikan

akibat perlakuan radiasi dapat berupa

pemunculan mutasi letal dari s. 1 telur

dan sel sperma, ketidaksuburan, asper-

mia, sperma yang tidak aktif, dan dapat

pula berupa ketidakmampuan melakukan

perkawinan dengan pasangannya (2).

Kejadian mutasi leral pada sel

gonad serangga adalah sebagai akibat

perlakuan suatu zat yang bersifat che-

mosterilant atau oleh suatu radiasi
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pongion, ditandai dengan adanya peru-

biihan yang merugikan pada gene yang

ak;jn mengakibatkan hilangnya kemampuan

untuk melangsungkan hidup pada keturun-

annya. Mutasi lethal dapat dijumpai di

.iljm secara spontan walau hanya dalara

irekuensi yang sangat kecil. Penggunaan

sinar— X dan sinar-i! terhadap serangga

telah dibuktikan dapat menaikkan fre-

kuensi mutasi terssbut (9). Untuk men-

dapatkan mutasi ini secara optimal pada

pencil tian, radiasi yang digunakan ha-

rus borsifat tidak merusak sel-sel so-

mat is yang membawa sel kelamin dan sel

kelamin berada da lam stadium pembelah-

an, seperti yang dijumpai pada tingkat

pupa, niirfa atau dewasa muda ( 2 ) .

Dua jenis mutasi letal yang dike-

nal adalah bentuk mutasi letal domi-

nan yang ]angsung secara visual dapat

dilihat pada F , dan bentuk mutasi

lctal resesif yang baru dapat diamati

pada generasi lanjut (9). Dari hasil

penelitian ini, kcjadian mutasi letal

domin.m dapat dilihat langsung pada F .

kolompok perkawinan jantan dan beti-

na leriradiasi dengan perlakuan dosis

linggi (500 uCi/ml). Keadaan tersebut

ditunjukkan pada label 1 dan Gambar 2.

Sebagai pcncctus teknik jantan

mandul dengan radiasi pada scrangga,

KNIJ'LINC; sojak tahun 1955 telah mem-

bcrikan bcbcrapa batasan dan anjuran

lifiiggunaari teknik ini dxlam pcnanggu-

langan bebcrapa jenis hama dari golong-

.m tertpntu, sepcrli pada golongan Le-

pidoptera yang mempunyai fasa pupa (9).

Anjuran terakhir dari KNIPLING pada

tahun 1969 adalah penggunaan mutasi

lethal resesif dan menggunakan teknik

"serangga" mandul dengan sumber radiasi

pengion (9). Sejalan dengan anjuran di

atas, pada penelitian ini ditemui bebe-

rapa hasil menarik yang mungkin dapat

dipertimbangkan sebagai bahan informasi

Dari hasil pengamatan sifat turun-

temurun (hereditas) dari kemandulan

wereng coklat mulai F , F_, F_, dan F

yang tertera pada Tabel 2, ternyata

pengaruh radiasi pada setiap perlaku-

an ditunjukkan dalam bentuk korelasi

negatif yang cukup kuat, yaitu berkisar

dari r = -0,68 hingga r = -0,96. Mutasi

letal resesif dapat diamati secara

visual mulai dari generasi F , yaitu

pada perlakuan 100 pCi/ml dengan pola

perkawinan jantan dengan betina ter-

iradiasi dan jantan teriradiasi dengan

betina normal. Hal ini ditunjukkan oleh

Gambar 2. Pada F , mutasi letal re-

sesif dapat diamati pada turunan dari

perlakuan 50 jjCi/ml pola perkawinan

jantan dan bertina teriradiasi.

Kemungkinan terjadi mutasi kembali

(back mutation) berasal dari kejadian

mutasi yang belum stabil ( I ) , dapat

dilihat dari hasil penelitian pada

Tabel 2 dan Gambar2, yaitu ditunjukkan

dengan melemahnya efek radiasi mulai

F . pada porlakuan dengan dosis lemah 1

uCi/ml dan lOuCi/ml.
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KESIMPULAN 1974), IAEA, Vienna (1975) 401.

Dari hasil ueuelitian ini dapat

diambil kesirapulan :

Mutasi lethal dominan pada wereng

coklat dalam penelitian ini dapat

diamati langsung pada F. pola per-

kawinan jantan dengan betina teri-

radiasi perlakuan dosis tinggi 500

pCi/ml, sedangkan mutasi letal re-

sesif baru dapat dilihat secara

visual pada F_ dan F, semua pola

perkawinan perlakuan 100 uCi/ml dan

50 jjCi/ml. PenmliVian mutasi atau

mutasi kembali (back mutation) cen-

derung terjadi pada dosis lemah di

bawah 10 uCi/ml.

Hasil yang dikemukakan dalam maka-

lah ini belum sempurna. Usaha ke

arah teknik serangga mandul dengan

iradiasi khusus untuk wereng coklat

masih merupakan tantangan untuk di-

pecahkan oleh para peneliti dan il-

muwan dari semua disiplin ilmu yang

tersangkut secara terpadu.
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Tabel 1. Pengaruh iradiasi interna radiofosfor P terhadap penetasan
nimfa F̂  wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal.)

Tola perka-
winan hama**

A

B

C

D

Penetasan

0

17 a

14

11

12

1

,6

,9

,5

nimfa*

a

b

b

12

10

10

(ekor)

10

,8 b

,6 b

,2 b

pada

9

8

9

perlakuan

50

b

,5 b

b

3 2 p

100

4 , 6

3

2 , 8

CjiCi/ml)

c

c

c

50(

2

0

1

)

c

d

*Huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan
pada taraf 5%

N; B = CTR x § N; C = CfR x 0 R; D = (fN

Huruf yang sa
pada taraf 5%

" A = R

Tabel 2. Hubungan penurunan (hereditas) sifat letal wereng coklat
k(Nilaparvata lugens Stal.J pada F..

iradiasi interna radiofosfor 3^p

g
F , F , dan F karena

Pola perka-
winan hama*

32
Hubungan penetasan nimfa dengan dosis P (r)

A

B

C

D

0

-0,68

-0,91

-0,73

0

0,94

0,87

0,96

U

-0,93

-0,94

-0,93

0

-0,31

-0,84

-0,89

* A = (f N x 0 N; B = cf R x 0 R; C = X 0 R; D = (f N x 0 R
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a. Pola perkawinan 0 R x Q N

u

3

1O-

5 -

Y = 12,78 - 0,02

r = -0,68

13-

I 10 50 100 500

b. Pola perkawinan tf R x 0 R

? = 10,51 - 0,09 x

r = -.091

10-

8 -

is-

JO-

' >0 50 100 500

c, Pola perkawinan (?ti x Q R

? = 9,98 - 0,02 x
r = -0,73

'0 50 100 soo

dosis iradiasi (pCi/ml)

Gamfaar 1. Hubungan dosis iradiasi interna
radiofosfor * P dengan pemuncul-
an nimfa wereng coklat (Nilapar-
vata lugens Stal.) pada bebera-
pa pola perkawinan.
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Pola perkawinan : betina normal x jantan radiasi

100.

u

a

OH

0

10D_

5D

0

100

F4

_ .O

Pola perkawinan : betina radiasi x jantan radiasi

o in. I l l , - , p
Pola perkawinan : betina radiasi x jantan normal

Uosis P OCi/ml)

1 io So loo

62,
Ganibar 2. Pengaruh radiasi interna radiofosfor P terhadap

penetasan nirnfa F^, F , F , dan F dan wereng
c o k l a t (Nilaparvata luqens S t a l . J -

7') 8



DISKUSf

M.M. MITROSUHARDJO :

Pengaruh radiasi dengan pola perkawinan

terlihat dalam bentuk yang tegas, yaitu

re<>resi dengan slope yang tajam. Apakah

hubungan tersebut memang linear atau

barangkali kuadratik ?

ROSMIARTY A. WAHID :

Analisis untuk regresi yang didapatkan

pada penelitian ini adalah dengan meng-

gunakan Formula Pearson dan metode

Least Square.

ALI RAHAYU :

Saya masih belum begitu jelas mengenai

istilah mutasi letal yang dimaksud.

Apakah istilah tersebut mempunyai arti

yang sama dengan efek biologi dari pe-

nandaan dengan 32T

ROSMIARTY A. WAHID :

Istilah mutasi letal pada makalah ini

adalah sesuai dengan anjuran Knipling

(1968) yang bisa diamati pada F untuk

mutasi letal dominan, atau pada F, un-

tuk mutasi letal resesif. Efek biologi
32

r"ari penandaan P dilihat langsung

dari pengamatan pada perential yang di-

bt-ri perlakuan.

M. ISMACHIN :

Kalau F benar telah dapat menghasilkan

keturunan = 0 tentu ini baik sekali un-

tuk pemberantasan wereng coklat.

Pertanyaan saya :

1. 0 x 0* — > F , F_ diambil apanya, 0

atau 0 ?

2. Yang diiradiasi aktivitas kawin—

nya ?

3. Apa perkawinan antarbiotipe dapat

dilakukan ? Hasilnya ikut biotipe

mana ? Misalnya 0 biotipe 1 x 0 bi-

otipe 2, x — > anak biotipe ?

ROSMIARTY A. WAHID :

1. Yang diamati kedua-duanya, Omaupun

O-nya.

2. Aktivitas kawin tidak diamati pada

penelitian ini, tetapi pada peneli-

tian sebelumnya, dosis di bawah 10

uCi/ml memberikan gambaran normal.

3. Dapat, hanya belum ada informasi

yang jelas mengenai hal ini.

NANI HERMIATI A.:

Dalam skala besar untuk mengatasi we-

reng coklat, mana yang lebih tepat (di-

lihat dari teknis pelaksanaan dan sifat

wereng), memandulkan jantan atau beti-

nanya ?

ROSMIARTY A. WAHID :

Konsep serangga mandul yang terakhir

(Knipling, 1968), menganjurkan supaya

baik jantan maupun betina dimandulkan.

Kedua-duanya tnempunyai peluang yang

sama dan sama-sama dianjurkan karena

mutasi letal dapat terjadi baik pada

sel oocyt maupun sel sperma.
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MUGIONO :
32

Mongapa perlakoan radiasi interna *"P

dilakukan pada wereng coklat instar

IV ?

KOSMIARTY A- WAHID :

Pada fase ini paling tepat karena sel-

sel somatis telah stabil dan sel-sel

generat ifnya sudah rnulai berfimgsi de-

ngan normal.

HOEDAYA :

I. Mohon informasi mengenai parameter

yang diamati untuk menyimpulkan

bahwa kemandulan yang terjadi ada-

lah akibat terjadinya mutasi Jetal.

2 Berapa dosis optimal yang dianjur-

kan agar kemandulan wereng tersebut

merupakan akibat mutasi letal ?

Berapa kira-kira besarnya dosis

tcrsebut bila diekstrapolasikan ke

dalam unit radiasi eksterna (rad/

Gy) ?

ROSMIARTY A. WAHID :

I. Parameternya adalah penetasan rela-

t" i f at.iu ppii.-iinpi Ian penetasan nimfa

pada setiap generasi.

2. Belum dapat dijawab karena belum

dihitung, tetapi sebagai informasi,

White pernah membandingkan penyi-

naran dengan sinar-X, sinar— -g-, dr.-.

sinar— 6 terbadap penetasan telur

Bracaon. Hasil ketiga-tiganya tidak

berbeda nyata.

NURHAYATI HAKIM :

Cara pengendalian hama dengan radiasi

ini tampaknya sangat penting dan berha-

sil, tetapi yang belum saya pahami ia-

lah bagaimana aplikasinya di lapangan,

mengingat hama makin menjadi-jadi popu-

lasinya saat ini.

ROSMIARTY A. WAHID :

Aplikasi teknik serangga mandul dengan

iradiasi untuk hama wereng coklat harus

melalui pertimbangan yang mendalam dari

berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu

lingkungan dap ilmu tanah di samping

ilmu serangga. Hal ini mengingat sifat

wereng yang selalu merugikan pada se-

tiap tingkat hidupnya (keruali tmgkat

telur).
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KEMANDULAN TERINDUKSI PENGGEREK BATANG TEBU OuJLo aafUcAZaui (DUDGEON)
AKIBAT RADIASI SINAR GAMMA

Khoe S u s a n t o : umahadi* , dan M.S. Hoedaya**

AUSTRAK

KEMANDULAN TERINDUKSI PENGGEREK BATANG TEBU Chilo auricilius (DUDGEON) AKIBAT RADIASI SINAR GAMMA.
Telah dilakukan satu seri percobaan untuk mendapatkan dosis kemandulan optimum ngengat yang diradiasi
dengan sinar gamma. Kepompong jantan dan betina umur 5-6 hari diradiasi secara Ccrpiaah dangan (inar
gamma dari Cobalt-60 melalui alac penyinaran Gammacel1-220. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinar
gamma yang diberikan kepada stadium kepompong berpengaruh nyata terhadap viabilicas kepompong, kelainan
morfologi, umur, dan kemandulan pada ngengatnya. Pengaruh radiasi terhadap sel-sel »omatik aerangga
mulai cerlihat pada dosis 300 Gy dan semakin nyata pada dosis 400 dan 500 Gy. Dalam hal viabilitas
kepompong dan kelainan morfologi pada ngengatnya, tidak cerdapat perbedaan kepekaan yang ny«t» terhadap
radiasi antara jantan dan betina. Sedangkan dalam hal kemandulan, ngengat betina lebih peka terhadap
rad-iasi dibandingkan ngengat jantan. Dosis 150 Gy yang diberikan pada kepompong jantan dan betina
menyebabkan kemandulan pada ngengatnya masing-masing sebesar 89,972 dan I00Z.

ABSTRACT

INDUCES STERILITY OF SUGARCANE STEM BORER Chilo auricilius (DUDGEON) BY GAMMA RADIATION, A sery of
experiments have been conducted to obtain the optimum rad ia t ion dose for s t e r i l i z i n g the moth of
sugarcane stem borer . Both male and female pupae of 5 to 6 day-old were irradiated separately by gamma
rays from Gammacell-??0 i r r a d i a t o r . The r e s u l t s shows that gamma rays exposed to pupal stage
s i g n i f i c a n t l y , influenced the pupal v i a b i l i t y , morphological a l t e r a t i o n s , longevi ty , and s t e r i l i t y of
moths. The e f fec t s of gamma i r r a d i a t i o n on insec t s somatic c e l l c l e a r l y seen at the dose of 300 Gy and
increase at doses 400 and 500 Gy. No di f ferences were found in the r ad ia t ion suscept ib i l i ty of males and
females for pupal v i a b i l i t y and morphological a l t e r a t i o n s . While for the s t e r i l i t y , male was
s i g n i f i c a n t l y more r e s i s t a n t than female. The dose of 150 Gy given to a male and a female pupa caus'ed
moths s t e r i l i t y of 89.97Z and 1007. r e spec t ive ly .

PENDAHULUAN

Chilo auricilius (DUDGEON) atau

dikenal dengan nama penggerek batang

b o r k i l a t merupakan s.ilah satu h;ima pen-

t ing pada pertanaman tebu di Jawa. Ha-

s i l survai hama penggerek tebu di Indo-

nesia yang dilakukan oleh Balai Penye-

l id ikan Perusahaan Perkebunan Gula,

Pasuruan setama tnhun 1973 sampai 1975

dan pada musim tanam 1977-1978 menun-

jukkan bahw.i Chilo auricilius (DUDGEON)

" F i i k i i ] M i s H i o ] o ) > i l l n i v i : r s i t . ' i s K ; i s i o n ; i l ,

.Jakarta
** I ' u s i i t A p l i k a s i I s o t o p il.ui K.-idi.-is i , HA'i AN

merupakan jenis penggerek yang paling

banyak dijumpai. Hama ini menimbulkan

kerusakan baik pada tebu muda maupun

tebu yang telah beruas, di mana stadium

yang merusak adalah stadium ulat (1).

Kerusakan yang ditimbulkannya dapat

mengakibatkan menurunnya kualitas mau-

pun kuantitas hasil tebu. Setiap tahun-

nya kerusakan ruas di seluruh perke-

bunan tebu di Jawa diperkirakan sebesar

20% dengan taksiran kerugian gula se-

kitar I0Z (2). Sedangkan di Taiwan di-

laporkan bahwa rata-rata serangan ruas

selama periode 1957 sampai 1966 sekitar

A,29% dengan penurunan hasil kristal
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sebesar 1,29% atau 168,22 kg per hektar

(3).

Untuk menghindari kerusakan tanam-

an tcbu dari serangan hama ini, bebera-

pa eara pengendalian dapat dilakukan,

soporti penanaman varitas tahan, pema-

kaian insektisida, dan penggunaan para-

sit atau predator (4). Mengingat adanya

kelemahan-kelemahan dalam masing-masing

cara pengendalian, maka pengendalian

terhadap hama ini diarahkan pada pe-

ncrapan pengendalian secara terpadu

dengan titik bprat pada pengendalian

hayati (5).

Dalam usaha mendapatkan cara pe-

ngendalian baru yang efektif dan da-

pat dipadukan dengan cara-cara pengen-

dalian yang telah ada, telah dilakukan

penelitian kemungkinan penerapan Teknik

Serangga Mandul pada hama ini. Seba-

gai tahap pertama, dilakukan satu seri

percobaan untuk mendapatkan intormasi

tentang pengaruh sinar gamma yang dibe-

rikan kepada kepompong terhadap viabi-

litas kepompong, keiainan morfologi,

umur, dan ketnandulan pada ngengainya.

BAHAN DAN METODE

Serangga yang dipergunakan dalam

penelitian ini diperoleh dari hasil

pemel iharaan yang dilakukan di Labora-

torium Pemberantasan Hama, Pusat Apli-

kasi Isotop dan Radiasi, BATAN, Pasar

Jumat, Jakarta. Induk pertamanya diam-

bil dari kebun perc-obaan Balai Penyeli-

dikan Perusahaan Perkebunan Gula, Pasu-

ruan dan pada saat penelitian dilakukan

telah mencapai generasi ke-6.

Teknik pemeliharaan serangga dari

generasi ke generasi sesuai dengan yang

dianjurkan oleh BOEDIJONO dan SUHARTA-

WAN (6) dan telah dimodifikasi di Balai

Penyelidikan Perusahaan Perkebunan Gu-

la, Pasuruan (7). Petneliharaan serangga

ini berlangsung di dalatn ruangan dengan

suhu kamar yang berkisar antara 24-31 C

dan kelembaban relatif antara 65-95%.

Pengukuran suhu dan kelembapan dilaku-

kan dengan menggunakan Termohigrograf

Tipe 252 Ua.

RadL<u.L dan Pe.ngama£a.n HaAltnya.

Kepompong jantan dan betina umur 5-6

hari diradiasi secara terpisah de-

ngan sinar gamma dari Cobalt-60 melalui

alat penyinaran Gammacell-220.

Untuk mempelajari pengaruh radiasi

terhadap viabilitas kepompong, kelainan

morfologi dan utnur ngengat yang terben-

tuk dari kepompong radiasi, digunakan

dosis-dosis: 0, 100, 200, 300, 400, dan

500 Gy. Setiap perlakuan terdiri dari

50 ekor kepompong yang berada di clalam

cdwan petri berdiameter 3,5 cm, kese-

muanya masing-masing dengan 3 ulangan.

Kepompong yang telah diradiasi disimpan

di dalam vial pemeliharaan berupa vial

plastik berukuran tinggi 18 cm dan

diameter 12 cm. Mulai hari pertama se-

telah diradiasi, setiap hari dilakukan

penghitungan banyaknya kepompong yang

menjadi ngengat. Kepompong yang tidak
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menjadi ngengat sampai hari ketujuh

dianggap mati. Selanjutnya, ngengat yang

terbentuk dihitung antara yang normal

dan yang memiliki kelainan morfologi,

dan dipelihara di dalam vial pemeli-

haraan. Selanjutnya, untuk mengetahui

pengaruh radiasi terhadap umur ngengat,

dilakukan penghitungan banyaknya nge-

ngat hasil radiasi yang tnati setiap

harinya.

Untuk mempelajari pengaruh radi-

asi terhadap kemandulan, digunakan do-

sis-dosis: 0, 50, 100, 150, 200, dan

250-Gy. Setiap perlakuan terdiri dari

50 ekor kepompong yang berada di dalam

cawan petri, dan kesemuanya masing-

masing dengan 3 ulangan. 5 ekor ngengat

jantan hasil radiasi dipelihara bers;.,na

dengan 5 ekor ngengat betina normal, 5

ekor ngengat betina hasil radiasi di-

pelihara bersama dengan 5 ekor ngengat

jantan normal, 5 ekor ngengat jantan

hasil radiasi dipelihara bersama dengan

5 ekor ngengat betina hasil radiasi

dari dosis yang sama, dan sebagai kon-

trol 5 ekor ngengat jantan normal dipe-

lihara bersama dengan 5 ekor ngengat

betina normal, mas ing-mas ing di dalam

vial perkawinan berukuran tinggi 18 cm

dan diameter 16,5 cm. Pengumpulan telur

dilakukan dengan memasukkan guntingan

kertas minyak y;sng telah dilekuk-lekuk

bagian tepinya. Hal ini dilakukan se-

tiap hari sampai ngengat betina mati.

Telur-telur yang diperoleh dikumpulkan

d;in 4-7 hari kemudian dihitung jutnlah-

nya yang menetas. Untuk menentukan ke-

mandulan, parameter yang diamati adalah

persentase penetasan telur.

Kecepatan dosis selatna penelitian

berlangsung berkisar antara 950-892 Gy/

jam.

Rancangan percobaan yang digunakan

adalah rancangan acak kelompok dengan 6

taraf perlakuan dan 3 ulangan. Untuk

membandingkan pengaruh radiasi terhadap

kepompong jantan dan betina digunakan

uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bah-

wa sinar gamma yang diberikan kepada

stadium kepompong berpengaruh nyata

terhadap viabilitis kepompong, kelain-

an morfologi, umur, dan kemandulan pada

ngengatnya. Pengaruh radiasi terhadap

sel-sel somatik serangga mulai terlihat

pada dosis 300 Gy dan semakin nyata

pada dosis 400 dan 500 Gy.

Pe.ngctA.uh Kadicm TeJihadxp VJuabWL-

Zab Kcpompong. Pengaruh yang ditimbul-

kan oleh radiasi terhadap serangga ber-

gantung pada besarnya dosis yang dibe-

rikan dan stadium perkembangan baik sel

gametik maupun sel somatik pada saat

radiasi. DAVIDSON (8) mengatakan bah-

wa dosis radiasi yang tinggi selain

merusak sel-sel gametik juga mengaki-

batkan kerusakan pada sel-sel somatik

yang dapat berpengaruh terhadap kema-

tian stadium serangga yang diradiasi.
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Hal ini terlihat pada kepompong jan-

tan dan betina yang diradiasi dengan

dosis 400 dan 500 Oy, masing-masing te-

lah menyebabkan kematian yang cukup

tinggi, yaitu 23,33% dan 28,00% untuk

j.iiHan, 12,00% dan 16,00% untuk betina

(Tabel 1).

Ptngcuiuk Ra.dicots'L Tunhadap KaJicu.nah

i. UgoyigOt. Data yang menunjuk-

kan pengaruh radiasi terhadap kelainan

inorfologi ngengat dapat dilihat pada

Tabel 2. Dari data tersebut terlihat

babwa persentase kelainan tnoTiologi

ngengat jantan dan betina cenderung

meningkat sesuai dengan peningkatan

dosis radiasi. Kelainan-kelainan morfo-

logi ngengat yang berasal dari kepom-

pong radiasi. umufnnya dijumpai pada sa-

yap yang menyebabkan ngengat tersebut

tidak dapat terbang dan pemendekan pada

ruas antena. Kelainan morfologi pada

serangga sebagai akibat radiasi telah

dilaporknn oleh banyak peneliti.

g -<. TeMiadap Umu,i

. Data ha/si 1 pengamatan pengaruh

r.idiasi terhadap umur ngengat jantan

dan betina yang terbentuk dari kepom-

pong radiasi befturut-turut disajikan

pada Gambar I dan 2. Dari data tersebut

terlihat bahwa kemaTTipuan hidup ngengat

jantan dan betina cenderung semakin

monurun dengan menLngkatnya dosis radi-

asi. Ngengat jantan dan betina yang

tvrhenUiV. dar\ ktpom^ong V«^6 tidak

diradiasi (kontroU masing-masing mampu

hidup sampai hari ke-12 dan ke-10. Se-

dangkan kematian paling awal terjadi

pada ngengat jantaTi dan betina basil

radiasi 500 dan 400 Gy mas ing-mas ing

dalam waktu 7 dan 8 hari. Gejala soma-

tik yang kerapkali dilukiskan sebagai

akibat radiasi adalah yang berhubungan

dengan panjangnya umur. Menurut INSECT

PEST MANAGEMENT AND CONTROL (9) pe-

nyebab berkurangnya kemampuan hidup

serangga yang diradiasi dengan dosis

tinggi adalah lesunya serangga yang di-

radiasi khususnya dalam tingkah laku

makan. Sedangkan peneliti lainnya, REI-

MANN dan FLINT (10), ASHRAF dkk. (II)

dan SJARIEF (12) berpendapat bahwa ber-

kurangnya kemampuan hidup serangga yang

diradiasi disebabkan oleh kerusakan pa-

da mesenteron yang menyebabkan tergang-

gunya sistem pencernaan makanan serang-

ga tersebut.

Dalam hal viabilitas kepompong dan

kelainan morfologi pada ngengatnya, ti-

dak terdapat perbedaan kepekaan yang

nyata terhadap radiasi antara jantan

dan betina (P<0,05).

Ptngafiuh RadxMl TeAhadap Ka.rn.n-

dutan Ngzngcut, Hasil pengamatan menun-

jukkan bahwa dalam lial kemandulan, nge-

ngat betina lebih peka terhadap radia-

si dibandingkan ngengat jantan. Dosis

150 Gy yang diberiKan pada kepompong

jantan dan betina telah menyebabkan

kemandulan pada ngengatnya masing-ma-

sing sebesar 89,97& dan IQQX (Tabel 3).

Dibandingkan dengan serangga-serangga
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lain dari Ordo Diptera, Hymenoptera,

Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera, dan

Homoptera, dosis kemandulan Ordo Lepi-

doptera relatif lebih tinggi. Kebanyak-

an jenis Diptera dapat dimandulkan de-

ngan dosis di bawah 100 Gy, Hymenoptera

sekitar 60-100 Gy dan dosis kemandulan

Coleoptera umumnya sekitar 40-100 Gy

(13). Sedangkan untuk tnemandulkan se-

rangga dari Ordo Lepidoptera umumnya

memerlukan dosis radiasi sebesar 40-

500 Gy (14). Menurut LA CHANCE dkk.

(13) tingginya dosis pemandulan Ordo

Lepidoptera dibandingkan dengan Ordo

lainnya disebabkan oleh kromosomnya

yang bersifat holokinetik ( diffuse

contromer ).

Di dalam usaha pengendalian nge-

ngat Chilo auricilius (DUDGEON) dengan

teknik serangga mandul, dosis penyinar-

an sebesar 200 Gy kiranya dapat dian-

jurkan sebagai dosis pemandulan untuk

ngengat ini. Selain tidak banyak menim-

bulkan gangguan terhadap jumlah ngengat

yang terbentuk, morfologi dan umur nge-

ngatnya, dosis tersebut juga menyebab-

kan kemandulan yang tinggi, yaitu se-

besar 96,06%.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah

dilakukan dapat diambil kesimpulan se-

bagai berikut :

I. Dosis sinar gamma di atas 300 Gy

yang diberikan kepada stadium kepom-

pong berpengaruh nyata terhadap via-

bilitas kepompong, kelainan morfolo-

gi, dan umur ngengatnya baik pada

jantan maupun betina.

2. Dalam hal viabilitas kepompong dan

kelainan morfologi pada ngengatnya,

tidak terdapat perbedaan kepekaan

terhadap radiasi antara jantan dan

betina. Sedangkan dalam hal keman-

dulan, ngengat betina lebih peka

terhadap radiasi dibandingkan nge-

ngat jantan.

3. Di dalam usaha pengendalian ngengat

Chilo auricilius dengan Teknik Se-

rangga Mandul, dosis penyinaran

sebesar 200 Gy kiranya dapat dian-

jurkan sebagai dosis pemandulan un-

tuk ngengat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan teritna ka-

sih kepada Saudara Dodon Sutardji dan

D. Lattuconsina yang telah turut mem-

bantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. SAMOEDI, D.B., BOEDIJONO, W.A. , dan
SOEHARTO, D., Pengujian efekti-
vitas berbagai insektisida terha-
dap hama penggerek batang tebu,
Majalah Perusahaan Gula 2 (1975)
6.

2. BOEDIJONO, W.A., Pelepasan lalat
Diatraeophaga striatalis Tns. di
P.G. Kadipaten, Majalah Perusaha-
an Gula 9 (1973) 46.

805



3. JEN, L.C., A survey borer damage to
sugarcane, Taiwan Sugar 17 (1970)
30. ~

4. BOEDIJONO, W.A., Biologi Lalat Ja-
tiroto Diatraeophaga striatalis
Tns., dan Penerapannya dalam Pe-
ngendalian Penggerek Batang Ber-
kilat, Chilo auricilius Dudge-
on., S.P.S. I.P.B. Bogor (1977).

5. DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN
PERKEBUNAN, Term of Reference
(T.O.R.) Program Pengendalian Ha-
ma dan Penyakit tebu (1984).

6. BOEDIJONO, W.A., dan SOEHARTAWAN,
Pembiakan masal penggerek batang
tebu Chilo auricilius, Majalah
Perusahaan Gula _H) (1974) 59.

7. BALAI PENELITIAN PERUSAHAAN PERKE-
BUNAN GULA, Kursus Pengendali-
an Hama Tebu U.P.P. TRI Jatim,
(1983).

8. DAVIDSON, G., Genetic Control of
Insect Pests, Academic Press,
London (1974)

9. INSECT PEST MANAGEMENT AND CONTROL,
Principles of Plant and Animal
Pest Control Vo. 3, Nation Acade-
my of Scienses, Washington (1971)
324.

10. RIEMANN, J.G., and FLINT, H.N.,
Irradiation effects on midguts

and testes of adult boll weevil,
Anthonomus grandis, determined by
histological and shielding stu-
dies, Ann. Ent. Soc. Am. 60
( 1967) 298.

11. ASHRAF, M., BROWER, J.H., and TIL-
TON, B.W., Effects of gamma radi-
ation on the larval tnidgut of the
Indian meal moth Plodia inter-
punctella (Lep. : Phycitidae),
Rad. Res. 4_5 (1971) 349.

12. SJARIEF, S.H., Observasi Mengenai
Sterilities dan Semisterilitas
Terinduksi Pada Chilo suppressa-
lis (Walker) (Lep., Pyralidae)
Oleh Sinar Gamma, Skripsi Sarja-
na, Fakultas Biologi Universitas
Nasional, Jakarta (1976).

13. LA CHANCE, L.E., SCHMIDT, C.H., and
BUSHLAND, R.C., "Radiation indu-
ced sterilization", Pest Con-
trol, Biological, Physical, and
Selected Chemical Methods, (KIL-
GORE, W.W. and DOUTT, R.L., eds),
Academic Press, New York (1967).

14. HENNEBERRY, T.J., "Research on ste-
rility methods for control of the
cabbage looper, Irichoplusia ni
(Hubn.)", Application of Induced
Sterility for Control of Lepi-
dopterous Population (Proc. Symp.
Vienna, 1970), IAEA, Vienna
(1971) 51 .

806



Tabel 1. Pengaruh radias i s inar gamma terhadap v i a b i l i t a s
kepompong ( r a t a - r a t a dari 3 ulangan)

Dos i s

(Gy)

0

100

200

300

400

500

Rata-rata
seks

KK/CV :

Viabilitas
CO

Jantan

93,33

92,00

90,67

90,00

76,67

72,00

85,78

34,89*o

kepompong*

Betina

96,00

96,00

94,00

90,67

88,00

84,00

91,44

36,20%

Rata-rata
dosis

94,66 a

94,00 ab

92,33 ab

90,33 abc

82,33 be

78,00 c

88,61

* Masing-masing dari 50 ekor kepompong radias i .

Huruf yang sama dalam kolom vertikal tidak
berbeda nyata sampai taraf kepercayaan 95%

Analisis dengan uji t menunjukkan bahwa an-
tara kepompong jantan dan betina tidak ber-
beda nyata sampai taraf kepercayaan 95%
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Tabel 2. Pengaruh radiasi sinar gamma terhadap kelainan
morfologi ngengat (rata-rata dari 3 ulangan)

Dos is

iGyj

0

100

200

300

400

500

Rata-rata
seks

KK/CV

Kelainan morfologi
1%)

Jantan

5,73

6,50

9,53

14,17

22,20

40,33

16,41

43,72%

Betina

4,13

8,30

15,53

25,87

41,13

69,13

27,34

53,09%

rata-rata
dosis

4,93 a

7,< ib

12,53 b

20,02 c

31,66 d

54,73 e

21,88

Huruf yang sama dalam kolom vertikal tidak berbeda
nyata sampai taraf kepercayaan 95%

Analisis dengan uji t menunjukkan bahwa antara nge-
ngat jantan dan betina tidak berbeda nyata sampai
taraf kepercayaan 95%

808



Tabel 3. Pengaruh radiasi sinar gamma terhadap kemandulan
ngengat (rata-rata dan 3 ulanganj

Dos is

(uy)

0

50

100

150

200

250

Rata-rata
seks

KK/CV :

Kemandulan ngengat

Jantan

39,84

56,85

69,13

89,97

96,06

97,26

74,85

26,32%

Betina

39,84

98,21

99,53

100,00

100,00

100,00

89,60

23,77%

Rata-rata
dosis

39,84 a

77,53 b

84,33 c

94,98 c

9s,03 c

98,63 c

82,22

Data dari perkawinan 5 pasang ngengat

.r\i\ yang sama dalam kolom vertikal tidak berbeda
ay at a sampai taraf kepercayaan 95°
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DISK.USI

HARYANTO :

Mohon dijelaskan mengapa ngengat betina

lebih peka terhadap penyinaran daripada

yang jantan ? Bagaimana mekanismenya ?

KUSUMAHADI :

Dalam hal kemandulan, ngengat jantan

lebih tahan terhadap radiasi dibanding-

kan ngengat betina. Hal ini diduga ka-

rena struktur sitoplasma pada spermato-

zoa lebih banyak dibandingkan struktur

sitoplasma ovum. Sehingga bila kedua-

nya mendapatkan dosis radiasi yang saraa

efeknya akan lebih besar pada kepompong

betina. Mekanismenya : apakah hubungan

dengan adanya recovery katni belum men-

dapatkan informasi mengenai hal ini !

- Dalam hal viabilitas kepompong dan

kelainan ngengat tidak ada perbedaan

kepekaan antara jantan dan betina.

Akan' tetapi, dalam hal kemandulan,

jantan lebih taban terhadap radiasi

daripada betina, dalam arti untuk

mendapatkan nilai kemandulan yang

sama diperlukan cJosis radiasi yang

lebih tinggi untuk jantan daripada

untuk betina.

Pemilihan jantan dan betina radias:

untuk studi kemandulan adalah nge-

ngat sehat (yang memiliki kelainan

morfologi tidak digunakan).

Dari data yang diperoleh penulis

tetap berasumsi bahwa jantan lebih

tahan daripada betina.

SOBR1ZAL :

Bagaimana membedakan kepompong jantan

dan kepompong betina ? Cara apa yang

digunakan untuk membedakan serangg?

mandul atau tidak mandul dalam peneli-

tian ini ?

KUSUMAHADI :

] . Beda antara kepmpong jantan dan be-

tina :

Secara langsung kepompong betina

lebih besar daripada kepompong

jantan.

Dengan pengamatati di bawah mi-

kroskop akan tampak kepompong

jantan mempunyai tanda berupa

tanplan kecil pada segmen abdomen

terakhir yang diduga sebagai tes-

tes. Sebaliknya kepompong betina

tidak mempunyai tanda tersebut.

2. Untuk membedakan serangga mandul

atau tidak mandul dalam penelitian

ini digunakan parameter-parameter

penetasan telur. Nilai kemandulan

diperoleh dengan mengurangi 100% -

persentase penetasan telur.

M.M. MITROSUHARDJO :

Apakah Anda dapat menerangkan kenapa

ngengat betina lebih mudah mengalami

kemandulan akibat radiasi ?

KUSUMAHADI :

Lihat jawaban untuk Saudara Haryanto.

rreiv HERAWATI .-

Pada dosis yang sama, kemandulan pada
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ngengat betina lebih tinggi jika diban-

dingkan dengan ngengat jantan. Mohon

penjelasan apa sebabnya dan bagaimana

mekanismenya.

KUSUMAHADI :

Lihat jawaban untuk Saudara Haryanto.
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MEMILIH WAKTU PEMBERIAN 3 2 P PADA TANAMAN PAD1 UNTUK PENANDAAN
SERANGGA GANJUR Ouzolta. oiyzae. (WOOD-MASON)

Sakri Ischak Sastradihardja*, dan Nani Kartini Hamid*

ABSTRAK
32,

MEMILIH WAKTU PEMBERIAN P PADA TANAMAN PADI UNTUK PENANDAAN SERANGGA GANJUR Orseolia Oryzae
(WOOD-MASON). Penelitian ini mempunyai cujuan untuk memperoleh serangga ganjur bertanda dengan
radioaktivitas serendah tnungkin dan masih dapac dicacah. Hasil penelician ini ek«n dapat menunjang c a n
pengendalian hama di lapangan. Informasi yang diperoleh berupa angka hasil cacahan dari serangga ganjur
dewasa bertanda. Penandaan dilakukan dengan cara memberi P dalam benCuk cairan KH,PO^ doiis 140 uCi
kedalam ember yang befisi 1400-gram tanah lumpur. Tanaman padi yang telah diinfeksi serangga ganjur
ditanam di dalam ember ini. P yang diberikan pada tanaman padi di hari ke 12, 13, dan 14 setelah
tanaman padi diinfeksi pelur serangga ganjur, merupakan waktu pemberian P yang sesuai untuk memperoleh
serangga ganjur dewasa l>err.anda.

SELECTION OF THE P APPLICATION TIME TO RICE PLANT FOR LABELLING THE GALL MIDGE Orseolia Oryzae
(WOOD-MASON). The aim of this investigation is to get labelled insects coith low but cormtable its
radiaactivities. Results of th^s, investigation may support the control techniques of this insects in the
field. The dose of I'D uCi of P in KH2OP. salution was applied into 1400 grams of soil planted with *"
gall midge infested rice plants it was found that application of P at 12, 13, and 14 days af
investation, yielded sufficient labelling for gall midge.

20
after

PENDAHULUAN

Hama ganjur Orseolia Oryzae (Wood-

Mason) di P. Jawa merupakan salah sa-

tu hama utama yang sering menimbulkan

kerugian (1) terutama di Pantai Utara

Jawa Barat. Sawah yang diserang berat

hama ganjur pada tahun 1976 di Jawa

Barat (antara Krawang dan Cirebon) men-

capai 250.000 ha, di Banyumas (Jawa

Tengah) 80.000 ha, dan di Jawa Timur

(antara Jombang dan Mojokerto) 40.000

ha (2). Serangan hama ganjur biasanya

disebabkan karena faktor lingkungan ta-

naman, tanaman padi varietas lokal atau

kesuburan tanaman yang tinggi. Pengu-

jian ketahanan varietas padi di Bogor

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

dari 3000 varietas padi tidak terdapat

varietas yang tahan terhadap hama gan-

jur (5).

Pemberantasan hama ganjur dengan

insektisida agak sulit karena larvanya

hidup dalam batang padi. Tidalc mustahil

bahwa timbulnya serangan hama ganjur

yang tinggi disebabkan oleh kurang mam-

punya serangga paras it dan predator

untuk berkembang biak dengan baik aki-

bat perlakuan penggunaan insektisida

yang berlebihan. Telah banyak dilakukan

penelitian pengembangan pemberantasan

serangga hama secara biologis karena

cara ini yang lebih baik daripada peng-

gunaan insektisida.

Untuk mempelajari kelakuan hidup

serangga hama dalam alam lingkungan
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hidupnya dapat digunakan antara lain

dengan menggunakan serangga bertanda.

Serangga bertanda akan sangat berguna

untuk meneliti ekologi dan praduga po-

pulasi di alam dengan cara penglepasan

d.'in penangkapan kembali.

Penandaan dengan menggunakan bahan

radioakti f adalah salah satu cara untuk

memperoleh serangga bertanda, yang kini

banyak dilakukan untuk penelitian popu-

lasi dan ekologi serangga di lapangan.

Yang bisa dipakai sebagai penunjang

pengendal ian hatna baik dengan bahan

kimia maupun secara biologis.

Penggunaan serangga bertanda de-

ngan radioaktif di lapangan sebaiknya

dengan radioaktivitas serendah mungkin,

tapi masih dapat dicacah.

Serangga ganjur bisa dikembangbi-

akan secara masal dengan cara mengin-

feksikan telur serangga ganjur pada ta-

naman padi yang berumur dua minggu se-

telah tanam, untuk memperoleh hasil

yang terbaik (I). Daur hidup serangga

ganjur 2 1-26 hari (4), umur serangga

ganjur dewasa bisa mencapai 4 hari.

Hal-hal tersebut di atas mendorong

dilakukannya penelitian untuk memilih

waktu pemberian P pada tanaman padi

untuk penandaan serangga ganjur.

BAHAN DAN M F.I ODE

Serangga ganjur yang digunakan da-

lam penelitian ini ialah serangga hasil

pemeliharaan di lanoratorium PAIR Pasar

Jumat. Sebagai media untuk serangga

dipakai tanaman padi varietas Pelita.

Kecambah padi berumur 2 hari ditanam

dalam ember plastik berukuran 15 cm,

tinggi 12 cm, yang diisi tanah lump1^

sebanyak 1400 gram dengan jumlah tan?:;

an 20. Ember plastik ini direndam daiam

bak alumunium berukuran 80 x P0 x 18

cm. Tanaman padi setelah berumur 14

hari -diinfeksi telur serangga ganjur.

Untuk itu, satu pasang serangga ganjur

dewasa dilepas untuk satu ember tanaman

selatna 24 jam yang dilakukan dalam ku-

rungan dari kasa halus (80 mess) ber-

ukuran 70 x 50 x 80 cm.

Untuk penandaan dengan isotop di-
32

pakai P dalam bentuk cairan KH_PO,.

yang dihasilkan oleh PPTN-BATAN, Ban-

dung. Dos is yang. diberikan pada tiap

ember tanaman padi 140 uCi dicampur

dengan air 50 cc dituangkan di atas

permukaan tanah lumpur dan dilakukan

pada waktu tanaman padi berumur 12, 13,

14, dan 15 hari setelah diinfeksi telur

ganjur atau 10, 9, 8, 7 hari menjelang

serangga yang ditandai menjadi dewasa.

Setiap perlakuan menggunakan 6 (cnam)

ember tanaman padi. Setiap serangga

dewasa yang keluar dicacah dengan meng-

gunakan alat pencacah scintilasi air

(3). Pencacahan dilakukan pada hari

pertama setelah serangga keluar.

HASIL DAN I'EMIiAHASAN

Dalam penelitian ini serangga gan-
32

jur yang ditandai P pada stadia larva

melalui tanaman padi dapat mengha-
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silkan serangga ganjur dewasa (imago)

bertanda, yang mempunyai bentuk tubuh

dan perilaku yang sama dengan serangga

yang tidak ditandai (kontrol). Radioak-

t)vitas serangga bertanda dapat dicacah

dengan alat pencacah scintilator air

(3). Dalam prakiraan hasil cacahan dari

serangga ganjur dewasa yang ditandai

pada larva berumur 12, 13, dan 14 hari

setelah infeksi telur akan mempunyai

perbedaan yang nyata, dilihat dari la-

manya waktu untuk kesempatan larva ma-
32

kan makanan yang telah mengandung P.

Ternyata kenyataannya tidak demikian.
32

Pemberian P pada 12, 13, dan 14 hari

tidak memberikan jumlah cacahan pada

serangga yang berbeda. Daur hidup se-

rangga ganjur di lab. PAIR dalam pene-

litian ini tidak banyak bervariasi.

Daur itu berkisar antara 22-23 hari

saja. Hal ini agak berbeda dengan hasil

penelitian Vreden & Arifin (4). Cacahan

yang diperoleh dari serangga ganjur de-

wasa bertanda yang ditandai pada sta-

dia larva yang umurnya sama, angka

cacahannya sangat bervariasi. Hal ini

dimungkinkan karena adanya perbedaan

jumlah serangga yang berbeda dalam tiap

batang padi. Banyaknya makanan yang

dimakan oleh tiap larva dipengaruhi

oleh jumlah larva yang hidup pada tiap

batang padi. Dalam pengamatan sering

ditemukan pada satu bntang padi dihuni

oleh 2-3 larva bahkan ada yang dihuni

5-7 larva.

Variasi hiisil f.-icahan yang sangat

besar dari serangga ganjur yang ditan-

dai pada larva yang berumur sama me-

nimbulkan kesamaran pada hasil cacah-

an. Serangga ganjur dewasa bertanda

yang ditandai pada umur larva yang

berbeda ialah larva yang ditandai pada

larva berumur 12, 13, dan 14 hari sete-

lah infeksi telur ganjur (lihat Tabel).

Hasil Rata-rata yang diperoleh 2813+_

1469 cpm untuk serangga ganjur dewasa

bertanda yang betina, dan 437+ 272 cpm

untuk serangga bertanda yang jantan.

Cacahan dari serangga betina bertanda

lebih besar daripada cacahan serangga

yang jantan, disebabkan serangga betina

makan lebih banyak untuk pembentukan

badan yang lebih besar dibanding dengan

badan serangga jantan, di samping me-

tnerlukan cambahan makanan untuk memben-

tuk telur. Hasil cacahan dari serangga

ganjur dewasa bertanda yang ditandai

pada larva berumur 15 hari setelah in-

feksi telur, rata-rata 47 +_ 66 untuk

jantan dan betina. Rendahnya hasil ca-

cahan dimungkinkan pada waktu diberi

isotop larva yang akan ditandai sudah

mendekati saatnya prepupa, ada yang su-

dah prepupa, dan ada yang sudah jadi

pupa. Hasil cacahan dari serangga yang

tidak ditandai (kontrol) angka cacahan-

nya sama dengan background.

KESIMPULAN

1. Dilihat dari hasil cacahan serangga
32

ganjur dewasa, waktu pemberian P

pada tanamam padi untuk penandaan
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serangga ganjur adalah antara 12-14

hari setelah infeksi telur.

2. Tidak ada perbedaan yang nyata pada
32

pemberian P 12, 13, dan 14 hari

setelah infeksi telur.
32

3. Pemberian P 15 hari setelah infek-

si telur tidak dapat menghasilkan

serangga ganjur bertanda, seperti

yang diharapkan.

4. Untuk penandaan yang lebih rendah

radioaktivitasnya, dapat dianjurkan

dengan memonitor pada serangga be-

tina saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. ARIFIN, K., and VREDEN, G.van, Mass
rearing of the rice gall midge,
Orseolia oryzae (Wood-Mason),
Contr. Centr. Res. Inst. Agric. 32
(1977).

2. SOENARJO, E., and HUMMELEN, P.J.,
Observation on the occurrence of
the rice gall midge Orseolia ory-
zae (Wood-Mason) and its parasi-
tes in Java During wet seasons
1975 and 1976, Contr. Centr. Res
Inst. Agric. 20 (1976).

3. KUSWADI, A.N "Botol kering untuk
mencacah P dengan alat pencacah
sintilasi air dan penggunaannya
dalam penelitian aktivitas makan
wereng coklat", Seminar 20 Tahun
Memasyarakatkan Iptek Nuklir, Ban-
dung ( 1985).

4. VREDEN, G.van, and ARIFIN, K., Bio-
Bionomic of the rice gall midge
Orseolia oryzae (Wood-Mason). With
emphasis on insect plant relation-
ship, Contr. Centr. Res. Inst.
Agric. 27 (1977).

5. VREDEN, G.van, and ARIFIN, K., Scre-
ening rice varieties for resis-
tance to the rice gall midge Or-
seolia oryzae (Wood-Mason), Contr.
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32
label 1. Hasil cacahan serangga ganjur dewasa bertanda P

yang dicacah pada hari saatnya serangga jadi iraago

32
P diberikan di

hari J<e... sete-
lah tanaman padi
diinfeksi telur
serangga ganjur

12

13

14

15

Rata-rata cacahan

Betina

2836 + 1S12

2801 + 1399

2792 + 1497

47 + 66

Jantan

458 +

451 +

403 +

276

290

459

icpm)

Kontrol/
background

36 + 8

36 + 8

36 + 8

36 + 8
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PENGUKURAN Se, Cr, Cd, da i Sb DALAM AIR DENGAN METODE NAA

Endang Rosadi*

Unsur Se, Cr, Cd, dan Sb tergolong

pada unsur yang bersifat racun bila

irasuk ke tubuh manusia secara oral

karena kemampuan metode konvensional

mempunyai daya deteksi terbatas, maka

diharapkan metode NAA dapat meningkat-

kan daya deteksi untuk pengukuran un-

sur tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk

membantu pemantauan pengotoran sungai

yang disebabkan oleh limbah dari kegi-

atan industri. Penelitian ini bertuju-

an untuk mengetahui tingkat keraampuan

metode NAA dalam inenganalisis unsur

tersebut dalam contoh air, secara cepat

tanpa melalui pengolahan kimia seperti

pada tnetode konvensional.

Larutan baku Se, Cr, Cd, dan Sb

dengan volume bervariasi sebanyak 0,5;

1,0; 3,0; 5,0; dan 8,0 mikroliter dite-

teskan pada kertas saring dan dima-

sukkan ke dalam vial polietilen, ke-

mudian diradiasi dalam reaktor Tri-

gamark II, Bandung, dengan flux 10 n
-2 -1

cm detik . Setelah didiamkan selama

3-6 hari, kemudian dicacah selama 15

menit dengan penganalisis saluran ganda

ND-62 yang mempunyai 4096 saluran.

Detektor yang dipakai adalah Germanium

murni, FWHM 6°Co pada energi 1332,5

adalah 1,89 ke-V.

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan

hasil cacahan per mikrogram unsur, se-

dang Tabel 2 menunjukkan batas pengu-

kuran (cacah). Konsentrasi unsur yang

dapat terukur dengan metode ini adalah

Batas pengukuran

cacahan per ug

Dari hasil perhitungan diperoleh kon-

sentrasi yang dapat terukur untuk un-

sur Se, Cr, Cd, dan Sb berturut-turut

1 10, 115, 60, 5 Ug.

Sebagai kesiropulan dapat dikemuka-

kan bahwa metode ini mempunyai batas

pengukuran yang sangat kecil, dan dapat

digunakan untuk menentukan kadar unsur

Se, Cr, Cd, dan Sb dalam air.

DAFTARPUSTAKA

1. BONIFORTI, MADAR0, M., and M0AUR0,
A., Instrumental determination by
neutrion activation analysis of
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label. Cacah per menit (cpm) untuk unsur Se, Cr, Cd, dan
Sb

Konsentrasi

0,5

1,0

3,0

5,0

8,0

166

155

170

187

150

Se

+ 12

+ 9

+ 10

+ 12

i 9

Cacahan per

Cr

86 + 4

80 + 6

88 + 9

9 0 + 9

89 +_ 8

menit/ug

Cd

56 + 5

65 + 5

61 + 5

56 + 5

77 +_ 6

1065

1100

1296

1259

1082

Sb

+ 56

+ 50

+ 60

+ 55

+_48

Angka yang tercantum merupakan harga rata-rata dari
6 percobaan disertai dengan simpang bakunya

Tabel 2. Cacah per menit (cpm) untuk latar belakang
yang ditentukan sebanyak 6 kali disertai
dengan simpang bakunya

Unsur

Se

Cr

Cd

Sb

Cacah/menit

246 + 15

6 7 + 4

1 1 + 1

3 2 + 2

Batas pengukuran

19

10

4

7
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REAKSI SENVAWA ISOTIOSIANAT DARI VIINVAK HORSERADISH DENGAN ENZIM
PEROKSIDASE HORSERADISH

A. Darussamin*, dan W.D. Loomis**

Enzim peroksidase horseradish

(:IRP; I.U.B. No. 1.11.1.7) sudah dipela-

jari sejak lama, tetapi beberapa per-

tanyaan mengenai enzim ini belum ter-

jawab. Jumlah isoenzim (isoenzyme) HRP

yang dilaporkan berkisar dari 2 ())

sampai 42 (2), dan pola sebaran isoen-

simnya pada elektroforesis tidak sta-

bil.

Horseradish termasuk fatnili Cruci-

ferae yang dikenal kaya dengan senya-

wa glukosinolat (3). Di samping itu,

horseradish juga mengandung enzim mi-

rosinase (myrosinase) yang mengatalis

perubahan glukosinolat sinigrin menjadi

isotiosianat. Isotiosianat sangat reak-

tif dan diduga bereaksi dengan prote-

in HRP sewaktu ekstraksi tanpa mengu-

rangi aktivitasnya.

HRP telah direaksikan dengan iso-

tiosianat dalam suasana basa pada 40 C.

Dengan teknik elektroforesis dapat di-

demonstrasikan perubahan pola sebaran

dan jumlah isoenzim HRP. Aktivitas "per-

oksidase berpiridah dari pita dengan pi

(isoelectric poj.nt) tinggi ke arah

pita-pita dengan pi lebih rendah yang

sebelum reaksi sudah ada dan sebagian

* Balai Penelitian Perkebunan Sungei Putih,
Medan

** Department of Biochemistry and Biophysics,
Oregon State University, USA

baru. Aktivitas pita C, pita utama HRP,

menjadi nol dengan meningkatnya akti-

vitas pita-pita di bawahnya (pi lebih

rendah). Pita baru yang terbentuk se-

lalu merupakan pita yang terpisah. Ini

menunjukkan bahwa terbentuknya pita di-

sebabkan oleh reaksi bertingkat iso-

tiosianat dengan gugus amino protein

HRP. Anal is is kandungan asam amino

protein memperlihatkan bahwa 50% dari

gugus amino dari residu lisin bereaksi

dengan isotiosianat pada pH 10. Reak-

si tersebut tidak dapat dihambat oleh

L-lisin yang ditambahkan dari luar

walaupun konsentrasinya 800 kali kon-

sentrasi HRP. Ini berarti bagian hidro-

fobik dari protein berinteraksi dengan

isotiosianat dan mempercepat reaksi.
14

Reaksi finil ( C)-isotiosianat

dengan HRP menghasilkan rata-rata lima

molekul isotiosianat terikat per mole-

kul HRP pada pH 10. Autoradiogram mem-

perlihatkan empat pita radioaktif yang

sesuai dengan perpindahan aktivitas en-

zim.

Enzim yang diekstrak dari akar

horseradish dengan adanya adsorben po-

listirene tidak berwarna dan berbau.

Pola sebaran HRP yang diekstrak dengan

cara ini lebih stabil dibandingkan de-

ngan HRP yang diekstrak tanpa polisti-

rene.
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Penelitian ini menunjukkan bahwa

beberapa dari isoenzim yang dilaporkan

kemungkinan adalah hasil reaksi isotio-

sianat dengan HRP selama ekstraksi dan

penyimpanan.
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PENGGUNAAN MUTAN UMUR GENJAH. SEBAGAl CALON VARIETAS UNGGUL KEDELAI

Sumarno*

Petnuliaan tanaman kedelai (Glycine

max Merr.) untuk mempergenjah umur pada

umumnya dilakukan dengan jalan menyi-

langkan varietas yang hasilnya tinggi,

umurnya dalam, dengan varietas atau

strain yang umurnya genjah, tetapi daya

hasilnya rendah. Dalam penggunaan dua

induk yang mempunyai dua sifat yang

kontras demikian, untuk mendapatkan ge-

notipe baru yang memiliki daya hasil

tinggi dan umurnya genjah, diperlukan

program silang balik sebanyak 3 hingga

5 generasi (1). Bila gen pengatur umur

genjah itu te^kait (linkage) dengan

gen-gen pengatur pertumbuhan lain, se-

perti batang kecil dan batang pendek,

maka segregat yang berumur genjah hasil

program silang balik akan berbatang ke-

cil-pendek yang pada umumnya daya ha-

silnya rendah. Dengan demikian, program

pemuliaan untuk mendapatkan genotipe

baru yang berumur genjah dan daya ha-

silnya tinggi sukar dicapai. Andaikan

segregat umur genjah-hasil tinggi di-

peroleh, maka diperlukan waktu sekitar

10 musim atau lima tahun hingga suatu

galur homozigot siap untuk diuji. Bila

pengujian galur memerlukan waktu lima

musirn, maka diperluWan 15 musim unti.ik

mendapatkan varietas unggul berumur

Balai Penelitian Tanam.in Pangan, Bogor

genjah dengan daya hasil tinggi.

Mutan umur genjah pada tanaman

kedelai sering diperoleh bila tanaman

diberi perlakukan dengan mutagen radi-

asi atau zat-zat kemikal (2). Bila pro-

ses mutasi yang terjadi kebetulan beru-

pa "mutasi titik" (mutasi gen tunggal),

maka hanya sifat itulah yang mengalami

perubahan, dan diharapkan sifat-sifat

lain tidak berubah.

Kedelai varietas No.1682 terkenal

memiliki daya hasil yang tinggi hingga

7 t/ha, disebabkan oleh kemampuannya

membentuk polong hingga mencapai 1814

polong per pohon (3). Kelemahan vari-

etas ini ialah umurnya yang dalam hing-

ga 1 10 hari. Bila dengan proses mutasi

umur dapat dipergenjah, maka genotipe

berumur genjah dengan daya hasil tinggi

dapat diharapkan diperoleh.

Radiasi terhadap biji varietas

No. 1682 dilakukan di AVRDC, Taiwan pada

tahun 1983. Pada tahun 1984 Balittan

Bogor memperoleh galur M-3, sebanyak 36

galur. Seleksi di Bogor dilakukan untuk

memilih galur yang genjah, berdaya ha-

sil tinggi, homogen, dan mantap. De-

ngan pembuatan galur pedigri dari ta-

naman M-4, terpilih lima galur yang

berumur genjah, seragam, dan daya ha-

silnya tinggi (polong per pohon lebih

50 buah). Kelima galur tersebut di-
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bulk, dan diberi nomor B-2I20-M.

Pengujian daya hasil galur B-2 120-

M dilakukan pada tujuh lingkungan pada

t.ihun 1985-1986, dengan menyertakan va-

rietas unggul Wilis, Lokon, Orba, dan

Ki-rinci sebagai pembanding. Pada ma-

sing-masing lingkungan mutan B-212O-M

menghasilkan lebih tinggi dari Orba

atau Lokon dan menyamai hasil Kerinci

atau Wilis,tetapi umurnya lebih genjah

dibandingkan Lokon, Orba, Kerinci atau

Wilis (Tabel I). Mutan B-2I20-M berpro-

duktivitas rata-rata 16 kg/ha/hari,

sedang keempat varietas unggul lainnya

hanya 9-13 kg/ga/hari. Dibandingkan va-

rietas aslinya, mutan B-2120-M memili-

ki daya hasil yang setingkat, tetapi

umurnya 35 hari lebih genjah. Ukuran

biji mutan B-2I20-M sedikit lebih besar

dibandingkan biji No.1682, dan warnanya

lebih kuning. Mutan B-2120-M diusulkan

kepada Badan Benih Nasional, untuk di-

lepas sebagai varietas unggul baru.
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Tabel 1. Rata-rata hasil bijo. kering dan umur polong matang mutan
B-212O-M dibandingkan varietas unggul lain, pada tujuh
lingkungan tahun 1985-1986

Varetas/Galur

B-212O-M

Wilis ;

Lokon

Orba

Kerinci

BNT 5%

KK (%)

Hasil

(kg/ha)

1233

1063

675

755

1142

172

18

Kisaran

(kg/ha)

688-1977

615-2056

593-818

648-907

632-1931

Produktivitas

(kg/ha/hari)

16

13

9

9

13

Umur matang

Chari)

75

84

78

84

89
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FIKSASI N SECARA SIMBlOTIK PADA BKBERAPA GALUR MUTAN DAN VARIETAS KEDELAl

Hendratno*, Elsje L.Sisworo*, dan Soertini Gandanegara*

Produktivitas tanaman kedelai me-

merlukan unsur nitrogen (N) dari ber-

bagai sumber, yaitu N yang terdapat di

dalam tanah (N-tan<ih), N dari pupuk

(N-pupuk), dan N dari atmosfir yang

diperoleh dengan proses fiksasi secara

simbiotik dengan bakteri Phyzobium (N-

fiks). Peranan ketiga sumber N ter-

sebut di dalam produksi kedelai perlu

diperhatikan, lebih-lebih pada kondisi

tanah dengan status hara N yang rendah.

Adanya hubungan yang negatif anta-

ra ketersediaan N-tanah dan jumlah N

yang difiksasi secara simbiotik telah

banyak diungkapkan, baik pada kondisi

lapangan, kultur hidroponik maupun pa-

da kondisi lingkungan yang terkendali

(1-3), dan dengan beberapa metode peng-

ukuran.

Peranan fiksasi N menjadi semakin

pent ing dengan kecenderungan meningkat-

nya biaya untuk produksi pupuk N. Salah

satu pendekatan untuk meningkatkan pe-

ranan tersebut ialah dengan manipulasi

genetik untuk menciptakan genotipe

tanaman yang dapat memanfaatkan proses

fiksasi N simbiotik secara efektif.

Untuk itu perhatian perlu difokuskan

pada sifat-sifat tankman yang mendukung

simbiosis.

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

Makalah ini menyajikan hasil per-

cobaan yang bertujuan untuk menentukan

kontribusi relatif dari suplai N-fiks

dalam hubungannya dengan suplai N-total

pada beberapa varietas dan galur mutan

kedelai yang ditanam dengan pemupukan

urea dosis rendah (20 kg N/ha) dan

tinggi (100 kg N/ha). Pendugaan N-fiks

dilakukan dengan metode pengenceran

isotop N menurut FRIED dan BROESHART

(4).

Beberapa hal yang terungkap dari

penelitian ini ialah :

1 . Tingkatan pemupukan 100 kg N/ha se-

cara umum memberikan kenaikan hasil

sebesar 9,82% dibandingkan dengan

hasil pada tingkatan pemupukan 20 kg

N/ha, tetapi tingkatan respons tna-

sing-masing varietas/galur mutan

berbeda.

2. Jumlah N pada tanaman yang berasal

dari fiksasi bervariasi antara 42 kg

N/ha sampai 80 kg N/ha pada tingkat-
*

an pemupukan rendah dan antara 44 kg

N/ha sampai 66 kg N/ha pada tingkat-

an pemupukan tinggi. Pada umumnya

proses fiksasi terhambat oleh ting-

katan pemupukan N yang tinggi kecu-

ali pada galur mutan No.65, dan pada

varietas Guntur. Penghambatan yang

paling drastis terlihat pada galur

No.69.
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3. Dari segi produksi galur mutan No.68

dan No.69 memiliki potensi yang be-

sar dengan hasil mas ing-mas ing 17,2%

dan 19,4% lebih tinggi dari varietas

asalnya, Orba.

4. Varietas Guntur perlu diperhatikan

karena ada indikasi bahwa proses

fiksasi N pada varietas tersebut

tidak Cerpengaruh oleh tingkatan p;

mupukan N yang tinggi.

Tabel 1. Hasil biji kering (kg/ha)

Galur/Var.

Orba

64

65

68

69

70

Guntur

Tingkatan N

Rendah

(20 kg N/ha)

1375

1248

1353

1613

1823

1397

1460

Tinggi

C100 kg N/ha)

1482

1565 .

1692

1756

1436

1534

1625

Beda

107

317

339

143

-387

137

165

Total 10269 11090 821
17,99%)

Tabel 2. Fiksasi N (kg/ha)

Galur/Var. Seluruh bagian tanaman

20 kg N/ha 100 kg N/ha

Biji

20 kg N/ha

53,8

41,2

23,4

56,9

61,2

48,3

45,4

100 kg N/ha

42,6

34,4

31,7

50,7

34,8

34,9

47,4

Orba

64

65

68

69

70

Guntur

75,1

70,4

41,9

71,1

80,0

65,9

64,6

64,6

57,3

43,6

66,2

49,3

53,4

63.6
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Jakarta 12240

Museum Zoologi LIPI
Jl. Ir. H. Juanda 8
Bogor

M> WIDJAJARTO

Yayasan Lembaga Konsumen
Jl. Ciasem 2
Cikini, Jakarta Pusat

M.T. SAMSINAH

PT. Perkebunan XI

MIRIAM P. HAPSANTYO

Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada
Jl. Sekip, Unit I, PO Box 1,
Yogyakarta

M. ROESLAN
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Universitas
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P. HBHANUSA

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Geoteknologi LIPI
Jl. Cisitu Sangkuriang, Bandung

PRASODJO

Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor
Jl. Merdeka 99, PO Box 368
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PRATIWI SAPTO
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Pusat Aplikasi Isotop dan Ra.diasi, BATAN
J i . Cinere Pasar Jumat, PO Box 2 Kby.Lama
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ROCHESTRY SOFYAN

Pusat Apli'-asi Isotop dan Radiasi, BATAN
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SUMARNO
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J l . Cinere Pasar Jumat, PO Box 2 Kby.Lama
Jakarta 12240
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DAFTAR INSTANSI PENGIRIM PESERTA

BBPP Industri Tekstil

Balai Penelitian Perkebunan Sungei Putih Medan

Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor

Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukarami
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Fak. Pertanian UGM
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Jurusan Tanah IPB

Museum Zoologi LIPI

New Module

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geoteknoiogi LIPI

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

PT. Perkebunan XI
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Hari Pertama : Selasa,

08.00 - 08.30 :

08.30 - 09.00 :

09.00 - 09.30 :

09.30 - 10.00 :

10.00 - 12.15 :

12.15 - 13.15 :

• acara*
16 Desember 1986

Pendaftaran ulang Peserta.

Upacara Pembukaan :

1. Laporan Ketua Simposium.

2. Sambutan dan Peresmian Pembukaan oleh

Direktur Jenderal 8ATAN.

Peresmian dan Peninjauan Visualisasi Kegiatan

Aplikasi Teknik Nuklir.

Raman tamah.

Sidanq Pleno ( Pembicara Tamu ).

Vimpimn ; Rtaiuai. Sapto
Nazln. AbduMak
Uazly HUmy

10.00 - 10.45 : Prof.Dr.Ir. Harsono Wiryo-
sumarto
Deputi Ketua Bidang Pengem -
bangan Teknologi, Badan Peng-
kajian dan Penerapan Tekno -
log i .

10.45 - 11.30 : Dr. Ahmad Tajuddin Ali
UNDP Project Coordinator.

11.30 - 12.15 : I r . M. Ijos R. Subki, M.Sc.
Deputi Direktur Jenderal B i -
dang Pengkajian Sains dan
Teknologi Nuklir, Badan Te -
naga Atom Nasional.

Istirahat makan siang.

•
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Kelompok Kimia,
Proses Radiasi, Industri,
Hidrologi, dan Keselamatan
Kerja
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Hari Pertama : Sidang, 16 Desember 1986

SIDANG KELOMPOK I

Kutua •• Sc&yan Yatlm
RupofutJA '• SuiiAJtno

PEMBICARA :

13.15 - 13.25 : Yumiarti dan Surt ipant i S. (PAIR-BATAN, Jakarta),
Isolasi Cesium-137 dalam contoh ikan tuna dengan
ammonium fosfomoiibdat. (K. I )

13 .25 -13 .35 : June Mel lawati , dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Penentuan unsur Se, Hg, Cr, Br, As, Sb, Cs, Fe, Co,
Zn, Rb, Ca, Eu, Sc, dan La dalam contoh teh dengan
cara anai is is pengaktipan neutron. (K.2)

13.35 - 13.45 : Endang Rosadi (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengukuran Se, Cr, Cd, dan Sb dalam a i r dengan
metode NAA* (K,3)

13.45 - 13.55 : Surt ipant i S . , dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Penentuan 60Co dalam contoh a i r dan a i r laut dengan
pengompleks 2 - n i t r o s o - l - n a f t o l . (K.4)

13.55 - 14.05 : Piping Supristna (PPTN-BATAN, Bandung).
Pengendapan bert ingkat limbah ca i r a k t i f pemancar
par t ike l a l f a . (K..5)

14.05 - 14.15 : Budi Santoso (PPKTN-BATAN, Jakarta).

Studi tontang pemisahar, isotop dengan laser. (K. 6)

14.15 - 14.45 : Diskusi

14.45 - 15.00 : Istirahat
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SIDANG KELOMPOK I I

Kctua. : ¥1. SundaxdL
i i Sabcuuinah

PEMBICARA :

15,00 - 15.10 : Ermin K. Harantung, dkk. (FMIPA, Jurusan Kimia UI)
Denaturasi protein udanq peci (Penaeus merguensis)
akibat iradiasi gamma. (K.12)

15.10 - 15.20 : Simon Petrus Gurusinga (PAIR-BATAN, Jakarta)«
Karakteristik kompaksi tanah lempung« (K.14)

15.20 - 15o30 : Pieter Hehanusa, dkk. (Pusat Penelitian ,
Bandung)„
Geohidroiogi dan aplikasi isotop di daerah Citr-.:
Jawa Barat. (K.15)

15.30 - 15.40 : Indrojono, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
^Stedt^pendahuluan qroundwater Semarang mengguna...
isotop alam. (Kol6)

15.40-15.50 : Zaenai Abidin, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
K&Tibrasi standar lokal terhadap standar internasior5".!
(SMOW) urituk menentukan komposisi 0-18 dan D dalam
sampel air . (K.17)

15,50 - 16.00 : Paston Sidauruk, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengaruh proses penguapan terhadap perbandingan
molekul HD0/H20

ie dan H20
18/H2O

16 dalam air , (K.18)

16.00 - 16.45 : Diskusi

883



' iar i Kedua : Rabir, 17 Desember 1986

Ki'.1n.,i : B.v.dl Sanioio
u>i).-i\'i.ti'i : f.rx'anq Xo&acli

00 .39 - Go.40 : r»ifMl ; • , ) - ; ; ! ' , f!-.k. (I>A1R-MT/\M, J a k a r t a ) ,
f ' ^ - l r ••!•!. i ^ ' C - k a r h o f u r a n ckilam heberapa contoh
t£.'.T«i.h . ( K . 7 )

Or.,40 - 08.^0 : Ki-ie S r r / a tm, ((kk,. (PATR-BATAN, Jakarta)„
|v.<;inn j^C-l,,rhof!iran rial am model ekosistem .
! i i i r i f i - j ; a f i (I- . 8 )

03.50 - 09.00 : Si.'lis t-i«.ti V< T. (PAIR-RAT AM, J a k a r t a ) ,
Studi (!istriLi;::.i Karbcifuran pad?, tanaman padiu (K.^)

0 9 . 0 0 - 09.10 : A.N. Kuswadi, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta)o

K'rsr-nir^s; ';:• thai I'firbofiirin terhadap wereng coklat
,!:..> . r -w. . , riari w-:renci h i jau Nephotettix
r {' 10)rir an -i {'• . 1 0 )

09.10 - C:)^C : M. Suna t -e , dkK. (PA1IJ-BATAN, Jakar ta) , ,
P"riifrfic.riii j u r i a h ^C-karhofuran yang terhisap oleh
worfnq c o k l s i , miaparvata Ju^ensS ta l , dan wereng
hi,;-ujj uepho-ottiz vjr.-rcnco, rr.elaiui tanaman Dadi.
( K . l l )

0 9 . 2 0 - C-n.JO : /i. D;irt;..a:rin, t.Jkk. (Daiitbun Sungei Pu t ih , Medan).
Pe<-!-:-.i '.^nyn.n i s o t i c s i o n a t dari minyak horseradish
dp-;oc'fi emir, rcroksiddst- ho r se rad i sh . (K.13)

09.,30 - 10 GO : O i s l a s ;

10.00 - 10. «5 : J- i i r-u, . t
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SIDANG KELOMPOK IV

K&£ua : RockeAfruj So&yan
RapottLn. i ZainctP.. Abidln

PEMBICARA :

10.15 - 10.25 : Rony Djokorayono, dkk.(PPTN-BATAN, Bandung),,
Sistem pengatur tebal p lat aluminium menggunakan
sinar gamma. (K.19)

10.25 - 10.35 : Renaningsih, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta)
Pengukuran debit a l i ran f lu ida dalam pipa dengan
metode to ta l counto (K.20)

10.35 - 10.45 : I r i an to Edi Pramono, dkk. ( I n s t i t u t Teknologi
T e k s t i l , Bandung)„
Studi pelapisan kain pol iester 100% dengan lateks
alam i rad ias i untuk bahan jas hujan. (KO21)

10.45 - 10.55 : Yanti S. Soebianto, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta)-
Penempelan monomer h i d r o f i l i k pada po l i
(4-meti lpenten- l) secara rad ias i . (K.22)

10.55 - 11.05 : Sugiar to Danu, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Kombinasi vulkanisasi radiasi dan belerang lateks
karet alam. (K.23).

11.05 - 11.15 : Marga Htama, dkk. (PAIR-BATAN, J a k a r t a ) ,
Pengaruh kebersihan dan umur lateks pada kualitas
lateks alam iradiasi . (K.24)

11.15 - 12.00 : Diskusi

12.00 - 13.00 : .Istirahat irakan siang
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SI DANG KELOMPOK V

Kztua. •• Suwanno
Kapo-'vtiJi : Ro.navu.ng&'Lk

PEMBICARA :

13o00 - 13oi0 : Yanti S. Soebianto, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).,
Penempeian monomer h i d r o f i l i k pada elastomer secara
radiasiu (Id 25)

13.10 - 13.20 : Sugiarto Danu, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Radiasi berkas elektron pada sistem pol iester tak
jenuh s t i r e n . (K,,26)

13.20 - 13,30 : Yunus Hasan, dkk.(PAIR-BATAN, Jakarta).
Pemantauan dosis paparan di PAIR dan sekitarnya. (K.27)

13o30 - 13.40 : Fransisca A.E.T., dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Keradioaktifan udara dan a i r di Pusat ApTikasi
Isotop dan Radiasi dan sekitarnya. (K.28)

13o40 - 13,50 : Mulyadi Rachmad (PSPKR-BATAN, Jakarta).
Pengaruh komponen sistem dosimeter pada faktor
kal ibrasio (K.29)

13.50 - 14.30 : Diskusi

14.30 - 14.45 : Istirahat

14.45 - 15.15 : Ku:i ]ungr.n ke laboratorium/Fasilitas Iradiasi.

15.45 - 16.15 : Sidang Pleno Penutupan
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Kelompok Biologi dan
Peternakan
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Hari Pertama :

PEMBICARA

13.15

13.25

13.35

13.45

13.55

14.05

14.45

- 13

- 13

- 13

- 13

- 14

- 14.

- 15.

•

.25

.35

.45

.55

05

45

00

Selasa, 16 Oesember 1986

SIDANG KELOMPOK I

Kttua : E. VJbu.
Rafo'itAJi. : Hafi&ojo

: Zainal Abidin, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengaruh penambahan ampas tahu dalam ransum kerbau
yarig memperoleh rumput lapangan sebagai ransum
basal. (B.I)

: Suharyono, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Respon fermentasi rumen dan daya cerna terhadap
pemberian tingkatan molase dengan tepung daun
singkong. (B.2)

: Bintoro Her Sasongko, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Studi kandungan unsur mikro di dalam jerami padi
sebagai pakan ternak. (B.3)

: C. Hendratno, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Penggunaan campuran daun singkong dengan dedak
atau sera onggok sebagai suplemen makanan kerbau.
(E.4)

: Suharyono,(PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengujian hasi l -hasi l ikutan pertanian dan industr i
dengan Rumen Simulation Technique (RUSITEC). (B.5)

: Diskusi.

: I s t i rahat .
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SIDANG KELOMPOK I I

K&tua : LiZg hnoJLXa. Sofaian
L . : Biwton.0 HeA Scaongko

PEMBICARA :

15.00 - 15.10 : Gunawan, dkk.(Balitnak, Bogor).
Pengaruh radiasi terhadap oksidasi lemak dalam
penyimpanan dedak padi. (B.6) .',

15.10 - 15.20 : Gunawan, dkk. (Balitnak, Bogor).
Menurunkan kadar asam pi tat dedak padi dengan tek
nik radiasi. (B.7)

15.20 - 15.30 : John Danius (PAIR-BATAN, Jakarta)
Hubungan antara aktivitas glutation peroksidase
(GSH-Px) dan penyerapan 7$Se oleh e r i t ros i t untuk
penetapan status selenium pada sapi perah. (B.8)

15.30 - 15.40 : E. Rini, dkk. (Balitnak, Bogor).
Dinamika air tubuh ternak kerbau yang bekerja dan
tidak bekerja : Suatu studi perbandingan. ( B.9).

15.40 - 15.50 : Zainal Abidin, dan Suharyono (PAIR-BATAN, Jakarta),
Pengaruh irac'iasi sinar ganma yang dikombinasikan
dengan perlakuan senyawa NaCl pada koefisien cerna
jerami padi. (B.10)

15.50 - 16.45 : Diskusi
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Han Kedua : Rabu, 17 Desernber 1986

SIDANG KELOMPOK III

Katua •• C. Hmdnatno
V:apo.';tin :

PEMB1CARA :

03.30 - 03.40 : Dpxmawan. dkk. (Pusvetna, Surabaya).
Peigujian radiovaksin koksidiosis pada ayam Broiler
di Kotamadya Surabaya. (B.l l)

0 8 . 4 0 - 03.50 : Sukardji P . , dkk. (PAIR-BATAN, Jakar ta ) .
Studi tentang radioyaksin cacing Haemonchus contor-
tvs dalam media alhidrogel pada domba. (B.12)

0 8 . 5 0 - 0 9 . 0 0 : Murnihati Iskandar, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Penentuan iuwncgenitas potensial terhadap tripano -
somiaris. (B.13)

09.00 - 09.10 : Muchson Arifin, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengaruh i rediasi qanda pada daya tahan dan si fat
imunogeiritas Trypanosona evansi. (b.14)

09.10 - 09.20 : Supriyati Kompiang, dkk. (Balitnak, Bogor).

Procfuksi ant i -estradiol serum pada domba. (B.15)

09.20 - 10.00 : Diskusi.

10.00 - 10.15 : I s t i r aha t .
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SIDANG KELOMPOK IV

KoXua : F. Sukadl
ZcUnaZ Abidin

PEMBICARA :

10.15 - 10.25 : M. Darussalam, dkk. (PPTN-BATAN, Bandung).
Pengaruh pemancar interha 131 j pac |a gambaran er i -
trosi t dan leukosit tikus Wistar albino. (B.16)

10.25 - 10.35 : M. Darussalam, dkk. (PPTN-BATAN, Jakarta). , 3 ,
Peran kelenjar susu induk dalam pengambiian I
oleh neonat tikus Wistar. (B.17)

10.35 - 10.45 : John Danius (PAIR-BATAN, Jakarta).
Persentase kehamilan pada tikus putih betina yang
disuntik 1 3 1 I . (B.18)

10.45 - 10.55 ; Irwansyah (PPTN-BATAN, Bandung).
Tanggapan gen dna-8132 rec-43 Bacillus subtilis
terhadap sinar ultraviolet. (B.19)

10.55 - 11.05 : E.G. Siagian, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengaruh pertumbuhan mutan khamir saccharonyces
cerevisiae SC. K 1,5 pada media molases yang di-
iradiasi. (B.20)

11.05 - 12.00 : Diskusi.

12.00 - 13.00 : Istirahat makan siang.
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SIDANG KELOMPOK V

K.ttaa : M.

PEMBICARA :

13.00 - 1 3 . 1 0 ^ , ^ Harsojo, dan Andini L.S. (PAIR-BATAN, Jakarta) .
Daya tahan bakteri salmonella typhimarium terhadap
sinar gamma. (B.21)

13.10 - 13.20 : M.R. Lina, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengaruh larutan H2SO4 dan NaOH pada serbuk gergaji
yang diiradiasi untuk menghasilkan etanol. (B.22)

13.20 - 13.30 : M.R. Lina, dk^. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Studi pengaruh iradiasi gamma, larutan H2SO4, NaOH,
dan CH3COOH pada kandungan etanol dari jerami padi
yang difermentasi. (B.23)

13.30 - 13.40 : E. Suwadji (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengaruh pemberian beberapa media pertumbuhan pada
pelindian b i j i h uranium berkadar rendah oleh bakte-
r i Thiobaciiius secara semi lapangan. (B.24)

13.40 - 13.50 : Sri Hariani Sjarief (PAIR-BATAN, Jakarta).
Efisiensi penggunaan beberapa mikroorganisme dalam
proses ekstraksi uranium. (B.25)

13.50 - 14.45 : Diskusi

14.45 - 15.45 : Kunjungan ke laboratorium/ Fasilitas Iradiasi .

15.45 - 16.15 : Sidang Pleno Penutupan.
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Kelompok Pertanian
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!::-ri Pertama : Se iasa , 16 Desereber 1936.

SI DANG KELOMPOK I

Kctu'.i •• G<?eM'.>oiv> Soe.paM.dl
l-'u^.'^tOi : Mug-i.ona

PEMiiCARA :

13.15 - 13.25 : T. Soewito, dkk. (Bali t tan, 8ogor).
KeiTiempuaii has11 dan" galur tnutan harapan bayar me-
1 intone dan galur lain di lahan rawa. (P.21)

13.25 - 1J.3G : Ibrahim Sahi, dan T. Sudiaty Silitonga (Bali t tan,
Bogor).
Perbaikan varietas padi untuk ketahanan terhadap
hama dan penyakit utama. (P.22)

13.35 - 13.45 : R . | v a i e R a t m a ( PAIR-BATAN, Jakarta ) .
Uji daya hasil beberapa galur mutan genjah kedelai .
(P.3)

13.45 - 13.55 : Murdani Diredja (Bali t tan, Bogor).
Mi.tan Serctus Mai am, galur padi gogo berdayahasil
t inggi , tshan b ia s , dan kekeringan! (P.23)

13.55 - 14.05 : A.M. Riyanti Sumanggono ( PAIR-BATAN, Jakarta ) .
Mutasi t.erimb;.s pada kacang hijau varietas Manyar.
(P.5)

14.05 - 14-15 : R. Prasodjo Scedomo ( Balithort Lembang di Bogor ) .
Studi pendahuluan pengaruh iradiasi s inar gamma
terhad>?.[.> pertumbuhan fcawang merah (Mlium ascaloni-
cva L.) pada V, . (P.6)

14.15 - ViA1:- : Diskusi.

14.45 - 13.00 : Is t i raic.t.
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PtMBJCARA :

15.00

15.1C

15.20

15.30

15.40

15.50

16.00

16.10

- 15.10

- 15.20

- 15.30

- 15.40

- 15.50

- 16.00

- 16.10

- 16.45

SIDANG KEL0MP0K I I

Ke.tua •• Nunhayati. Hakim
Rapavtifi : Hadlwahijono Slwando

: G. Soepordi, dkk. ( Ins t i tu t Pertanian Bogor ) .
Pupuk P dapat diberikan bersamaan dengan pengapur-
an. (P.7)

: <\sdirman Ar ief , dkk. (Bali t tan Sukarami, Padang).
Penyerapan P yang tertimbun dalam tanah oleh jagung
dan kedelai. (P.8)

: Havid Rasjid, dan Widjang H.Sisworo (PAIR-BATAN,
Jakarta).
Pengaruh sise pemupukan P dalam pola tanam tumpang-
g i l i r . (P.9}

: Uidjang H.Sisv;oro, dan Havid Rasjid (PAIR-BATAN,
Jakartfi).
PemanfBatan sis a panen dalam pola tanam padi-padi-
kfidelai. (P.10)

: M.M. Mitrosuhardjo, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Peranan seiesah dan pemupukarj N dalam peningkatan
produksi tarioman jagung. (P.11)

: Widjar.g H.Sisworo, dan Havid Rasjid (PAIR-BATAN,
Jekarta).
Pengaruh pergi l i ran tanaman terhadctp hasil dan ke-
tersediean hara. (P.12)

: M.M. Mitrosuhardjo, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Air tansh tersedia pada lehan podzolik inerah kuning.
(P.13)

: Diskusi.
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Han Kedua

PEMBICARA
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Rabu, i7 Desember 1986.

SIDANG KEL0MP0K I I I

Keiua .- WMjang H. SiAWio
KcipofctLn : Hcuufanto

: Nazir Abdullah, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta) .
Pengaruh bentuk, takaran, dan cara pemberian pupuk
urea terhadap hasil dan keefisienan penggunaan
N-pupuk pada 6 varietas padi unggul. (P.14)

: H. Sirwando, dan Nazir Abdullah (PAIR-BATAN,
Jakarta) .
Daur ulang hara nitrogen berbagai jen is sisa tanam-
an pada budidaya padi sawah. (P.15)

: Zuhdi Sri Wibowo, dan Yati Rachmiati ( B a l i t Teh dan
Kina, Gambung).
Ef is iens i penyerapan N pada berbagai umur tanaman
ten menggunakan perunut ^H. (P.16)

: T. Sugiyanto, dkk. (PPTN-BATAN, Bandung).
Pemberian unsur 32P secara f o l i a r dan penyebarannya
pada tanaman kacang hi jau {phaseolus radiatus L.)
(P.17)

: Nazir Abdullah, dan M.M. Mitrosuhardjo (PAIR-BATAN,
Jakarta).
Keefisienan pemupukan ZA dan TSP pada budidaya padi
tanah kering. (P.18)

: Zuhdi Sri Wibowo, dkk. (Balit Teh dan Kina,Gambung)
Penyerapan S dari empat jenis pupuk bertanda 35S
pada tanaman teh klon TRI 2025. (P.19)

: Diskusi.

: Ist irahat.
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SIDANG KELOMPOK IV

j :-<>tua • A . Rti&actfu.
i i•:.)•'(• ntin. : i'inggih

PEM3IWRA

10

10

10

10

1C

11.

10.

11.

12.

.15

.25

35

.45

55
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15
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00
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- • c

- 10

- 10

- )1

- 11.

- 11

- 12.

- 13.

.25 :

.:-:5 :

45 ;

.55 :

05 :

15 :

25 :

00 :

00 :

Erwir.s Lubis (Balit tan, Bogor).
Perbaikan van etas cadi sawah melalui pemuliaan
routasi. (P.20)

Sumamo ( Bai i t tan, Bogor ).
Pengounaan mutsn unnur genjah, sebagai caion varie-
tas unggul kedelai. (P.I)

Moch. Ismachin ( PAIR-BATAN, Jakarta ).
Kemunokinar, meningkatkan produksi galur mutan kede-
l a i . (P.2)

Hendratno, dkk. ( PAIR-EATAN, Jakarta ).
Fiksr:.i N secara simbiotik pada beberapa galur mu-
tan con varietas kedelai. (P.4)
T. Sf.-ewito (Bai i t tan, Bogor).
Anelisis stabi l i tas hasil beberapa galur mutan padi
di berbagai lingkungan. (P.24)

Muqicno (PAIR-BATAN, Jakarta).
Keragaman terimbas oleh iradiasi pada padi varietas
Pret.n dan Perolia. (P.25)

Sobrizal (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengujian toieransi beberapa galur mutan padi ter -
hadap keracunan aluminium. (P.26)

Diskusi.

Istirahat m&ken siang.
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PEMBICARA

13.00 -

13.10 -

13.20 -

13.30 -

13.40 -
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.40 :

50 :

00 :

30 :

45 :

SIDANG KELCHPOK tf

Ketua. -. Hendxatno
Rapontln. : A.M. Riyantl Sixmmqqow

Elsje L.Sisworo, dkk. (PAIR-BATAN, Jakarta).
Penentuan N-fiksasi oleh tanaman azolla dengan me-
tode 15N. (p.27)

Soertini Gandanegara (PAIR-BATAN, Jakarta).
Pengujian fiksasi nitrogen simbiotik beberapa gaiur
mutan kedelai dengan sistem larutan hara. (P.28).

Irwansyah (PPTN-BATAN, Bandung).
Isoiasi dan fusi protoplas kedelai, buncis, dan
tembakau. (P.29)

Ita Dwimahyani, dan Giman Sujono (PAIR-BATAN,
Jakarta).
Perkiraan jumiah sei berperan efekt i f secara gene-
t ik pada pembentukan malai padi varietas Seratus
Mai am dan Cisadane. (P.30)

Dameria Hutabarat (PAIR-BATAN, Jakarta).
Regenerasi pucuk padi pada media berkadar garam
tinggi dari kalus yang dis inar i . (P.31)

Ishak, dan Daemeria Hutabarat (PAIR-BATAN,Jakarta).
Diferensiasi kalus lada (piper nigrum L.) dari
b i j i yang disinari dengan sinar gaijima. (P.32)

Diskusi.

Ist irahat.
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SIDANG KELOMPOK VI

PEMBICARA :

: HazlK kbdxllah
'Ra\jchJtifi • Ita Vwimhyani.

14.45 - 14.55 : Singgih Sutrisno (PAIR-BATAN, Jakarta)
Penandaan periggerek batang padi bergaris .chilo
suppressalis Walker dengan 32p , j a n isotop stabil
rubidium untuk studi pola pemencaran. (P.33)

14.55 - 15.05 : Rosmiarty A. Wahid (PPTN-BATAN, Jakarta).
Miitasi lethal pada wereng coklat (Nilaparvata
lugens Stal) yang diiradiasi secara interna.(P.34).

15.05 - 15.15 : K.S. Kusumahadi, dkk. (Fakultas Biologi Unas).
Kemandulan terinduksi penggerek batang tebu chilo
auxiciiiuB (Dudgeon) akibat radiasi sinar gamma.
(P.35)

15.15 - 15.25 : Sakri Ischak Sastradihardja, dan Nani Kartini Hamid
(PAIR-BATAN, Jakarta). „

-ftemilih waktu yang efisien pemberian P untuk pe-
nandaan hama ganjur orsedia oryzae (Wood-Mason)
melalui tar;aman padi. (P.36)

15.25 - 15.45 : Diskusi.

15.45 - 16.15 : Sidang Pleno Penutupan.
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