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ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI SINAR GAMMA PADA BENIH DAN KOMPOSISI MEDIA TERHADAP
REGENERASI BUKU KOTILEDON KACANG HIJAU {Vigna radiata (L.) Wilczek). Sudah dilakukan penelitian
mengenai pengaruh iradiasi sinar gamma pada benih kacang hijau varietas Walet dan komposisi media terhadap
regenerasi pucuk ruas kotiledon. Eksplan berasal dari benih kacang hijau yang diiradiasi sinar gamma dengan dosis
10-30 Gy ditanam pada larutan agar 0,7 %. Sehari sesudah tanam kedua kotiledon diambil dan embrio aksisnya
dibuang. Eksplan tersebut kemudian dikulturkan pada media regenerasi dengan berbagai komposisi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa banyaknya pucuk yang teregenerasi dipengaruhi oleh komposisi media dan dosis iradiasi sinar
gamtna pada benih kacang hijau. Media MURASHIGE dan SKOOG (MS) yang mengandung BAP atau 2-iP atau
kinetin masing-masing dengan konsentrasi 3 ppm dapat tnenghasilkan pucuk 100 % dari eksplan yang digunakan,
akan tetapi jumlah tertinggi (3pucuk) dihasilkan dengan penambahan BAP. BAP pada konsentrasi 1 ppm sudah dapat
menyebabkan terjadinya regenerasi pucuk buku kotiledon 100 %,sedangkan jumlah pucuk maksimal (4 pucuk) dicapai
dengan konsentrasi 5 pptn. Efektifitas BAP pada regenerasi pucuk buku kotiledon dapat dinaikan dengan penambahan
Ag2SO4 sebanyak 12 ppm. Iradiasi sinar gamma pada dosis 10 dan 20 Gy pada benih kacang hijau dapat meningkatkan
regenerasi pucuk buku kotiledon kacang hijau varietas Walet.

ABSTRACT

EFFECTS OF GAMMA-RAYS IRRADIATION TN SEED OF MUNGBEAN (Vigna radiata (L.)
Wilczek) COMPOSITION OF MEDIA ON SHOOT REGENERATION OF EXPANTS FROM NODE OF
COTYLEDON. Study the effects of gamma-rays irradiation and compisition of media on shoot regeneration of explants
froin node of cotyledon of mungbean Walet variety have been conducted. The explants derived of irradiated seeds of
10-20 Gy of gamma rays were planted in the 0.7 % agar solution. One day after planting in the agar media the embryo
axis of germinate seeds were removed and the node of cotyledon were cultured in the regeneration media as explants.
The results shown that shoot regeneration was influenced by media composition and the doses of gammarays irradiation
in seed. In the MURASHIGE and SKOOG medium which contain of BAP or 2-iP or Kinetin with 3 ppm concentrate
respectively the explants could produced 100 % of shoots. However, the highest number of produced shoot (3 shoots)
was showed 'm the mediuin which contained of BAP. The medium with 1 ppm concentrate of BAP could produced
100 % shoot regeneration and tlie maximum number of shoots (4 shoots) per explant was showed in with 5 ppm.
concentrate of BAP. Thc eflectivity of BAP for shoot regeneration could be improved by enrichment of 12 ppm Ag2SO4

in the media. Irradiation of 10-20 Gy of gamtna rays on seeds of mungbean Walet variety could improved shoot
regeneration of explants from node cotyledon.

PENDAHULUAN

Kacang hijau sebagai sumber protein nabati
merupakan tanaman kekacangan yang tahan terhadap
kekeringan. Tanainan kacang hijau yang terserangpenyakit
virus dapat menularkan penyakit tersebut melalui biji (1).
Adanya penyakit virus pada tanaman kacang hijau dapat
menyebabkan hasil panen rendah dengan kualitas yang
kurang bagus. Dengan menggunakan kultur jaringan
pemulia tanaman dapat memperoleh tanaman yang bebas
virus, dan dapat lebih baik menyeleksi atau mengisolasi
tanaman yang sifatnya lebih baik. GULATI dan JAIWAL
(1, 2, 3, 4 dan 5) telah banyak melakukan penelitian
mengenai regenerasi tanaman yang berasal dari kotiledon
dan pucuk serta telali melakukan seleksi ketahanan terhadap
salinitas melalui kultur jaringan. Dari hasil penelitiannya

disimpulkan bahwa perbaikan varietas kacang hijau melalui
kultur jaringan tidak mudah dilakukan karena regenerasinya
sangat sukar.

VENKATA CHALAM, dkk. (6) telah berhasil
melakukan regenerasi kalus pada kacang tanah (Arachis
hypogaea L.). Kalus berasal dari hipokotii, tunas aksilari,
buku kotiledon daun dan etnbrio muda dapat menghasilkan
pucuk. Dari berbagai eksplan yang tersebut diatas, buku
kotiledon merupakan eksplan penghasil pucuk yang
terbanyak. Penelitian pada kacang iris (Cajanus cajan L.)
yangdilakukanolehMALLEKARJUNA, dkk. (7), regenerasi
pucuk hanya didapat dari eksplan kotiledon. Sedangkan dari
eksplan daun, akar, epikotil dan hipokotil tidak dapat
beregenerasi sehingga tidak menghasilkan pucuk. Buku
kotiledon merupakan bahan eksplan yang dapat
menghasilkan regenerasi pucuk pada tanaman kekacangan
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lainnya, yaitu kacang tunggak (V. unguiculata L. Walp)
dan kacang kedelai (Glycine Max L.) (8 dan 9).

Beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi
pucuk kacang hijau melalui buku kotiledon, antara lain umur
kecambah asal kotiledon, cahaya pada waktu
perkecainbahan dan varietas yang digunakan (11).

Makalah yang dikemukakan disini melaporkan
hasil pengainatan pengaruh sinar gamma dan komposisi
media pada regenerasi pucuk buku kotiledon kacang hijau
varietas Walet.

BAHAN DAN METODE

Pada penelitian iiii digunakan kacang hijau varietas
Walet. Biji direndam selania satu menit dengan ethanol
95 %, kemudian direndain selama lima menit dalam larutan
natrium hipoklorit 3 % daii dibilas dengan air steril beberapa
kali. Benih yang sudah suci hama direndam dalam air steril
pada suhu 10 °C selama empat jam, setelah itu benih
dikecambahkan di atas larutan agar 0,7 % di dalam botol
85 ml, dan ditutup dengan plastik tembus cahaya. Satu hari
setelah benih berkecambah, bagian buku kotiledon diambil
dan ditanam pada media di dalam cawan petri pada suhu
23 - 27 °C dengan penyinaran 14 jam sehari. Tiap cawan
berisi 7 eksplan. MediaMS (MURASHIGE & SKOOG) (10)
yang digunakan ditambahkan tiga macam sitokonin yang
berlainan yaitu Kinetin, 2-iP dan BAP masing-masing
dengan konsentrasi 3 ppm.

Perlakuan yang lain adalah menambahkan larutan
Ag2SO4 pada media MS dengan konsentrasi yang berbeda
yaitu 0, 6, 12, dan 18 mg/liter.

Benih kacang hijau sebelum dikecambahkan pada
media agar diradiasi dengan dosis 10, 20 dan 30 kGy.

Pengamatan juinlah pucuk yang terjadi dilakukan
28 liari sesudah eksplan ditanam di cawan petii Rancangan
percobaan adalah acak kelompok dengan menggunakan
4 x ulangan pada tiga macam perlakuan yaitu :
- pengaruh pada media Ag^SO,,
- pengaruh konsentrasi BAP
- pengaruh sinar gamma
Tiga kali ulangan digunakan pada pengaruh berbagai
sitokinin. Setiap unit perlakuan menggunakan 7 eksplan.
Pengujian perbedaan rata-rata menggunakan Duncan's
multiple Range test pada level 5 % (LITTLE-HILLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regenerasi pucuk buku kotiledon kacang hijau
dipengaruhi oleh jenis sitokininyang digunakan. Media MS
yang ditambah dengan Kinetin, 2-iP dan BAP masing-
masing dengan konsentrasi 3 ppm dapat meregenerasi buku
kotiledon.

Seluruh eksplan yang digunakan dari bagian buku
kotiledonnya ditanam dalam media yang diperkaya dengan
tiga macam sitokinin. Penambahan 2-iP dalam media MS
dapat menghasilkan satu pucuk pada setiap eksplan, dan
dapat membentuk akar. Penambahan kinetin pada media
MS menghasilkan pucuk pada setiap eksplan lebih banyak
bila dibandingkan dengan menggunakan 2-iP, akan tetapi

hanya 57 % dari eksplan yang dapat menghasilkan akar.
Pada tnedia MS yang ditambah B AP, juinlah rata-rata pucuk
dari setiap eksplan lebih tinggi dibanding dengan pada
media MS yang ditambah kinetin atau 2-iP. Jumlah pucuk
dari setiap eksplan yang dihasilkan pada media MS yang
ditambah BAP sangat tinggi yaitu 3,05, namun demikian
jumlah eksplan yang membentuk akar sangat sedikit yaitu
36%.

Pengaruh penambahan BAP pada media MS
dengan konsentarasi yang berlainan terhadap jumlah
regenerasi pucuk dapat dilihat pada Tabel 2. Penambahan
BAP dengan berbagai konsentrasi menunjukkan bahwa
makin tinggi konsentrasi BAP yang ditambahkan makin
banyak jumlah rata-rata pucuk yang dihasilkan, akan tetapi
makin sedikit jutnlah eksplan yang menghasilkan akar.
Penambahan BAP dengan konsentrasi 5 ppm menghasilkan
rata-rata jumlah pucuk paling tinggi, yaitu 4, sedang pada
penambahan B AP 7 ppm, jumlah rata-rata pucuk menurun
bila dibandingkan dengan penambahan BAP 5 ppm. Pada
penambahan B AP dengan konsentrasi 7 ppm tidak terdapat
eksplan yang menghasilkan akar. Hal ini menunjukkan
bahwa penambahan BAP dengan konsentrasi 7 ppm
merupakan konsentrasi di atas optimal dan menyebabkan
keracunan dalam media. Pada regenerasi daun Begonia,
konsentrasi optimal dari B AP yang ditambahkan adalah 40
HM(13).

Penambahan BAP pada media MS dengan
konsentrasi 1 ppm dapat menghasilkan pucuk rata-rata 2,3
dan jumlah tersebut lebih banyakbila dibandingkan dengan
penambahan kinetin atau 2-iP dengan konsentrasi 3 ppm.

Pengaruh penambahan Aĝ SO ,̂ pada media MS
dengan konsentrasi 6, 12 dan 18 ppm tidak banyak
berpengaruh terhadap jumlah rata-rata pucuk yang
dihasilkan, akan tetapi menurunkan persentasi eksplan yang
lnenghasilkan akar (Tabel 3). Penambahan AgjSO4 dengan
konsentrasi 12 ppm. Pada media MS dapat menaikkan
jumlah pucuk lebih tinggi jika dibandingkan dengan
penambahan 18 ppm. Pada penambahan dengan 18 ppm,
jumlah pucuk menurun dibandingkan dengan pada
konsentrasi 12 ppm dan tidak berbeda bila dibandingkan
dengan tanpa penambahan Ag2SO4.

Pada tanaman yang ditumbuhkan secara in vitro,
Ag+berftingsi sebagai penghambatpengaruh etilen. Adanya
etilen tersebut akan menghambat regenerasi tanaman (14).
Penggunaan auksin atau sitokinin pada media kultur
jaringan untuk memacu regenerasi pucuk. Menurut
ROUSTAN, dkk. (15) regenerasi pucuk dari kotiledon
Cucumis melo, yang menggunakan media MS + BAP 2,2
jiM + NAA 0,54 \i$A dan dengan penambahan AgNO3 antara
60 hingga 120 \M, dapat menaikkan regenerasi pucuk
sampai 100 %. Demikian pula pada regenerasi kotiledon
Brassica parachinensis yang menggunakan media MS
dengan penambahan 1 ppm NAA dan penambahan AgNO3

4 ppm jumlah pucuk yang dihasilkan naik 79 % (16). Oleh
karena dalam penelitian ini tidak tnenggunakan auksin,
maka pengaruh Ag+ terhadap regenerasi pucuk tidak terlihat
denganjelas.

Data pengaruh sinar gamma pada benih sebelum
dikecambahkan dalam media agar terhadap regenerasi
pucuk buku kotiledon dapat dilihat pada Tabel 4. Iradiasi
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sinar gamtna dengan dosis 10 dan 20 Gy dapat menaikan
jumlah rata-rata pucuk dari tiap eksplan, sedang pada dosis
30 Gy terjadi penurunan jumlah pucuk meskipun tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata bila dibandingkan
dengan kontrol. Pada penelitian yang dikemukakan disini
digunakan dosis rendah sinar gamma. Dari hasil yang
didapat disimpulkan bahwa dosis 10 dan 20 Gy merupakan
dosis stimulasi.

KESIMPULAN

1. Dengan menggunakan media MS yang ditatnbah dengan
tiga macam sitokinin yaitu BAP, 2-iP dan kinetin
masing-masing dengan konsentrasi 3 ppm, eksplanyang
berasal dari buku kotiledon kacang hijau {V. radiata (L.)
Wilczek) dapat beregenerasi dan meinbentuk pucuk.

2. Dengan penambahan BAP 5 ppm pada media MSjumlah
pucuk yang dihasilkan dari setiap eksplan tinggi,
meskipun prosentase eksplan yang membentuk akar
bervariasi. Penambahan Ag^SO^ 12 ppm menaikkan
efektivitas BAP.

3. Sinar gamma dosis 10 dan 20 Gy yang diberikan pada
biji merupakan dosis stimulasi untuk regenerasi ruas
kotiledon kacang hijau.
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Tabel 1. Pengaruhjenis sitokinin yang digunakan dengan konsentrasi
3 ppm terhadap regenerasi pucuk buku kotiledon kacang hijau
(K radiata (L.) Wiczek) varietas Walet

Eksplan yang Rata-rata Eksplan yang .
Media beregenerasi pucuk tiap inembentuk akar

eksplan

MS + Kinetin 100 1,15 a* 57,2
MS + 2-iP 100 1,00 b 100,0
MS+BAP 100 3,05 c 36,4

Keterangan :
* = Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda, berbeda nyata (BNT

5%= 0,12)

Tabel 2. Pengaruh BAP dengan konsentrasi yang berlainan terhadap
regenerasi pucuk dari buku kotiledbn kacang hijau (V. radiata
(L.) Wiczek) varietas Walet

Konsentrasi
BAP

(mg/L)

1
3
5
7

Eksplan yang
beregenerasi

(%)

100
100
100
100

Rata-rata
pucuk tiap

eksplan

2,32 a*
2,94 b
4,07 d
3,52 c

Eksplan yang
membentuk akar

(%)

64,1
37,6
10,2

0

Keterangan :
* = Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda, berbeda nyata (BNT

5 % = 0,22)

Tabel 3. Pengaruh penambahan Ag2SO4 dengan konsentrasi yang
berlainan pada media MS + B AP 1 ppm pada regenerasi pucuk
buku kotiledon kacang hijau (V. radiata (L.) Wiczek) varietas
Waletr

Konsentrasi
Ag2SO4

(mg/L)

0
6
12
18

Eksplan yang
beregenerasi

(%)

100
100
100
100

Rata-rata
pucuk tiap

eksplan

2,18 a*
2,39 a
2,89 b
2,39 a

Eksplan yang
membentuk akar

(%)

61,3
29,4
27,3
25,0

Keterangan :
* = Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda, berbeda nyata (BNT

5 % = 0,49)
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Tabel 3. Pengaruh iradiasi sinargamma benih kacang hijau (V. radiata
(L.) Wiczek) varietas Walet yang ditanam pada tnedia MS +
BAP 1 pptn terhadap regenerasi pucuk buku kotiledon

Dosis
sinar gamma

(Gy)

Eksplan yang
beregenerasi

Rata-rata pucuk
tiap eksplan

0
10
20
30

100
100
100
100

2,40 a*
2,80 b
2,76 b
2,52 a

Keterangan:
* = Nilai yang diikuti oleh huruf yangberbeda, berbeda nyata (BNT

5 % = 0,36)

DISKUSI

K. DEWI

1. Apakah pembentukan pucuk ini melalui tahapan
pembentukan kalus. Hormon apa saja yang dipakai
dalam media kalus tersebut ?

2. Bagaimana Ag^SO ,̂ bisa meningkatkan petnbentukan
pucuk ?

DEMERIA HUTABARAT

1. Terbentuknya pucuk tidak melalui stadia kalus.
2. Ion Ag menghilangkan pengaruh negatif yang

disebabkan oleh etilen. Etilen dihasilkan oleh jaringan
dan komposisi media.

ENDANG GATILESTARI

1. Mengapa radiasi digunakan sebagai metode untuk
meningkatkan regenerasi. Bagaimana mekanismenya,
didalamjaringan dan hubungannya dengan zatpengatur
tumbuh yang ada di dalam jaringan tersebut ?

2. Dari hasil penelitian Anda apakah akan dilanjutkan
dengan pengujian sitologi terdapat jaringan/ sel dari
eksplan yang diradiasi ?

DEMERIA HUTABARAT

1. Ada beberapa makalah yang meniberikan hasil baluva
dosis radiasi mempunyai efek stimulasi pada terjadinya
pucuk, hanya saja tidak dijelaskan mekanismenya.

2. Tidak.

IKAM.

1. Dalam latar belakang diulas hubungan kultur jaringan
dengan virus, apakah dengan kotiledon akan bebas
virus?

2. Mengapa memakai Ag^SO^ apa ada masalah senescence
karena ethylene ?

3. Apa pada kotiledon ada ruas (dalam kesimpulan) ?
4. Yang terbaik BA 5 pptn tetapi mengapa untuk kombinasi

dengan AgSo4 dipakai BA lppm ?

DEMERIA HUTABARAT

1. Menunit GULATI dan JAIWAL (5) dijelaskan bahwa
melalui kultur jaringan, virus pada kekacangan dapat
dihilangkan.

2. Dalam penelitian disini tidak terjadi "senescence"
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Ag
+ pada regenerasi ruas kotiledon.

3. Yang dimaksud disini "Cotyledonary node".
4. Dipakai dosis BAP terendah yang sudah dapat

menghasilkan pucuk supaya pengaruh Ag+ dapat dilihat
lcbihjelas.
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