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ABSTRAK

KEMAMPUAN ADAPTASI MUTAN KETAN PADI GOGO {Oryza sativa L.) DI LAHAN
MARGINAL BATUMARTA. Telah dilakukan percobaan lapang di KP. Batumarta, propinsi Lampung untuk menguji
kemampuan adaptasi galur mutan padi gogo (DT.20.11.84) pada lahan marginal. Penelitian lapangan pada tanah
subur juga dilakukan di KP. Ps Jumat, Jakarta dan KP. Citayam, Kabupaten Bogor. Hasil evaluasi sifat agronoini di
Batumarta menunjukkan bahwa mutan ketan mampu beradaptasi lebih baik dari pada varietas Danau Tetnpe (tetuanya),
hal ini dapat dilihat dari jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai dan berat 1000 butir. Hasil
produksi gabah per ha dari mutan ketan pada lahan marginal lebih tinggi dari pada tetuanya yaitu berturut-turut
mencapai 2,34 t/ha dan 1,89 t/ha. Sedangkan produksi gabah kering mutan ketan di KP. Citayam (Bogor) dan KP. Ps.
Jumat (Jakarta) lebih rendah dari tetuanya. Hal ini disebabkan karena jumlah anakan produktif dan panjang inalai
mutan ketan di lokasi tersebut lebih rendah dari pada tetuanya dibandingkan dengan pertanaman di KP. Batumarta.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mutan ketan mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih
baik pada lahan marginal bila dibandingkan dengan tetuanya

ABSTRACT

THE ADAPTABILITY OF UPLAND RICE JK4ATMUTAN (Oryzasativa L.)TO MARGINAL LAND
IN BATUiVlARTA. A field experiinent had been conducted at Batumarta, Lampung Province to test the adaptability
of upland rice waxy mutant (DT.20.11.84) at marginal land. Similar experiments had also been conducted in fertilize
soil at Ps. Jumat, Jakarta and Citayam, Kabupaten Bogor. Agronomic evaluation such as number of tiller, panicle
lenght, number of seeds per tiller, and weight of 1000 grains from waxy mutant line, which were cultivated at Batumarta
showed adaptability was better than the original variety (Danau Tempe). Grains yield of waxy mutant line per ha at
marginal land (Batumarta) was higher than Danau Tempe i.e. 2,34 and 1,89 toiVha respectively. In addition to grain
yield of waxy mutant line at Psr.Jumat, Jakarta and Citayam, Bogor was lower than Danau Tempe. The low of grain
yield that waxy mutant compared with the original variety line was caused by number of tiller and panicle lenght of
waxy mutant line also low. Results of experiment can be concluded that waxy mutant line was favourable growing at
marginal land when compared with the original variety.

PENDAHULUAN

Mutasi buatan dapat memberikan keragaman
genetik yang luas, sehingga memungkinkan diperoleh
varietasbaru. Disainping itukeragainan genetik yangterjadi
dapat dijadikan sebagai stok plasma nutfah yang baru.
Pemuliaan mutasi sama halnya dengan pemuliaan
konvensional yaitu mengandalkan adanya keragaman
genetik pada keturunannya yang disebabkan karena mutasi
dan dilakukan seleksi sesuai dengan karakter yang
diinginkan pada keturunannya tersebut (1). Perlakuan
iradiasi gamma pada tanaman padi varietas Danau Tempe
mengakibatkan beberapa gen yang berbeda dapat termutasi
pada waktu yang bersamaan, karena mutagen yang
diperlakukan pada jaringan tanaman atau sel akan mengenai
sasaraii secara random (2). Keberhasilan aplikasi pemuliaan
mutasi untuk niembah padi gogo varietas Danau Tempe
menjadi ketan yang ditandai dengan kandungan amilosa
yang rendah pada biji merupakan suatu terobosan baru
dalam penyediaan plasma nutfah (3) dan konstitusi genetik
dari kandungan amilosa mutan ketan ini telah homozigot
pada generasi M6 (4). Mutan ketan pada padi gogo sampai

saat ini sangat langka laporan publikasinya di Indonesia.
Penelitian pemuliaan mutasi ini akan dapat membantu
penyediaan beras ketan yang tumbuh pada lahan kering
terutama untuk Indonesia bagian Timur (5). Menurut
Djunainah (6), Danau Tempe yang merupakan tetua dari
mutan ketan adalah varietas padi gogo yang toleran terhadap
kekeringan dan baik untuk padi gogo dataran rendah
Lampung. Berdasarkan laporan tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari kemampuan adaptasi mutan
ketan padi gogo ini di lahan marginal dengan melihat
produksi hasil dan penampilan agronomis.

BAHAN DAN METODA

Evaluasi sifat agronomis dan analisis statistik.
Mutan ketan padi gogo (DT.20.11.84) dan tetuanya (Danau
Tempe) ditanam secara luas di lahan gogo KP. Batumarta
pada MH 1996/1997, dengan jarak tanam 40 cm x 10 ctn.
Sebagai pembanding ditanam pula di lahan gogo KP. Ps
Jumat dan KP. Citayam. Pengamatan dilakukan pada saat
tanaman siap panen, dengan parameter pengamatan sifat
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agrononiis yaiig meliputi; tinggi tanaman, anakaii produktif,
panjang inalai, juinlah gabali permalai dan berat 1000 butir.
Observasi dilakukan dari sampel yang diambil secara acak
sebanyak 10 rumpun untuk empat plot yang berbeda. Data
yang diperoleh di analisa menggunakan rancangan Acak
Lengkap (RAL) dan dengan uji rerata diantara mutan dan
tetuanya dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) pada tingkat
5%.

Analisis kandungan amilosa Mutan ketan
ditandai dengan rendahnya kandungan amilosa pada biji,
sehingga pada setiap generasi selalu dilakukan analisis
kandungan amilosa pada biji dengan menggunakan
spektrofotometer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutan ketan berasal dari varietas Danau Tempe
yang diiradiasi dengan sinar gamma pada dosis 1,5 Grey.
Danau Tempe sendiri menurut Djunainah adalah varietas
padi gogo yang toleran terhadap kekeringan dan sesuai
untuk lahan gogo dataran rendah Lampung.
Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap
keniampuan adaptasi mutan ketan padi gogo pada lahan
marginal dataran rendah KP. Batumarta yaitu lahan gogo
tanpa pengairan, yang menipunyai tipe tanah podsolik
merah kuning yaiig juga dikenal dengan sebutan Ultisol yang
mempunyai kandungan Al-bebas yang cukup tinggi (7)(8).
Penanaman dilakukan pada MH 1996/1997 dengan curah
hujan yang cukup rendah sepanjang masa tanam (Tabel.l)
dimana pada masa vegetatif tanaman curah hujan berkisar
antara 420 mm dalain 13 hari hujan dan pada masa generatif
113 mm dalam 9 hari hujan.

Selain di KP. Batumarta, mutan ketan ditanam
luas di lahan gogo dengan pengairan yang teratur yaitu
disiram pada saat tidak turun hujan di KP. Ps. Jumat dan
KP. Citayam dengan melihat produksi hasil dan
penampilan agronomis untuk dibandingkan dengan
hasil dari penanaman di KP. Batumarta yang sepenuhnya
tergantung pada curah hujan. Pengamatan dilakukan
pada saat tanaman siap dipanen yaitu antara 110 - 125
hari, dengan mengambil 10 rumpun setiap sampel dari 4
plot yang berbeda. Pada penelitian ini diamati lima
karakter agronomis dari mutan ketan meliputi; tinggi
tanaman, anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah
pennalai dan berat 1000 butir. Dari hasil analisis statistik
sifat-sifat agronomis niutan ketan, pada sifat tinggi
tanaman mutan ketan mempunyai tinggi tanaman yang
berbeda nyata lebih tinggi dari pada tetuanya, sedangkan
antara penanaman di KP. Batumarta maupun lokasi
lainnya, baik mutan ketan maupun Danau Terape
menunjukkan perbedaan yaitu tinggi tanaman dari
penanaman di KP. Batumarta mempunyai tinggi tanaman
yang paling rendah.

Pengamatan pada sifat juinlah anakan produktif
mutan ketan di KP. PS. Jumat dan di KP. Citayam
menunjukkan data yang sama yaitu jumlah anakan produktif
lebih tinggi dari pada Danau Tempe walaupun tidak
menunjukkan berbeda nyata (PO.05), sedangkan di KP.
Batumarta, jumlah anakan produktif mutan ketan

inenunjukkan perbedaan yang nyata lebih banyak dari
Danau Tempe.

Pengainatan pada sifat panjang malai, mutanketan
mempunyai panjang malai yang berbeda nyata lebih pendek
dari pada tetuanya pada penanaman di KP. Ps. Jumat dan
KP. Citayam , sebaliknya penanaman di KP. Batumarta
panjang malai mutan ketan berbeda nyata lebih panjang
dari pada tetuanya.

Pengamatan pada sifat jumlah gabah permalai di
KP. Ps. Jumat dan KP. Citayam menunjukkan hasil yang
sama, diinana mutan ketan dan tetuanya tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata. Akan tetapi jumlah gabah permalai
di KP. Batumarta, mutan ketan ("134,3) menunjukkan nilai
yaiig berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan Danau Tempe
("101,7)padaP<0.05 = 21,52.

Hasil analisis perhitungan berat 1000 butir, seperti
penelitian penelitian terdahulu di KP. Ps. Jumat, KP.
Citayam dan KP. Batumarta mutan ketan tetap lebih rendah
dibandingkan dengan Danau Tempe. Akan tetapi
pengamatan antara ketiga lokasi, di Kp. Batumarta berat
1000 butir mutan ketan ("20,51) dan Danau Tempe ("22,33)
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan
penanaman di dua lokasi lain. Berat 1000 butir berkaitan
erat dengan ukuran dan bentuk gabah, mutan ketan dan
Danau Tempe beradaptasi dengan baik di KP. Batumarta
dan inenghasilkan panen yang lebih baik, dalain hal ini
perbaikan pada ukuran gabali. Sehingga berat 1000 butir di
KP. Batumarta meningkat dibandingkan dengan lokasi
lainnya.

Hasil analisis statistik seluruh sifat agronomisyang
diamati ditiga lokasi penelitian (Tabel 2a dan b), tnutan
ketan menunjukkan data yang terbaik di KP. Batumarta,
meliputi Jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah
gabah permalai dan berat 1000 butir.
Analisis data produksi dalam ton per ha (Tabel 3) hasil
panen di KP. Ps. Jumat dan KP. Citayam menunjukkan
angka yang tidak berbeda nyata (P<0,05) antara mutan ketan
dan Danau Tetnpe. Produksi mutan ketan di KP. Psr Jumat
3,85 ton/ha dan Danau Tempe 4,0 ton/ha, sedangkan
produksi mutan ketan di KP. Citayam sebesar 2,89 ton/ha
dan Danau Tempe 3,28 toa/ha. Hasil produksi mutan ketan
dan Danau Tempe di KP. Citayam sedikit lebih rendah dari
pada di KP. Ps. Jumat, sebab pada saat penanaman di KP.
Citayam ada serangan hama walangsangit. Produksi mutan
ketan di kedua lokasi tersebut lebih rendah dari pada Danau
Tempe walaupun dari analisis statistik tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata, sesuai dengan hasil penelitian
terdahulu (3)(5), karena mutan ketan mempunyai ukuran
beras yang lebih kecii dari pada Danau Tempe, sehingga
berat 1000 butirnya lebih rendah dari pada tetuanya. Hasil
analisis data produksi di KP. Batumerta menunjukkan data
produksi mutan ketan (2,34 ton/ha) lebih tinggi daripada
Danau Tempe (1,89 ton/ha) dan secara statistik
menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Pada mutan ketan
menunjukkan data produksi yang sangat menarik, karena
bertentangan dengan hasil produksi di KP. Ps Jumat dan
KP. Citayam serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, karena
produksi mutan ketan di KP. Batumarta lebih tinggi
dibandingkan dengan Danau Tempe. Pada lahan marginal
Batumarta, yang mempunyai tipe tanah podsolik merah
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kuning mutan ketan mampu beradaptasi dengan baik.
Menurut Darmawijaya tanah podsolik merah kuning atau
disebut dengan tanah ultisol mempunyai kandungan
aluminium bebas yang cukup tinggi dan pada masa taiiam
curah hujan cukup rendah, sehingga timbul dugaan bahwa
mutan ketan mengalami mutasi pada sifat toleransi terhadap
kekeringan dan aluminium sehingga mampu beradaptasi
lebih baik pada lahan gogo podsolik tnerah kuning dari pada
tetuanya. Untuk mendukung dugaan bahwa mutan ketan
toleran terhadap stres kekeringan dan keracunan aluminium
dilakukan pengujian secara in-vitro di laboratoriumdengan
metode seleksi kekeringan menggunakan Polyethylene
Glycole (PEG) pada embrio padi (9) dan metode seleksi
aluminium hasil modifikasi oleh Kumala Dewi dan Ishak
(10). Hasil pengujian secara in-vitro, menunjukkan indikasi
bahwa mutan ketan mempunyai sifat toleran terhadap
kekeringan dan aluminium dilihat dari pemanjangan akar
pada proses pengujian. Akan tetapi data secara statistik
belutn dapat ditampilkan dalam makalah ini karena proses
pengujian toleransi terhadap kekeringan dan keracunan
aluminium masih berlanjut dan belum selesai.

Hasil analisis kandungan amilosa mutan ketan
pada generasi lanjut ditiga lokasi penelitian ditampilkan
pada tabel 4. Kandungan amilosa mutan ketan dan Danau
Tempe di KP. Batumarta, KP.PS Jumat dan KP. Citayam
menunjukan nilai yang tidak berbeda antara lokasi
penelitian, pada mutan ketan berkisar antara 4,72 - 4,77 %
sedangkan Danau Tempe antara 26,69 - 26,89 %.
Pengainatan perbedaan bentuk dan sifat-sifat agronomis
antara mutan ketan dan Danau Tempe berdasarkan susunan
sifat yang dikemukakan oleh Djunainah dkk.(1993),
ditampilkan pada tabel 5.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan;
1 Mutan ketan padi gogo di KP. Batuinarta menunjukkan

penampilan sifat agronoinis yang terbaik dibandingkan
di KP. Ps. Jumat dan KP. Citayam, terlihat pada sifat
jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah
isi permalai dan berat 1000 butir.

2. Mutan ketan padi gogo di KP. Batumarta menunjukkan
hasil produksi lebih tinggi dibandingkan dengan Danau
Tempe, berbeda dengan hasil produksi di KP. Ps. Jumat
dan KP. Citayain.

3. Mutan ketan padi gogo mampu beradaptasi dengan baik
di lahan marginal Batumarta dengan curah hujan yang
sedikit.

4. Hasil pengujian kandungan arailosa ditiga lokasi tidak
berbeda yaitu kandungan amilosa mutan ketan "4,74%
dan Danau Tempe" 26,77 %.
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Tabel 1. Data curah hujan selama masa tanam (Nopember 1996-Januari 1997)

Fase Curah hujan Umur tanaman

Vegetatif 420 mm/13 hh 63hst

Generatif
Pengisian biji

22 mm/3 hh
93 ram/6 hh

84hst
121 hst

Keterangan: hh = hari hujan; hst = hari setelah tanam

Tabel 2a. Analisis statistik beberapa sifat agronomis dari tnutan ketan padi gogo

Genotipe

Mutan ketan
Danau Tempe

KK. %
BNT. ,05

KP. Batumarta

Tg. tan.

77.0
69,8

8,98
5,37

Akn.Prdk.

17,3 *
14,5

21,32
2,76

KP.Ps

Tg. tan

85,1
72,9

11,93
7,69

. Jumat

Akn.Prdk.

15,50
14,50

17,64
2,16

KP. Citayam

Tg. tan

95,3
85,5

3,40
2,51

Akn.Prdk.

16,25
14,50

14,72
1,85

Tabel 2b.

Genotipe

Mutan ketan
Danau Tempe

KK.%
BNT.05

Pj.ml.

25,6*
24,5

5,06
1,06

KP. Batumarta

Jini.gb.

134,3 *
101,7

25,34
21,52

1000 btr

20,51 *
22,33

7,93
1,39

Pj.inl.

24,65
24,75

4,03
0,81

KP. Ps. Jumat

Jml.gb

132,6
126,0

17,19
18,12

1000 btr

16,82
18,27

4,09
0,59

Pj.ml.

24,43
25,0

1,87
0,38

KP. Citayam

Jml.gb

98,3
89,8

13,39
10,19

1000 btr

17,0
17,8

9,12
1,29

Tabel 3. Produksi mutan ketan padi gogo di Kp. Batumarta, Kp. Ps. Jutnat
dan Kp. Citayam

Genotipe

Mutan ketan
Danau Tempe

KK.%
BNT.05

Kp. Batumarta

2,34*
1,89

16,13
0,41

Produksi, ton/ha

Kp. Ps. Jumat

3,85
4,0

11,95
0,39

Kp. Citayam

2,89
3,28

9.58
0,48
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Tabel 4. Hasil analisa kandungan amilosa mutan ketan dari tiga lokasi
penanaman

Genotipe

Mutan ketan

Danau Tempe

Mutan ketan

Danau Tempe

Mutan ketan

Danau Tempe

Batumarta

rS. JUJllat

Citayaiti

I

4,81

26,78

4,92

26,89

4,70

26,67

Kandungan

II

4,73

26,66

4,77

26,67

4,70

27,12

amilosa (°

III

4,69

26,71

4,62

26,52

4,77

26,89

'o)

X

4,74

26,72

4,77

26,69

4,72

26,89

Tabel 5. Deskripsi mutan ketan padi gogo dan Danau Tempe

Mutan ketan Danau Tempe

No. seleksi Dt.20.11.84

Asal
Golongan

Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanainan

Anakan produktif
Warna kaki

Warna batang
Warna daun telinga
Warna lidah daun

Muka daun
Posisi daun

Daun bendera
Bentuk gabah
Warna gabah
Kerontokan
Kerebahan
Rasa nasi

Bobot 1000 butir gabah
Kadar amilosa
Potensi hasil

Ketahanan terhadap penyakit

Radiasi Danau Tempe pada dosis 1,5 Grey
Cere

110-115 hari*
tegak

77 - 95 cm
("17)banyak

ungu
ungu *

tidak berwarna *
tidak berwarna *

kasar
miring *
miring

berperut *
warnajerami *

sedang *
tahan *
ketan *

16,82 - 20,51 gr
"4,74 % *

2,34 - 3,85 t/ha gabah bersih
agak tahan penyakit blast

(Pyricularia oryzae) **

Persilangan IR83/CarreroiiyB981k
cere

110- 135hari
tegak - intermediate

69 - 85 cm
("14) sedang

ungu
ungu bergaris

keunguan
tidak berwarna tetapi tepinya ungu

kasar
tegak sampai miring

iniring mendatar
bulat besar

kuning agak kusam
cukup tahan
cukup tahan

pera
17,8 - 22,33 g

" 26,77 %
1,89 - 4,00 t/ha gabali bersih

tahan blas daun dan blast leher

Keterangan;
* sifat yang berbeda antara mutan ketan dan Danau Tempe.
** hasil pengujian di lapangan Ps. Jumat.
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DISKUSI

H. RASJID

1. Batumarta, bukan propinsi Lainpung, tapi Sumatra
Selatan.

2. KP Batumarta, kandungan Al cukup tinggi, berapa
batasannya ?

3. Produksi gabah Kp batumarta: 5,2 dan 7,02 ton/hakalau
melihat hasilnya sangat tinggi dibandingkan dengan padi
sawah. Apakah data ini sama dengan data yang
dilaporkan pada lokakarya di Mataram (NTB) ? karena
hasilnya hanya ± 2 ton gabah/ha ?

ITA DWIMAHYANI

1. Batumarta di propinsi Sumatra Selatan berbatasan
dengan Lampung.

2. Kp. Batumarta, kandungan Al tinggi akan disampaikan
pada laporan lain.

3. Mengenai data produksi ini berdasarkan perhitungan
angka, akan dihitung ketnbali, akan tetapi yang ingin
disampaikan adalah bahwa produksi mutan ketan di KP
Batumarta lebih tingi daripada "Isogenic Linenya
(Danau Tempe). Berbeda dengan data produksi di Kp.
Citayam dan Kp. Ps Jum'at dimana mutan ketan
menunjukkan produksi lebih rendah dari
"isogenicline"nya.

HARYANTO

Produksi padi gogo mutan ketan > 7 ton/ha, apakah
ini mungkin dapat dicapai. Bagaimana cara tnendapatkan

konversi produksi per ha, apakali dari rumpun atau dari
Ubinan ?

ITA DWIMAHYANI

Cara mendapatkan konversi produksi per ha, dari
rumpun dan komponen hasil, sehingga mendapatkan data
hasil yang sangat tinggi. Mengenai data produksi ini akan
dihitung ulang untuk mendapatkan kepastian nilai
angkanya.

RIVAIE RATMA

Setelah membaca Abstrak Anda, tampaknya judul
kurang menggambarkan dengan isi Abstrak, diusulkan agar
diubah menjadi, KEMAMPUAN ADAPTASI MUTAN
KETAN PADI GOGO (Oriza sativa L.) DI LAHAN NON
MARGINAL DAN MARGINAL.

ITA DWIMAHYANI

Pengambilan judul tersebut adalah berdasarkan
pada sifat daripada Isogenicline dari mutan tersebut yang
disebutkan mempunyai sifat toleran terhadap kekeringan
dan baik untuk dataran rendah Lampung, sehingga idenya
adalah menguji mutan ketan di lahan marginal Batumarta
yang letaknya di propinsi Sumatra Selatan befbatasan
dengan Lampung, sedangkan lokasi yang lain hanya untuk
menunjukkan sebagai pembanding saja, apabila mutan ketan
ditanam di lahan normal.
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