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PENGANTAR

Sebagaimana pertemuan ilmiah sebelumnya, Pertemuan Iliniah Aplikasi Isotop dan Radiasi

(APISORA) ke-10 yang diselenggarakan oleh Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Atom

Nasional pada tanggal 1 8 - 1 9 Februari 1998 bertujuan untuk menyebarluaskan infonnasi dan hasil

penelitian yang berkaitan dengan aplikasi teknik nuklir dalam bidang Pertanian, Peternakan, Biologi,

Kimia, Lingkungan, Proses Radiasi, dan Industri. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi

yang telah dikembangkan dalam bidang ini dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait

untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pertemuan ilmiah kali ini dihadiri oleh 152 orang peserta yang terdiri dari para ilmuwan dan

peneliti, serta wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Puslitbang BULOG, Balitbu Solok, Balittas Malang, Balitbio Bogor, Balittro Bogor, Balitpa Sukatnandi,

Balithi Jakarta, dan Depkes), Perguruan Tinggi (UPN Yogyakarta, Univ. Borobudur Jakarta, Univ.

Diponegoro Semarang, Univ. Brawijaya Malang, Univ. Andalas Padang, Univ. Padjadjaran Bandung,

dan IPB Bogor), dan Swasta (PT. Perkasa Sterilindo dan PT. Pfizer Indonesia).

Dalam pertemuan ihniah ini dibahas enam makalah utama yang dibawakan oleh pejabat senior.

Selanjutnya, dibahas sebanyak 51 tnakalah hasil penelitian yang dibagi dalain empat kelompok dan

dipresentasikan secara paralel.

Penerbitan risalah pertemuan ilmiah ini diharapkan dapat menambah sumber informasi dan iJmu

pengetahuan yang berkaitan dengan teknik nuklir bagi pihak yang membutuhkan untuk menunjang

keberhasilan pembangunan di inasa mendatang.

Penyunting,
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LAPORAN PANITIA PELAKSANA
PERTEMUAN ILMIAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

APLIKASIISOTOP DAN RADIASI X PAIR-BATAN DI JAKARTA
Tanggal 18 -19 Februari 1998

Yang terhormat,

Bapak Direktur Jenderal Badan Tenaga Atoin
Nasional, para Deputi Direktur Jenderal, Kepala Pusat
Aplikasi Isotop dan Radiasi, serta para peserta Pertemuan
Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan
Radiasi yang berbahagia. ,

Pada kesempatan ini perkenankanlali kami selaku
Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan
Perteinuan Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi ke 10 yang
diselenggarakan pada tanggal 18-19 Februari 1998.

Sebagaimana perteinuan ilmiah sebelumnya,
tujuan utama pertemuan ini ialah untnk menyebarluaskan
hasil penelitian yang telah dicapai oleh PAIR agar dapat
dimanfaatkan secara maksimal bagi yang menierlukamiya.
Selain itu, diharapkan melalui perteinuan ini para peneliti
dalam dan luar PAIR dapat saling bertukar infonnasi,
sehingga dimasa yang akan datang dapat melakukan
penelitian yang lebih baik melalui kerja saina pada jalur
formal dan infonnal.

Berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya,
kali ini kami melaksanakannya dengan segala keterbatasan
dana. Dalani keadaan krisis keuangan yang dialami oleh
seniua instansi dan lembaga penelitian, kami masih dapat
melaksanakan pertennian ilmiah ini. Untuk itu kami
mengucapkan teriina kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah berupaya mendanai. Dengan ini
pula kami nienghinibau para peserta untuk dengan penuh
antusias mengikuti seluruh persidangan yang ada.

Pada pertemuan kali ini telah terdaftar 132 orang,
dengan rincian 60 orang pembawa makalah dan 72 orang
peserta peninjau. Makalah yaiig dipresentasikan terdiri dari
6 makalah undangan, dan 54 makalah biasa (sudah
tennasuk didalamnya 8 inakalah poster).

Tata cara persidangan, persidangan dibagi atas
sidang pleno dan sidang kelompok yang masing-masing
dilaksanakan pada hari ini dan besok. Sidang kelompok

terdiri dari 4 kelompok, yaitu pertanian, peternakan dan
biologi, kimia dan lingkungan, serta proses radiasi dan
industri. Presentasi poster diadakan pada esok hari sebelum
sidang kelompok, yaitu dari pukul 8.15 sampai dengan
pukul 9.00. Para peserta diharapkan untuk mengikuti
seluruh persidangan. Karena keterbatasan dana, makalah
undangan tidak dapat dibagikan. Bagi peserta yang
memerlukan supaya menghubungi panitia.

Bagi para pembawa makalah dan team pemeriksa
makalah, kami sangat mengharap pengertiannya supaya
menyelesaikan makalah secepat mungkin. Untuk
mempermudah dan mempercepat penerbitan prosiding,
penyerahan makalah lengkap beserta disket paling lambat
tanggal 8 Mei 1998 harus sudah sanipai ditangan panitia.
Bagi peserta dari luar kota, molion diperhatikan, bukan cap
pos.

Pada akhirnya, sekali lagi panitia mengucapkan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
bersusah payah mengusahakan terselenggaranya pertemuan
ini. Panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila
ada kekurangan dan kesalahan baik sengaja maupun tidak
dalam pelaksanaan pertemuan ini.

Demikianlah laporan kami, semoga pertemuan
ilmiah APISORA X ini bermanfaat bagi kita setnua.

Selamat bersidang dan bertukar informasi. Terima
kasih.

Jakarta, 18 Februari 1998
Ketua Panitia

Pertemuan Iliniah Penelitian dan
Pengembangan Aplikasi Isotop

dan Radiasi X

Dr. YANTI S. SOEBIANTO

vn
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SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL

BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

AssaJamu 'alaikimi WarahmatuIJahi Wabarakatuh

Para Undangan, Peserta Pertemuan Ilmiah dan Hadirin
yang saya hormati.

Alhaindulillah, pagi hari ini kita bersaina-sama
dapat berkumpul lagi di teinpat ini untuk mengikuti acara
pembukaan pertemuan ilmiah "Penelitian dan
Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi" yang
diselenggarakan oleh Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi
(PAIR) - BATAN selama 2 hari, dari tanggal 18 sampai
dengan 19 Februari 1998. Pertemuan ilmiah penelitian dan
pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi ini sudah
merupakan salah satu acara kegiatan tahunan PAIR.
Pertemuan yang sebentar lagi akan resmi dibuka ini adalah
merupakan pertemuan yang kesepuluh kalinya. Pada
pertemuan-pertemuan yang lalu juga sudah dibahas
berbagai hasil penelitian dan pengembangan aplikasi isotop
dan radiasi diberbagai bidang. Pada pertemuan ini akan
dibahas hasil-hasil penelitian dan pengembangan aplikasi
isotop dan radiasi dalatn bidang pertanian, peternakan,
biologi, kimia, lingkungan, proses radiasi, dan industri.

Hadirin yang saya hormati,

Pertemuan seperti ini sangat penting artinya bagi
ilmuwan sebagai ajang tukar menukar informasi, berbagai
pengalaman untuk memperluas cakrawala serta wawasan
masing-masing. Dengan saling membuka diri, dan
mengeinukakan "interesf' masing-masing, memungkinkan
untuk terbukanya peluang kerja sama antara satu peneliti
dengan peneliti lainnya baik dalam satu instansi inaupun
berbeda instansi untuk mewiijudkan hasil yang lebih besar
dan lebih bennanfaat. BATAN melalui Pusat Aplikasi
Isotop dan Radiasi ditugasi untuk mengembangkan aplikasi
isotop dan radiasi diberbagai bidang untuk tujuan
kesejahteraan umat manusia. Beberapa penelitian dan
pengembangan ini sudah ada hasilnya dan bahkan sudah
ada yang dapat diinasyarakatkan baik berupa paket
teknologi, produk, infonnasi maupun metodologi. Hasil-
hasil tersebut mungkin dapat Saudara ikuti inelalui
pemaparan di dalam sidang-sidang kelompok nantinya.

Selain dari hasil tersebut, pengetahuan, keahlian,
dan pengalaman yang dimiliki oleh para peneliti serta
tersedianya fasilitas penelitian yang makin bertambah baik
merupakan modal yang sangat penting untuk melanjutkan
kegiatan-kegiatan penelitian untuk mencapai hasil yang
lebih baik dimasa mendatang.

Hadirin yang terhormat,

Beberapa bulan belakangan ini negara kita dilanda
krisis moneter yang tentunya sangat berpengaruh terhadap
kemampuan negara dalam menyediakan dana bagi
pembangunan. Menurunnya kemampuan ini ditandai
dengan adanya penjadwalan kembali beberapa proyek
pembangunan dan dampaknya juga dirasakan oleh para
peneliti yang menerima dana penelitian semakin mengecil
akibat apresiasi nilai rupiah tersebut. Sudah saatnya para
peneliti meningkatkan kegiatan kemitraan dengan pihak
luar sebagai pengguna akhir hasil penelitian ataupun
dengan mitra dari berbagai instansi terkait sehingga dicapai
sinergisme kegiatan. Kita tidak dapat lagi bergantung
kepada sumber dana tradisional, yaitu dana yang diperoleh
melalui DIP/DIK.

Walaupun begitu saya yakin para peneliti akan
mampu menghadapi masalah ini secara bijaksana melalui
penyusunan kembali kegiatan penelitiannya berdasarkan
skala prioritas masing-masing.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya juga ingin
menyampaikan penghargaan kepada semua peserta
pertemuan iltniah ini, terutama kepada peserta dari luar
BATAN yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan
pertemuan ini. Selamat berseminar, semoga seminar ini
berjalan lancar, sukses dan memberikan manfaat imtuk kita
semua.

Akhirnya dengan mengucapkan "Bismillahirroh-
manirrohim" pertemuan ilmiah "Penelitian dan
Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi" ini secara
resmi saya nyatakan dibuka.

Atas perhatian para hadirin saya ucapkan terima
kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 18 Februari 1997

DIREKTUR JENDERAL
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

Ir. M. IYOS R. SUBKJ, M.Sc

IX
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PROGRAM STRATEGIS BATAN DALAM APLIKASI TEKNIK NUKLIR

M. Iyos R. Subki

Badan Tenaga Atom Nasional

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang
berada pada posisi yang sangat strategis di daerah
khatulistiwa, yaitu menghubungkan benua Australia dan
Asia dan samudra Pasifik dan Hindia. Ikliinnya yang
menyenangkan, kekayaan alamnya yang beragam serta
jumlah penduduknya yang melebihi 200 juta, menjadikan
Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai potensi
besar dalani sumber daya inanusia (SDM) dan sumber daya
alain (SDA) untuk berkembang menjadi negara kuat di
kawasan Asia-Pasifik.

Menghadapi Era Globalisasi yang akan dimulai
pada permulaan abad ke-21, yang ditandai dengan era
perdagangan bebas, investasi bebas serta ketenaga kerjaan
bebas, negara-negara yang kurang mampu
mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK untuk
mengembangkan ekonomi nasionalnya akan menghadapi
kesulitan untuk bersaing. Pengalaman menunjukkan bahwa
pada zaman sulit sekarang ini industri yang menggunakan
bahan baku iinpor tidak koinpetitif dan sukar bersaing
dengan industri yang menggunakan bahan baku lokal.

BATAN adalali lembaga pemerintah yang khusus
menangani IPTEK nuklir, yang harus menjawab tantangan
bagaimana BATAN melalui IPTEK nuklir dapat
meningkatkan pengabdiannya untuk keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraan bangsa melalui pemanfaatan
potensi yang dimilikinya. Untuk menunjang program yang
kompetitif dan komparatif, mutlak diperlukan suatu
rumusan VISI BATAN yang realistis berdasarkan tugas
dan fungsi BATAN menurut Undang-undang Republik
Indonesia No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran, yang
diikuti oleh ruinusan rencana strategis (Renstra) yang
lnemuat sasaran-sasaran jangka panjang serta strategi
pencapaiannya dengan tahapan-tahapan yang jelas. Renstra
tersebut dijabarkan dalam bentuk program lima talmnan
dan program taluman.

Rencana strategis Aplikasi Teknik Nuklir,
haruslah dikembangkan berdasarkan skenario yang
menggambarkan keadaan masa sekarang, dan keadaan
yang ingin dicapai di masa depan dengan tahapan yang
menjelaskan rencana jangka pendek, menengah dan
panjang. Karakterisasi yang dipakai adalah : budaya,
sumber daya manusia, iptek dan kesejahteraan. Dalam
mencapai sasaran yang diinginkan pelaksanaan program
haruslah ditunjang dengan jaringan informasi yang luas
yang meliputi :
• Jaringan informasi intern Organisasi
• Jaringan informasi skala Nasional
• Jaringan infonnasi skala Internasional

Untuk niemperjelas penjabaran prograin strategis
BATAN dalam Aplikasi Teknik Nuklir, dibahas masalah-
masalah sebagai berikut :

PENGEMBANGAN KEBIJAKSANAAN APLIKASI
TEKNIK NUKLIR ABAD-21

Penjelasan mengenai kebijaksanaan Aplikasi
Teknik Nuklir tersebut terlihat pada Gambar 1, yang
meliputi karakter : Sosial ekonomi budaya (Sosekbud),
SDM, Iptek dan Mitra kerja yang diharapkan potensial
menjadi pengguna hasil. Program menetapkan kondisi yang
akan dicapai yang didasarkan kepada kondisi karakter
sekarang dengan memasukkan parameter yang
mempengaruhi seperti Infra Struktur dan Manajemen serta
jangka waktu pencapaian.

Lingkungan
- Tantangan
- Masalah
- Peluang

Perjuangan
(Rencana + Prograin)

lde

Gambaran
masa
depan

- Budaya
-SDM
- Iptek
- Mitra
-Ekon

SDM
Infrastruktur
Manajemen

Gambar 1.

Karakterisasi
Masa depan dan kondisi sosial, ekonomi serta

budaya (sosekbud) yang diharapkan dijelaskan sebagai
berikut :
• Budaya : Waktu, kerja, ilmu, litbang, industri, teamwork
• SDM : Kreativitas litbang, inovasi industri,

manajemen, integritas yang tinggi dengan
imtaq (iman dan taqwa)

• Iptek : Ilmu —•- teknologi -*- industri
- produk kualitas tinggi :

inovasi industri —- hasilguna
- jasa kualitas tinggi

• Mitra : - industri -«- usaha bersama yang saling
menguntungkan

- leinbaga
- hubungan internasional

Sosek ^I > inflasi

Program Iptek
Rumusan prograin Iptek yang akan dikembangkan

harus dicari dari tantangan, masalah dan peluang dengan
didukung oleh SDM, infrastruktur dan manajemen seperti
terlihat pada Gambar 2.
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Kita ingin mengembangkan Iptek yang dapat
mencapai situasi masa depan yang diharapkan, yaitu
tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dimensi Iptek Nuklir Abad-21
• Landasan Ilmu Dasar (Fisika, Kimia, Biologi,

Infonnatika) yang kuat.
• Instnimentasi dan Alat yang canggih seperti : Mesin

pemercepat zarah, Mesin berkas ion, Reaktor plasma.
• SDM yang unggul.

PROGRAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA
PANJANG APLIKASI TEKNIK NUKLIR ABAD-21

Prograin meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

Pertanian Berkclanjutan
• Mutasi taiiaman pangan, untuk jangka panjang juga

dilakukan untuk tanaman industri dan holtikultura
sesuai permintaan pasar. Penelitian biologi molekular
mulai diaktifkan.

• Sterile Insect Technique (SIT) dengan radiasi. Tenitaina
ditekankan untuk menunjang prograin nasional
(serangga lokal).

• Peternakan, terutama untuk menunjang program
nasional di bidang peteniakan seperti mencari komposisi
bam makanan tambahan, radiovaksin, inseminasi, dll.

• Pengawetan niakanan sesuai permintaan pasar.
Dikembangkan pemakaian Mesin Berkas Elektron di
samping sinar gamma.

Memperbaiki Kesehatan Manusia
• Biologi radiasi lerapan dan terapi radiasi luilnk berbagai

penyakil (kanker, efek mutagenic, dan carcinogenic dari
radiasi dosis rendah dan zat kimia beracun akibat siklus
radiasi, dll).

• Kedokteran nuklir untuk diagnostik (fungsi otak dan
jantung, hipothiroid untuk bayi, biologi molekular, dll).

• Senyawa bertanda untuk kedokteran nuklir dan
biomolekul bertanda untuk biologi molekular.

• Sterilisasi radiasi produk kesehatan dan jaringan biologi.
• Penelitian nutrisi memakai perunut.
• Penelitian lingkungan (penelitian polusi dengan teknik

nuklir dan perunut).

Suplai Air Berkclanjutan
• Pendekatan model untuk penelitian : sumber, dinamik,

polusi air tanah.
• Pendekatan model penelitian pengaruh air permukaan

dan sedimen.
• Pendekatan model untuk intrusi air laut.
• Desalinasi air laut dengan reaktor nuklir.

Lingkungan Kelautan yang Bersih dan Aman
• Melakukan kajian dan pemantauan aspek pencemaran

bahan radioaktif pada lingkungan kelautan (cleaner
marine environment)

• Penelitian ekologi di sekitar lokasi instalasi nuklir dan
instalasi pengolahan liinbah radioaktif.

Jasa dan Produk dari Aplikasi Teknik Nuklir
Pertanian, industri, dan kesehatan : Jasa seperti

sterilisasi, pengawetan makanan dan kosmetika dengan
radiasi, NDT, gauging, dan perunut dalam industri dan
geotennal, kedokteran nuklir, analisis bahan, pelapisan
permukaan, shrinkable materials, dll.

Produk seperti : radioisotop, radiofannaka, dan
biomolekul bertanda, RIA, IRMA, inutan tanaman,
radiovaksin, pakan ternak, peralatan kedokteran nuklir,
lateks alam iradiasi, jaringan biologi untuk implantasi
(tulang dan amnion).

Jasa konsultasi dan pendidikan.

Aplikasi Isotop dan Radiasi dalam Industri dan
Lingkungan
• Proses radiasi untuk produksi material baru,

menggunakan Mesin Berkas Elektron sesuai permintaan
pasar, terutama menggunakan indigenous materials.

• Uji tak rusak untuk kendali mutu.
• Nucleonic control system untuk peningkatan efisiensi

proses (process control and optimization).
• Perunut untuk peningkatan efisiensi proses dan

diagnosis untuk kerja peralatan proses.
• Pengolahan limbah dan bahan pencemar non radioaktif

(inembersihkan gas buang industri dan bahan beracun
lainnya dengan Mesin Berkas Elektron).

• Teknik nuklir untuk analisis polutan.
• Aplikasi isotop untuk pengeinbangan sumber daya alam

(panas bumi dan minyak bumi, dll).

Dokumentasi Kcgiatan dan Penycbarluasan Hasil yang
Diperoleh
• Semua hasil penelitian harus didokumentasikan dengan

baik menurut sistem terbam.
• Penyebarluasan hasil dilaksanakan menurut sistem

infonnasi yang canggih.

KESIMPULAN

Dari uraian Program Strategis Batan dalam
Aplikasi Teknik Nuklir dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
• Program haruslah didasarkan pada pemecahan masalah

dengan inemperhatikan kondisi SDM, Infrastruktur dan
dilaksanakan menurut sisteni nianajeiiien yang baik.

• Tujuan program adalah untuk kesejahteraan masyarakat,
yaitu impact sosial-ekonomi dengan memperhatikan
lingkungan dan budaya.

• Dalani menyusun dan melaksanakan program, haruslah
bertumpu pada U.U. No. 10/1997 tentang
Ketenaganukliran.
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RTM. Sutainihardja

Staf Ahli Menteri Lingkungan Global, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

Dalam Repelita I pertumbuhan ekonomi masih
sangat bergantung pada penyediaan sumberdaya alain dan
jasa lingkungan hidup seperti bahan galian, hasil lautan,
hutan, lahan subur, keindahan alam, dan sumber daya air.
Potensi sumber alam dan lingkungan tersebut masih atnat
sedikit yang sudah dikenali. Sementara itu, pertumbuhan
ekonotni masih memerlukan lebih banyak sumber alam dan
jasa lingkungan hidup. Oleh karena itu, sasaran petlting
dalam pembangunan iingkungan hidup adalah
meningkatnya pengenalan jumlah dan mutu sumber alam
serta jasa lingkungan yang tersedia di alam, pengenalan
tingkat kerusakan, penggunaan, dan kemungkinan
pengembangannya. Sasaran ini erat kaitannya dengan
pengembangan sistem tata guna sumber alam yang lebih
adil dan lebili merata. Pengenalan daya dukung lingkungan
yang tepat akan membantu pencapaian sasaran penataan
ruang yang lebih efisien, efektif, dan berwawasan
lingkungan. Alokasi kegiatan peinbangunan ke dalam
ruang yang tepat berdasarkan daya dukung lingkungan
akan lebih mudah dilakukan.

Berbagai sumber alam telah digunakan dalam
pembangunan selama ini. Karena kurang hati-hati dalam
pemanfaatannya, banyak sumberdaya alam dan lingkungan
hidup yang makin menurun jumlah dan mutunya, sehingga
manfaatnya makin berkurang. Sementara itu, di masa
depan pembangunan akan makin beranekaragam dan
memerlukan dukungan sumber alam dan lingkungan yang
lebih beranekaragam pula. Oleh karena itu, diperlukan
pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup yang
masih utuh agar kesempatan bagi pembangunan yang lebih
beranekaragam di masa depan tidak berkurang. Dalam
hubungan itu, perlu disisihkan sebagian dari ekosistein
alain yang masih utuh dijadikan kavvasan konservasi alam,
yang diperlukan sebagai penyediaan plasma nutfah guna
pembudidayaannya di masa depan, misalnya dengan
rekayasa genetik.

Dalam Repelita VI kurang lebih 10 persen dari
ekosistem alam perlu disisihkan untuk keperluan tersebut,
dalam bentuk suaka alam, suaka margasatwa, taman
nasional, hutan lindung, dan sebagainya.

Di samping itu, dipelihara pula keanekaragaman
hayati yang terdapat di luar kawasan konversi di daerah
pedesaan dan lain-lain. Terpeliharanya kawasaii konversi,
hutan lindung, keanekaragaman hayati, dan ekosistem
khusus. Wilayah daerah aliran sungai (DAS), terumbu
karang dan hutan bakau merupakan sasaran yang penting
bagi pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Kemampuan sistem pengelolaan lingkungan
hidup menentukan keberhasilan upaya pelestarian fiingsi
lingkungan. Sistem pengelolaan ini terdiri dari organisasi
dan tata cara, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam
bentukan ini, juga termasuk institusi dan organisasi
pemerintah, dunia usalia, dan masyarakat. Pada waktu ini

kerusakan lingkungan hidup sering kali disebabkan oleh
sistem pengelolaan yang belum efektif dan efisien. Oleh
karena itu, sasaran pengelolaan lingkungan hidup lainnya
adalah terbentuknya sistein keletnbagaan yaiig Iebili efisien
dan efektif, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, baik
dalain lingkungan pemerintah, dunia usaha maupun
organisasi masyarakat. Sasaran ini mencakup pula
terbentuknya kelembagaan dalam sistem pembiayaan
lingkungan hidup, organisasi pelaksanaan dan pengawasan
dan sistem informasi serta komunikasi sosialnya. Dengan
sistem pengelolaan yang efektif, peran serta masyarakat
dalam pembangunan lingkungan hidup akan meningkat.

Kerusakan sumber alam dan pencemaran
lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh kegiatan
pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung
lingkungan liidup. Limbah industri dan nunah tangga yang
langsung dibuang ke dalam sungai dan sistem perairan
alamiah atau ke udara menimbulkan biaya sosial yang
makin besar bagi masyarakat baik dalam bentuk biaya
untuk kesehatan, menurunnya produktivitas dan
pendapatan karena sakit, tidak berfungsinya sungai untuk
mendukung kegiatan perikanan dan penyediaan air minum,
dan sebagainya. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
yang dibuang sembarangan ke dalam lingkungan akan
mematikan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup
dalatn mendukung perikehidupan. Oleh karena itu, sasaran
yang penting pula adalah terkendalinya pencemaran
perairan dan udara yang disebabkan oleh kegiatan
pembangunan atau cara hidup masyarakat.

Diantara berbagai sektor yang menimbulkan
pencemaran lingkungan, sasaran pengendalian pencemaran
yang terpenting diantaranya adalah sektor perhubungan,
energi, pertanaian, pertambangan, dan industri. Dari segi
lokasi, sasaran pengendalian pencemaran lingkungan hidup
yang terpenting adalah daerah padat penduduk dan padat
pembangunan, seperti daerah Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, pantai utara
Jawa, Jakarta - Bogor - Tangerang - Bekasi, Bandung Raya,
Bagian Timur Kalimantan Timur, Lhok Seuinawe, Medan
- Belawan, Ujung Pandang, dan Bali. Sasaran lain adalali
pengendalian pencemaran di 101 sungai terpenting di
seluruh Indonesia yang sudah mengalaini pencemaran
berat.

Meskipun pantai Indonesia terhitung pantai yang
terpanjang di dunia, karena kepadatan penduduk dan
pemanfaatannya tidak merata, beberapa bagian pantai telah
mengalaini kerusakan. Sebagian besar terumbu karang dan
hutan bakau di sepanjang pantai Pulau Jawa, Selat Malaka,
dan Bali telah rusak. Daerah pantai ini juga merupakan
daerah yang padat pembangunan, baik berupa
pembangunan pemukiman, industri maupun perhubungan.
Dengan demikian, mutu perairan pantai juga mengalami
penurunan sehingga manfaatnya bagi kegiatan budi daya
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laut, pariwisata, dan lain-lain menjadi semakin berkurang.
Olah karena itu, sasaran pembangunan lingkungan hidup
dalam kaitannya dengan daerah pantai ini adalah
terkendalinya kerusakan pantai dan terpeliharanya mutu
dan fungsi kawasan pantai untuk berbagai keperluan
pembangunan, terutama bagi keperluan peningkatan
kesejahteraan penduduk miskin yang banyak terdapat di
daerah pantai.

Sebagai akibat penggunaan yang berlebihan tanpa
upaya pelestarian fungsinya, banyak lahan subur yang telah
berubah menjadi kritis. Di daerah seperti ini lahan tidak
dapat memberikan hasil yang meinadai bagi penduduknya
sehingga penduduk menjadi Iebih miskin. Tanah kritis
tersebut dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan
teknologi yang memadai. Rehabilitasi tanah kritis akan
memberikan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi
penduduk yang miskin menjadi sasaran yang penting untuk
meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan
fungsi lingkungan hidup. Sasaran tersebut dikaitkan
dengan rehabilitasi wilayah DAS. Sekurang-kurangnya 39
DAS telah mengalami penurunan mutu dan harus
dipulihkan fiingsinya.

KEBUAKSAN AAN PEMB ANGUNAN LEVGKUNGAN
HIDUP PADA REPELITA VI

Kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup
pada Repelita VI meliputi (a) pemilihan lokasi
peinbangunan; (b) pengurangan produksi limbah; (c)
pengelolaan limbah; (d) petietapan baku mutu lingkungan;
(e) pelestarian alam dan rehabilitasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup; dan (f) pengembangan kelembagaan,
peran serta masyarakat, dan kemampuan sumber daya
manusia.

a. Pemilihiin Lokasi Pembangunan. Bertambah
lajunya pertumbuhan dan kegiatan pembangunan pada
Repelita VI menuntut peningkatan efisiensi penggunaan
sumberdaya alam dan lingkungan. Untuk menghindari
pemborosan penggunaan sumberdaya alam dan kerasakan
lingkungan, pemilihan lokasi yang tepat untuk setiap
kegiatan merupakan pertimbangan utama dan pertama
dalam pembangunan.

Pemilihan lokasi peinbangunan didasarkan pada
kemampuan atau daya dukung lingkungannya, yang
meliputi kemampuan menyediakan bahan baku, menerima
dampak yang terjadi dan daya dukung lingkungan tersebut.
Kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan
merupakaii kegiatan utama yaiig perlu dilakukan. Kegiatan
ini erat kaitannya dengan penetapan kawasan lindung dan
pemaiifaatan kawasan budi daya serta penempatan lokasi
pembangunan yang tepat dalam pola tata ruang nasional
dan daerah.

b. Pengurangan Produksi Limbah. Peningkatan
efisiensi produksi dalam bidang industri, pertambangan,
transportasi, energi, perumahan, dan lain-lain terus
ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi
produksi limbah yang berupa B3, limbah cair, limbah
padat, dan limbah gas yang langsung dibuang ke

lingkungan alam. Efisiensi produksi tersebut dapat
dilakukan melalui pemilihan bahan baku, pengembangan
teknologi, pemanfaatan ulang dan lain-lain sehingga
Hmbah yang dihasilkan makin berkurang. Di samping itu,
dikembangkan pula pengaturan kualitas dan kuantitas
limbah yang dapat dibuang ke media lingkungan hidup.

c. Pengelolaan Limbah. Penyediaan fasilitas
penampungan dan pengelolaan limbah secara terpusat dan
memadai akan terus ditingkatkan untuk memberi
kesempatan bagi para investor untuk mengolah limbahnya.
Bagi kegiatan usaha skala kecil penyediaan fasilitas
penampungan dan pengolahan limbah serta pembinaannya
yang lebih efektif juga diupayakan peningkatannya.

Pengendalian pencemaran air akan dilaksanakan
dengan memusatkan perhatian pada sungai dan danau yang
mempunyai fungsi strategis dan atau yang telah mengalami
degradasi fungsi. Selain itu, ditingkatkan pula pencegahan
intrusi air laut ke dalam air bawah tanah, terutama pada
kawasan padat pembangunan. Hal itu dilakukan melalui
penataan ruang, pengembangan teknologi, penetapan baku
mutu lingkungan dan baku mutu limbah, penerapan
kebijaksanaan insentif dan disinsentif, serta peran serta
masyarakat.

Sementara itu, pengendalian pencemaran udara di
perkotaan dan kawasan industri dikembangkan melalui
penurunan emisi polutan udara dari setiap sumber,
pemilihan teknologi yang tepat, pembangunan ruang
terbuka hijau, dan taman kota. Di satnping itu, juga
dilakukan pengembangan pengelolaan lalu lintas kota yang
dapat memperlancar arus kendaraan bermotor dan
pengembangan sistem angkutan kota yang efisien dan
efektif. Deinikian pula pemakaian sumber energi yang lebih
bersih terus dikembangkan.

Pencegahan pencemaran laut dilakukan melalui
pembinaan serta peningkatan pengawasan dan penegakan
hukum. Khusus dalam penanggulangan pencemaran oleh
minyak di laut diusahakan agar perusahaan di bidang
perminyakan, pengangkutan, dan pelabuhan mampu
menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran oleh
ininyak. Pengendalian pencemaran laut iiii diarahkan untuk
meningkatkan kualitas perairan, terutama pada wilayah
strategis, yaitu wilayah tujuan wisata, kawasan pelabuhan
dan jalur padat pelayaran, wilayah penambangan lepas
pantai, serta wilayah yang secara ekologis peka terhadap
kerusakan lingkungan.

Dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan
lingkungan hidup terus dikembangkan dan ditingkatkan
kerjasama regional dan internasional. Kerjasama ini,
terutama berkaitan dengan masalah lingkungan global,
meliputi masalah meningkatnya suhu bumi karena
pemakaian bahan bakar fosil yang berlebihan dan
kebakaran hutan, perubahan iklitn, menipisnya lapisan
ozon, serta pencemaran di laut lepas.

d. Penetapan Baku Mutu Lingkungan. Tingkat
pencemaran lingkungan suatu daerah dapat ditetapkan
berdasarkan kemampuan lingkungan tersebut dalam
menerima bahan pencemaran. Kemampuan lingkungan
untuk menerima beban pencemaran tanpa harus
menimbulkan dampak negatif yang berarti dinyatakan
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dalam baku mutu lingkungan. Baku mutu ini selanjutnya
dijadikan acuan untuk mengevaluasi dampak dari setiap
kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Sesuai
dengan sifat dan potensi wilayah yang berbeda-beda, baku
mutu lingkungan dari setiap wilayah akan berbeda. Baku
mutu lingkungan yang baik merupakan sasaran dalam
pembangunan lingkungan yang ingin dicapai. Sementara
itu, pencapaian baku mutu limbah merupakan strategi
bertahap untuk mencapai tujuan baku mutu lingkungan
melalui pengaturan sektoral dan regional. Penetapan baku
mutu lingkungan dan baku mutu Iimbah dilanjutkan dan
dituntaskan dalam Repelita VI, baik pada tingkat nasional
maupun tingkat propinsi yang belum ada ketetapannya.
Penyusunan baku mutu pada tingkat nasional dan baku
mutu pada tingkat wilayah atau propinsi dilakukan
sedemikian rupa, sehingga baku mutu pada tingkat wilayah
atau propinsi tidak lebih longgar daripada baku mutu pada
tingkat nasional.

e. Rehabilitasi dan Pelestarian Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup. Dalatn rangka
melaksanakan peinbangunan yang pada hakekatnya
merupakan pemaiifaatan suinber daya alam dan lingkungan
hidup, masalah terganggunya fungsi kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat dihindarkan.
Untuk menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan
hidup tetap berfiingsi sebagai penyangga kehidupan dan
memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakat, pelestarian, dan rehabilitasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup terus ditingkatkan.

Rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan
pengelolaan DAS terus ditingkatkan dan dilakukan secara
lebih terpadu, demikian pula halnya dengan penanganan
lahan pasca tambajig.

Plasma nutfah yang merupakan bahan baku
penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di
bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri,
dikembangkan dan dilestarikan bersama dengan
mempertahankan keanekaragaman biologinya. Pelestarian
ekosistem alamiah tersebut menduduki prioritas utama
dalam penyelamatan plasma nutfah dan fungsi ekosistem
lainnya dalam berbagai bentuk seperti kawasan konversi,
hutan lindung, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Pengamanan sumber daya laut dan pesisir yang
berupa terunibu karang, ruinput laut, dan hutan bakau dari
perusakan dan pemanfaatan yang berlebihan terus
ditingkatkan untuk mencegah kerusakan sumber daya alam
tersebut dan memelihara kelestariannya.

f. Pengembangan Kelembagaan, Peran Serta
Masyarakat, dan Kemampuan Sumber Daya Manusia.
Kemampuan kelembagaan yang menangani masalah
lingkungan hidup ditingkatkan. Pengembangan
kelembagaan tersebut mencakup peningkatan keinampuan
manajemen aparatur, penyediaan prasarana yang meinadai
dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, dan
pembentukan kelembagaan pengendalian dampak
lingkungan di daerah yang pesat pembangunannya agar
masalah pengendalian dampak lingkungan dapat ditangani
dengan lebih baik.

Pengembangan kelembagaan juga meliputi
pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum,
peraturan perundang-undangan, prosedur, dan koordinasi
antar sektor dan antar daerah dalam upaya pengelolaan
sumber alam dan lingkungan hidup. Sejalan dengan
pengembangan kelembagaan, dilakukan peningkatan
keterpaduan penanganan masalah lingkungan kedalam
setiap kegiatan pembangunan baik sektoral maupun daerah,
dan kedalam proses pengambilan keputusan. Sektor
prioritas yang perlu memasukkan kebijaksanaan yang
berkaitan dengan perlindungan fiingsi lingkungan, antara
lain adalah keuangan (fiskal dan moneter) ; undustri dan
pertambangan, pertanian, dan kehutanan; transmigrasi;
perhubungan dan pariwisata; pembangunan daerah;
pemukiman dan perumahan, perkotaan dan pedesaan;
energi; pengembangan dunia usaha; kelautan dan
kedirgantaraan; kependudukan; serta ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu
syarat utama bagi kerberhasilan usaha pengendalian dan
pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, akses masyarakat
kepada sumber daya alam dan kemudahan memperoleh
modal usaha akan ditingkatkan agar dapat memberi
peluang yang lebih besar kepada masyarakat dalam
pengendalian dan pelestarian lingkungan. Akses dan
kemudahan ini terutama ditujukan kepada penduduk
miskin baik di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan.
Di samping itu, didorong pula kerjasama antara Pemerintah
dan masyarakat, Pemerintah dan dunia usaha, serta antara
masyarkat dan dunia usaha di dalam pembangunan
lingkungan.

Tingkat peran aktif masyarakat berkaitan erat
dengan keberadaan, kemampuan dan kualitas organisasi
sosial daii organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung
dalam bidang lingkungan hidup serta tingkat pengetahuan
dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan.
Sehubungan dengan itu, akan diupayakan untuk
meningkatkan keterlibatan organisasi kemayarakatan
seperti organisasi keagamaan, adat, profesi, pemuda,
wanita, pramuka, dan pelajar, baik fortnal maupun infonnal
yang berada di daerab pedesaan dan perkotaan, dalam
pengelolaan lingkungan hidup dan membina pengetahuan
serta kemampuannya, sehingga peran serta lembaga
masyarakat akan lebih efektif.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau
lapisan yang lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan
informal yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam
dan lingkungan hidup akan dikembangkan dan diperluas
sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat lebih
meningkat. Hal ini dilakukan, baik melalui pelatihan,
penerangan, pendidikan dalam dan Iuar sekolah serta
pemberian penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada
masyarakat.

Secara keseluruhan kemampuan dan kualitas
sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah,
masyarakat maupun dunia usaha yang berkecimpung di
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup, terus ditingkatkan.
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APLIKASI TEKNIK NUKLIR DALAM MASALAH PENCEMARAN
LINGKUNGAN

Made Sumatra

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ABSTRAK

APLIKASI TEKNIK NUKLIR DALAM MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN. Radioanalisis
dan teknik perunut merupakan dua metode teknik nuklir yang dapat digunakan dalatn masalah pencemaran lingkungan.
Dua jenis metode radioanalisis yang sering digunakan adalah analisis aktivasi netron (AAN) dan spektrometri fluoresensi
sinar-X. Kedua metode ini digunakan untuk analisis logam. Teknik perunut dengan senyawa bertanda radioaktif
digunakan untuk mempelajari nasib suatu bahan pencemar dalam suatu sistem lingkungan. Validasi dari setiap metode
analisis yang baru dikembangkan sangat penting mengingat masalah pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan
masalah pelaksanaan hukum.

ABSTRACT

APLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES ON ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS
Radioanalysis and tracer technique are the nuclear techniques that can be used on environmental pollution problems.
Neutron activation analysis (NAA) and X-ray fluoresence (XRF) spectrometry are the two methods that are used
frequently on such problems. These methods are used for metal analysis. Tracer technique with radioactive labelled
compounds are used to study the fate of the pollution substances in environmental systems. It is very important to
validate every new developed analysis method, due to the environmental pollution problem closely related to the low
enforcement.

PENDAHULUAN

Definisi: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.
Pasal 1, UU No 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (1).

Masalah pencemaran lingkungan dewasa ini sudah
menjadi permasalahan global dan sudah tidak mengenal
batas-batas negara. Penggunaan batubara sebagai sumber
energi di Inggris dapat menimbulkan hujan asam di negara-
negara Skandinavia. Kebakaran hutan di Kalimantan dan
Sumatera asapnya selain mencemari udara di lokasi
kebakaran, juga menimbulkan masalah di negara-negara
tetangga kita di Malaysia, Singapura dan bahkan sampai
ke Thailand bagian selatan. Masalah yang paling hangat
dewasa ini adalah pemanasan global dan penipisan lapisan
ozon di atmosfer. Pemanasan global terutama disebabkan
oleh peningkatan kadar CO2 di udara, sebagai hasil
pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi dan
gas alam), yang mengakibatkan efek rumah kaca. Penipisan
lapisan ozon disebabkan oleh penggunaan gas-gas yang
bersifat sangat stabil secara besar-besaran dalam industri
seperti penggunaan gas kloro-fluorokarbon (freon) dan metil
bromida. Gas-gas ini naik ke lapisan atas atmosfer bumi
sampai mencapai lapisan ozon yang akhirnya bereaksi
dengan molekul ozon. Para ahli iklim dan kesehatan
menghawatirkan, jika emisi gas CO2 dan gas freon makin

meningkat, dikhawatirkan akan menimbulkan perubahan
iklim dengan berbagai konsekuensinya dan peningkatan
kejadian kanker kulit karena radiasi sinar UV yang sampai
ke pennukaan bumi makin meningkat. Masalah pemanasan
global dan penipisan lapisan ozon merupakan isu-isu
lingkungan global. Di tingkat regional dan lokal isu-isu
lingkungan lainnya tidak kalah pentingnya karena secara
nyata dirasakan akibatnya oleh penghuni wilayah yang
bersangkutan. Berbagai aktivitas manusia di bidang industri,
perdagangan, transportasi, pertanian dsb. pasti
menghasilkan Iimbah yang pada akhirnya akan terbuang
ke lingkungan dan secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Hal ini telah
lama disadari oleh hampir semua pemerintah dan
masyarakat di semua negara, baik di negara maju maupun
di negara sedang berkembang. Maka di banyak negara
dibentuk badan-badan atau lembaga-lembaga perlindungan
lingkungan, misalnya Environmental Protection Agency di
Amerika Serikat. Untuk Indonesia, Pemerintah menugasi
Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mengelola
lingkungan hidup di Indonesia. Telah banyak usaha dan
kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup. Di bidang peraturan dan perundang-
undangan telah diterbitkanUndang-undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan
Hidup yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UU No 23/1997) (1). Selain itu telah pula
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
tentang Pengendalian Pencemaran Air (PP. No. 20/1990),
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang
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Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP. No. 51/1993)
dan Kepulusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan
Hidup Nomor KEP-03/Men.KLH/W1993 tentang Baku
Mutu Limbah Cair (2,3,4).

Dalam lampiran PP. No. 20/90 ditetapkan Kadar
Maksimum berbagai parameter lingkungan: fisika, kiinia,
mikrobiologik dan radioaktivitas untuk air golongan A (air
ininum), golongan B (air baku air minum), golongan C (air
untuk perikanan dan peternakan) dan golongan D (untuk
pertanian, perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga
air).

Untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran
PP. No. 20/1990 tentang kadar maksimum berbagai
parameter, dibutuhkan suatu laboratoriiiin yang mampu
malaksanakan analisis parameter-parameter lingkungan
yang dimaksud. Prosedur analisis yang diperlukan dapat
diadopsi dari prosedur-prosedur yang telah dipakai secara
bakudi negara-negara maju. Namun dalamjangkapanjang
alangkah baiknya kalau kita dapat menetapkan metode
analisis sendiri sesuai dengan kondisi di Indonesia. Setiap
metode baru yang dikembangkan harus diuji validitasnya
sehingga memenuhi standar internasional. Hal ini meiner-
lukan penelitian dan studi yang dilaksanakan dengan
kesungguhan hati.

Penceinaran lingkungan oleh bahan kiinia,
terutama bahan kimia organik, dalam perjalanannya
dipengaruhi oleh berbagai pengaruh alami (udara, sinar
matahari, suhu, rnikroorganisme) akan berubah menjadi
senyavva baru. Senyawa baru yang terbentuk boleh jadi
kiirang beracun atau lebih beracun dibandingkan senyawa
asal/induknya. Seringkali mekanisme perubahan struktur
kimia yang terjadi sangat kompleks, sehingga dari satu
senyawa induk terbentuk lebih dari satu senyawa
turunannya. Telah banyak studi yang dilakukan di luar
negeri dan hasil-hasilnya dapat kita pelajari dari literatur.
Namun perlu disadari bahwa kondisi lingkungan di luar
negeri tempat studi-studi tersebut dilakukan, sangat berbeda
dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Hal ini
menyebabkan perbedaan proses peruraian dan metabolisme
sehingga meinberikan hasil yang berbeda. Karena itu studi
serupa perlu dilakukan di Indonesia. Tujuan uraian dalam
makalah ini ialah untuk menjelaskan tentang potensi
aplikasi teknik nuklir dalam masalah pencemaran
lingkungan, sebagai teknik yang saling melengkapi
(complementary) dengan teknik-teknik analisis
konvensional.

PENCEMARAN LINGKUNGAN

Menurut Pasal 1 butir 12 dari UU. No. 23/1997,
pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan /atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia, sehingga kualitasnya turun sainpai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

Hampir tidak ada kegiatan manusia yang tidak
menghasilkan limbah dalam berbagai bentuknya (padat,
cair, gas). Apabila tidak dikelola dengan baik, sebagian
besar limbah tersebut akan masiik mencemari lingkungan

yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi antara lain
gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi.

Dasar acuan untuk menentukan suatu komponen
lingkungan terceinar atau tidak tercemar adalah baku mutu
lingkungan yang ditetapkan melalui Peratuan Pemerintah.
Pada saat ini Indonesia baru memiliki baku mutu air yang
ditetapkan melalui PP. No. 20/1990. Dalam PP tersebut
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air
adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau
komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber
air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Makhluk hidup,
zat, energi dan komponen lainnya dinamakan parameter-
parameteryang bila kadar maksimumnya dilampaui berarti
air yang mengandungnya dinyatakan tercemar. Parameter-
parameter yang dimaksud teardiri dari:

1. Parameter fisika yang meliputi: bau, jumlah zat padat
terlarut, kekeruhan, rasa dan warna.

2. Parameter kimia yang meliputi: pH, logain-logam, anion
anorganik, dan senyawa organik.

3. Parameter mikrobiologik yang meliputi: kolifonn tinja
dan total koliform.

4. Parameter radioaktivitas yang meliputi: aktivitas alpha
dan aktivitas beta.

Dalam Pasal 9 dari PP. No. 20/1990 disebutkali
baliwa: Metode analisis untuk setiap baku mutu air dan baku
inutu limbah cair dketapkan oleh Menteri, yang dalam hal
ini adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan
hidup. Karena sampai saat ini metode yang diinaksud belum
ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, sedangkan
kebutuhan analisis yang berkaitan dengan pelaksanaan
AMDAL dan sengketa lingkungan perlu dilakukan, maka
laboratorium pelaksana menggunakan metode yang
disesuaikan dengan kondisi dan peralatan yang mereka
miliki. Ada beberapa buku acuan (5, 6, 7) yang secara
internasional dijadikan pegangan untuk analisis air dan air
limbah. Metode-metode analisis dalam buku-buku tersebut
semuanya merupakan metode konvensional, dalam arti tidak
lnenggunakan teknik nuklir, kecuali untuk analisis
radioaktivitas. Analisis logam dilakukan dengan
spektrometri serapan atom (SSA) sedang senyawa organik
dianalisis dengan teknik kromatografi gas (KG) dan
kromataografi cair kinerja tinggi (KCKT).

Seperti telah disebutkan dalam uraian sebelumnya
baliwa, senyawa-senyawaorganikdapat termetabolisme dan
terurai menjadi senyawa lain karena pengaruh keadaan
lingkungan. Sebagai contoh: DDT, suatu insektisida
organoklorin mengalami metabolisme dan peruraian seperti
pada gambar 1 (8).

Struktur kimia hasil peruraiannya ditentukan
berdasarkan metode-metode spektrometri, NMR-proton dan
C-13, Infra Merah (IR) Ultra Violet (UV) dan Spektrometri
Massa. Pemuraian dari hasil-hasil peruraian dilakukan
dengan cara-cara kromatografi.

TEKNIK NUKLIR

Teknik Nuklir yang dapat diaplikasikan untuk
menangani masalah lingkungan dapat dibagi menjadi dua
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yaitu Teknik Radioanalisis dan Teknik Perunut (Tracer
Tecftnigue) (9).
1. Radioanalisis didefinisikan sebagai aplikasi peristiwa-

peristiwa radioaktivitas dalain kimia analitik (9). Salah
satu radioanalisis yang banyak digunakan dalam
analisis sampel yang berasal dari lingkungan adalah
analisis aktivasi netron (AAN). Pelaksanaan AAN terdiri
dari dua langkah pokok yaitu pertama aktivasi sampel
dengan cara penembakan berkas netroii terhadap sainpel
dan kedua, studi terhadap sampel yang telali tnenjadi
radioaktif. Prinsip reaksi aktivasi dalam AAN adalah
reaksi (n, y), inti atom unsur yang ditembak menangkap
satu netron, menjadi unsur radioakatif memancarkan
sinar y.

Misalnya:

59Co ( n, y) 60Co (E 1173 keV dan 1332 keV)
l96Hg ( n, y ) 197Hg (E77keV)

Identifikasi unsur didasarkan pada energi sinar y yang
dipancarkan sainpel. Netron yang digunakan dalam
NAA adalah netron tennal yang berasal dari reaktor
atom. Netron tennal merupakan netron yang mudah
ditangkap oleh hampir semua inti atom, terutama inti
atom logam-logam berat. Maka NAA terutama
digunakan untuk analisis pencemaran logam-logam
berat. Selain reaktor atoin, netron dapat pula dihasilkan
dari generator netron 14 MeV. Dalam hal ini netron
yang dihasilkan adalah netron cepat. Generator netron
terutama digunakan untuk AAN radionuklida berumur
pendek.

Seperti telah disebutkan di atas, langkah ke dua
dalam AAN setelah sampel menjadi radioaktif adalah
melakukan studi terhadap zat radioaktif tersebut. Hal
ini dilakukan menggunakan analiser saluran ganda
(Multi Channel Anallyzer) dengan detektor Nal (Tl) tipe
lubang atau detektor Ge (Li). Detektor Nal (Tl) memiliki
efisiensi pencacahan yang lebih tinggi dibandingkan
'dengan detektor Ge (Li), namun Ge (Li) memiliki
resolusi yang lebih baik. Hal ini diperlihatkan dalam
ilustrasi yang diberikan oleh Westennark (10) dalam
pengukuran NAA sampel hati Phociana phocana Lin.)
menggunakan detektor Nal (Tl) dan Ge (Li) (Gambar 2
dan3).
Pada Gainbar 2 (detektor Nal [Tl]) terlihat puncak pada
70 keV yang berasal dari 197Hg. Dengan menggunakan
detektor Ge (Li) (Gainbar 3) puncak pada 70 keV
terpisah menjadi puncak68keVyangberasaldari sinar-
X 197Au dan puncak 77 keV yang berasal dari sinar y
I97Hg.
Puncak 68 keV berasal dari kontaminasi unsur Au pada
sampel, dan setelah ditelusuri, Westermark
menyimpulkan kontaniinasi tersebut berasal dari gunting
yang dipakai untuk mempersiapkan sampel. Darikasus
ini dapat ditarik pelajaran betapa pentingnya kehati-
hatian dan kecermatan dalam mempersiapkan sampel.
Teknik sampling, alat untuk sampling dan wadah
sampel dan alat-alat untuk menangani sainpel perlu
benar-benarbebas dari kontaminasi mengingat kepekaan

teknik AAN. Prosedur sampling perlu diikuti dengan
cermat.

Kepekaan AAN setara dengan SSA untuk hampir
semuaunsur. Disainping itu, AAN mempunyai beberapa
keunggulan yaitu (11):
• Dapat dipakai untuk menentukan secara serentak

beberapa unsur dalam satu sampel.
• Aktivasi dilakukan langsung terhadap sampel tanpa

perlu terlebih dahulu perlakuan dengan reaksi kimia
sehingga terhindar dari kontaminasi yang disebabkan
oleh pereaksi yang terkontaminasi. Hal ini berlaku
untuk semua jenis matriks sampel seperti tanah, air,
jaringan hewan, dan tanaman.

• Perlakuan kitnia setelah aktivasi (pasca iradiasi),
misalnya untuk pemisahan unsur-unsur sangat
dipennudah dengan kebebasan menggunakan teknik
pengemban (carrier technigue).

Disamping keunggulan yang telah disebutkan, perlu
juga dikemukakan beberapa keterbatasannya yaitu:
• Mengingat AAN berdasarkan sifat-sifat inti atom,

teknik ini tidak memberikan infonnasi tentang
struktur kiinianya. Misalnya merkuri (Hg) sebagai
pencemar lingkungan dapat berupa Hg ++, +Hg-CHj;

CH3-Hg-CH3, C^Hj -Hg-C6H5 dsb. Struktur-struktur
tersebut tidak dapat diungkapkan dengan AAN.
Untuk menentukan struktumya diperlukan teknik-
teknik kroinatografi dan spektrometri massa.

• Makin rendah kadarnya dalam sampel, berarti makin
rendah cacah yang dihasilkannya, yang
mengakibatkan simpangan baku (standard deviatioii)
semakin tinggi.

Indonesia memiliki tiga reaktor atom yang dapat
digunakan untuk AAN, masing-masing berlokasi di
Serpong, di Bandung dan di Yogyakarta.

Radioanalisis lain yang semakin banyak digunakan
untuk analisis unsur adalah spektrometri fluoresensi
sinar-X (X-Ray Fluoresence, XRF). Teknik ini tidak
meinerlukan reaktor atom. Sinar X yang dibutuhkan
dapat berasal dari tabung sinar X atau dari sumber
radioaktif seperti 109Cd, 55Fe dan 241Am. Sampel yang
dianalisis disinari dengan sinar-X, sehingga terjadi
eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi akan kembali
ke keadaan dasar (ground state) sambil memancarkan
fluoresensi sinar-X. Identifikasi unsur dilakukan
berdasarkan energi fluoresensi yang dipancarkan dan
kadarnya (kuantitatif) diukur dengan pencacahan.

2. Teknik Perunut

Teknik perunut adalah cara untuk mengikuti
perjalanan nasib (fate) suatu senyawa kimia bertanda
radioaktif termasuk metabolit dan hasil degradasinya
dalam suatu sistem/lingkungan. Dalam masalah
lingkungan, teknik ini terutaina digunakan untuk
mempelajari tingkah laku suatu bahan kiinia beracun
yang digunakan untuk tujuan tertentu sehingga langsung
maupun tidak langsung berakibat pada pencemaran
lingkungan. Contoh yang jelas adalah aplikasi pestisida
untuk mengendalikan hama tanaman, vektor penyebab
penyakit dan serangga perusak bangunan. Hanya
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sebagian kecil pestisida yang diaplikasikan (misalnya
dengan penyemprotan atau penebaran), yang mengenai
tanaman maupun hama sasaran. Sebagian akan
diterbangkan angin ke tempat lain, atau masuk ke dalam
air dan tanah. Bagaimana nasib selanjutnya dari
pestisida tersebut ?. Teknik perunut dengan senyawa
bertanda radioaktif merupakan satu-satunya cara untuk
mempelajarinya.

Kita kembali pada contoh peslisida. Pestisida yaiig
secara harfiah diterjemahkan sebagai zat pembunuh
hania adalah senyawa kimia (sebagian besar senyawa
organik) yang umumnya dibuat secara sintetis. Jenis
bahan aktif pestisida yang telah terdaftar di Komisi
Pestisida dan diizinkan untuk digunakan di Indonesia
sangat banyak ( ± 300 jenis).
Semuanya pasti telah dipelajari tingkah lakunya di
lingkungan yang dalam hal ini di lingkungan negara-
negara produsennya yang beriklim dingin. Keadaan
lingkungan di Eropa maupun di Amerika Serikat tentu
sangat berbeda dengan di Indonesia. Ambil misalnya
contoh daerah gambut yang dibuka untuk pertanian.
Tidak satupun negara di dunia yang secara mendalam
telah mempelajari sifat-sifat fisiko-kimia dan
mikrobiologis daerah gambut. Pembukaan lahan
pertanian pasti akan disusul dengan pemakaian
pestisida. Kita ambil contoh herbisida 2,4-D, salah satu
jenis herbisida yang banyak digunakan di Indonesia.
Menurut literatur (12) 2,4-D terurai di lingkungan
menjadi berbagai senyawa seperti terlihat pada Gambar
4.

Pertanyaannya : Bagaimana sifatnya di daerah
gambut ? Apakah tidak terjadi pelindian yai\g
inenyebabkan pencemaran air tanah/air sumur ? Hal ini
dapat dipelajari dengan teknik perunut, menggunakan
2,4-D bertanda C-14 radioaktif. Penandaan dapat
dilakukan pada gugus aromatis atau gugus asamnya
tergantung kebutuhan studi. Perlu juga disadari pada
saat ini senyawa bertanda ini perlu diimport dari luar
negeri yang harganya cukup malial. Rata-rata harganya
10 US dolar per mikrocurie senyawa bertanda,
tergantung sukar tidaknya cara sintesis yang diperlukan.
Sintesis 2,4-D dilakukan menurut reaksi kimia (13)
(Gambar 5).

Kalau kita inginkan 2,4-D bertanda digugus
aromatiknya, niaka kita menggunakan bahan 2,4
diklorofenol yang bertanda C-14 pada cincin benzena.
Kalau kita ingin 2,4-D yang bertanda di gugus asamnya
kita menggunakan asam kloroasetat yang bertanda C-
14 pada atom karbon gugus - CH2 -
Harga bahan dasar senyawa bertanda tentu lebih inurah
dari harga hasil sintesisnya.

Studi tentang 2,4-D hanya salah satu contoh dari
penerapan teknik perunut dalam masalah lingkungan.
Penerapan teknik ini tentu dapat dilakukan untuk
senyawa-senyawa lain tergantung pada permasalahan
yang hendak dipecahkan. Perlu diingat bahwa teknik
perunut hanya merunut perjalanan senyawa bertanda
dan hasil degradasi /metaboiitnya yang masih
mengandung bagian molekul yang radioaktif. Struktur

kimia hasil degradasi/metabolitnya ditentukan dengan
teknik kromatografi dan teknik spektrometri.

Salah satu tugas Pusat Produksi Radioisotop
(PPR) Batan di Serpong adalah mensintesis senyawa-
senyawa bertanda. Pada saat ini PPR baru mensintesis
sediaan radiofarmaka untuk keperluan rumah-
rumah sakit kedokteran nuklir (14). Seyogianya di
inasa yang akan datang PPR juga dapat mensintesis
senyawa-senyawa bertanda lain untuk keperluan
penelitian.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dilakukan dapat
disampaikan kesimpulan :
1. Aplikasi teknik nuklir dalam masalah lingkungan

meliputi dua bidang pokok yaitu bidang radioanalisis
dan teknik perunut dengan senyawa bertanda radioaktif.
Radioanalisis meliputi AAN dan XRF.

2. Penggunaan teknik nuklir bersifat saling melengkapi
(coniplementary) dengan teknik-teknik konvensional
seperti SSA dan teknis spektrometri.

3. Kecermatan dan ketelitian dalam mempersiapkan
sampel parameter lingkungan sangat diperlukan untuk
mencegah kontaminasi mengingat tingkat kepekaan
teknik nuklir sangat tinggi.

4. Masalah pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan
masalah hukum. Hasil analisis yang bias akibat
kontaminasi sampel akan tnembawa konsekuensi
hukuin.
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n o m o r s a l u r a n

Gambar2. Sepktrum gamma Hg dari 0,26 g hati
Phocana phocana Lin. Iradiasi dengan
fluks netron 4 x 1012 n cnr2 dt' selama
kurang lebih 25 jam di reaktor nuklir
Norwegia JEEPII. Pencacahan dilakukan
dengan detektor Nal ( Tl ) tipe lubang
selama 5 menit. Cacah pada 70 keV 250000
cacah. Kadar Hg yang ditemukan dalam
sampel : 1570 ng Hg per g sampel.
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< •
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Gambar 3. Sampel yang sama seperti pada Gambar 2. Dicacah dengan detektor Ge
(Li) selama 5 menit. Puncak 70 keV dari gambar 2 terpisah menjadi
puncak 68 keV (sinar-X dari 197Au) sebanyak 33000 cacah dan puncak 77
keV(l97Hg) sebanyak 17000 cacah. Cacah total menjadi 50000 cacah, sama
dengan seperlima cacah yang diperoleh dengan detektor Nal (Tl).
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Gambar 4. Alur metabolisme 2,4-D.
*. Altematif lokasi penandaan C-14 pada melekul 2,4-D.
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Gambar 5. Reaksi sintesis 2,4-D
*. Alternatif lokasi penandaan C-14 pada pereaksi peinbuatan 2,4-D bertanda Reaksi dapat

diteruskan sampai pembentukan ester atau garain ainina yaitu bentuk-bentuk kimia 2,4-D
yang digunakan dalam fonnulsi.
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STATUS IRADIASI PANGAN SAATINI DAN ARAH PENGEMBANGANNYA

Munsiah Maha

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ABSTRAK

STATUS IRADIASI PANGAN SAAT INI DAN ARAH PENGEMBANGANNYA. Iradiasi pangan telah
diteliti, diuji dan dikaji secara mendalam selama lebih dari 40 tahun, dan saat ini telah memasuki tahap tinggal landas
untuk penggunaan komersial di banyak negara. Sekitar 40 negara telah melegalisasi penggunaannya untuk berbagai
jenis atau kelompok pangan, dan sekitar 60 iradiator komersial telah memberikan jasa iradiasi pangan di 29 negara.
Codex Alimentarius Commission telah mengeluarkan Standar Umum Pangan Iradiasi pada tahun 1983 dengan batas
maksimum dosis iradiasi rata-rata yang diserap pangan 10 kGy. Pengumuman terbaru yang dikeluarkan WHO pada
bulan September 1997 menyatakan bahwa batas 10 kGy tersebut seharusnya ditiadakan saja, karena bukti ilmiah
menunjukkan pangan tetap aman dikonsumsi meskipun diiradiasi sampai 75 kGy, asal tidak terjadi perubahan cita
rasa secara berlebihan, dan mikroba patogen sudah terbunuh. Perkembangan iradiasi pangan di negara tnaju terutama
di Atnerika telah meningkat belakangan ini, dan diharapkan hal ini akan diikuti pula oleh negara-negara lain. Di
Indonesia, teknologi ini telah dilegalisasi sejak tahun 1987, dan enam jenis atau kelompok pangan sudah boleh diiradiasi
untuk tujuan komersial. Teknologi iradiasi masih perlu dikembailgkan dan dimasyarakatkan agar dapat dimanfaatkan
sccara luas, melalui harmonisasi peraturan antarnegara dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Selain itu, teknik
iradiasi untuk beberapa keperluan, baik yang menggunakan dosis rendah, sedang maupun tinggi tnasih perlu dimantapkan
atau dikembangkan agar penerapannya lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

ABSTRACT

PRESENT STATUS OF FOOD IRRADIATION AND TREND OF ITS DEVELOPMENT. Food
irradiation has been studied, tested and evaluated intensively for more than 40 years, and at present, this technology
has been taking-off for commercial use ini many countries. Some 40 countries have approved its application for
various food items on groups of food, and about 60 commercial irradiators have been providing irradiation services for
food in 29 countries. In 1983, Codex Alimentarius Coinmission adopted a Codex General Standard for Irradiated Food
with average irradiation dose limit not exceeding 10 kGy. The latest WHO press release on September 1997 stated
that the maxitnum 10 kGy limit should not be there, since scientific evidences indicated that food irradiated even up
to 75 kGy was safe to be consumed, as long as the sensory quality was acceptable and pathogenic organisms had been
killed. The development of food irradiation in advanced countries, especially in USA is very significant lately, and
hopefully this will be followed by other countries. In Indonesia, application of this technology has been approved since
1987, and six items or groups of food have been cleared for commercial irradiation. Further development and introduction
of the technology are still needed to widen its application and to increase public awareness through harmonization of
regulations among countries and dissemination of information. In adition, irradiation techniques for some specific
purposes using either low dose, medium or high doses should be established to support eflective, efficient and econpmical
applicatton.

PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan teknologi iradiasi
pangan yang kita kenal saat ini telah mengalami perjalanan
panjang selaina lebih dari 40 tahun. Dalain sejarah teknologi
pangan, belum ada satu pun teknologi lain yang telah
melalui penelitian, pengujian, sorotan, tantangan dan
perdebatan yang demikian banyak seperti iradiasi. Hal ini
mengakibatkan tersedianya sejumlah besar publikasi ilmiah
tentang iradiasi pangan yang meliputi aspek kimia, fisika,
mikrobiologi, toksikologi, gizi, keamanan, fasilitas,
teknologi, ekonomi, pengawasan, pengaturan, dan
sebagainya. Bibliografi tentang iradiasi pangan terutama
yang dipublikasi dalatn media internasional telah diterbitkan
secara berkala oleh Federal Research Centre for Nutrition,
Jerman sejak tahun 1974 sampai sekarang (1). Infonnasi
dan bukti ilmiah yang telah tersedia, selanjutnya dijadikan

balian pertimbangan oleh para pakar dan pembuat kebijakan
untuk mengesalikan dan merekomendasikan penggunaan
iradiasi sebagai salali satu teknologi baru atau alteniatif yang
aman dan bermanfaat (2-5).

Berbagai manfaat dapat diperoleh dari penerapan
iradiasi pangan, antara lain untuk mengurangi kehilangan
pascapanen, meningkatkan keamanan pangan,
meningkatkan perdagangan pangan, dan mengurangi polusi
atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia.
Saat ini, teknologi iradiasi telah digunakan secara komersial
atau telah berada pada tahap tinggal landas di banyak
negara, namun volutne pangan iradiasi yang diproduksi
tnasih sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang
diproses menggunakan teknologi lain (6). Hal ini disebabkan
penggunaannya belutn meluas akibat masih kurangnya
pengetahuan masyarakat, produsen atau industri pangan,
dan juga pejabat pemerintah tentang teknologi ini, serta
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hambatan perizinan. Selain itu, berbagai kendala teknis
masih perlu diselesaikan agar teknologi iradiasi dapat
diterapkan secara lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam makalah ini akan diuraikan secara singkat
status iradiasi pangan secara global dan statusnya di
Indonesia, serta arah pengembangan selanjutnya untuk
menyelesaikan berbagai masalah teknis dan non-teknis yang
masih ada.

STATUS IRADIASIPANGAN SECARA GLOBAL

Penggunaan Komersial

Sampai akhir tahun 1996, teknologi iradiasi
pangan sudah dilegalisasi penggunaannya oleh sekitar 40
negara, namun belum semua negara tersebut
memanfaatkannya, karena sebagian belum memiliki fasilitas
komersial (7-9). Pembangunan fasilitas iradiasi khusus
untuk pangan saja belum layak secara ekonomi, karena
permintaan pengguna jasa iradiasi masih terbatas.
Umumnya, fasilitas iradiasi yang digunakan untuk
mengiradiasi pangan hingga saat ini, merupakan iradiator
serbaguna yang digunakan pula untuk mengiradiasi produk
non-pangan terutama alat-alat kesehatan untuk tujuan
sterilisasi. Sainpai Juli 1996, baru 29 negara yang metakukan
iradiasi pangan secara komersial dengan menggunakan 59
iradiator, dan 6 iradiator baru sedang dibangun di beberapa
negara. Jumlah perusahaan yang membuat iradiator gamma
ada 13 buah, dan iradiatorberkas elektron dan sinar X ada
15buah(8).

Pada umumnya, fasilitas iradiasi pangan yang telah
beroperasi hingga saat ini menggunakan radiasi gamma dari
radionuklida Cobalt-60, dan baru beberapa buah yang
menggunakan berkas elektron yaitu di Odessa (Ukrania),
di Roskilde dan Glostmp (Denmark), di Vannes (Prancis),
di Ames (Amerika), di Yazd (Iran), di Bergamo dan Padoa
(Italia) dan Wlochy (Polandia) (7,8,10). Produk pangan yang
paling banyak diiradiasi ialah : rempah, bumbu masak dan
sayiiran kering, produk beku (udang, paha kodok dan daging
ayam), dan unibi-umbian (kentang, bawang bombay dan
bawang putih). Negara yang paling banyak memberikan izin
iradiasi pangan ialah Afrika Selatan yang termasuk pula
sebagai salah satu negara yang banyak melakukan iradiasi
pangan secara komersial.

Pcrkembangan di Ncgara Maiu

Perkembangan iradiasi pangan di Eropa dalam
beberapa tahun terakhir ini relatif sedikit bila, dibandingkan
dengan perkembangan di beberapa negara berkembang,
terutama bila dilihat dari jumlah pemberian izin iradiasi
untuk berbagai produk baru. Perkembangan perizinan yang
perlu dicatat terjadi di Inggris yang melegalisasi iradiasi
10 jenis produk pangan (1991), Kroasia yang melegalisasi
34 jenis produk (1994), Prancis yang menambahkan izin
keju cameinbert (1993), Italia yang menambahkan izin
rempah, bumbu dan sayuran kering (1996), dan Polandia
yang menambahkan izin sayuran kering (1995).
Perkembangan di negara inaju yang menonjol terlihat di

Amerika dengan dioperasikannya iradiator khusus pangan
pertama di Mulbery, Florida pada tahun 1992, lalu disusul
dengan dikeluarkannya beberapa peraturan iradiasi pangan
oleh Departemen Pertanian Amerika, serta persetujuan
USFDA untuk iradiasi daging.

Pada bulan Oktober 1992, Food Safety and
Inspection Service (FSIS)-USDA mengeluarkan peraturan
tentang penggunaan iradiasi untuk mengurangi bakteri
patogen, misalnya Salmonella, Campylobacter dan Yersinia
pada daging ayam (11). Kemudian pada bulan Mei 1996,
Animal and Plant Health Inspection Service (APfflS)-USD A
menerbitkan konsep peraturan penerapan iradiasi untuk
kesehatan tanaman yang berkaitan dengan karantina secara
luas (12). Perkembangan terbaru ialah keluarnya persetujuan
dari USFDA tentang penggunaan iradiasi untuk
menghilangkan patogen dalam daging (daging sapi, babi
dan kambing) pada tanggal 3 Desember 1997 (13). Petisi
untuk keperluan ini telah diajukan sejak tahun 1994 setelah
terjadinyakasus keracunan hamburgeryang tercemarbakteri
E. coli 0157.H7 pada awal 1993 yang mengakibatkan
kematian empat orang anak, sekitar 200 orang harus dirawat
di rumah sakit, dan lebih dari 700 orang lainnya menderita
sakit.

Perkembangan di Amerika ini diperkirakan akan
meinpengaruhi pula status iradiasi pangan di baiiyak negara
lain, karena selama ini nampaknya setiap negara bersifat
menunggu negara lain terutama negara besar seperti
Amerika untuk menjadi pelopor. Dengan diterapkannya
teknologi iradiasi pangan di Amerika yang merupakan
negara pengekspor beberapa jenis produk pangan penting
seperti padi-padian, buah-buahan dan daging, dan selain
itu Amerika juga mengimpor berbagai produk pangan dari
negara lain, seperti produk perikanan, rempah-rempah dan
buah tropis, maka tentu di negara lain yang terlibat
diperlukan kesamaan perlakuan pada produk yang akan
diekspor atau diimpor agar perdagangan pangan antarnegara
dapat tetap berlangsung.

Pada bulan Mei 1996, Environmental Protection
Agency Amerika (USEPA) telah mengeluarkan peraturan
yang melarang penggunaan gas etilen oksida (ETO) untuk
fumigasi rempah-rempah. Akan tetapi, pelaksanaan
peraturan tersebut masih ditangguhkan atas permintaan
Asosiasi Perdagangan Rempah Amerika. Masyarakat Eropa
telah melarang penggunaan ETO sejak Janiiari 1991, karena
ETO berbahaya bagi pekerja, dan dapat metnbentuk senyawa
etilen klorohidrin yang berbahaya pada produk yang
difumigasi. Sejak itu, penggunaan iradiasi untuk
dekontaminasi mikroba pada retnpah-rempah meningkat di
Eropa (7).

Pengaturan Iradiasi Pangan

Seperti juga teknologi lain, penerapan iradiasi
hanya akan efektif, efisien dan aman bila dilaksanakan
secara tepat dan terkontrol sesuai dengan tata cara yang
telah dibakukan. Standar Umum Pangan Iradiasi serta Tata
Cara Pengoperasian Fasilitas Iradiasi Pangan telah disusun
dan diterbitkan oleh Codex Alimentarius Commission pada
tahunl984(14). Standar Codex tersebut direkomendasikan
untuk dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan
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iradiasi pangan di semua negara anggota WHO dan FAO.
Tata cara pelaksanaan iradiasi pangan untuk tujuan atau
untuk produk pangan tertentu, misalnya "Pedoman Cara
Iradiasi yang Baik untuk Menghambat Pertunasan pada
Umbi-umbian" telah disusun oleh ICGFI (International
Consultative Group on Food Irradiation) (15).

Untuk memudahkan pengawasan fasilitas iradiasi
yang meinberikan jasa pelayanan iradiasi pangan, ICGFI
telah melakukan inventarisasi fasilitas iradiasi pangan yang
beroperasi di berbagai negara (16). Ketentuan yang berlaku
di berbagai negara yang telah memiliki peraturan iradiasi
pangan terayarta sangat beragam, baik jenis pangan yang
diizinkan, niaupun batas dosis yang digunakan. Oleh karena
itu pada tahun 1994, ICGFI mengeluarkan pedoman untuk
pemberian izin iradiasi secara umum atau berdasarkan
kelompok (17). Sampai saat ini pedoman tersebut ternyata
belum banyak diikuti, sehingga kemudian diupayakan
hannonisasi peraturan iradiasi pangan per kawasan,
misalnya kawasan Asia Pasifik. Upaya ini pun beluin
berhasil karena banyak negara dalam satu kawasan belum
memiliki peraturan atau belum siap untuk menerima
teknologi ini.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong dan
mempercepat pemanfaatan iradiasi pangan di negara-negara
ASEAN, pada tanggal 7 - 10 Oktober 1997 di Jakarta
diadakan ASEAN Ad-Hoc Working Group Meeting on Food
Irradiation yang diawali dengan dua lokakarya yang
menghasilkan konsep tentang hanuonisasi peraturan, dan
model protokol penggunaan iradiasi untuk perlakuan
karantina buah dan sayuran segar, untuk ASEAN. Konsep
tersebut akan dibahas pada pertemuan tingkat tinggi para
Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (SOM-AMAF)
taiuin ini.

Berdasarkan ketentuan Codex yangberlaku liingga
saat ini, semua jenis pangan yang diiradiasi sampai dosis
10 kGy aman dikonsumsi, dan tidak perlu dilakukan uji
toksikologi lagi. Bulan September 1997 yang lalu WHO
mengeluarkan press release yang menyatakan bahwa
pangan yang diiradiasi lebih dari lOkGy pun amah karena
hasil penelitian ilmiah membuktikan paiigan yang diiradiasi
sampai 75 kGy pun aman, asal cita rasa makanan tidak
banyak berubah, dan mikroba patogen sudah terbunuh. Dari
perkembangan ini dapat diduga bahwa Codex dalam waktu
dekat akan merevisi ketentuan batas dosis maksiinuni 10
kGy yang berlaku saat ini.

STATUS IRADIASI PANGAN DIINDONESIA

Teknologi iradiasi pangan yang telah diteliti dan
dikembangkan di Indonesia sejak 1968, saat ini sudah
digunakan secara komersial, karena izin penggunaannya
dari pemerintah sudah ada sejak Desember 1987. Izin
tersebut berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 826/MENKES/PER/XII/1987 mengenai
Makanan Iradiasi (18). Dalam Permenkes tersebut baru tiga
kelompok pangan yang diizinkan untuk diiradiasi yaitu
rempah-rempah, umbi-umbian dan biji-bijian. Kemudian
pada bulan Februari 1995, keluar lagi keputusan Menteri
Kesehatan RI• No. 152/MENKES/SK/II/1995 tentang

perubahan atas lampiran Permenkes No. 826/1997 (19).
Pembahan tersebut ialah pada jenis komoditas pangan yang
diizinkan yaitu dari tiga macam menjadi lima macam. Kedua
jenis komoditas baru yang diizinkan ialah udang dan paha
kodbk beku, serta ikan kering. Pada kelompok biji-bijian
ada perubahan batas dosis maksimum yang diizinkan yaitu
dari 1 kGy (untuk menghilangkan serangga) menjadi 5 kGy
(termasuk untuk menghilangkan bakteri patogen).

Pada bulan November 1996, Direktur Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan, Depkes meinberikan lagi
persetujuan penambahan satu jenis pangan baru untuk
diiradiasi, yaitu cabe merah segar (20). Dengan demikian,
sudah ada enam jenis atau kelompok pangan yang boleh
diiradiasi di Indonesia hingga saat ini. Dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, iradiasi pangan diatur dalam Pasal 14.

Fasilitas iradiasi komersial juga sudah ada satu
buali yaitu railik PT. Perkasa Sterilindo (Indogamma) yang
sudah dioperasikan sejak tahun 1992 di Cibitung. Fasilitas
ini sudah mengiradiasi ribuan ton produk pangan setiap
tahun. Produk pangan yang diiradiasi antara lain rempah-
reinpah, sayuran kering, kakao bubuk, tepung pati, udang
beku, paha kodok beku, dan lain-lain. Jumlah perusahaan
pangan yang telah menggunakan jasa iradiasi di fasilitas
ini sudah sekitar 60 buah.

ARAH PENGEMBANGAN IRADIASIPANGAN

Penelitian dan pengembangan iradiasi pangan
masih terus dilakukan baik di negara maju maupun negara
berkembang untuk memperluas penggunaan teknologi ini
dalain upaya meningkatkan keamanan dan pengamanan
pangan, serta memperlancar perdagangan global komoditas
pangan. Tanpa pengeinbangan lebih lanjut, hasil yang telah
dicapai saat ini akan sia-sia, karena belum optimal untuk
mendiikung proses komersial yang menguntungkan secara
ekonomi.

Untuk mencapai keberhasilan seperti yang
diharapkan, maka pengembangan lebih lanjut harus
diarahkan pada harmonisasi peraturan antarnegara,
peningkatan pengetahuan masyarakat, dan pemantapan
teknik atau prosedur iradiasi untuk tujuan tertentu yang
kebutuhannya sudah mendesak.

Upaya harmonisasi peraturan sudah terlihat
dimana-mana, dan ICGFI sebagai suatu organisasi
internasional yang bemaung dibawah FAO, WHO dan IAEA
sangat besar dukungan dan peranannya dalam kegiatan ini.
Upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar
teknologi iradiasi dapat dikenal dan diterima tnasyarakat
luas juga sudah banyak dilakukan misalnya dengan
penyebaran infonnasi melalui seminar, cerainah, TV, radio,
kaset video, film, kunjungan ke perusahaan pangan,
pameran dan penjualan atau pembagian secara gratis sampel
pangan iradiasi. ICGFI pun sudah menerbitkan satu seri
lembaran fakta tentang iradiasi pangan untuk bahan
informasi kepada masyarakat (22). Hasil upaya
pemasyarakatan teknologi iradiasi pangan dirasakan masih
kurang karena intensitas penyebaran informasi serta wilayah
yang dapat dijangkau inasih sangat terbatas. Oleh karena
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itu, kegiatan pemasyarakatan ini perlu lebili ditingkatkan
dan diperluas wilayah jangkauannya.

Penerapan iradiasi untuk berbagai tujuan khusus
yang beberapa tahun terakhir ini mulai diminati karena
munculnya berbagai masalah yang belum berhasil
dipecahkan dengan teknologi lain, masih memerlukan
penelitian lebih lanjut untuk melengkapi data yang telah
ada. Sebagai contoh, penerapan iradiasi untiik perlakuan
karantina buah dan sayuran segar yang telah
direkomendasikan oleh beberapa organisasi regional dan
internasional (23). ICGFI telah merekomendasikan dosis
generik 150 Gy untuk karantina lalatbuah, tetapi menurut
USDA-APHIS, beberapa jenis lalat buah inembutuhkan
dosis lebih tinggi, yaitu Ceratitis capitata 225 Gy,
Bactrocera dorsalis 250 Gy, dan B. cucurbitae 210 Gy.
Oleh karena itu USDA-APHIS mengusulkan dosis generik
250 Gy untuk lalat buah, dengan perkecualian dapat
menggunakan dosis lebih rendah, asal menunjukkan data
hasil penelitian yang dapat diakui oleh APHIS.

Pada penerapan iradiasi dosis sedang, penelitian
dan pengembangan yang dilakukan saat ini terutama
ditujukan untuk dekontaminasi mikroba patogen dalam
produk pangan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus
keracunan makanan yang menimpa banyak orang yang
bersmnber dari makanaii yang sama yang terjadi di beberapa
negara maju seperti di Amerika pada awal 1993, lalu di
Jepang dan beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri,
sepanjang tahun 1997 terjadi banyak kasus keracunan
makanan yang dilaporkan melalui media massa karena
menimpa banyak orang pada saat dan di tempat yang sama
dan sebagian ada yang meninggal dunia. Berbagai kasus
tersebut ada yang terjadi di tempat pesta perkawinan, di
sekolah karena program pemberian makanan tambahan, di
panti asuhan, dan yang terbanyak di tempat kerja setelah
karyawan menyantap jatah makanan yang disediakan
perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa makanan yang
dibuat dalam jumlah besar relatif kurang aman, karena
sumber kontaminasi mikroba tidak hanyaberasal dari bahan
baku, tetapi juga dari peralatan, pekerja, dan lingkungan
yang kurang bersih. Selain itu cara pemasakan dan
penyimpanan yang tidak inemenuhi syarat juga menjadi
penyebab keracunan makanan.

Produk daging dan hasil perikanan merupakan
sumber keracunan yang utama karena secara alami produk
demikian sudah tercemar berbagai jenis mikroba patogen
dari pakan dan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu
banyak negara maju telah menganjurkan atau menerapkan
iradiasi untuk mendekontaminasinya (9).

Penggunaan iradiasi dosis tinggi untuk
mensterilkan makanan siap saji agar awet disimpan pada
suhu kamar juga mulai diminati untuk dikembangkan (8,
24). Salah satu alasan ialah untuk mengurangi
ketergantungan pada fasilitas ruang pendingin yang
diperkirakan akan semakin inahal dengan adanya larangan
penggunaan senyawa CFC (kloro fluoro karbon) yaitu balian
kimia yang digunakan pada alat-alat pendingin, karena
senyawa tersebut dapat merusak lapisan ozon di stratosfer.
Selain itu, makanan jadi yang serba praktis dan dapat
dibawa-bawa untuk keperluan di luar ruinah, misalnya untiik
berlayar, naik gunung, naik haji, berkemah dan operasi tim

SAR perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Makanan seperti ini sudali dikembangkan di Afrika
Selatan, dan sudah ada perusahaan yang dapat
menyediakannyaberdasarkan pesanan, tetapi perlu ada izin
khusus dari instansi terkait (24).

Di PAIR-BATAN, penelitian ke arah ini sudah
dimulai dan sudali ada hasil yang menggembirakan, yaitu
pepes ikan mas yang disterilkan dengan iradiasi dapat
disimpan lebih setahun pada suhu kamar dengan mutu yang
hampir tidak berubah selaina penyimpanan.
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DISKUSI

NAZLY HILMY

Dilihat dari sejarah makanan iradiasi, penelitian
sudah dimulai sekitar 75 tahun yang lalu, tetapi pemakaian
secara komersial belum banyak jika dibandingkan dengan
teknologi lain. Bagaimana cara pemasaran terbaik di negara
berkembang seperti Indonesia, agar teknologi ini dapat
dipakai secara komersial.

MUNSIAH MAHA

Penelitian secara intensif dan meluas bani dimulai
awal taluin 50-an, jadi sekitar 50 lahun yang lalu. Agar
teknologi ini dapat dilerima oleh masyarakat dan dilerapkan
secara komersial, perlu penyebarluasan infonnasi secara
meluas tentang manfaat dan keamanannya, serta untuk
menghilangkan mitos yang menggambarkan bahwa semua
hal yang berkaitan dengan radiasi berbahaya. Selain itu,
dukungan pemerintah berupa pemberian izin yang lebih luas
tenitama di negara-negara maju sangat menentukan dalam
mempercepat penerapan iradiasi secara komersial dan
mewujudkan terlaksananya perdagangan global pangan
iradiasi.

SUTJIPTO SUDIRO

Menumt pendapat saya dosis 25 kGy sudah cukup
untuk meinbuat steril makanan. Apakah ada makanan^ahan
pangan yang diiradiasi dengan dosis 75 kGy ?

MUNSIAH MAHA

Tidak semua jenis makanan/bahan pangan dapat
disterilkan dengan dosis 25 kGy. Untuk nienentukan dosis
sterilisasi bahan pangan digunakan dosis 12 D10 Chstridium
botulinum dalam produk yang akan disterilkan. Besarnya
D |0 tersebut dipengaruhi banyak faktor misalnya suhu
iradiasi, ada/tidak adanya O2, kadar air, pH dan sebagainya.
Hasil penelitian di Amerika menunjukkan nilai 12 D spora
C. botuiinum dalam beberapa proditk daging yang diiradiasi
dalani kondisi hampa udara pada suhu -30 °C sekitar 45
kGy. Jadi ini merupakan dosis sterilisasi minimum. Ada
makanan yang dapat diiradiasi sampai 75 kGy atau bahkan
lebih, asal cita rasanya masih tetap baik.

WANDOWO

Apa dasar ilmiahnya pembahan batas dosis iradiasi
dari 10 kGy menjadi 75 kGy ?

MUNSIAH MAHA

Dasar ihniahnya ialah liasil penelitian yang
menunjukkan balnva makanan yang diiradiasi sampai 75
kGy-pun ternyata aman dikonsumsi. Sebenarnya nilai 75
kGy itu bukaii batas lnaksimum, karena menurut kesimpulan
WHO tidak perlu ada batas lagi. Yang meinbatasi ialah

kemungkinan terjadinya perubahan cita rasa yang tidak
dapat diterima oleh konsumen bila suatu jenis makanan
diiradiasi. Bila buah inangga misalnya diiradiasi I kGy
sudah berubah vvarna atau teksturnya, inaka dosis
maksimum untuk mangga harus < 1 kGy. Scbaliknya
makanan lain mungkin sampai 50 kGy pun tetap baik, inaka
dosis maksiinunmya dapat lebih dari 50 kGy.

WIDIATI ADIL

Batas tetap aman unluk dikonsumsi ialah iradiasi
sampai 75 kGy. Jenis pangan apa saja yang lelah diiradiasi,
dan apakah kelompok pangan tersebut tennasuk yang biasa
dimakan segar atau harus dimasak dulu.

MUNSIAHMAHA

Sekali lagi, batas 75 kGy bukan batas aman tetapi
sampai dosis tersebut hasil uji tentang keamanan pangan
iradiasi sudah cukup tersedia. Contoh pangan yang
disterilkan dengan iradiasi dosis tinggi ialali masakan dari
daging sapi, ayam, babi dan ikan misalnya, ayam panggang,
kari ayam, bistik, sosis dan hamberger. Makanan segar
seperti buah-buahan umumnya diiradiasi dengan dosis < 1
kGy kecuali arbei dan tomat. Daging segar/bcku biasanya
diiradiasi dengan dosis sedang (< 10 kGy).

RIYANTI

Kriteria apa yang dimaksudkan dengan "aman"
untuk pangan iradiasi ? Bagaimana caranya mendapatkan
izin (legalisasi) penggunaan iradiasi pada bahan pangan di
Indonesia ? Apa dilakukan uji organoleptik dll ?

MUNSIAH MAHA

Aman artinya (idak bcrsifat radioaklif dan tidak
mcngandung senyawa berbahaya liasil radiolisis yang dapat
mengganggu kesehatan. Permintaan izin dari Depkes sudah
ada mekanismenya melalui Ditjen POM. Untuk keperluan
tersebut tentu liarus ada alasan yang jelas serta bukti/data
hasil penelitian yang meyakinkan. Uji organoleptik
merupakan data terpenting untuk mengiradiasi suatu produk
pangan, karena langsung berkaitan dengan keinungkinan
diterimanya produk tersebut oleh konsiunen di pasaran.

SINGGIH SUTRISNO

Bagaimana status leknologi radiasi ikan asin dan
prospck pengembangannya di Indonesia.

MUNSIAH MAHA

Sudah diteliti, dan sudah ada izin (Clearance) dari
Depkes sejak tahun 1995. Prospek pengembangaiuiya cukiip
baik apabila ada pengusaha besar/menengah yang inau
menangani produk ini karena polensi pasar cukup besar,
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volume produksi cukup tinggi, hanya mutunya yang inasih
sangat beragam dan umumnya belum dikemas secara baik.

UMIYATI A.M.

1. Untuk iradiasi cabe segar, apakah sudah dikeluarkan
peraturan resmi dari Ditjen POM ?

2. Di Indonesia sudah ada iradiator komersial dan sudah
berton-ton produk yang dihasilkan, tetapi di pasaran saya
belum pernah melihat label iradiasi pada produk pangan.
Apakah belum dipasarkan di dalani negeri ? Padahal
seperti cabe segarbelum diekspor, deinikian pula produk
lain.

MUNSIAH MAHA

1. Sudah, oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan No.P0.01.02.3.03110 tahun 1996.

2. Produk iradiasi yang dihasilkan di Indonesiajuinlahnya
relatif masih sedikit dan umumnya digunakan sebagai
bahan baku industri pangan baik di dalam negeri
maupun di luar negeri. Iradiasi cabe segar, meskipun
sudah ada izin tetapi baru sekali dilakukan uji coba
iradiasi dalam skala besar oleh BULOG bekerjasama
dengaii Indoganuna. Setelah itu beluin pernali dilakukan
lagi karena cabe yang dihasilkan oleh petani ternyata
habis terserap oleh pasar dengan harga yang cukup
tinggi, sehingga tidak perlu diiradiasi.

DAVIDSON A. MUIS

1. Di Eropa perkembangan iradiasi pangan baru dimulai
tahun 1990, lalutahun 1991 Inggris telah mengeluarkan
"Clearance" pangan iradiasi sebanyak 10 buah. Di
Indonesia, dari tahun 1988 sampai sekarang baru ada 6
jenis/kelompok pangan yang mendapat izin. Mengapa
demikian dan siapa yang berwenang mengajukan
pennintaan izin tersebut ?

2. Pada bulan September 1997, WHO telali mengeluarkan
pengumuman bahwa pangan tetap aman dikonsumsi
meskipun diiradiasi sainpai 75 kGy. Kategori pangan
yang bagaimana yang dapat diiradiasi sampai dosis
tersebut, dan bagaimana dengan pangan yang
mempunyai kadar air tinggi (> 14 %).

MUNSIAH MAHA

1. Di beberapa negara Eropa -lainnya, pengembangan dan
pemberian izin pangan iradiasi sudali dilakukan lebih
awal daripada di Inggris. Di Indonesia baru 6 jenis/
kelompok pangan yang mendapat izin karena baru
sekian yang selesai diteliti lalu diajukan ke Depkes.
Setiap instansi atau perusahaan yang inembutuhkan
dapat mengajukan pennintaan izin ke Depkes melalui
prosedur yang sudah ditetapkan, dengan menyertakan
alasan serta informasi yang diperlukan untuk bahan
pertimbangan.

2. Biasanya inakanan jadi dari daging dapat disterilkan
dengan dosis tinggi pada kondisi vakum dan suhu sangat
rendah. Kadar air tinggi tidak masalah, karena pada suhu
sangat rendah (dalam CO2 padat) air berada dalam
keadaan beku, sehingga radikal air yang terbentuk akibat
radiolisis tidak dapat bergerak atau berinteraksi dengan
molekul atau radikal lain.

ROSMIARTY A. WAHID

Bagaiinana pendapat Ibu "forecasting" pemasaran
dan pengembangan teknologi iradiasi khususnya untuk
produksi tanaman pangan di Indonesia sesuai dengan
perkeinbangan ekonomi di negara kita saat ini, kalau
dikaitkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produksi
tanaman pangan.

MUNSIAH MAHA

Kalau produksi tanaman pangan melimpah di suatu
tempat, tentu diperlukan suatu teknologi pascapanen yang
dapat inembuat produk tersebut lebih awet atau tahan
disimpan agar dapat didistribusikan ke daerah lain, diekspor
atau disimpan untuk persediaan sampai musim panen
berikutnya. Teknologi iradiasi dapat diterapkan untuk
keperluan ini pada beberapa koinoditas tertentu, namun
perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

ERIZAL

Dalain kondisi krisis ekonomi seperti saat ini, beras
merupakan salah satu komoditas yang sangat penting,
harganya terus naik dan sulit didapat karena mungkin terjadi
penimbunan. Akibat penimbunan, biasanya beras berbau
tidak enak. Apakah iradiasi dapat menghilangkan bau
tersebut sehingga rasa asalnya dapat kembali ?

MUNSIAH MAHA

Tidak. Iradiasi tidak dapat menyulap beras berbau
apek menjadi enak ketnbali. Iradiasi pada beras umumnya
ditujukan untuk membunuh serangga agar beras awet
disiinpan.

FRIDA

Berdasarkan hasil diskusi, mungkin BATAN bisa
inembentuk suatu badan atau organ untuk tnelaksanakan
pemasaran hasil-hasil pcnelitiannya ke masyarakat luas,
bukan hanya ke masyarakat ilmiah.

MUNSIAH MAHA

Terima kasih atas sarannya. Masalah yang utama
saat ini ialah dana.
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PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI
DIPAIR-BATAN DALAM PELITA VII

F. Suhadi

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ABSTRAK

Dalam makalah dikemukakan program penelitian bioteknologi di PAIR, khususnya menghadapi Pelita VII
dalam bidang kesehatan, peternakan, dan pertanian yang diharapkan akan memberikan hasil yang bermakna bagi
program pembangunan pada umumnya.

Dalam bidang kesehatan akan dikembangkan metode diagnosis berbagai pcnyakit infeksi berdasarkan teknik
biologi molekuler, yaitu "Polymerase Chairt Reaction" (PCR). Selain itu masalah diagnosis dini penyakit kanker
payudara perlu mulai ditangani, mengingat penelitian tersebut bcrsifat "top down"; walaupun penyakit kanker payudara
sampai saat ini belum diketahui dengan pasti penyebabnya.

Dalam bidang peternakan, khususnya dalatn menunjang produksi dan reproduksi ternak rumtnansia, perlu
dilakukan penelitian yang diarahkan pada pembuatan reagen imunologik, yaitu antibodi progesteron, serta antibodi
FSH dan LH khusus untuk temak. Pengujian laboratorium dan lapangan tcrhadap vaksin haemonchiasis dan fascioliasis
akan terus dilakukan untuk memperoleh kepastian kemanfaatannya. Studi seleksi mikroba dan protozoa rumen yang
efisien secara in vitro juga akan terus dilanjutkan.

Dalam bidang pertanian, kultur jaringan/ sel tanaman inerupakan dasar dari bioteknologi, perlu terus
dilakukan, khususnya padajenis tanaman yang mempunyai nilai'ekonomi tinggi. Selain itu perlu mulai dikembangkan
penelitian tanaman hibrid somatik, yang diawali dengan isolasi protoplas, regenerasi tanaman berasal dari protoplas,
dan akhirnya fusi antarprotoplas tanaman. Penelitian identifikasi dan karakterisasi gen toleran cekaman kekeringan
dan aluminiutn pada tanaman padi atau kedelai, dapat terus dilakukan, dengan catatan harus diingat keterbatasan
yang ada di lingkungan PAIR saat ini. Kelompok tanah dan pemupukan, selain Rhizobium agar dirintis pula masalah
Agrobakterium dan cendawan Mikoriza V.A.

PENDAHULUAN

Bioteknologi melibatkan sejumlah disiptin ihnu
dan subjek yang luas. Secara umum dapat dikatakan, bahwa
bioteknologi ialah suatu penerapan biosaihs dan teknologi,
yang menyangkut aplikasi organisme hidup atau komponen
subselulernya untuk tnenghasilkan prodiik dan jasa, serta
pengelolaan lingkungan (1).

Mengingat kondisi perekonomian Indonesia
dewasa ini, pendanaan dari pemerintah untuk program
penelitian jelas sangat terbatas. Demikian pula sarana dan
prasarana penelitian relatif inasih belum mencukupi, serta
tenaga peneliti (SDM) sangat terbatas, baik disiplin, strata,
maupun jumlahnya. Oleh karena itu perlu kiranya diteliti
kembali masaJah program yang berkaitan dengan penelitian
bioteknologi. Kajian tersebut diutamakan untuk
memfokuskan judul penelitian atau bila mungkin mencari
pemikiran terobosan baru yang bermanfaat untuk
mendukung keberhasilan program penelitian.

Di lain pihak, peneliti dituntut untuk dapat
menghasilkan produk dan jasa yang sangat berguna bagi
pembangunan. Dalam Renstra Batan revisi 1997
dicantumkan, bahwa pada akhir Pelita VII, di bidang
pertanian diharapkan telah dapat dilepas varietas serealia
dan varietas legum dari hasil mutasi yang didukung oleh
bioteknologi molekuler, sedangkan di bidang peternakan,
yaitu peningkatan produksi dan reproduksi ternak, serta
kesehatan ternak (vaksin). Di bidang keseliatan diharapkan
telah dapat dimasyarakatkan jasa diagnosis secara biologi
molekuler pada beberapa penyakit infeksi penting (2).

Deinikian pula dalam makalah diuraikan masalah
penyakit kanker payudara, pembuatan reagen imunologik,
yaitu antibodi progesteron, FSH dan LH dalam rangka
mendukung reproduksi ternak, serta pengetnbangan
penelitian tanaman hibrid somatik.

DETEKSIMIKROORGANISME PATOGEN
DENGAN PCR

Sejak diperkenalkan pertama oleh pakar Cetus
Corporation, PCR telah berkembang sebagai teknik utama
di dalam banyak laboratorium biologi molekuler. Teknik
PCR (Polymerase Chain Reaction) ialah penemuan
mutakhir biologi molekuler yang telah memberikan dampak
positif dan luas pada tatacara diagnostik klinis, khususnya
deteksi penyakit infeksi. PCR ialah metode in vitro untuk
memperbanyak DNA secara enzimatis dengan
menggunakan enzim DNA polimerase dan pritner
nukleotida yang melakukan hibridisasi bagian DNA dari
dua arah yang berlawanan.

1. Bahan yang digunakan dalam reaksi PCR

(a). DNA cetakan yang akan diperbanyak ("template")
(b). Primer, yaitu rangkaian pendek oligonukleotida sintetis
(c). Bahan DNA (Deoksiribonukleotida trifosfat)

dCTP : deoksicitidin trifosfat
dGTP : deoksiguanosin trifosfat
dATP : deoksiadenosin trifosfat
dTTP : deoksitimidin trifosfat
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(d). Enzini DNA Taq polimerase
(e). Larutan bufer yang umumnya mengandung K-klorida,

M -klorida, Tris HCI dan beberapa bahan kimia lain.

2. Prinsip kerja PCR

Metode PCR menggunakan siklus berulang pada
primer oligonukleotida, secara langsung mensintesis DNA
untuk menjalankan replikasi in vitro rangkaian asam nukleat
target. Teknik tersebut didasarkan atas pelipatgandaan
fragmen DNA melalui dua primer oligonukleotida secara
enzimatik. Kedua primer tersebut berorientasi pada ujung
3'. Dengan siklus denaturasi yang berulang, penempelan
primer pada rantai pasangannya, dan ekstensi primerdengan
DNA polimerase akan dihasilkan pembentukan segmen
yang akan ditentukan oleh ujung 5'. Berdasarkan produk
ekstensi setiap primer dapat bertindak sebagai cetakan untuk
primer lainnya, hingga pada setiap siklus akan terjadi
kelipatan dua kali dari fragmen DNA. Dalam beberapa jam
dapat diperoleh suatu akumulasi sekuens yang diinginkan
sampai beberapa juta kali. Biasanya ukuran primer untuk
pemeriksaan diagnosis ialah sekitar 50 - 1500 basa
nukleotida.

Dengan menggunakan enzim DNA Taq polimerase
yang bersifat termostabil yang diisolasi dari bakteri
termofilik Thermus aquaticus, inaktivasi enziin polimerase
pada setiap proses denaturasi dapat dicegah, sehingga tidak
perlu ditambahkan enziin baru setiap kali. Berdasarkan sifat
tersebut, maka dapat dikembangkan metode PCR secara
otomatis, yang mengakibatkan pemakaiannya semakin
meluas (3).

Dalam setiap siklus pada PCR terdiri atas tiga tahap
(4), yaitu dilukiskan seperti Gambar 1.
(a). Tahap denaturasi, dimana DNA target diinkubasi pada

suhu tinggi hingga untaian target terpisah dan
inemungkinkan terjadi hibridisasi dengan primer
oligonukleotida spesifik.

(b). Tahap penempelan, dimana campuran reaksi
didinginkan, sehingga memungkinkan primer
meneinpel pada rangkaian target pasangannya.

(c). Reaksi ekstensi biasanya terjadi pada suhu sedang,
dimana primer diperpanjang pada cetakan DNA oleh
enzim DNA polimerase.

Ketiga tahap inkubasi tersebut diprogram sebagai
satu siklus termal. Suatu ciri protokol PCR terdiri atas 30 -
50 sikJus tennal. Setiap kali siklus selesai secara teori terjadi
penggandaan sekuens DNA target. Pada siklus selanjutnya
produk sekuens "pendek" terakumulasi secara eksponensial
(Ganibar 2), dan skema PCR disajikan pada Gambar 3 (5,
6).

3. Sasaran program

Memasyarakatkan layanan diagnosis penyakit
infeksi (bakteri dan virus patogen) dengan teknik PCR, yaitu
bakteri M. tuberculosis, Salmonella sp., E. coli, T. pallidum,
dan virus Hepatitis B.

DIAGNOSIS DINIPENYAKIT KANKER PA YUDARA
("TOPDOWN")

1. Penyebaran kankcr payudara

Kanker payudara tetap merupakan masalah penting
baik di negara maju, maupun di negara berkembang.
Penyebaran penyakit kanker payudara sangat luas, bersifat
umum, dan kasusnya relatif tinggi (sekitar 20%) di antara
semua penyakit kaiiker (7).

Kasus kanker payudara sangat bervariasi
antardaerah (negara). Kasus kanker payudara di Eropa,
Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Amerika sekitar 5-6
kali lebih tinggi, bila dibandingkan Asia (Jepang). Di
Australia kasus kanker payudara menunjukkan angka 55,6
per 100.000 wanita per tahun (8). Kasus tahunan kanker
payudara di Jepang menunjukkan angka 12,1 - 16,6 per
100.000 wanita , dan di Amerika 71,7 per 100.000 wanita
(9).

Di Indonesia angka kejadian kanker payudara
tahunan belum dapat ditentukan. Berdasarkan data arsip
yang dikumpulkan dari 13 laboratorium patologi yang
tersebar di seluruh Indonesia, kanker payvidara menduduki
teinpat nomor dua setelah kanker serviks uteri (kaiiker leher
rahim) dengan frekuensi relatif sekitar 18,03% (10).

2. Faktor pcnycbab kanker payudara

Kanker payudara ialah penyakit multifaktor yang
disebabkan oleh banyak faktor dalam perkembangannya.
Interaksi antara agen spesifik dengan faktor di dalam tubuh
dan lingkungan sekitarnya dipercaya sebagai penyebab nyata
perkembangan penyakit. Faktor endogen yang diduga
memegang peran dalam proses kejadian tumor, ialah faktor
hormon estrogen dan progesteron. Namun bagaimana
mekanisme kejadiannya belumjelas diketahui. Selain faktor
endogen, kemungkinan ada pula pengaruh faktor eksogen.
Untuk perkembangan kanker payudara terdapat beberapa
variabel bebas, dan faktor penyebabnya cukup banyak.

Faktor tersebut antara lain (11) :
(a). Keturunan genetik dalam keluarga
(b). Paparan hormonal
(c). Penumpukan lemak tubuh
(d). Trauma dan paparan langsung lainnya atas jaringan

payudara
(e). Pola hidup yang spesifik

3. Pertumbuhan kanker payudara

Kaiiker payudara sebagian besar (95 %) merupakan
karsinoma, yang berasal dari epitel duktal laktiferus dan
duktal terminal. Pertumbuhan tumor dimulai pada duktal,
kemudian meluas pada jaringan stroma yang sering disertai
pembentukan jaringan ikat padat. Keinudian tumor
menyebar ke arah fasia dan membuat perlengketan, sedang
ke arah kulit menimbulkan kemacetan pembuluh getah
bening yang lambat laun dapat terjadi ulserasi (bisul) pada
kulit.
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Karsinoma payudara secara klinik tumbuh laten
(tersembunyi) dan bahkan ada yang mengalami regresi. Hal
ini bergantung pada daya tahan tubuh penderita dan
perangai tumor. Daya tahan tubuh biasanya disponsori oleh
jaringan limfoid.

Karsinoma payudara biasanya menyebar secara
limfogen. Distribusi penyebaran tergantung pada letak
tumor. Sebagian besar tumor mengadakan metastasis pada
kelenjar getah bening (KGB) melibatkan satu atau lebih
kelenjar. Kadang-kadang sel tumor mencapai KGB
infraklavikuler ataupun supraklavikuler tanpa melibatkan
KGB di aksila. Metastasis karsinoina ke organ jauh dapat
terjadi secara hematogen. Organyang sering terlibatadalah
tulang, paru, hati, susunan syaraf pusat, kelenjar tiroid, dan
ginjal (12).

4. KJasifikasi histopatologi kanker payudara

Identifikasi subtipe histopatologi karsinoma/
kanker payudara penting karena ada kaitaiinya dengan aspek
klinik, yaitu prediksi nietastasis, terapi, dan prognosis (12).
Karsinoma payudara dibagi menjadi tiga kelompok, yailu
karsinoma noninvasif, karsinoma invasif, dan penyakit
paget.

(a). Karsinoma noninvasif. Massa sel.tumor terdapat hanya
pada intraduktal atau intralobularis. Jumlah penderita
terhitung sedikit, hanya 5 % dari seluruh karsinoma
payudara. Bentuk yang paling sering ialah karsinoma
duktal non-invasif dan karsinoma lobularis in situ.

(b). Karsinoma invasif. Karsinoma invasif dibagi menjadi
dua subkelompok, yaitu karsinoma duktal invasif, dan
karsinoma tipe spesifik. Karsinoina duktal invasif
merupakan jenis terbanyak, yaitu sekitar 80 % dari
karsinoma payudara. Massa sel tumor solid, bentuk dan
besarnya bervariasi, tersusun berupa sarang-sarang
yang dibatasi jaringan ikat. Tipe karsinoma duktal
invasif ialah karsinoma papilotubularis, karsinoma
solid-tubularis, dan karsinoma skirus (sekitar 45 %).
Karsinoma tipe spesifik cukup banyak, dan yang sering
diteinukan ialah karsinoma medularis dan karsinoma
lobularis.

(c). Karsinoma paget. Tumbuli pada epide'rmis puting susu,
meluas padaduktal dibelakangnya, seolah-olah berasal
dari duktal, dan jarang ditemukan.

5. Stadium karsinoma payudara

Penentuan' stadium tumor merupakan pedoman
untuk memilih pengobatan yang sesuai dan ikut menentukan
prognosis. Stadium karsinoina payudara ditentukan
berdasarkan klasifikasi International yang disusun dalam
sisteni TNM (Tabel 1).

T : Menunjukkan kondisi tumor priiner, antara lain
diameter dan kondisi kulit yang menutupi tumor,

N : Penilaian terhadap kemungkinan adanya inetastasis
pada kelenjar getah bening (KGB), dan

M : Menggambarkan metastasis pada organ lain, seperti
paru, hati, tulang, dan otak.

Rincian klasifikasi sistem TNM disajikan pada Tabel 2.

6. Penemuan dini kanker payudara

Penemuan dini merupakan upaya penting dalam
penanggulangan karsinoma payudara. Adanya benjolan
pada payudara merupakan keluhan utama dari penderita.
Pada umumnya penderita kanker payudara di Indonesia
datang ke RS atau berkonsultasi pada dokter dalam kondisi
tuinor stadium lanjut, sehingga keinungkinan untuk
disembuhkan sangat kecil.

TAMBUNAN (12) membagi tiga macam
pemeriksaan dini kanker payudara :

(a). Pemeriksaan Payudara Sendiri (SARARI).
Peineriksaan diri sendiri dilakukan setiap bulan secara
teratur. Apabila teraba nodul atau benjoian segera
dikonsultasikan pada dokter untuk pemeriksaan lebih
lanjut. Dengan melakukan pemeriksaan diri sendiri
Secara teratur kesempatan menemukan tumor dalam
ukuran kecil lebih luas.

(b). Pemeriksaan payudara secara klinis (SARANJS).
Dokter umum merupakan "ujung tombak"
penanggulangan kesehatan tnasyarakat, mempunyai
kesempatan luas menemukan tumor payudara
lebih awal. Kesempatan ini mungkin terwujud,
apabila pada wanita yang berusia lebih dari 40
tahun atau yang termasuk golongan risiko tinggi,
walaupun datang karena penyakit lain, dilakukan
pemeriksaan fisik payudara secara klinis (SARANIS)
oleh dokter, bidan, atau paramedis wanita terlatih dan
terampil.

(c). Pemeriksaan mamografi. Mamograf ialah foto
payudara dengan menggunakan peralatan khusus
(radiologik). Teknik sederhana dan tidak sakit, tetapi
biaya relatif mahal. Mamografi mampu mendeteksi
karsinoma payudara ukuran kecil, kurang dari 2 cm
bahkan pada tuinor yang tidak teraba. Apabila pada
SARARI atau SARANIS teraba modul, pemeriksaan
dilanjutkan dengan mamografi, terutama pada wanita
golongan risiko tinggi. Pada saat ini untuk deteksi
karsinoma dini telah digunakan xeromamografi dengan
kemampuan diagnosis lebih tajam dan akurasi lebih
tinggi.

7. Sasaran Program

Program penelitian diagnosis dini kanker payudara
kemungkinan dilakukan pendekatan permasalahan
melalui:

(a). Ekspresi reseptor hormonal, yaitu hormon progesteron
dan estrogen.

(b). Mencari kemungkinan adanya antigen spesifik untuk
kanker payudara.

(c). Penentuan kadar antigen karsinoembrionik (CEA)
dalam darah penderita.
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PEMBUATAN ANTIBODI PROGESTERON, FSH,
DAN LH

1. Pcrmasalahan

Penampilan reproduksi pada ternak mminansia
berkaitan erat dengan perubahan kadar progesteron dalam
sirkulasi darah perifer, yang selama ini digunakan sebagai
indikator tunggal. Sebenarnya siklus estrus merapakan suatu
mekanisme kerjasama yang saling menipengaruhi antara
hormon gonadotropin (FSH, LH) dengan hormon
progesteron yang dikendalikan oleh susunan saraf pusat
yang akan menimbulkan rangsangan umpan balik pos/neg.

FSH dan LH menstitnulasi produksi progesteron
sampai mencapai kadar optimal yang diperlukan untuk
ovulasi, yaitu saat yang paling tepat untuk dilakukan
inseminasi buatan. Kegagalan inseminasi buatan karena
keliru menilai kadar progesteron tanpa diketahuinya kadar
FSH dan LH pada saat itu.

Penilaian penampilan reproduksi pada ternak
jarang dilakukan penetapan kadar FSH dan LH dalam serum
darah perifer. Hal ini karena kit FSH dan LH hewan ternak
belum dapat dibeli dipasaran, dan bila digunakan kit FSH
dan LH manusia tidak dapat bereaksi silang dengan hormon
ternak. Dalam usaha mengatasi kebutuhan kit RIA FSH dan
LH hewan ternak, inaka perlu dibuat sendiri dengan
menggunakan antibodi FSH dan LH yang berasal dari domba
dengan perkiraan dapat pula bereaksi silang dengan FSH
dan LH sapi dan hewan ruminansia lainnya.

2. Pengertian istilah

Reagen imuiiologik terpenting untiik deteksi secara
in vitro ialah antibodi atau antisera spesifik. Antibodi ialah
suatu itnunoglobulin yang meinpunyai kemampuan spesifik
untuk berikatan dengan antigen. Sedangantisera ialah serum
yang mengandung antibodi. Imunoglobulin, iaiah
sekelompok protein seruin terdiri atas lima kelas, yaitu IgG,
IgM, IgA, IgD dan IgE yang terbentuk sebagai efek respon
imun dan memiliki sifat unuini untuk berkaitan dengan
antigen spesifiknya. Sedangkan antigen ialah suatii senyawa
yang mampu menginduksi pembentukan antibodi dan
memberikan reaksi spesifik pada antibodi yang dihasilkan.

3. Antibodi tnonoklonal

Pada hakekatnya tubuh hewan mainalia termasuk
manusia, bila mendapatkan infeksi benda-benda asing
(antigen), misalnya : virus, bakteri, jamur, sel kanker,
hormon, toksin, dan sebagainya, akan membentuk antibodi
untuk menghancurkan benda asing tersebut dengan
berinteraksi secara spesifik. Dalam tubuh, antibodi
diproduksi oleh sel limpa, dan setiap sel menghasilkan
antibodi spesifik untuk antigen tertentu sehingga dalam
sistem imun banyak sekali jenis antibodi yang dapat
diproduksi.

KOHLER dan MELSTEN (13) berhasil melakukan
fusi antara sel pembentuk antibodi dari limpa tikus yang
telah imun dengan mieloma, yaitu sel tumor yang dapat
tumbuh di dalam kultur. Fusi sel menghasilkan sel hibrid

(hibridoma) yang mewarisi sifat kedua induknya, yaitu
menghasilkan antibodi seperti induknya dan dapat di kultur.
Meskipun sel pembenluk antibodi yang digunakan masih
beragam jenisnya, sehingga hibridoma yang terbentuk
menghasilkan berbagai lnacam antibodi, tetapi dengan
leknik pemisahan dan isolasi dapat diperoleh kelompok
hibridoma bersifat homogen atau monoklonal (Gambar 4)
diainbil dari GODING (14).

4. Sasaran program

(a). Menghasilkan antibodi progesteron, FSH, dan LH.
(b). Kit RIA progesteron, serta FSH dan FH khusus untuk

temak.
(c). Diharapkan produksi antibodi tersebut adalah

monoklonal.

PEMULIAAN TANAMAN PADI DAN KEDELAI

1. Tujuan penclitian

(a). Karakterisasi secara molekuler galur inutan padi yang
bersifat toleran terhadap kekeringan dan atau cekaman
aluminium.

(b). Mengetahui mekanisme sifat toleransi terhadap
kekeringan dan cekaman alutninium pada tingkat
molekuler pada tanaman padi, sebagai persiapan
kloning gen.

(c). Mengembangkan kultur jaringan tanaman padi dan
kedelai yang dikoinbinasikan dengan iradiasi gamina,
dalam usaha mendapatkan galur mutan yang bersifat
toleran terhadap aluminium dan kekeringan.

2. Lingkup kcgiatan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya telah
diperoleh indikasi secara in vitro galur mutan padi toleran
terhadap kekeringan dan cekainaii aluininium. Dalain mutaii
tersebut terjadi pembahan susunan triplet pada rangkaian
DNA gcn, sehingga akan terjadi perubahan pola protein
dalam upaya tanaman melindungi diri terhadap keadaan
ekstrein.

Studi mengenai respon keadaan ekstrem tersebut
secara molekuler dapat diikuti melalui perubahan ekspresi
gen, yaitu berupa pembentukan inRNA dan pola rangkaian
polipetida (protein) yang dihasilkan. Dalam penelitian,
teknik yang akan digunakan antara lain analisis inRNA,
analisis protein, deteksi DNA polimorfisine dengan metode
RAPD, dan sintesis cDNA dari RNA dengan metode PCR.

Pengembangan kultur jaringan/sel tanainan adalah
merupakan dasar dari bioteknologi, bahkan akan
mendukung program (akhir), yaitu kloning gen. Dengan
teknik kultur jaringan yang dikoinbinasikan dengan
perlakuan mutagen, baik mutagen kimia maupun mutagen
fisik (iradiasi), akan memberikan keragaman genetik yang
bermanfaat bagi program pemuliaan.

Selain kultur jaringan tanainan, diusulkan agar
dapat mulai dikembangkan pula kegiatan hibridisasi
soinatik, yaitu melalui fusi protoplas sel tanaman.
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3. Sasaran program

Sesuai dengan Renstra Batan, yaitu pada akhir
Pelita VII telah diperoleh galur mutan padi dan kedelai yang
bersifat toleran kekeringan dan atau cekaman aluminium
berdasarkan bioteknologi.

PENGEMBANGAN HIBRIDISASI SOMATIK SEL
TANAMAN

1. Isolasi protoplas

Padataluin 1960, COCKING (15) mengembangkan
metode isolasi protoplas secara enzimatik yang efisien, dan
menghasilkan sejumlah protoplas cukup untuk studi fusi.
Enzini yang digunakan ialah selulase berasal dari biakan
sejenis jamur, untuk menghancurkan dinding sel.

TAKEBE et al. (16) berhasil mengisolasi protoplas
mesofil pada tanaman tembakau dengan menggunakan
dua macam enzim secara bertahap. Enzim maserozim
digunakan untuk memisahkan sel tunggal, kemudian
dengan selulase untuk mencerna dinding sel, hingga
protoplas dibebaskan. Selanjutnya diketahui bahwa kedua
enzim tersebut dapat digunakan secarabersama, selain lebih
cepat juga dapat mengurangi terjadinya kontaminasi oleh
mikroba.

Sejak enzini secara komersial telah tersedia di
pasaran, maka telah banyak laporan tentang isolasi
protoplas, yaitu dari sel mesofil, jaringan akar, bintil akar
pada legum, bagian ujung tunas, umbi akar, daun bunga,
mikrospora muda, dan jaringan buah.

Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup
protoplas antara lain, yaitu sumber materi tanaman,
perlakuan enzim, dan kondisi tekanan osmotik. Diagram
isolasi protoplas inesofil disajikan pada Gambar 5.

2. Kultur protoplas

Protoplas dapat dikultur pada lempeng agar
(Gambar 6), tetapi mediuni cair umumnya menjadi pilihan
dengan alasan : (a). Protoplas beberapa spesies tidak akan
membelah bila ditanam dalain medium yang mengandung
agar, (b). Tekanan osmotik medium dapat dikurangi secara
efektif setelah beberapa hari dalam kultur, (c). Kerapatan
sel dapat dikurangi, atau sel yang tnenjadi perhatian khusus
dapat diisolasi.

Selaina 2 - 4 hari dalam kultur, protoplas
kehilangan bentuk karakteristiknya, dan menunjukan
indikasi pembentukan dinding baru, yang dapat dibuktikan
secara langsung dengan pewarnaan, atau dengan teknik
mikroskop elektron. Pembentukan dinding baru oleh
protoplas dimulai segera setelah enzim dicuci, dan materi
dinding sel sekitar protoplas mesofil terlihat setelah 8-24
jain. Dalam beberapa kasus, protoplas tanpa dinding terlihat
lebih dari seminggu, bahkan sampai bulanan.

Faktoryang mempengaruhi pembelahan protoplas
dalam kultur antara lain yaitu : nutrisi yang diperlukan,
kondisi tekanan osmotik nilai kerapatan protoplas dalam
kultur, kondisi penyimpanan, dan materi tanaman.

3. Fusi protoplas

Fusi protoplas pada dasarnya digunakan untuk
menghasilkan hibrid somatik atau variasi somaklonal.
Pentahapan penting dalatn pembentukan tanaman hibrid
somatik, yaitu : isolasi protoplas, fusi protoplas, regenerasi
dinding sel, fiisi inti, seleksi sel hibrid, regenerasi tanaman
yang lengkap, dan karakterisasi tanaman hibrid.

Selaina degradasi dinding sel, beberapa protoplas
yang berdekatan dapat mengadakan fusi bersama
membentuk homokarion (fiisi spontan). Hasil fusi secara
spontan tidak mempunyai nilai agronomis penting, tetapi
yang diperlukan ialah fiisi protoplas antara sumber yang
berbeda.

Mekanisme fusi protoplas diawali dengan
perlekatan antara meinbran protoplas yang bersentuhan.
Dengan larutnya membran pada titik pertemuan, kemudian
bagian-bagian penyusun sitoplas bercampur. Akhirnya
kedua protoplas sel mengumpul dalam bentuk bulatan yang
mengandung inti dari kedua sel induk (dikarion). Inti dalam
dikarion mungkin berfusi sebelum, selama, atau setelah
mitosis hingga' terbentuk sel hibrid berinti satu (Gambar
7).

Hasil fusi menunjukkan bahwa populasi protoplas
terdiri atas campuran berbagai macam tipe induknya, yaitu
homokarion, heterokarion, dan berbagai kombinasi inti dan
sitoplas. Heterokarion sebagai suinber hibrid yang potensial
dimasa mendatang, hanya menunjukkan sebagian kecil dari
campuran hasil fusi tersebut. Seleksi sel hibrid somatik
dilakukan dengan cara menggunakan perbedaan alami yang
bersifat komplementer, misalnya sifat kepekaan kedua induk
terhadap komponen bahan media, temperatur dan
sebagainya.

4. Sasaran program

Menguasai teknik isolasi protoplas, regenerasi
protoplas, fiisi antar protoplas, regenerasi tanaman hasil fiisi
protoplas, dan karakterisasi tanaman hibrid.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada akhir Pelita VII diharapkan telah dapat
dihasilkan :
1. Layanan terhadap masyarakat, yaitu diagnosis klinik

pada beberapa penyakit infeksi penting dengan PCR.
2. Diperoleh informasi tentang antigen penyebab kanker

payudara. Selain itu juga paparan hormonal, yaitu
kandungan progesteron dan estrogen penderita kanker
payudara.

3. Kit RIA hormon FSH dan LH untuk ternak, serta kit
RIA hormon progesteron.

4. Galur mutan tanaman padi dan kedelai yang toleran
terhadap kekeringan dan cekaman aluminium secara
bioteknologi.

5. Sesuai Renstra Batan, hasil uji laboratorium dan
lapangan vaksin haemonchiasis dan fascioliasis harus
telah selesai.
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Saran

1. Dalam pengembangan diagnosis penyakit infeksi agar
dilakukan pula deteksi virus patogen penting dengan
PCR.

2. Program penelitian diagnosis dini kanker payiidara
diusulkan untuk dibentuk suatu tim dari PSPKR, PAIR,
Lab.Patologi UI, dan RS. Darmais.

3. Khusus kit RIA hormon progesteron agar diproduksi
dengan antibodi monoklonal

4. Studi transfer mikroflora dan protozoa rumen agar terus
dilanjutkan. Seleksi jenis mikroflora dan protozoa yang
efisien perlu dilakiikan secara in vitro, yaitu isolasi dalam
bentuk biakan murni, kemudian dibuat/disusun
komposisi campuran sesuai dengan kondisi keadaan
rumen.

5. Diharapkan agar mulai dirintis pengembangan fusi
proioplas tanaman, yang diawali isolasi dan kultur
protoplas, regenerasi protoplas, dan fiisi prptoplas.

6. Kelompok mikrobiologi lingkungan agar mulai berusaha
untuk mendapatkan galur bakteri yang mampu
melakukan dekoinposisi limbah dan detoksifikasi
senyawa beracun, serta sistem mikrobiologi untuk
pengelolaan lingkungan.

7. Dalam kelompok tanah dan pemupukan agar mulai
dirintis pengembangan rekayasa genetik bakteri
Rhizobium (penambat nitrogen) pada tanaman budidaya
(padi-padian), dan bakteri Agrobakteriiini (mengandung
plasmid Ti) yang berfungsi sebagai veklor untuk
memasukkan gen asing (baru) yang fungsional pada
tanaman, serta cendawan Mikoriza V.A., yang mampu
membantu tumbuhan menyerap fosfat dari tanah, dan
unsur mikro lainnya seperti seng dan tembaga.
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Gambar 1. Satu siklus pada PCR terdiri atas tiga tahap {dikutip dari R. KUMAR, 1989).

Gambar 2. Pembentukan produk sekuens "pendek" pada siklus berikutnya (dikutip dari
D.H. PERSING, 1993).

Keterangan :
A : Dalam siklus pertama, rangkai ganda DNA sekuens target digunakan sebagai cetakan,

dengan tempat penempelan primer.
B : Kedua rangkaian terpisali oleh denaturasi panas, dan dua primer oligonukleotida sintetik

menempel pada sekuens yang dikenalnya masing-masing dalam orientasi 5' -3'
C : Catatan, bahwa ujung 3' pada setiap prhner adalah saling berhadapan. Taq polimerase

DNA merintis sintesis pada ujung 3' pada setiap primer.
D : Ekstensi priiner melalui sintesis DNA menghasilkan tempat pengikatan primer baru.

Hasil setelah satu putaran sintesis adalah dua kopi asli molekul DNA target. Dalam
siklus kedua, masing-masing pada empat rangkaian DNA (terlihat pada C) menempel
pada primer untuk merintis suatu putaran baru pada sintesis DNA.

Di antara delapan produk rangkaian tunggal, dua yang panjangnya ditentukan oleh jarak
antara dan tennasuk teinpat penempelan primer; produk pendek tersebut terakumulasi secara
eksponensial dalam siklus berikutnya.
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Gambar 3. Skema PCR (t//ter/^ dari D.H. PERSING, 1993).
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Gambar 4. Produksi antibodi monoklonal (dikutip dari J. W. GODING, 1986).

Sel limpa dari tikus imun difiisikan dengan sel mieloma (HGPRT-) menggunakan
polietilen glikol (PEG). Produk fiisi berinti dua diketahui sebagai heterokarion. Pada
pembelahan berikutnya, fiisi menghasilkan sel hibrid tumbuh dalam medium HAT. Sel
mieloma tanpa fiisi mati dalam medium HAT, dan sel linipa tanpa fusi dapat hidup hanya
beberapa hari dalam kultur. Hibrid diuji untuk produksi antibodi pada spesifitas yang
diinginkan, dan diklon dengan pengenceran terbatas.

HGPRT : Hipoxantin guanidin posforibosil transferase - (enziin)
HAT : Hipoxantin, aminopterin, dan timidin - (niedium)

31



Pcnelilian dan Pengembangan Aplikasi lsotop dart Radiasi, 1998-

Inkubasi 18 jam

Epidermis dibuang

. Permukaan

dann distcrilkan

Polongan daun diapungkan pada

larutan enzim + sUbilizer osmotik

. Protoplas tenggelam pada

dasar cawan petri

Lamtan cnzirn dibuang

. Sentrifugasi . Sentriftigasi

Protoplas dalam

medium pencuci

Dilarulkan datam

kullur

. Dilarutkan dalam

mcdium pencuci

mengandung sukrosa

Pindahkan sedikit

sampel untuk

perhitungan haemositokril

. Protoplas

. Pecahan sel

. Dilarulkan kembali dalam

medium kuttur untuk memberikan

nitai densitas awal yang benar.

Gambar 5. Diagram alir isolasi protoplas mesofilik {dikutip dari S.S. BHOJWANI dan M.K. RAZDAN, 1983).
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Gambar 6. Diagram alir kultur protoplas (dikutip dari S.S. BHOJWANI dan M.K. RAZDANI, 1983).
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Gambar7. Diagram alir urutan keadaan fusi protoplas (dikutip dari S.S.
BHOJWANI danMK. RAZDAN, 1983).

A : Dua protoplas terpisah
B : Perpaduan pada dua protoplas
CD : Fusi membran pada tempat perekatan
DF : Pembentukan heterokarion

Tabel 1. Klasifikasi stadiuin kanker payudara (sistem
Manchester)

Stadium I

Stadium II

Stadium III

Stadium IV

T,a
T2a

T.

T o , ,

T

z_
z 

z

N o , ,

N3

Mo

M o

M,
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Tabel 2. Klasifikasi TNM kanker payudara (dikutip dari G.W.
TAMBUNAN, 1991)

TNM

T

T,

T,
a
b

a
b

T3
a
b

Interpretasi

• Tuinor primer

• Tidak dapat ditunjukkan adanya tumor

• Ukuran tumor kurang dari 2 cm
• Tanpa fiksasi
• Dengan fiksasi

• Ukuran tuinor antara 2-5 cm
• Tanpa fiksasi
• Dengan fiksasi

• Tumor berukuran lebih dari 5 cm
• Tanpa fiksasi
• Dengan fiksasi

T4 • Tumor telah menunjukkan perluasan ke dalam dinding
toraks atau kulit

a • Dengan fiksasi terhadap dinding toraks
b • Disertai edema, ulserasi atau adanya tumor satelit

N

N o

N ,
a
b

N3

M

M.

M,

• Metastasis pada kelenjar getah bening (KGB)

• Kelenjar getah bening (idak membengkak

• Teraba KGB di ketiak homolateral dan mudah digerakan
• Diduga pembengkakan KGB bukan karena metastasis
• Diduga pembengkakan karena metastasis

• Teraba pembesaran KGB di ketiak homolateral, namun
nielekat satu saina lain ataupun dengan jaringan sekitarnya

• Teraba pembesaran KGB intra atau supraklaviler atau
edema lengan homolateral

• Metastasis ke organ jauh

• Tidak ada metastasis pada organ jauh

• Terdapat metastasis pada organ jauh
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DISKUSI

VERLIE

Bagiamana batas keamanan/Safety pcmakian radio
isotop di bidang kesehatan, apakah sudah ada penelitian
mengeiiai dosis radio isotop yang anian yang masih boleh
diterima tubuh manusia ? Apakah ada efek samping dari
pemakai/pasien ?

F. SUHADI

1. Filosofi proteksi radiasi selain paparan terhadap pekerja
radiasi dan penduduk/populasi, juga paparan medik.
Pemakaian radio isotop di bidang kesehatan medik
dilakukan sesuai rekomendasi dari ICRP Tingkat dosis
radiasi yang ditetapkan IRCP inasih dibawah tingkat
dosis yang tidak ada risiko kesehatan manusia. Paparan
medik adalah paparan yang diterima oleh seseorang
waktu menjalani diagnosis atau terapi, dan pada
seseorang secara sukarela yang membantu pasien yang
sedang menjalani paparan. Pembenaran bagi suatu
kegiatan yang lneninibulkan paparan radiasi (medik)
hanya dapat dibenarkan bila lnemberikan manfaat
kepada orang atau masyarakat terpapar lebih besar dari
pada kerugian yang berkaitan dengan sumber radiasi
yang digunakan, yaitu besaraya dosis perorangan, juinlah
orang yang diradiasi, dan peluang terkena paparn
hendaknya dijaga serendah mungkin. Optimisasi
proteksi dimulai dari desain, penggunaan peralatan dan
prosedur kerja.yang benar. Nilai batas dosis acuan uiituk
paparan pekerja radiasi ialah 50 mSv/wB pertahun untuk
stokastik dan 500 mSV/100 Cm2 pertahun untuk
nonstokastik. Sedang pada paparan medik keselamatan
radiasi diperoleh dengan menerapkan azas manfaat
(justijication) dan azas optimisasi untuk paparan
penduduk/populasi besarnya NBD = 10 % NBD paparan
pada pekerja radiasi.

2. Walaupun jelas banyak manfaatnya bagi kesehatan
manusia, potensi bahaya radiasi tidak dapat diabaikan.
Apabila dosis berlebihan dampak negatif radiasi
terhadap kesehatan nningkin dapat berupa efek soinatik
akut, misalnya luka bakar, anetnia, keniadulan, katarak,
kaiiker, dan leukemia, serta efek genetik.

SRI MURNl ARDININGSIH

1. Apakah KIT RIA pada hormon FSH, LH, dan
progesteron sudah tersedia di PAIR-BATAN ?

2. Seberapa jauh penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan KIT RIA yang dihasilkan ?

3. Apakah ada kemungkinan dilakukan kerjasama
penelitian untuk penerapan KIT RIA tersebut diatas ?

F. SUHADI

1. KIT RIA honnon FSH, LH daii progesteron kliusus untuk
ternak baru diprograinkan pada Pelita VII. Dulu pernah
dihasilkan untuk hormon T3 dan T4 dan telah
diserahkan produksinya pada Pusat Produksi Radioisotop
BATAN Serpong.

2. Dengan meinbeli KIT RIA yang ada di pasaran, pada
saat ini sudah bersifat rutin, yaitu menerinia sainpel dari
lab klinis berbagai peraeriksaan hormon untuk manusia,
pemeriksaan honnon yang baiiyak dilakukan antara lain
fiingsi tiroid (T3 dan T4), hormon reproduksi steroid
(testosteron, progesteron, estradiol, estriol, HPL),
gonadotropin (FSH, LH, prolaktin), dan "tumor marker"
(CEA, AFP, dan PAP).

3. Dapat saja dilakukan kerja sama penelitian yang saling
menguntungkan.

ENTIN DANINGSIH

Sekalipun belum diungkapkan dalam presentasi
nainun saya tertarik dengan pemyataan terakhir dari abstrak
mengenai identifikasi dan karakterisasi gen toleran cekainan
kekeringan dan aluininium pada padi.
1. Sampai sejauh manakah identifikasi dan karakterisasi

gen toleran ini, khususnya pada padi yang telah
dilakukan di PAIR ?

2. Apakali hanya Al ? mengapa tidak juga Fe ? Karena
permasalahan pada lahan kering juga dihadapkan pada
Fe-toxicity ?

F. SUHADI

1. Di lapangan telah ditemukan galur mutan harapan
toleran kekeringan pada padi biasa menjadi padi ketan.
Analisis molekuler galur mutan tersebut telali dilakukan,
yaitu mendeteksi DNA polimorfisme dengan metode
RAPD dan sintesis cDNA dari RNA dengan metode
PCR.

2. Dalam percobaan yang dilakukan hanya cekaman
aluminium, karena permasalahan untuk lahan inasain
adalah aluminiimi.

SUHARYONO

1. Bioteknologi dikaitkan dengan beberapa bidng, yaitu
kesehatan manusia, peternakan dan pertanian, namun
kesehatan yang banyak dibahas dalam presentasi.
Bagaimana tentang peternakan, khususnya untuk
nustrisi ternak. Apakah dalani paper lengkap juga
dibahas, bila tidak dibahas saya menyaraiikan agar judul
diganti saja, cukup dengan pengembangan bioteknologi
dalam bidang kesehatan hewan.

2. Berapa biaya untuk deteksi dini pada beberapa penyakit
bila menggunakan metode PCR ?

F. SUHADI

1. Tidak semua judul dibahas dalam makalah, namun
tentang peternakan khususnya untuk nutrisi ternak telah
disinggung baik dalain ringkasan, maupun saran-saran.
Tujuan utama pograin peternakan adalah peningkatan
produksi dan reproduksi ternak.

2. PadawaktuhargadolarRp.4.000,-per$ 1-,perhitungan
harga per sainpel ialah Rp. 150.000,-. Bergantung pada
nilai kurs dolar terhadap rupiah.
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TEKNOLOGI DAN APLDKASI PEMERCEPAT ELEKTRON

M. Natsir

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ABSTRAK

TEKNOLOGI DAN APLIKASI PEMERCEPAT ELEKTRON. Teknologi akselerator elektron
(pemercepat elektron) berkembang sangat cepat di beberapa negara maju. Yang diaplikasikan untuk penelitian dan
pengembangan (R&D) dan berbagai jenis industri secara komersil. Aplikasi akselerator elektron dalam industri tersebut
mencakup bidang industri polimer, sterilisasi peralatan kedokteran, tnodifikasi permukaan bahan dan pengelolaan
lingkungan. Proses radiasi dengan berkas elektron adalah proses ionisasi radiasi. Dalam rangka penelitian dan
pengembangan. teknologi proses radiasi untuk demonstrasi ke industri di Indonesia, dua fasilitas akselerator elektron
skala pilot telah dibangun di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - BATAN Jakarta. Akselerator yang pertama mempunyai
spesifikasi energi elektron rendah 300 keV, 50 mA tipe EPS-300, yang kedua energi menengah 2 MeV, 10 mA model
dinamitron tipe GJ-2 dengan kemampuan penetrasi elektron masing-masing 0,6 mm dan 12 mm untuk iradiasi dua sisi
dalam bahan yang kerapatannya 1 g/cm3. Penampang berkas elektron berukuran panjangnya 120 cm dan lebarnya 10
cm disajikan di atmosfir untuk keperluan iradiasi sampel atau produk industri. Dosis radiasi pada sampel dapat diatur
dengan tepat dengan mengatur arus berkas elektron dan kecepatan konveyor. Kedua fasilitas ini menghasilkan kapasitas
produksi (output) cukup tinggi dan telah digunakan untuk penelitian dan pengembangan dosimetri, pelapisan permukaan
papan kayu, crosslinking polimer, heatshrinkable tube, grafting polimer, degradasi plastik, pengawetan, sterilisasi,
dan lain-lain. Faktor-faktor engineering desain proses iradiasi dan tinjauan umum berbagai potensi aplikasi dalam
berbagai bidang penelitian dan pengembangan ke industri di Indonesia akan diuraikan secara ringkas.

ABSTRACT

TECHNOLOGY AND APPLICATIONS OF ELECTRON ACCELERATOR. Technology of electron
accelerator have been developed so fast in the advanced countries. It was applied in the research and development
(R&D) and comercially in various industries. The industries applying electron acceierator includes polymer industry,
sterilization of medical tools, materiai surface modification, and environmental management. The radiation process
using electron beam is an ionization radiation process. Two facilities of electron accelerator have been established in
pilot scale at the Center for the Application of Isotope and Radiation CAIR-BATAN, Jakarta, for the R&D of radiation
process technology and in demonstrating the electron accelerator application in industry in Indonesia. The first has low
energy specification of 300 keV, 50 tnA, EPS-300 type and the second has medium energy specification of 2 MeV, 10
niA dynamitron model of GJ-2 type. Both the electron accelerators have an electron penetration depth capability of 0.6
artd 12 mm, respectively, for the double side irradiation in the materials with density of 1 g/cmJ. They also highly
capacity production and the electron beam cross-section of 120 cm length and 10 cm width. The beam will go through
the attnosphere for irradiation samples or industrial products. The radiation dose can be selected precisely by adjusting
the electron beam current and conveyor speed. Both of these facilities were appfied in tnany aspects R&D, for examples
dosimetry, wood surface coating, cross-linking of polymer, heatshrincable tube, polimer grafting, plastic degradation,
tbod preservation, sterilization and so on. Engineering factors of radiation design process and general observation of
electron accelerator application in R&D for various industries in Indonesia are briefly discussed.

PENDAHULUAN

Teknologi akselerator elektron di beberapa negara
maju seperti Jepang, USA, Rusia dan Europe telah
diaplikasikan dalain berbagai bidang baik untuk penelitian
dan pengembangan (R&D) dan komersial dalam industri.
Secara umum aplikasi tersebut dapat dikelompokkan dalam
tigabidang. Yang pertama digunakan dalam dunia industri
misalnya industri polimer dan sterilisasi peralatan
kedokteran, dan yang kedua untuk modifikasi bahan serta
yang terakhir untuk pengelolaan lingkungan. Teknologi
akselerator elektron mempunyai beberapa keunggulan jika
dibandingkan dengan teknik konventional baik proses
thermal atau kimia, keunggulan tersebut antara lain adalah
menghasilkan produk unggul, hemat energi, proses

berlangsung pada suhu kamar, ramah lingkungan (tidak
menimbulkan polusi pada lingkungan), proses mudah
dikontrol, teknologi aman, output cukup tinggi dan
kompetitif baik kwantitas maupun kwalitas (proses cepat,
mutunya baik) serta biaya produksi lebih murah untuk
produksi masal [1].

Dalam pembangunan jangka panjang kedua dan
era globalisasi akan tumbuh banyak industri di Indonesia.
Terobosan teknologi akselerator dalam sektor industri
tersebut sangat penting artinya karena dapat menghasilkan
produk yang berkualitas unggul, aman dan kompetitif
sehingga dapat bersaing di pasar global yang pada gilirannya
nanti dapat meningkatkan ekonomi nasional. Teknologi
akselerator merupakan IPTEK nuklir yang basisnya adalah
Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Pusat Aplikasi
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Isotop dan Radiasi - BATAN sedang mengoperasikan dua
buah fasilitas akseleratorelektronyaitu akselerator elektron
energi rendah 300 keV, 50 inA tipe EPS-300 dengan daya
niaksimuin 15 kW buatan Jepang dibangun pada tahun
1985, dan akselerator elektron energi menengah 2 MeV,
10 mA tipe dynamitron model GJ-2 dengan daya maksimum
20 kW buatan China dibangun pada akhir tahun 1993 |2].

Kedua akselerator elektron tersebut diatas
dioperasikan untuk penelitian dan pengembangan serta
introduksi ke industri, yang dimanfaatkan oleh lembaga
penelitian pemerintah baik Batan maupun luar Batan,
universitas, IAEA dan UNDP serta JAERI melalui kerja
sama bilateral dan Industri (swasta) dalam berbagai bidang
yaitu dosimetri, polimerisasi, sterilisasi, modifikasi
permukaan bahan (logam, kayu, keramik, porselin),
penelitian limbah industri, dll. Diharapkan mampu
menghasilkan produk-produk baru yang berkualitas
misalnya melalui industri polimer yaitu proses ikatan silang
(crosslinking) yang terdiri dari kabel tahan panas dan tahan
tegangan tinggi, film atau pipa tabung plastik yang dapat
mengkemt atau mengempes ukurannya bila dipanaskan
(heat shrinkable tubes and fihns), plastik busa, vulkanisasi
karct alam, pelapisan pennukaan papan kayu, serta grafting
polimer, dll. Aplikasi komersil juga dapat dilakukan pada
fasilitas tersebut misalnya untuk pelapisan pennukaan bahan
(kayu lapis, logam, kerainik, porselin, marmer, dll.) dan
isolasi kabel.

Beberapa aplikasi yang cukup potensial dilakukan
pada kedua akselerator tersebut, misalnya dalam pengelolaan
lingkungan yaitu kontrol gas buang industri NOx dan SOx
skala laboratorium, degradasi bahan plastik (PE, PP, PVC
dan lain-lain), disinfeksi sludge dan sewage, dalam bidang
ilmu bahan misalnya modifikasi bahan yaitu pelapisan
pernuikaan bahan, modifikasi tekstil, dll. dan dalam bidang
pangan misalnya sterilisasi, pengawetan makanan dan buah-
buahan, dan dalam bidang pertanian misalnya untuk mutasi
(efek radiasi berkas elektron pada bagian sel terkecil DNA),
mutasi radiasi padi, dan dalam bidang kesehatan misalnya
sterilisasi peralatan kesehatan, serta masih banyak bidang-
bidang yang lain niasih perlu dikaji, yaitu effek/pengaruh
radiasi berkas elektron misalnya dalani bidang peternakan,
biologi, kedokteran dan lain-lain yang tidak disebutkan
contohnya satu-persatu dalam paper ini.

PAIR-BATAN saat ini menerima kerjasama
dengan pihak SWASTA/BUMN untuk alih teknologi
polimerisasi radiasi berkas elektron khususnya untuk
pelapisan permukaan papan kayu dan pembuatan isolasi
kabel yang tahan panas dan tegangan tinggi [1]. Dalam
kertas kerja ini akau diuraikaa deskripsi akselerator elektron,
faktor-faktor engineering desain proses iradiasi dan status
aplikasi akselerator elektron baik dalain maupun luar negeri
serta tinjauan secara unium berbagai potensi aplikasi dalam
bidang penelitian dan industri di Indonesia.

DESKRDPSIAKSELERATOR ELEKTRON

Komponen-komponen utania akselerator elektron
secara uinum adalah sumber elektron, sistein vakum, sumber
legangan tinggi, sistem pemokus, tabung pemercepat

elektron, tabung scanning, sistein pengeluaran elektron dari
ruang vakum ke atmosfir serta sistem konveyor. Gambar
konslruksi dari akselerator elektron 300 keV, 50 niA tipe
EPS-300 diberikan pada gambar 1. Tabung pemercepat dan
scanner dibuat dari stainless steel divakumkan hingga
mencapai < 107 Torr dengan menggunakan sistem pompa
vakum bertingkat, biasanya pompa rotary, pompa cryo-
pump, pompa turbomelekuler dan pompa ion. Elektron
dipancarkan dari filamen tungsten yang dipanaskan dengan
aliran listrik AC, diekstrak dengan tegangan ekstraktoryang
dipasang pada celah anlara anoda dan katoda dan difokuskan
serta diarahkan kedalara celah atati kanal yang
menghasilkan arus berkas elektron dalam range mili
Ampere. Kemudian elektron-elektron tersebut difokuskan
dan dipercepat dalam tabung akselerator oleh tegangan
pemercepat yang dipasang secara gradient potential pada
tabung pemercepat, dan elektron-elektron discan
(ditayarkan) dengan menggunakan pengaruh medan listrik
dan magnit yang dipasang pada leher tabung scanning horn
serta diarahkan pada target titanium window foil dengan
ukuran penampang berkas elektron tertentu. Untuk
keperluan industri berkas elektron dalam tabung vakum
disajikan ke atmosfir udara luar melalui target titanium
window foil tipis 17,5 mikron. Ukuran penampang berkas
elektron tersebut umumnya 120 cmm x 10 cm dan dapat
diatur, yang disesuaikan dengan kebutuhan produk industri
atau sampel yang akan diiradiasi. Sampel iradiasi atau
produk industri yang diproses diangkut dengan
menggunakan sistem konveyor kedalain ruang iradiasi, dosis
radiasi yang diterima sampel dapat diberikan dengan tepat
dengan mengatur kecepatan konveyor, energi dan arus
berkas elektron [2].

FAKTOR-FAKTOR ENGINEERING DESAIN
PROSESPRODUKSI[3]

Sebelum proses iradiasi dengan berkas elektron
dilakukan, kita perlu mengevaluasi 4 faktor desain
engineering proses yaitu dosis iradiasi dan kecepatan dosis
(laju dosis) yang dibutuhkan, penetrasi berkas elektron
(range elektron) dalam bahan, ukuran dan bentuk bahan
yang diiradiasi, dan kapasitas produksi yang diperlukan.

1. Range clektron (penetrasi berkas elektron)

Range elektron atau daya tembus elektron dalam
bahan merupakan suatu faktor penting dan menentukan
kemampuan aplikasi akselerator tersebut. Semakin besar
range elektron dalam bahan semakin luas bidang aplikasi
akselerator elektron dapat dimanfaatkan. Ketika elektron
berinteraksi dengan suatu bahan yang diiradiasi, elektron
akan kehilangan energi kinetiknya, terutama oleh interaksi
listrik dengan elektron atomik. Kemudian elektron tersebut
naik kekeadaan eksitasi, atau lebih sering terlepas dari atom
induknya sehingga terbentuknya molekul-molekul
tereksitasi dan sebagian besar elektron yang terlepas
memiliki energi cukup untiik mengionisasi atoin yaiig berada
pada lintasannya, sehingga terbentuknya ion-ion selanjutnya
molekul yang tereksitasi akan terurai menjadi radikal-
radikal yang sangat reaktif.
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Elektron cepat yang datang dari tabung vakum
mempunyai energi mula-mula Eo, pertamakali berinteraksi
dengan titanium window foil dan menembus window foil
akan kehilangan energinya dEw, kemudian melewati celah
udara ruang iradiasi, akan kehilangan energinyadE^, yang
akhirnya berinteraksi dengan bahan dengan energinya E.
Dari uraian diatas energi elektron yang mula-mula Eo dapat
diketahui dengan menggunakan persamaan (1):

E = dE + dE. + E (1)

dimana:
Eo adalah energi mula-mula yang sesuai dengan tegangan

tinggi pemercepat elektron (MeV)
dEw adalah energi hilang dalani titanium window foil

(MeV)
dE^ adalah energi hilang dalam udara ruang iradiasi

diantara permukaan titanium foil dan permukaan
konveyor (MeV).

Dalam prakteknya energi hilang dalam titanium
window foil dan energi dicelah udara biasanya diabaikan,
karena Eo » dEw + dEair. Interaksi berkas elektron dengan
bahan yang diiradiasi, lainbat laun elektron mengalami
perlanibatan sampai akhirnya elektron itu berhenti (stop)
dalain bahan yang disebut dengan range elektron (jangkauan
elektron atau kedalaman penetrasi).

Elektron berenergi mula-mula Eo memiliki range
dalam bahan tertentu, yang dapat dihitung dengan
persamaan :

Eo

EdE/dX (2)

dimana : R range elektron dalam bahan (cm)
dE/dX stopping power elektron atau kehilangan
energi (MeV/cm2).

Secara empiris, range elektron atau tebal bahan yang efisien
digunakan dalam pemrosesan iradiasi dua sisi dapat
ditentukan dengan rumus :

0.8 (gram/cm2.MeV).E (MeV)
R = (3)

p (grani/cm3)

dimana : p kerapatan bahan (gram/cm3) dan E energi
elektron (MeV).

2. Dosis dan Laju Dosis

Satuan dosis dalam proses radiasi adalah Gray
(Gy), yaitu energi 1 Joule (Watt.sec) terserap dalam 1 kg
bahan. Jika suatu dosis dengan nilai 10 kGy (1 Mrad)
berhubungan dengan serapan dari 10 kW.sec/kg. Jadi 1
kWatt berkas elektron terserap sempurna pada bahan yang
diiradiasi, setara dengan 1 kg/kGy.secyaitu 3600 kg/kGy.hr.
Ini berarti baliwa 1 kWatt berkas elektron dapat meradiasi
360 kg bahan pada dosis 10 kGy dalam 1 jam. Perhitungan

secara teoritis ini diperlukan untuk mengetahui faktor
koreksi dan efisiensi proses radiasi. Pengukuran dosis serap
biasanya dilakukan dengan menggunakan dosimeter
berbentuk film, seperti Celulosa triasetat, radiochromic yang
hasilnya dapat dilihat pada gambar 2.

Untuk satuan kecepatan dosis (laju dosis) sering
digambarkan dalam kGy/sec atau kGy/min. Secara teori total
dosis yang diserap dalam bahan yang diiradiasi adalah
perkalian laju dosis (Dr) dengan waktu (t), diberikan
berdasarkan persamaan berikut:

D = D x t (3)

dimana D total dosis radiasi (kGy), Dr laju dosis (kGy/min)
dan t waktu iradiasi (min). Waktu Iradiasi biasanya
ditentukan dengan mengatur kecepatan konveyor dalam
ruang iradiasi. Dalam aplikasi teknologi akselerator untuk
industri, laju dosis pada suatu energi elektron tertentu
bergantung pada arus berkas elektron dan luas permukaan
bahan yang diiradiasi (rapat arus berkas elektron) serta jarak
pemisah antara celah window titanium foil dengan
permukaan bahan yang diiradiasi, secara matematik dapat
dituliskan [4] :

I
D = Kx (4)

B x S

dimana:
Dr Iaju dosis (kGy/min)
I arus berkas elektron (mA)
B ukuran lebar berkas elektron (m), pada bahan yang

diiradiasi
S ukuran panjang berkas elektron (m), pada bahan yang

diiradiasi
K stopping power elektron terhadap bahan (MeV/

grain.cm2).

"Stopping power" K bergantung pada perhitungan
energi elektron mula-mula (Eo) dan kerapatan bahan (p)
yang diiradiasi dapat diperoleh dari tabel dalam referensi.
Secara praktis pada umumnya laju dosis meningkat sesuai
dengan meningkatnya energi elektron dan arus berkas
elektron, sertaberkurangnya laju dosis apabila jarak antara
celah window dan bahan yang diiradiasi bertambah jauh.

3. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi bahan yang dapat diproses
dengan menggunakan akselerator elektron energi rendah
berkaitan erat dengan parameter berikut yaitu efisiensi
radiasi (h), dosis radiasi (D) daii arus berkas elektron. Secara
kasar kapaitas produksi dapat dihitung berdasarkan rumus
berikut:

I = h x S x D (5)

dimana S kapasitas produksi mVmin. Untuk akselerator
energi sedang, kapasitas produksi dapat diperkirakan
jumlahnya berdasarkan persamaan berikut:
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P h
S — T/CA v— J U U A (6)

D 100

diinana S kapasitas produksi yang dinyatakan dalam (km/
min) dan P daya berkas elektron (kWatt).

STATUS APLIKASIAKSELERATOR ELEKTRON DI
INDONESIA

Aplikasi akselerator elektron energi rendah 300 keV, 50
mAtipeEPS-300(15k\V).

Fasilitas skala pilot plant untuk proses pengeringan
lapisan permukaan (curing of coating) dengan radiasi berkas
elektron yang terdiri dari sebuah akselerator elektron energi
rendah 300 keV, 50 inA, seperangkat peralatan pelapisan
permukaan papan kayu, serta mesin pengerjaan kayu
dibangun di PAIR-BATAN pada tahun 1985. Energi dan
arus berkas elektron pada akselerator ini dapat divariasi
masing-masing mulai dari energi 150 keV hingga sampai
dengan 300 keV dan arus berkas elektron dapat divariasi
mulai dari 10 mA hingga sampai dengan 50 mA. Dengan
adanya kemampuan variasi energi elektron, maka tebal
lapisan cairan (poliiner-monumer) pada permukaan papan
kayu dalam range 60 - 100 \i dapat dikeringkan, karena
elektron dapat menembus tebal lapisan tersebut. Akselerator
elektron energi rendah ini telah diaplikasikan untuk
pelapisan permukaan papan kayu, permukaan logam, list
profile, inarmer, teraso dan penelitian pengolahan cairan
limbah pestisida dan vulkanisasi latek alam [5].

Aplikasi teknologi pelapisan permukaan papan
kayii dengan radiasi berkas elektron secara komersil masih
ada beberapa faktor penghambat, hal ini disebabkan oleh
karena belum dapat dioperasikan secara masal (pihak
industri masih mencoba-coba), sehingga menimbulkan
kesan biaya operasi tinggi, dan mutu bahan baku panel kayu
kurang memenuhi syarat untuk diproses, serta sarana dan
prasarana penunjang untuk penanganan kayu masih
konventional. PAIR-BATAN menerima kerja samadengan
pihak swasta/BUMN untuk alih teknologi pelapisan
permukaan kayu baik dalam skala besar maupun kecil.

Penggunaan akselerator elektron tipe ini untuk
penelitian vulkanisasi latek alain yang dicampur dengan
monumer (stirena metil atau metil meta acrylat) telah
menghasilkan produk bani yaitu lein sol sepatu dan lein
kayu lapis pada dosis radiasi berkas elektron masing-masing
5 kGy (metil meta acrylat) dan 45 kGy (stirena). Lem kayu
lapis ataupun sol sepatu hasil radiasi berkas elektron
mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan teknik
konventional. Keunggulan yang disebut-sebutkan adalah
tidak mengandung gas trimoline (gas beracun terhadap
kesehatan manusia) dan lem lnempunyai kestabilan yang
lama waktu simpannya. Menurut Marga Utama sebuah
perusahaan swasta yaitu P.T. Koja Terramarin telah menarik
perhatian tentang hasil penelitian pembuatan lem kayuatau
Iem sepatu tersebut dan berminat untiik membangun fasilitas
iradiator untuk pembuatan lem kayu, kemungkinan kerja
sama antara P.T. Koja Terramarin dan BATAN untuk

mendirikan pabrik lem kayu atau sepatu dalam skala industri
dengan teknik iradiasi berkas elektron. [6].

Aplikasi akselerator elektron energi menengah 2 MeV, 10
mA (20 kW).

Akselerator elektron (ipe ini banyak digunakan
untuk penelitian dan pengembangan polimerisasi ikatan
silang (crosslinking). Produk-produk yang dihasilkan
melalui industri polimeryaitu proses ikatan silang polimer
untuk bahan isolasi kabel yang terdiri dari kabel tahan panas
dan tahan tegangan tinggi, film atau pipa tabung plastik
yang dapat mengkerut atau mengempes ukurannya apabila
dipanaskan (heat shrinkable tubes and films), plastik busa,
vulkanisasi karet, serta grafting polimer. Dosis radiasi yang
diperlukan Untuk membentuk ikatan silang isolasi kabel
dengan bahan LDPE biasanya diperlukan dosis radiasi 100
- 250 kGy. [5]. Penelitian pengelolaan lingkungan melalui
kontrol gas buang industri NOx dan SOx, pemrosesan
sewage dan sludge, degradasi bahan plastik (PE, PP, PVC
dan lain-lain) dapat dilakukan dengan fasilitas ini. Minat
para peneliti untuk menggunakan akselerator jenis ini cukup
banyak, tetapi kadang-kadang macet pengoperasiannya
karena perfonnance mesinnya masih perlu ditingkatkan dan
sparepart untuk perawatan belum dapat disediakan dengan
optimal. Status pemakaian akselerator ini disajikan dalam
tabel 1.

Kerja sama penelitian tentang isolasi kabel antara
PAIR-BATAN dengan industri kabel telah dilakukan, tetapi
aplikasi secara koinersil sedang disiapkan dan saat ini belum
berhasil dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh peralatan
penunjang yang digunakan untuk teknik iradiasi kabel
misalnya alat pengangkut konveyor kabel belum dapat
memenuhi sesuai dengan kebutuhan industri (diameter kabel
tertentu tidak dapat divariasi) dan dosimetri berkas elektron
untuk industri kabel dari segi teknisnya masih perlu
dikembangkan.

PROSPEK APLIKASIAKSELERATOR ELEKTRON
DIINDONESIA

Aplikasi akselerator clektron dalam industri di
beberapa negara maju berkembang dengan sangat cepat
misalnya di Jepang mulai dimanfaatkan akhir tahun 1950
an, yaitu untuk proses ikatan silang (crosslinking) PE isolasi
kabel (kawat). Proses tersebut menggunakan akselerator
elektron yang mempunyai daya 10-100 kW dengan energi
berkas elektron bervariasi dari 0,2 - 3 MeV. Sebagai
gambaran beberapa pemakaian akselerator elektron dalam
berbagai bidang di negara maju diberikan pada tabel 2 [4].
Semua pengembangan aplikasi tersebut telah mencapai
tahap yang kompetitifjika dibandingkan dengan teknik lain
misalnya katalis, panas. Keunggulan aplikasi teknologi ini
dibandingkan dengan metode konventional yaitu kecepatan
produksi, kepraktisan, dan kontrol proses mudah dan aman,
dapat memperbaiki sifat fisika bahan, proses tidak
menggunakan pelarut organik, energi bersih tidak
menghasilkan NOx dan SOx, lebih ekonomis untuk produksi
secara kontinyu. Juga kompetitif dibandingkan dengan
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teknologi proses radiasi gannna, dimana teknologi radiasi
berkas elektron lebih unggul dalam beberapa hal yaitu laju
dosis radiasi sangat tinggi yang menyebabkan kapasitas
produksi tinggi (output besar), proses iradiasi dapat
dihentikan operasinya (lebih aman) serta penetrasi elektron
rendah (proses khusus hanya untuk pennukaan).

Indonesia sebagai negara yang paling banyak
sumber daya alam dan negara agraris, banyak menghasilkan
bahan pangan, bahan mentah yang berasal dari pertanian,
perikanan, peternakan maupun perkebunan. Fasilitas
akselerator elektron yang ada di PAIR-BATAN cukup
mempunyai potensi untuk digunakan dalain memecahkan
problem nasional berbagai bidang tersebut, baik untuk
penelitian dan pengembangan ke industri dimasa akan
datang. Aplikasi yang potensial antara lain meliputi:

- Ikatan silang untuk isolasi kabel dan wayer
- Ikatan silang lapisan plastik, busa dan selang
- Modifikasi tekstil
- Grafting polimerisasi lapisan tipis, film dan

kertas
- Vulkanisasi latek dan karet alam
- Sterilisasi peralatan dan produk medis

(kedokteran)
- Sterilisasi permukaan dan pasteurisasi
- Pengawetan makanan
- Perlakuan sainpel padat dan cair, serta

pemorosesan sludge dan sewage
- Pengelolaan lingkungan atau kontrol gas buang

industri
- Pelapisan permukaan
Aplikasi yang cukup potensial dalam sektor

industri untuk pengelolaan lingkungan dan ilmu balian juga
memegang peranan penting dimasa datang, karena dapat
menghasilkan produk yang berkualitas unggul, aman dan
kompetitif sehingga dapat bersaing di pasar global
internasional. Contoh aplikasi dalam pengelolaan
lingkungan yaitu kontrol gas buang industri NOx dan SOx
skala laboratorium, degradasi bahan plastik (PE, PP, PVC
dan lain-lain), disinfeksi sludge dan sewage. Dalam bidang
ilmu bahan misalnya modifikasi bahan yaitu pelapisan
permukaan bahan, modifikasi tekstil, dan lain-lain dalam
bidang pangan misalnya sterilisasi, pengawetaan makanan,
buah-buahan. Dalam bidang pertanian misalnya untuk
mutasi (efek radiasi berkas elektron pada bagian terkecil
DNA), mutasi radiasi padi, dan dalam bidang kesehatan
misalnya sterilisasi peralatan kesehatan, serta masih banyak
bidang-bidang yang lain yang masih perlu dikaji tentang
efek/pengaruh radiasi berkas elektron misalnya dalam
bidang petemakan, biologi, kedokteran dan lain-lain.

Industri-industri yang dapat memanfaatkan
teknologi akselerator di Indonesia meliputi industri kabel
melalui proses ikatan silang polyvinil chlorida (PVC),
polyetilene (PE), da'n bahan elastomers, industri alat
kesehatan, bahan baku obat, sediaan farmasi, kosmetika,
makanan dan pengemas melalui proses sterilisasi atau
pasteurisasi. Industri kayu, marmer, plastik, kertas dan
logam melalui proses pelapisan peijnukaan. Industri yang
membuat ban radial dan karet melalui proses vulkanisasi
radiasi berkas elektron. Salah satu industri besar ban mobil
nasional akan menggunakan teknologi dan aplikasi

akselerator elektron untuk membuatban radial. Pabrik ban
mobil P.T. Gajah Tunggal sedang melaksanakan
pembangunan sebuah fasilitas akselerator elektron dengan
luas gedungnya sekitar 100 m2 dengan spesifikasi energi
menengah 500 keV dan arus berkas elektron maksimum
150 mA tipe Cockroft Walton, yang dimulai pada bulan
Maret 1998. Akselerator tipe ini akan diaplikasikan untuk
vulkanisasi karet dengan teknik radiasi berkas elektron yang
dapat memproduksi baii radial yang mempunyai keunggulan
antara lain ikatan silangnya sangat kuat, output (produksi)
ban radial dapat mencapai 14.000 ban/hari dan stabilitas
terhadap panas cukup baik serta mempunyai ketahanan
gesekan yang kuat. Teknologi pembuatan ban radial pada
prinsipnya cukup praktis yaitu lembaran karet (berbentuk
sheet) yang bakal dibuat ban ditempel dengan benang nilon,
kemudian diiradiasi dengan berkas elektron, akan
menghasilkan ikatan silang antara nilon dan leinbaran karet
sangat kuat. Lembaran karet yang telah terteinpel benang
nilon tersebut dipakai untuk membuat ban radial untuk
automobil.

PENUTUP

Elektron berkecepatan tinggi terserap pada bahan,
energi ditransfer untuk mengikat elektron dari atom dan
molekul bahan, menaikkan kekeadaan eksitasi yang lebih
tinggi menghasilkan ion dan radikal. Ion-ion dan radikal
yang terbentuk itu memulai meinbentuk reaksi-reaksi kimia
dalam bahan yang tereksitasi, dan melalui reaksi-reaksi
kimia tersebut sifat fisika dan struktur bahan bisa berubah.

Dua fasilitas pemercepat elektron (akselerator
elektron) energi rendah 300 keV, 540 mA, dan energi
menengah 2 MeV, 10 mA sedang dioperasikan di kawasan
pusat penelitian tenaga atom Pasar Jumat Pair-Batan, telah
dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ke
industri oleh lembaga penelitian pemerintah baik Batan
maupun luar Batan, universitas, industri (swasta), IAEA
dan UNDP serta JAERI melalui kerja sama bilateral
diharapkan mampu memadukan riset, pendidikan, dan
industri melalui teknologi akselerator elektron.

Industri yang dapat memanfaatkan teknologi
akselerator elektron secara komersil antara lain industri
kayu, keramik, marmer, plastik, kertas dan metal melalui
proses pelapisan permukaan ataupun modifikasi bahan
industri kabel melalui proses ikatan silang yaitu "heat
shrinkable tube", dan isolasi kabel.

Aplikasi yang cukup potensial untuk dilakukan
pada kedua fasilitas akselerator tersebut, misalnya dalam
pengelolaan lingkungan yaitu kontrol gas buang industri
NOx dan SOx skala laboratorium, degradasi bahan plastik
(PE, PP, PVC dan lain-lain), disinfeksi sludge dan sewage,
dalam bidang ilmu bahan misalnya modifikasi bahan yaitu
pelapisan permukaan bahan, modifikasi tekstil, dll. dan
dalam bidang pangan misalnya sterilisasi, pengawetan
makanan, buah-buahan, dan dalam bidang pertanian
misalnya untuk mutasi (efek radiasi berkas elektron pada
bagian sel terkecil DNA), mutasi radiasi padi, dan dalam
bidang kesehatan misalnya sterilisasi peralatan kesehatan,
serta masih banyak bidang-bidang yang lain inasih perlu
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dikaji, yaitu effek/penganih radiasi berkas elektron misalnya
dalam bidang peternakan, biologi, kedokteran, dan lain-lain.
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Tabel 1. Status pemakaian akselerator elektron 2 MeV, 10 mA

Tahun

1993
1994
1995
1996

1997

Jumlah Waktu
Operasi
(Jam)

39,5
296
307
954

78

Prosentase
%

2,5
18,5
19,5
59,6

5

Kondisi Akselerator

Mesin sering macet
Mesin kadang-kadang macet
Mesin kadang-kadang macet
Mesin aktif setelah semi over
Haul
Pompa vakum "Turbo mole-
kuLer" rusak

Aplikasi
Untuk peneliti

Komissioning, dosimetri, polimerisasi,
pengikatan silang (crosslinking), heat
shrinkable tube, grafting, sterilisasi,
pasteurisasi, pengolahan limbah,
kondisioning, dan lain-lain.
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Tabel 2. Aplikasi Teknik Pemercepat Berkas Elektron di Jepang (Japan Atomic Industrial Forum, July, 1980)

Penggunaan Produk/Hasil Perusahaan atau Laboratorium
Kapasitas

Total
(kW)

Isolasi kabel (wayer) Sumitomo, Hitachi Fumkawa, Fujikura,
Showa Dainich, Yazaki, Taisho, Tokai,
Hirakawa, Oki

800

Ikatan silang
plastik

Pengeringan cat

Ikatan silang

Sterilisasi,
Pengawetan
makanan

Untuk penelitian

Tabung yang dapat
mengkerut atau bungkusan

Busa polietilen

Lapisan tipis, lembaran

Lembaran logam,
panel kayu

Bagian peralatan mobil

Ban mobil (Ban radial)

Sterilisasi, Pengawetan
makanan

Pabrik kabel, Nitto

Sekisui, Toray

Nitto, Ashokaei, etc.

Shin-Nippon Iron & Steel, Mitsubishi
Rayon, Nippon yushi

Suzuki

Tidak diperlihatkan

Research Laboratories on Foods
(Ministry of Agriculture and Foresty)
Hirakawa, Oki

JAERI, dan lain-lain

TOTAL

60

140

250

220

150

0.6

200

1820.6

43



Penelitian dart Pengcntbangan Aplikasi Isotop dan Radiasi, 1998 _

Filament powcr supply

- Calhode

Accoleration tubc

^ Acceler;iling eloctrodo

-. Eloctron bon/n

Scanning coil

Scanner chamber

Vacuum pump

Irradiated material VVindow foil

Gambar 1. Kontruksi dan blok diagram mesin berkas elektron 300 keV tipe EPS-300
(7).
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t» 3D0 300 400 500 800

Ketebalan bahan dalatn gram/ m *

700

Gambar 2. Prosentase dosis serap dalain bahan (Dosimeter CTA) pada 3 variasi energi
180 keV, 230 keV dan 250 keV.
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STABILITAS DAYA HASIL BEBERAPA GALUR DAN GALUR MUTAN
KACANG HIJAU

A.M. Riyanti Sumanggono*, Mugiono*, dan Lukman Hakim*

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
** Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan, Bogor

ABSTRAK

ID0000147

STABILITAS DAYA HASIL BEBERAPA GALUR DAN GALUR MUTAN KACANG HIJAU. Untuk
mengetahui stabilitas daya hasil suatu galur perlu dilakukan pengujian daya hasil di beberapa lokasi yang berbeda.
Peningkatan hasil yang maksimal bisa dilakukan dengan penanaman pada spesifik lokasi atau musim. Enam galur dan
dua galur mutan kacang hijau bersama dengan dua varietas unggul Merak dan Walet diuji daya hasilnya di tujuh dan
lima lokasi yang berbeda masing-masing pada musim kemarau tahun 1995 dan musim hujan tahun 1995/1996. Hasil
pengujian meiiunjukkan bahwa rata-rata produksi biji kering setiap hektar dari semua galur yang diuji tidak berbeda
dengan varietas Merak dan Walet. Produksi biji kering dari semua galur/galur mutan/varietas yang diuji pada musim
hujan pada umumnya lebih tinggi dibanding dengan pada musim kemarau. Pada musim hujan galur CR - 879-2-1-2
dan varietas Walet mempunyai daya adaptasi lebih baik di lokasi yang kurang subur, sedangkan galur mutan PsJ-19-
90 mempunyai daya adaptasi lebih baik di lokasi yang subur. Pada musim kemarau galur VC-1973-A mempunyai
daya adaptasi lebih baik pada lokasi yang kurang subur.

ABSTRACT

POTENTIAL YIELD STABILITY OF SOME MUNGBEANS LINES AND MUTANT LINES.
Multilocation yield tests are needed to determine the yield potential and stability of lines in difference locations. For
optitnizing the yield potential the lines should be planted on the spesific location and season. Six mungbean lines and
two mungbean mutant lines as well as two mungbean varieties viz. Merak and Walet were tested in seven locations
during dry season in 1995, and five locations during rainy season in 1995/1996. The result showed that there were no
difference on the yield rate of the mungbean lines and mungbean mutant lines with that of the control plants. In the
rainy season, mungbean line of No. CR-879-2-1-2 and Walet variety have a good adaptation to less favourable environ-
ment, whereas mutant line of No. 19-PsJ-90 has a good adaptation to favourable environment. Mungbean line of No.
VC-1973-A has a good adaptation to less favourable environment in dry season.

PENDAHULUAN

Pengujian daya hasil pada berbagai lokasi
agroklimat merupakan suatu tahapan dalam program
pelepasan suatu varietas baru. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui daya hasil suatu galur pada setiap lokasi,
serta untuk menganalisis stabilitas daya hasil berdasarkan
nilai duga interaksi antara genotipa dengan lingkungan.
Seperti telah diketahui bahvva interaksi antara genotipa
dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perbedaan hasil
dari suatu genotipa pada lokasi yang berbeda. Untuk
mengatasi interaksi antara genotipa dengan lingkungan
EBERHART dan RUSSELL (1) telah mengajukan konsep
stabilitas dengan tnenggunakan teknik regresi liniair.
Varietas unggul diharapkan mempunyai potensi hasil dan
stabilitas daya hasil tinggi. Untuk meinaksimalkan potensi
hasil perlu dilakukan penanainan pada spesifik lokasi dan
musim.

Kacang hijau seperti kekacangan yang lain,
biasanya ditanam di lahan sawah atau di lahan kering.
Penanaman di ladang biasanya dilakukan pada musim
hujan, sedang pada musim kemarau kacang hijau biasa
ditanam di lahan sawah pada saat menjelang akhir musim
kemarau, karena kacang hijau relatip berumur pendek (2
bulan).

Kegiatan pemuliaan mutasi pada kacang hijau di
Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi telah berhasil
mendapatkan beberapa galur mutan yang mempunyai sifat-
sifat tnasak serempak, toleran terhadap penyakit bercak
coklat Cercospora dan berdaya hasil tinggi. Beberapa galur
mutan harapan telah dipilih dan diuji multilokasi bersama
dengan galur-galur kacang hijau yang dihasilkan oleh Balai
Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan, Bogor, guna
mengetahui stabilitas dan potensi hasilnya. Pada makalah
ini akan dilaporkan analisis potensi dan stabilitas daya hasil
dari 6 galur, 2 galur tnutan dan 2 varietas unggul kacang
hijau, di 7 lokasi yang berbeda pada MK tahun 1995 dan di
5 lokasi yang berbeda pada tahun MH 1995/1996.

BAHAN DAN METODE

Enam galur kacang hijau, yaitu galur-galur No.
VC-3012-B, VC-1973-A, VC-879-2-1-2, VC-2768-A, VR-
1586-14-6-B dan VR-1686-3-8-B, dan2 galur mutankacang
hijau, yaitu galur mutan No. PsJ-19-90 dan PsJ-21 -90 beserta
2 varietas unggul kacang hijau, yaitu varietas Merak dan
Walet, digunakan sebagai bahan percobaan.

Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok dengan 4 ulangan. Benih
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kacang hijau ditanam dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm,
2 tanaman setiap lubang pada plot yang berukuran 5 m x 6
m atau 4 m x 5 m. Pemupukan dilakukan dengan
menggunakan pupuk urea, TSP dan KCI yang diberikan
pada saat tanam, masing-masing dengan dosis 50 kg Urea,
100 kg TSP dan 50 kg KCl pada musim tanam MK 1995,
dan 50 kg Urea, 100 kg TSP dan 100 kg KCl pada musim
tanam MH 1995/1996 per hektar. Pada saat pembungaan
diberikan lagi pupuk urea dengan dosis 50 kg Urea per
hektar. Untuk pengendalian hama tanaman disemprot
dengan insektisida Azodrin dosis 2 cc per liter air apabila
ada serangan.

Percobaan dilakukan oleh Direktorat Bina
Perbenihan, Departemen Pertanian, di 7 lokasi, yaitu di
Sidoardo, Maluku Tengah, Serang, Mojokerto, Simalungun,
Cirebon dan Tenggarong pada MK 1995, dan 5 lokasi, yaitu
di Bengkulu, Pasaman, Boloang Mongondow, Lampung
Barat dan Tapin Selatan pada MH tahun 1995/1996.

Data hasil dihitung dengan menggunakan
komputer program MSTAT C, sedang analisis stabilitas
daya hasil dihitung dengan metode EBERHART dan
RUSSEL. Galur yang meinpunyai koeffisien regresi bisl,
dan simpangan regresi Sd=0 dianggap mempunyai stabilitas
daya hasil baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan rata-rata hasil dari setiap lokasi pada
MK tahun 1995 di 7 lokasi percobaan menunjukkan bahwa
hasil tertinggi terdapat di Tenggarong (1,188 ton/ Ha),
sedang hasil terendah terdapat di Simalungun (0,449 ton/
Ha). Rendahnya hasil di Simalungun diduga karena lahan
percobaannya adalah masam (PMK) (Tabel 1). Pengamatan
rata-rata hasil dari setiap lokasi pada MH tahun 1995/1996
menunjukkan bahwa hasil tertinggi terdapat di Pasaman
(1,624 ton/ Ha), sedang hasil terendah terdapat di Lampung
Barat (0,482 ton/ Ha). Rendahnya rata-rata hasil di Lampung
Barat diduga karena lahannya adalah masam dengan jenis
tanah Podsolik Merah Kuning (PMK) (Tabel 2).
Pengamatan rata-rata hasil dari seluruh lokasi percobaan
menunjukkan bahwa hasil percobaan pada MH 1995/1996
(1,124 ton/Ha) lebih tinggi dibanding pada MK1995 (0,941
ton/ Ha). Rendahnya rata-rata hasil dari semua lokasi
percobaan pada MK 1995 mungkin disebabkan oleh
kekurangan air pada masa pertumbuhannya. Meskipun
kacang hijau relatif lebih tahan terhadap kekeringan
dibanding dengan kekacangan yang lain, tetapi KAY (2)
melaporkan bahwa untuk pertumbuhan optimal dibutuhkan
curah hujan antara 700 - 900 mm setiap tahun. Pengamatan
rata-rata hasil biji kering dari semua galur dan galur mutan
yang diamati tidak tampak berbeda dengan varietas kontrol,
baik pada MK 1995 maupun pada MH 1995/1996.

Dari analisis stabilitas daya hasil (Tabel 3)
menunjukkan bahwa semua galur/mutan yang diamati
adalah stabil, kecuali galur niutan No. PsJ-21-90 tidak stabil
pada MK 1995. Pada MH 1995/1996 tampak 3 galuryang

tidak stabil, yaitu galur VC-3012-B, VC-1973-A dan VR-
1686-3-8-B, sedang galur/mutan yang lain stabil. Galur CR-
879-2-1-2-B, VC-2768-A dan VR-1586-14-6-B serta galur
mutan No. PsJ-19-90 adalah stabil baik pada MK 1995
maupun pada MH 1995/1996. Galur CR-879-2-1-2-B dan
VR-1586-14-6-B, serta galur mutan No. PsJ-19-90 juga
stabil pada pengujian yang dilakukan pada MK 1994 di 6
Iokasi (3). Dilihat dari nilai stabilitas daya hasil, tampak
galur No. VC-1973-A adalah stabil dan mempunyai daya
adaptasi yang lebih baik pada lahan yang kurang subur pada
MK 1995. Galur No. CR-879-2-1-2-B dan varietas Walet
adalah stabil dan mempunyai daya adaptasi yang lebih baik
pada lahan yang kurang subur, sedang galur mutan No. PsJ-
19-90 adalah stabil dan mempunyai daya adaptasi yang lebih
baik pada lahan yang subur pada MH 1995/1996.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada umumnya produksi biji kering dari semua galur/

galur mutan kacang hijau yang diamati pada musim
hujan lebih tinggi dibanding pada musim kemarau.

2. Rata-rata produksi biji kering setiap hektar dari semua
galur/galur mutan kacang hijau yang diuji tidak berbeda
dengan varietas kontrol.

3. Pada MK 1995 galur No. VC-1973-A merupakan galur
yang stabil dan dapat beradaptasi lebih baik pada lahan
yang kurang subur.

4. Pada MH 1995/1996 galur No. CR-879-2-1-2-B dan
galur mutan No. PsJ-19-90 adalah galur stabil, dan
masing-masing dapat beradaptasi lebih baik pada lahan
yang kurang subur dan subur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Direktorat
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Tabel 1. Hasil biji kering (ton/ Ha) beberapa galur/galur mutan/varietas kacang hijau, pada pengujian
di 7 lokasi percobaan pada MK 1995

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Galur

VC-3012-B
VC-1973-A
VC-879-2-1-2-B
VC-2768-A
VR-1586-14-6-B
VR-1686-3-8-B
PsJ-19-90
PsJ-21-90
Merak (K)
Walet (K)
Rata-rata
BNT 5 %
KK (%)

Keterangan : Ll - Sidoarjo
L2 - Maluku
L3 - Serang

Ll

0,860
0,860
0,951
0,835
0,889
0,873
0,849
0,823
0,988
0,839
0,877
0,080
6,45

Tengah

L4 - Mojokerto
L5 - Simalungun
L6 - Cirebon
L7 - Tenggarong

L2

1,370
1,088
1,083
0,936
1,098
0,942
1,271
1,061
1,101
1,156
1,101
0,247
15,45

tn - Tidak berbeda nyata pada

L3

0,748
0,788
0,571
0,595
0,590
0,729
0,686
0,704
0,675
0,505
0,675
0,092
8,88

taraf5%.

L4

1,100
1,247
1,154
1,408
1,105
1,454
1,090
1,011
1,158
1,022
1,158
0,103
5,87

L5

0,425
0,450
0,400
0,422
0,342
0,500
0,500
0,483
0,449
0,500
0,449
0,103
14,76

L6

1,138
1,136
1,197
1,020
0,837
1,296
1,450
1,046
1,135
1,246
1,135
0,189
11,41

L7

1,244
1,185
1,478
1,361
1,506
1,277
1,233
0,828
1,188
0,622
1,188
0,080
4,81

Rata-rata

0,984
0,965
0,976
0,942
0,910
1,010
1,010
0,851
0,941
0,841
0,941
tn
16,35

Tabel 2. Hasil biji kering (toii/ Ha) beberapa galur/galur mutan/varietas kacang hijau,
pada percobaan di 5 lokasi, pada MH tahun 1995/1996

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Galur/galur mutan Ll L2 1

VC-3012-B
VC-1973-A
VC-879-2-1-2-B
VC-2768-A
VR-1568-14-6-B
VR-1686-3 -8-B ]
PsJ-19-90
PsJ-21-90
Merak (K)
Walet (K)
Rata-rata

1,370
1,530
1,570
1,390
1,930
1,000
1,260
1,330
,460

1,330
,417

1,506
1,865
1,475
1,849
1,509
1,311
1,770
1,838
1,422
1,696
1,624

B N T 5 % 0,205 0,070 t
BNT 1 % (
KK (%)

Keterangan : Ll -Bengkulu
L2 - Pasaman

),277 (
0,06 :

L3 - Boloang Mongondow
L4 - Lampung Barat
L5 - Tapin

JS

1,132
1,320
1,031
1,118
1,224
,317
,178

1,421
,283

1,018
1,204
n

),107 tn
1.33 9,66

L4

0,567
0,478
0,511
0,433
0,456
0,433
0,422
0,467
0,533
0,522
0,482
tn
tn
4,47

tn - Tidak berbeda nyata pada taraf 5 % atau 1 %.

L5

0,854
0,896
0,922
0,875
0,958
0,917
0,833
0,894
0,896
0,875
0,892
tn
tn
14,88

Rata-rata

1,086
1,218
1,102
1,133
1,215
0,996
1,093
1,190
1,119
1,088
1,124
tn
tn
20,48
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Tabel 3. Koefisien regresi (bi) dan simpangan regresi (Sd) beberapa
galur/galur mutan kacang hijau, pada pengujian di 7 lokasi
pada MK 1995 dan 5 lokasi pada MH 1995/1996

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Galur/galur mutan

VC-3012-B
VC-1973-A
VC-879-2-1-2-B
VC-2758-A
VR-1586-14-6-B
VR-1686-3 -8-B
PsJ-19-90
PsJ-21-90
Merak (K)
Walet (K)

MK

bi

1,079
0,974
1,261
1,156
1,171
1,109
1,120
0,660*
0,709
0,760

1995

Sd

0,014
0,005
0,015
0,027
0,040
0,024
0,021
0,012
0,012
0,041

DISKUSI

A

MK 1995/1996

bi

0,846*
1,204*
0,915
1,165
1,119
0,698*
1,096
1,134
0,857
0,968

..M. RIYANTI S.

Sd

0,002
0,003
0,018
0,106
0,052
0,038
0,054
0,067
0,008
0,091

ALIRAHAYU

1. Mengapa juinlah lokasi musim hujan tidak sama dengan
jumlah lokasi musim kemarau ?

2. Apa yang terjadi dan sampai seberapa besar penurunan
jumlah produksi galur stabil ditanam terbalik, stabil MK
ditanam MH atau sebaliknya ?

A.M. RIYANTI S.

1. Jumlah percobaan pada MK tidak sama dengan MH
karena percobaan dilakukan oleh Direktorat Bina
Perbenihan, kami hanya mengirimkan benihnya saja.
Padahal untuk dapat menguji stabilitas daya hasil suatu
galur diperlukan banyak percobaan dengan jumlah dan
nomor galur yang sama.

2. Untuk menentukan galur-galur stabil pada spesifik
musim dan lokasi dengan maksud untuk meningkatkan
produksi secara maksimal.

RIVAIE RATMA

1. Galat gunanya untuk mengetahui kesalahan-kesalahan
yang dilakukan pada waktu melaksanakan percobaan.
Anda tidak menghitung galat (Rooled). Bagaimana Anda
dapat menyimpulkan bahwa ada galur yang stabil dan
tidak.

2. Anda tidak mengetengahkan pengaruh musim (cara
statistik). Bagaimana Anda mengusulkan hal tersebut.

1. Dalam percobaan regresi itu galur (error) sudah
dimasukkan. Galur yang stabil menurul EBERHART
dan RUSSELL adalah galur yang mempunyai koefisien
regresi = 1 dan deviasi regresi = 0.

2. Untuk menentukan galur itu sesuai musim tertentu
dengan memperhatikan koefisiensi regresi dan
deviasinya, misalnya : galur Vc-1973-A dianggap stabil
dan sesuai untuk MK karena koefisiens regresi sangat
mendekati 1 dan deviasinya sangat kecil pada MK.

M. MITROSUHARDJO

1. Produksi kacang hijau pada musim penghujan lebih
tinggi daripada musim kemarau. Apakah hal ini
disebabkan oleh galur mutan kacang hijau atau oleh
karena distribusi curah hujan.?

2. Apa dasar penentun mutan kacang hijau sesuai untuk
musim hujan dan musim kemarau ?

A.M. RIYANTI S.

1. Rendahnya produksi kacang hijau pada MK disebabkan
karena kekurangan air pada saat pertumbuhannya,
karena untuk pertumbuhan yang optimal diperlukan
curah hujan antara 700-900 miti pertahun.

2. sama dengan pertanyaan bapak Rivai R.
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PENGARUH IRADIASI SINAR GAMMA TERHADAP MUTASI KLOROFIL
DAN VARIASI GENETDK SBFAT AGRONOMI PADA TANAMAN KEDELAI

Rivaie Ratma dan A.M. Riyanti Sumanggono

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN ID0000148

ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI SINAR GAMMA TERHADAP MUTASI KLOROFIL DAN VARIASI
GENETIK SIFAT AGRONOMI PADA TANAMAN KEDELAI. Benih galur mutan kedelai No 13/PsJ dengan
kadar air 12 % diiradiasi sinar ganima dengan dosis 0,10; 0,20; 0,30 dan 0,40 kGy masing-masing sebanyak 1500 butir
setiap dosis. Benih yang telah diiradiasi ditanam pada petak berukuran 4m X 5m, dengan jarak tanam 0,20m X 0,40m,
dua butir per lubang. dan ditanam sebagai tanaman M-l pada musim hujan MH 1996/1997 di Kebun Percobaan PAIR,
Pasar Jumat, Jakarta. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Tanaman M-I dipanen
secara individu dan ditanam sebagai tanaman M-2 pada tnusim kemarau MK 1997 di Kebun Percobaan PAIR Pasar
Jumat, Jakarta. Tujuh hari setelah tanam, mutasi klorofil yang terjadi pada tanaman dari masing-masing dosis iradiasi
diamati dengan metode Frydenberg dan variasi genetik pada tinggi tanaman, jumlah buku subur dan jumlah polong isi
dihitung menurut rumus Singh & Chaudhary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi klorofil dan variasi genetik
tinggi tanaman dan jumlah polong isi dapat ditingkatkan dengan dosis 0,10 dan 0,20 kGy.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GAMMA RAYS IRRADIATIOIN ON CHLOROPHYLL MUTATION AND
GENETIC VARIABILITY OF AGRONOMIC CHARACTERS IN SOYBEAN PLANT Seeds of soybean tnutant
line No 13/PsJ with 12 % moisture content were irradiated by 0,10; 0,20; 0,30 and 0,40 kGy of gamma rays treatment.
Number of irradiated seeds for each treatment was 1500 seeds. Irradiated of seeds were planted in the 4m X 5m plot
size with 0,20m X 0,40tn spacing and two seeds each hole and were planted as M-l plants in the wet season of 1996/
1997 at PAIR fleld experiment in Pasar Jumat, Jakarta. The experiment was designed Randotnized Block Design with
three replications. Plants of M-l generation were harvested individually and were planted as known M-2 plants in the
next generation in dry season of 1997 at PAIR field experiment. Seven days after planting the chlorophyll mutation of
plants were recorded by Frydenberg method and the genetic variability of plant height, number of fertile pods and
nodes were calculated by Singh & Chaudhary formula. Results of the experiment showed that chlorophyll mutation
and genetic variability of plant hieght and number of fertile pods could be improved 0,10 and 0,20 kGy of gamtna rays
treattnent.

PENDAHULUAN

Peningkatan variasi genetik dapat dilakukan
melalui cara konvensional dan inkonvensional. Peningkatan
melalui cara inkonvensional dapat dilakukan dengan teknik
mutasi antara lain dengan iradiasi gamma 60Co. Perlakuan
dengan iradiasi gamma atau dengan mutagen fisik dapat
memperbesar keragaman genetik sehingga peluang untuk
melakukan seleksi dan mendapatkan sifat-sifat yang
diinginkan kemungkinan besar dapat dicapai (1). Untuk
menduga timbulnya mutasi, dapat dilakukan dengan
menghitung frekuensi tnutasi klorofil dengan metoda
FRYDENBERG (2). Iradiasi sinar gamma 60Co lebih efektif
menimbulkan mutasi bila dibandingkan dengan mutagen
kamia karena sinar gamma memiliki energi sangat tinggi
yakni 1,33 MeV (3) dan mampu menghasilkan variasi
spektram yang luas pada generasi M-2 serta M-3 (4).

Penggunaan iradiasi sinar gamma 60Co pada
pemuliaan tanaman telah menghasilkan banyak mutan yang
bermanfaat, antara lain pada species Luctica sativa (L),
Phaseolus vulgahs (L), Capsicum annum (L), Pisum sativus
(L) dan Ph lunitus (L), sedangkan iradiasi pada tanaman

yang diperbanyak secara vegetativ juga telah dilakukan yaitu
pada tanaman Apel, Ubi jalar, Chrisan dan Begonia (5).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mempelajari pengaruh iradiasi sinar gamma 60Co terhadap
mutasi klorofil dan variasi genetik sifat agronomi pada
tanaman kedelai.

BAHAN DAN METODE

Benih galur mutan kedelai No 13/PsJ dengan kadar
air 12 % diiradiasi sinar gamma 60Co dengan dosis 0,10;
0,20; 0,30 dan 0,40 kGy masing-rriasing sebanyak 1500 butir
perdosis di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Pasar
Jumat, Jakarta. Benih yang sudah diiradiasi dan kontrol
(tanpa diiradiasi) ditanam pada petak ukuran 4m X 5m,
jarak tanam 0,20m X 0,40m, dua butir per lubang. di Kebun
Percobaan PAIR pada musim hujan MH 1996/1997 sebagai
tanaman M-l. Percobaan menggunakan rancangan acak
kelompok dengan tiga ulangan. Tanaman M-l dipanen
secara individu dan kemudian ditanam sebagai tanaman M-
2 pada musim kemarau MK 1997 di Kebun Percobaan P AIR
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Pasar Jumat, Jakarta. Tujuh hari setelah tanam, jumlah
tanainan yang mengalami mutasi dari masing-masing dosis
diamati dan jumlah mutasi klorofil yang timbul dihitung
dengan menggunakan metoda Frydenberg.

Tanaman dipupuk dengan pupuk urea, TSP, KCl
masing-masing dengan takaran 50, 90 dan 60 kg per ha
dan dibenamkan pada waktu tanam dalam larikan yang
sudah disiapkan.

Hama diberantas menggunakan Decis dengan
konsentrasi 2 ml per liter air dan disemprotkan pada umur
10, 20, 30 dan 50 hari setelah tanam.

Variasi genetik (G2), koefisien variasi genetik
(KVG) dan heritabilitas (H) dalam arti luas dan sifat tinggi
tanaman, jumlah buku suburdanjumlah polong isi dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut (6):

MS -MS

KVG = X 100 %
X

H = X 100 %

Keterangan:
MSe = Kuadrat tengah galat.
MSv = Kuadrat tengah varietas.

= Variasi genetik.
= Variasi penotipik.
= Koefisien variasi genetik.
= Heritabilitas dalam arti luas.
= Nilai rata-rata sifat yang diamati.

G2

P2

KVG
H
X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pengamatan jumlah tanaman yang termutasi
dan frekuensi mutasi klorofil pada tanaman M-2 karena
iradiasi sinar gamma S0Co dosis 0,10; 0,20; 0,30 dan 0,40
kGy disajikan pada Tabel 1. Dari tabel 1 tersebut tampak
bahwa tipe inutasi klorofil yang timbul ada dua macam yakni
tipe xantha yang berwarna kuning dan tipe albino yang
berwarna putih. Mutan dengan tipe xantha dan albino akan
mati pada umur± 10 hari setelah tanam. Hal ini dapat terjadi
karena tanaman yang mengalami mutasi tipe xantha atau
albino tidak memiliki butir-butir klorofil sehingga tidak
dapat melakukan fotosintesis dengan sempurna. Mutasi
klorofil yang sulit dideteksi adalah tipe viridis. Karena
percobaan dilakukan di lapang tnaka agak sulit untuk
membedakan antara nuitasi klorofil tipe viridis dengan
tanaman yang kekurangan zat makanan. Tanaman dengan
mutasi tipe viridis dapat hidup sampai panen karena
tanaman tersebut mempunyai butirklorofil. Pada dosis 0,10
kGy ada 4 mutan tipe xantha, dan 2 mutan tipe albino sedang
pada dosis 0,20 kGy terdapat 5 mutan tipe xantha, dan satu
mutan tipe albino. Pada dosis 0,30 kGy hanya terdapat

sebanyak satu mutan tipe xantha. Frekuensi mutasi pada
setiap 1000 tanman M-2 pada radiasi dengan dosis 0,20
kGy adalah 1,11% sedang pada dosis 0,10 kGy adalah 0,92
%. Hal ini menunjukkan bahwa radiasi dengan dosis 0,20
kGy cenderung banyak menghasilkan mutan dibandingkan
dengan dosis radiasi yang lain.

Pengamatan variasi genetik pada beberapa sifat
agronomi seperti tinggi tanaman, jumlah buku dan jumlah
polong isi tanaman M-2 dari masing-masing dosis iradiasi
gamma 60Co disajikan pada Tabel 2. Dari tabel 2 tersebut
tampak bahwa dosis 0,10; 0,20 kGy dapat meningkatkan
variasi genetik tinggi tanainan masing-masing sebesar 10,14
dan 11,77 sedangkan variasi genetik jumlah polong isi pada
dosis 0,10; 0,20 dan 0,30 kGy masing-masing sebesar 16,46;
18,20 serta 9,95. Dosis 0,40 kGy masing-masing dari tinggi
tanaman, jumlah buku subur dan jutnlah polong isi relatif
lebih kecil meningkatkan variasi genetik dan diduga kedua
dosis tersebut terlalu tinggi. Selanjutnya pada Tabel 2 juga
menunjukkan bahwa koefisien variasi genetik (KVG) pada
tanaman M-2 yang diiradiasi dengan dosis 0,10 dan 0,20
kGy lebih tinggi daripadayang diiradiasi. Koefisien variasi
genetik tertinggi pada sifat tinggi tanaman dan jumlah
polong isi adalah pada dosis 0,20 kGy yakiii masing-masing
sebesar 25,51 % dan 31,59 %. Koefisien variasi genetik
yang tinggi menunjukkan bahwa variasi relatif suatu
populasi besar sehingga lnemberikan peluang yang lebih
besar untuk melakukan seleksi terhadap suatu sifat. Nilai
heritabilitas dalam arti luas (H) tinggi tanaman M-2 pada
dosis 0,20 dan 0,10 kGy cukup tinggi sedangkan untuk
jumlah polong isi yang tinggi adalah dosis 0,20; 0,10 dan
0,30 kGy. Nilai heritabilitas dalam arti luas (H) tinggi
tanaman yang tertinggi yaitu 57,84 % sedang untuk jumlah
polong isi yakni sebesar 66,67 % kemudian diikuti 54,83 %
untuk tinggi tanaman dan 62,72 % untuk jumlah polong
isi. Variasi genetik buku subur yang diiradiasi lebih tinggi
daripada yang tidak diiradiasi (kontrol), tetapi koefisien
keragaman genetik (KVG) yang diiradiasi lebih rendali. Ini
berarti peluang untuk melakukan seleksi terhadap sifat buku
subur sengat kecil untuk dapat berhasil. Nilai haritabilitas
dalam arti luas (H) dari buku subur sangat kecil yakni
dibawah 50 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh
lingkungan lebih besar daripada pengaruh genetik. Nilai
heritabilitas dalam arti luas (H) pada tinggi tanaman dan
jumlah polong isi menjadi tinggi karena adanya perlakuan
iradiasi sinar'gamma. Heritabilitas dalam arti luas yang
tinggi menujukkan bahawa faktor genetik lebih beperan
daripada faktor lingkungan. Ini menunjukkan bahwa iradiasi
sinar gamma dapat meningkatkan variasi genetik tinggi
tanaman dan jumlah polong isi.

KESIMPULAN

1. Iradiasi sinar gamma dosis 0,10 dan 0,20 kGy dapat
tneningkatkan mutasi klorofil pada Tanaman kedelai.

2. Iradiasi sinar gamma dosis 0,10 dan 0,20 kGy dapat
meningkatkan variasi genetik, koefisien variasi genetik
dan heritabilitas dalam arti luas pada tinggi tanaman
dan jumlah polong isi tanaman kedelai.
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Tabel 1. Jumlah tanaman M-2, tipe mutasi dan frekuensi klorofil mutasi dari masing-masing
dosis pada musim kemarau MK 1997 di Kebun Percobaan PAIR, Pasar Jumat,
Jakarta

No

1
2
2
3

Dosis
(kG)

0,10
0,20
0,30
0,40

Jumlah
M-l

650
539
410
150

tanaman
M-2

10400
6624
6560
2400

Tipe mutan
Xantha

4
5
1
0

Albino

2
1
.
0

Frekuensi mutasi per 1000
tanainanM-1 (%)

0,92
1,11
0,24

0

Tabel 2. Variasi genetik (G2), koefisien variasi genetik (KVG) dan heritabilitas dalam arti luas (H)
pada tinggi tanaman, jumlah buku subur dan jumlah polong isi tanaman M-2 dari masing-
masing dosis pada musitn kemarau MK 1997 di Kebun Percobaan PAIR, Pasar Jumat
Jakarta

No

1
2
3
4
5

Dosis
(kGy)

0 00
0,10
0,20
0,30
0,40

Tinggi tanaman
G2 KVG (%)

0,44 0,91
10,14 21,49
11,77 25,51
8,50 6,78
6,70 4,23

H (%)

54,83
57,84
42,71
32,03

Jumlah buku subur
G2

0,89
6,46
7,97
5,15
3,71

KVG (%) H

2,93
5,00
7,12
3,05
2,37

(%)

16,23
27,44
20,45
17,13

Jumlah polong
G2KVG(%)H

0,57
16,46
18,20
9,95
7,21

2,73
28,08
31,59
7,51
5,67

isi
(%)

62,72
66,67
50,51
35,67
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DISKUSI

SUWIRMA S.

Mohon diterangkan raengapa dipandang perlu
menghitung klorofil mutasi, variasi genetik (G2), koefisiens
variasi genetik (KVG), dan heritabilitas dalam arti luas (H)?

RIVAIE RATMA

Pada variasi genetik dan sifat-sifat yang diwariskan
ada dua hal yang sangat penting untuk diketahui pada
M-2:
1. Mutasi klorofil (%). Sebanyak 1500 butir benih galur

mntan No. 13/PsJ per dosis dengan kadar air 12 % yang
diiradiasi dengan dosis 0,10; 0,20; 0,30; dan 0,40 kGy,
apakah terjadi mutasi klorofil. Bila tidak terjadi mutasi
klorofil, maka tidak akan didapatkan mutan, tetapi bila
terjadi mutasi klorofil akan didapatkan beberapa mutan
Indikasi terjadinya mutasi dapat diketahui dengan
metode FRIDENBERG.
Apakah benih galur mutan No. 13/PsJ yang telah
diiradiasi oleh dosis 0,10; 0,20; 0,30; dan 0,40 kGy
tersebut variasi genetiknya (G2) lebih besar daripada
yang tanpa diiradiasi (kontrol). Bila variasi genetiknya
lebih besar daripada kontrol, hal ini berarti dosis sinar
gamma 60C dapat meningkatkan variasi genetik.
Selanjutnya, apakah koefisien variasi genetik (KVG)-
nya lebih besar. Bila KVG-nya lebih besar ini berarti
seleksi terhadap sifat-sifat tertentu cenderung lebih
berhasil dan sebaliknya. Faktor lain yang juga sangat
penting adalah heritabilitas dalam arti luas (H). Bila nilai
H di atas 50 %. Ini berarti faktor genetik lebih berperan
daripada faktor lingkungan dan sebaliknya. Pada
penelitian ini mutasi klorofil dan rata-rata tinggi
tanaman dapat ditingkatkan oleh dosis 0,10 serta 0,20
kGy, sedangkan rata-ratajumlahpolong isi ditingkatkan
oleh dosis 0,10; 0,20; dan 0,30 kGy. Bila tidak terjadi
mutasi klorofil, variasi genetik (G2), koefisien variasi
genetik (KVG) dan heritabilitas dalam arti luas (H),
maka dilakukan radiasi ulang sampai ditemukan mutan
potensial yang dapat dipromosikan menjadi varietas
kedelai baru. Dalam hal ini, banyak terjadi bahwa
pemulia tanaman yang sampai dengan akhir hayatnya
dan atau pensiun tidak pernah mendapatkan mutan

seperti yang diharapkan. Sungguh suatu pekerjaan yang
sangat berat untuk dilaksanakan.

SUTARMAN

Apa arti gambar seperti spisol ini ?

RIVAIE RATMA

Gambar ini menimbulkan bentuk kromoson
sebelum dan sesudah diiradiasi

E. SUWADJI

Metode siapa yang Anda gunakan untuk
menghitung klorofil tnutasi variasi genetik, variasi
keragaman genetik dan heritabilitas ?

RIVAIE RATMA

Untuk mutasi klorofil metode FRIDENBERG.
Untuk variasi genetik, koefisien genetik, dan heritabilitas
dalam arti luas dihitung menurut rumus SING &
CHAUDHRY.

SUKARDJI P.

Apa gunanya menghitung mutasi klorofil ?

RIVAIE RATMA

Untuk mengetahui apakah benih yang diiradiasi
tersebut mengalami mutasi.

M.M. MITROSUHARDJO

Mengapa tinggi tanaman, jumlah buku subur, dan
jumlah polong isi yang dihitung ?

RIVAIE RATMA

Tinggi tanaman, jumlah buku subur, dan jumlah
polong isi merupakan sifat agronomi dan ada korelasi positif
dengan hasil.
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EVALUASIFOSFAT ALAM SEBAGAISUMBER HARA P PADA
POLA TANAM PADI-KEDELAI-KACANG HIJAU

Havid Rasjid, Elsye L. Sisworo, dan Widjang H. Sisworo

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ABSTRAK

ID0000149

EVALUASIFOSFAT ALAM SEBAGAISUMBER HARA P PADA POLA TANAM PADI-KEDELAI-
KACANG HIJAU. Telah dilakukan satu seri percobaan pemupukan P dengan sistem pot pada pola tanam padi -
kedelai - kacang hijau dengan menggunakan tanah jenis Podsolik merah kuning asal Batumerta Sumatra Selatan. Tiga
takaran FA dari tiga sumber fosfat alam (FA) dan dua takaran TSP sebagai pembanding, dicoba dalam penelitian ini.
Percobaan dilaksanakan dalam rancangan acak lengkap dengan empat ulangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa pemupukan dengan FA dapat menaikkan produksi bahan kering tanaman dan, serapan P-total. Pada kedelai
dan kacang hijau kenaikannya dapat mencapai 3 kali kontrol. Sumbangan P berasal dari P-FA atau TSP yang ditentukan
dengan tnenggunakan metode pengenceran isotop 12P, dalam tanaman berkisar antara 26,8 % hingga 89,4 % bergantung
pada sumber dan takaran FA. Keefisienan penggunaan FA berkisar antara 0,15 % sampai 1,66 %, pada TSP 1,78 %
sampai 20,0 %. Meningkatkan takaran dan sisa pupuk pada seri tanam sebelumnya akan menurunkan keefisienan
penggunaan pupuk oleh tanaman berikutnya (padi > kedelai > kacang hijau).

ABSTRACT

EVALUATION OF PHOSPHATE ROCK AS A P-SOURCE IN THE CROPPING SYSTEM OF
UPLAND RICE - SOYBEAN - MUNGBEAN. A seri of pot fertilizer experiments has been carried out in the
cropping system of upland rice - soybean - mungbean by using Red Yellow Podsolic soil from Batumerta, South
Sumatra. Three phosphate rock (PR) with 3 different sizes and 2 levels of TSP were used as a check and were applied
in this study. The results showed that fertilization with PR could increase weight of dry plant, % total-P, and total-P
uptake. The contrubution of P-derived frotn PR and TSP was determined using the dilution method 32P isotope. The
values for P-derived from PR or TSP ranged from 26.8 % to 89.4 %. The efiiciency of PR was from 0.15 % to 1.66 %,
and for TSP it ranged from 1.78 % to 20.0 %. Increasing the levels of P-fertilizer either PR or TSP will decrease the
P efficiency, where the order for plants are : eflficiency of P upland rice > soybean > mungbean.

PENDAHULUAN

Fosfor (P) adalah unsur hara utama yang
dibutuhkan tanaman bersamaNitrogen (N) dan Kalium (K).
Untuk menopang pertumbuhan tanaman sehingga
memberikan hasil maksimum, maka dalam lahan harus
tersedia hara yang cukup, terutama N, P, dan K.

Fosfat alam (FA) merupakan sumber utama untuk
pembuatan pupuk P (seperti pupuk TSP, SP-36 dan lain
sebagainya). Menurut COOK et al. (1), ada tiga tipe deposit
FA di dunia yaitu : berasal dari gunung berapi, guano, dan
sedimen. Deposit sedimen merupakan tipe FA yang banyak
ditemukan (82 %). Produksi konsentrat FA di dunia sampai
saat ini berkisar antara 130 - 150 ton setiap tahun.

Di Indonesia banyak ditemukan deposit F A antara
lain di Cilacap, Bojonegoro, Lumajang, Cirebon, dan Ciawi.
Dari hasil analisis kandungan P2O5 berkisar antara 17 % -
28 %, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber
hara P tanaman secara langsung tanpa mengubah bentuk
kimiawinya (2).

Penggunaan FA secara langsung sebagai pupuk
dari segi ekonomi acapkali lebih menguntungkan, dibanding
dengan pemakaian pupuk kimiawi (buatan). Pada saat ini
penggunaan FA secara langsung sebagai sumber unsur hara

P, untuk tanaman tahunan, atau untuk tanaman semusim,
sudah mulai banyak digunakan. Menurut RASJID dkk. (3)
pemupukan dengan FA dapat menaikkan produksi bahan
kering dan serapan P-total tanaman jagung sampai 2 kali
dari hasil yang diperoleh tanaman tanpa pemupukan P.
Sumbangan P berasal dari FA pada tanaman jagung antara
25,5 % - 32,4 %, dan keefisienannya berkisar antara
2,31 % sampai 3,39 %.

Lahan di Indonesia yang digunakan untuk
pertanian lahan kering sebagian besar tergolong bereaksi
masam, dengan daya fiksasi P kuat, sehingga ketersediaan
P untuk tanaman menjadi berkurang (4). Keadaan ini akan
bertambah karena pengaruh iklim di daerah tropik yang
kuat dapat menurunkan ketersediaan ,P secara alami
sehingga penimbunan P yang diakibatkan pemupukan
menjadi rendah. .

Untuk menguji pendayagunakan BA sebagai
sumber hara P pada satu pola tanam, telah>'dilakukan
percobaan pola pergiliran tanaman. Tujuan percbbaan untuk
mendapatkan informasi tentang pemakaian FA sebagai
sumber P pada pola tanam padi - kedelai - kaeang hijau.
Parameter yang diamati meliputi bobot kering tanaman yang
dihasilkan, kadar (%) P-total, sumbangan (%) P berasal dari
beberapa macam FA dan TSP, serta efisiensi penggunaan
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P-FA dan P-TSP oleh tanaman. Untuk mengetahui
sumbangan (%) yang berasal dari FA dalam tanaman dan
keefisienannya dipakai teknik radioisotop (5). Untuk
menghitung sumbangan P berasal dari FA dalam tanaman
digunakan metode tidak langsung (indirect methods) seperti
yang dilakukan oleh ZAPATA dan AXMANN (6). Metode
ini digunakan karena bila FA ditandai dengan "P, maka
FA ini akan mengalami perubahan kimiawi, sehingga tidak
dapat dianggap sebagai FA lagi.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilakukan dengaii kantong plastik hitam
di ruinah kaca bidang Pertanian, PAIR BATAN. Tiga kg
tanah kering udara jenis Podsolik Merah Kuning berasal
dari Batumerta, Sumatra Selatan, yang sudah diayak halus
(2 mm) diinasukkan ke dalam wadah plastik liitain. Sebelum
percobaan, contoh tanah diambil secara komposit dan
kemudian dianalisis kandungan N, P, C-organik dan pH.
Hasil analisis disajikan pada Tabel 1.
Percobaan dilaksanakan dalam rancangan acak lengkap
(RAL) dengan perlakuan seperti dicantuinkan pada Tabel
2, diberikan pada seri taiiam padi, kedelai, dan kacang hijau.
Pemupukan dasar dengan takaran 300 ing urea dan 150 nig
K Cl untuk setiap pot, dan setiap seri tanam, diberikan pada
saat tanam dengan cara tabur aduk sedalam 5 cm.
Pada setiap pot dari setiap seri tanam ditumbuhkan 2 biji
tanaman. Pemberian larutan isotop KH2

32PO4 dilakukan
antara 1-2 minggu sebelum tanam sebanyak 225 n.Ci/15 ml/
pot. Isotop diberikan dengan cara meneteskan sekikit demi
sedikit sainbil diaduk rata dengan tanah. Jadwal pelaksanaan
percobaan disajikan pada Tabel 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 4, disajikan bobot kering (BK) tanaman
padi, kedelai dan kacang hijau, yang dipanen masing-
masing pada umur 47, 45, dan 40 hari setelah tanam. Pada
seri tanam padi, pengaruh pemupukan P, dengan FA atau
dengan TSP, tidak sama dalam meningkatkan BK tanaman
terutama pemupukan dengan FA-3 dan dan FA-4
dibandingkan dengan kontrol (8,80 g/pot). Pada umumnya
BK tanaman padi gogo yang diberi FA maupun TSP atau
gabungan keduanya lnenunjukkan nilai yang lebih tinggi
daripada kontrol. Perbedaan yang nyata terhadap kontrol
hanya ditemukan pada beberapa perlakuan. Hal yang sama
ditemukan untuk kedelai dan kacang hijau. Berdasarkan
data BK padi gogo ini dapat diketahui bahwa pada FA-1
dan FA-2 memberikan P yang lebih tersedia digunakan padi
gogo dibanding FA-3 dan FA-4. Peningkatan BK hanya
ditemukan pada pemupukan menggunakan FA-1
(MAIDAH-1 = 11,25 g) dan FA-2 (MAIDAH-2 = 11,08 g)
dan TSP-b = 10,37 g yang berbeda nyata dengan BK kontrol,
sedangkan pemupukan dengan FA-3 (Lamongan = 9,49 g),
FA-4 (Bojonegoro = 9,53 g) serta dengan TSP-a (10 kg P/
ha = 8,67 g) walaupun tidak berbeda nyata dengan kontrol,
tetapi untuk FA-3 dan FA-4 nilai BK masih di atas nilai
kontrol. Peningkatan takaran pupuk P juga tidak semua

pupuk melihatkan pengaruh nyata. Keadaan ini dapat
dijelaskan dengan hasil analisis nilai P-tanah (Tabel 1), yang
menunjukkan bahwa kandungan P-tanah termasuk moderat
(7), sehingga masih cukup tersedia untuk dapat digunakan
tanainan.
Pada seri kedelai dan kacang hijau tampak bahwa antar jenis
FA yang digunakan sudah tidak berbeda kemampuannya
untuk meningkatkan BK tanaman, dan juga tidak tampak
peibedaan anlara FA denganTSP. Mungkin untuk tanatnan
kedelai P-tersedia dari FA atau TSP secara sendiri-sendiri
maupun gabungan adalah lebih banyak daripada tanaman
padi gogo. Hal ini diduga karena selain FA, TSP atau FA +
TSP yang digunakan oleh kedelai masih ada P-tersedia dari
FA, TSP atau FA + TSP yang diberikan pada tanaman
sebelumnya. Berat bahan kering tanaman yang dihasilkan
dari perlakuan pemupukan P baik dalain bentuk FA atau
TSP meningkat sangat nyata hampir mencapai tiga kali lipat
jika dibandingkan dengan tanaman kontrol.
(BK tanaman kontrol = 3,17 g, kacang hijau 1,90 g).
Sedangkan pemupukan antar FA, tidak begitu jelas
perbedaannya. Peningkatan BK ini dimungkinkan karena
tersedianya hara dalam tanah yang bisa diambil tanaman.
Khusus hara P, dapat diprediksi baliwa dengan dua-tiga kali
pemupukan P, maka mungkin sudah mulai cukup tersedia
untuk tanaman berikutnya.

Hasil analisis kadar (%) P-total dan serapan P
tanainan disajikan pada Tabel 5. Pada tanaman padi terdapat
perbedaan kadar P-total antara tanaman yang tidak dipupuk
dengan yang dipupuk P. Pemupukan P, dapat meninggikan
kadar P-total tanaman (0,213 % - 0,257 %) dibanding
dengan kadar P tanaman kontrol (0,189 %). Bila dilihat
pada serapan P-tanaman, secara umum pemupukan P akan
meningkatkan serapan P-tanaman dan berbeda nyata
dibanding dengan serapan P tanaman kontrol.

Kadar P-total tanaman kedelai dan kacang hijau
juga dipengaruhi oleh pemupukan P. Kadar P tanaman
kontrol (kedelai = 0,201 %, kacang hijau 0,170 %). Apabila
mendapat pemupukan P baik dalam bentuk FA atau TSP
atau gabungan keduanya akan meningkat (kedelai antara
0,205 % sampai 0,259 %, kacang hijau antara 0,212 hingga
0,252 %). Hal yang serupa ditemukan juga pada serapan P-
tanainan pada kedelai atau kacang hijau. Serapan P-tanaman
yang tidak dipupuk P (kedelai = 6,401 P/pot), kacang hijau
= 3,343 mg P/pot). Sedangkan pada tanamanyang dipupuk
P dalam bentuk FA atau TSP ataupun gabungan keduanya
akan meningkat dan berbeda nyata dengan kontrol (kedelai
antara 16,110 mg P sampai 27,499 mg P dan kacang hijau
antara 8,742 hingga 14,524 mg P untuk setiap pot).
Peningkatan takaran P karena pemberian FA, tidak
mempengaruhi kadar P-total, tetapi serapan P-tanaman,
terutama seri tanam kacang hijau dapat menaikkan serapan
P-total sejalan dengan meningkatnya bobot kering tanaman.

Seperti yang telah diungkapkan pada bahan dan
metode, radioisotop 32P diberikan ke dalam tanah sebelum
pemupukan dan dilakukan 1-2 minggu sebelum tanam. Hal
ini untuk mencapai keadaan keseimbangan bagi 32P di
dalain tanah, dan agar 32P tercampur sehomogen tnungkin
dengan tanah. ZAPATA dan AXMANN (6),
mengasumsikan bahwa pada tanaman yang tidak dipupuk
FA, TSP atau gabungan keduanya, sumber P hanyalah P-
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tanah yang sudah ditandai dengan 32P. Sedangkan tanaman
yang dipupuk P, sumber P adalah dari P-tanah yang sudah
ditandai dan P-pupuk. Ini berarti pada tanatnan yang
dipupuk P, siunber P-tanah yang sudah ditandai akan
terencerkan, sehingga penyerapan P-tanah bertanda 32P
menjadi lebih rendah daripada tanaman yang tidak dipupuk
P. Ini akan terlihat dengan lebih tingginya kandungan 32P
dalam tanaman yang tidak dipupuk, yang dinyatakan dalam
cacahan per menit (cpm) dibanding dengan tanaman yang
menerima pupuk P. Data mengenai cacahan ini disajikan
pada Tabel 6.

Berdasarkan data cpin yang diperoleh, persentase
P-berasal dari FA atau TSP dapat ditentukan. Pada seri
tanam padi, sumbangan P berasal dari FA-1, FA-2, FA-4,
dan TSP dalam tanaman berkisar antara 80,59 % - 89,38
%, sedangkan dari FA-3 (Lamongan) antara 39 % - 57 %.
Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan P untuk tanaman
yang diserap dari FA-3 lebih rendah dibanding dengan FA-
1, FA-2, FA-4 dan TSP. Pada seri tanam kedelai, sumbangan
P berasal dari pupuk FA dan +TSP berkisar antara 34,63 %
- 60,94 % dan dari TSP antara 65,79 % - 84,43 %. Pada
seri tanam kacang hijau, sumbangan P dari FA dan +TSP,
berkisar antara 26,84 % hingga 75,56 %. Pada seri tanam
kedelai dan kacang hijau, tampak bahwa peningkatan
peinberian takaran P akan meningkatkan sumbangan P yang
berasal dari pupuk dalam tanaman. Hal ini menunjukkan
bahwa bertambahnya kandungan P-pupuk dalam tanaman
yang disebabkan oleh residu pemupukan tanaman
sebelumnya tetapi tidak tersedia untuk tanaman berikutnya.
Atau mungkin juga P berasal dari pupuk yangbaru diberikan
(FA atau TSP) lebih mudah tersedia untuk tanaman
dibandingkan P yang ada dalam tanah. Diduga P yang ada
dalam tanah terikat dalam bentuk senyawayang tidak dapat
diserap oleh tanaman.

Setelah diketahui sumbangan P berasal dari FA
atau TSP dalam tanaman, maka dapat dihitung serapan P
berasal dari FA atau TSP dalam tanaman. Pada Tabel 7
disajikan serapan P pupuk berasal dari FA ataupun TSP,
dan keefisienan penggunaannya oleh tanaman. Pada
umumnya serapan P berasal dari FA-1 dan FA-2 dan TSP-
b rata-rata lebih tinggi dari FA-3 dan FA-4 dan TSP-a, dalam
tanaman padi, kedelai, dan kacang hijau. Meningkatkan
takaran pempukan P, pada FA-3 dan FA-4 serta TSP, dapat
menaikkan serapan P dari pupiik dalam tanaman, sedangkan
pada FA-1 dan FA-2 tidak jelas pengaruhnya. Hal ini
menunjukkan bahwa ketersediaan hara P untuk tanaman
dalam bentuk FA-1 dan FA-2 dan TSP lebih baik dan stabil
dibanding dengan FA-3 dan FA-4. Baru pada seri tanam
kacang hijau terlihat balnva menambah takaran pemupukan
P, serapan P-pupuk dalam tanaman akan meningkat pula,
sedangkan pada pemupukan TSP, serapan P-pupuk malah
menurun. Ini menunjukkan residu pemupukan TSP lebih
tersedia dibanding FA.

Pada efisiensi penggunaan FAdan TSP, umumnya
memperlihatkan balivva menambah takaran pemupukan
akan menurunkan keefisienan penggunaan pupuk tersebut
oleh tanaman. Efisiensi penggunaan FA berkisar antara
0,44 % hingga 1,66 % pada padi, 0,26 % - 1,02 % oleh
kedelai, dan 0,17 - 0,55 oleh kacang hijau. Sedangkan
efisiensi penggunaan TSP jauh lebih tinggi dibanding FA,

pada tanaman padi antara 7,65 % -10,27 %, pada tanaman
kedelai 6,86 % - 12,08 % dan pada kacang hijau 0,59 % -
1,34 %.

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan yang dilakukan dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Fosfat Alam (FA) dapat digunakan sebagai sumber P

pada pola tanam padi - kedelai - kacang hijau, karena
produksi bahan kering (BK) yang dihasilkan meningkat
dibanding dengan tanaman kontrol (tanpa P). Pada seri
tanam padi, kenaikan BK belum merata. Akan tetapi
pada seri tanam kedelai dan kacang hijau, BK yang
dihasilkan dapat mencapai 3 kali dari tanaman kontrol
(kedelai = 3,17 g dan k hijau = 1,90 g).

2. Pemupukan dengan FA atau TSP, dapat meningkatkan
kadar (%) P-total tanaman padi, kedelai dan kacang
hijau. Kadar P-total padi, kedelai, kacang hijau sebelum
dipupuk P < 0,20 %, dan setelah dipupuk > 0,21 %.
Sedangkan serapan P-total, berpola sama dengan BK
tanaman, di mana pemupukan FA atau TSP akan
meningkatkan serapan P-total tanaman.

3. Sumbangan P berasal dari FA dalam tanaman padi (FA-
1,2, 4) dan TSP berkisar antara 80,6 % sampai 89,4 %,
sedangkan FA-3 lebih rendah yaitu 39 % - 54 %. Pada
seri tanam kedelai dan kacang hijau sumbangan P berasal
dari FA atau TSP antara 26,8 % hingga 84,4 %.
Umumnya menaikkan takaran P baik dalam bentuk FA
maupun TSP, akan menaikkan pula sumbangan P dari
FA atau TSP dalam tanaman. Serapan P berasal dari
FA atau TSP dalam tanaman polanya sama dengan
serapan P-total tanaman.

4. Efisiensi penggunaan FA pada seri tanam padi antara
0,44 % - 1,66 %, pada kedelai antara 0,26 % - 1,02 %
dan pada kacang hijau 0,15 % - 0,55 %, terlihat ada
pengaruh penambahan takaran pupuk P yang akan
menurunkan keefisienannya. Di samping itu pangaruh
sisa pemupukan dari tanaman sebelumnya, juga dapat
menurunkan keefisienan penggunaan pupuk P oleh
tanaman (padi > kedelai > kacang hijau).

DAFTAR PUSTAKA

1. COOK, P.J., BANERJEE, D.M., and SOUTHGATE,
P.N., The phosphorus resources of Asia and Oceania.
Phosphorus Requirements for Sustainable
Agriculture in Asia and Oceania, IRRI (1989) 89.

2. RASJID, H., SISWORO, E.L., dan SISWORO, W.H.,
"Penggunaan fosfat alam sebagai pupuk P pada
budidaya padi sawah", Ris. Pert. Ilmiah Aplikasi
Isotop dan Radiasi, 9 - 1 0 Januari 1996, PAIR,
BATAN, Jakarta (1996) 111.

3. RASJID, H., SISWORO, E.L., dan SISWORO, W.H.,
"Keefisienan fosfat alam sebagai pupuk P pada
tanaman jagung", Ris. Pert. Ilmiah Penelitian dan

57



Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Jsolop dan Radiasi, 1998 _

Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi PAIR,
BATAN, Jakarta, 18 - 19 Februari (1997) 95.

4. PROBET, M.E., Mineral Nutrition of Legumes on
Tropical and subtropical Soil, CSIRO, Australia
(1978) 169.

5. IAJEA, Standard Laboratory Method for Soil, Plant,
Fertilizer Material from Field Experiinent, 1AEA,
Vienna(1968).

6. ZAPATA, F., and AXMANN, H., "Use radiotracers (MP
or 32P) for the agronomic evaluation of phosphate
rock sources", Joint FAO/IAEA Division. Soil
fertility, Irrigation and Crop Production Section,
IAEA, Vienna (1994).

7. STAF PUSAT PENELITIAN TANAH, Term of
Reference. Survei Kapabilitas Tanah, Pusat
Penelitian Tanah, Dep. Pertanian (1983).

Tabel 1. Hasil analisis tanah percobaan (asal Batumerta)

pH (H2O)
(KCI)

C-organik
N-total
P-total Bray I

Pasir
Debu
Liat

(%)
(%)
(ppm)

(%)
(%)
(%)

5,20
4,20

1,92
0,15
15,20

19,17
43,15
37,68

Tabel 2. Perlakuan pemupukan P pada pola tanam padi - kedelai - kacang liijau

Perlakuan

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

FA-1
FA-2
FA-3
FA-4
TSP

Kode

Kontrol
FA-1 A
FA-IB
FA-1 C
FA-2 A
FA-2B
FA-2C
FA-3 A
FA-3B
FA-3C
FA-4A
FA-4B
FA-4C
TSP-a
TSP-b

: FA asal
: FA asal
: FA asal
: FA asal

Takaran pemupukan

F(FA) +
mg P/pot

0
1500
3000
1500
1500
3000
1500
1500
3000
1500
1500
3000
1500

-
-

PT MAIDAH (halus)
PT MAIDAH (kasar)

P(TSP)
mg P/pot

0
-
-

150
-
-

150
-
-

150

150
150
300

kadar P =
kadar P =

Lamongan (halus) kadar P
Bojonegoro (halus) kadar P =

: asal pasar (Gersik) kadar P

11,
11,
11,
11,
20,

P<ialam bentuk FA

P(FA)
setara kg P/ha

96
28
30
53
09

%
%
%
%
%

0
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100

-

(iinpor) A =
(impor) B =
(lokal) C =
(lokal)

dan TSP

+ P(TSP)
kg P/ha

0

-
10
-
-
10
-
-
10

-
10
10
20

100kgP/ha(FA)
200kgP/ha(FA)
110kgP/ha(FA)
10 kg P/ha (FA)
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Tabel 3. Jadwal pelaksanaan percobaan

Seri tanam Pemberian isotop Tanam Panen

Padi gogo varietas Danau Tempe
Kedelai varietas Tengger
K. Hijau varietas Camar

1 Agustus 1995
2Nopemberl995
20 Maret 1996

8 Agustus 1995
17Novemberl995
1 April 1996

25 September 1995
2Januari 1996
10 Mei 1996

Tabel 4. Bobot kering padi, kedelai dan kacang hijau dalam satu pola
tanam

Perlakuan
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

00

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BNT

KK

Sandi

Kontrol
FA-1 A
FA-IB
FA-1 C
FA-2A
FA-2B
FA-2C
FA-3 A
FA-3B
FA-3C
FA-4 A
FA-4B
FA-4C
TSP-a
TSP-b
5 %
1%
(%)

padi gogo
g/pot

8,80 a
12,04 d
11,07 cd
10,65 bc
11,15 cd
11,01 cd
11,10 cd
9,43 ab
9,49 ab

10,47 bc
9,36 ab

10,40 bc
8,85 a
8,67 a

10,37 bc
1,33
1,78
9,08

kedelai
g/pot

3,17 a
8,24 bcde
8,71 bcdef
9,93 cdefgh

10,92 gh
9,13 cdefg

10,17 defgh
8,10 bcd
9,15 cdefg

10,26 defgh
7,91 bc
6,84 b

10,36 efgh
11,59 h
10,43 fgh
2,17
2,92

16,95

kacang hijau
g/pot

1,90 a
4,51 bc
5,38 bcde
6,46 c
4,46 bc
5,22 bcde
4,49 bc
4,01 b
5,75 bcde
6,16 cde
4,45 bc
5,04 bcde
6,31 de
4,74 bcde
4,58 bcd
1,74
2,33

24,90

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda pada BNT 5 %.

Tabel 5. Kadar P-total dan Serapan P-total tanaman padi, kedelai dan kacang hijau dalam satu
pola tanam

Perlakuan
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
BNT

K K

Kode

Kontrol
FA-1 A
FA-IB
FA-IC
FA-2 A
FA-2B
FA-2C
FA-3 A
FA-3B
FA-3 C
FA-4 A
FA-4B
FA-4 C
TSP-a
TSP-b
5 %
1%
(%)

P-to
(%)

0,189
0,236
0,213
0,231
0,250
0,223
0,254
0,207
0,230
0,220
0,237
0,236
0,257
0,222
0,257
0,031
0,041
9,28

padi
Serapan P-to
(mg P/pot)

16,52
28,39
23,61
23,80
27,86
24,54
27,80
19,47
21,65
23,04
22,27
24,56
25,28
19,05
26,68
3,61
4,83
10,65

P-to
(%)

0,201
0,205
0,236
0,220
0,239
0,259
0,216
0,200
0,246
0,207
0,212
0,218
0,226
0,237
0,236
0,025
0,034
8,11

kedelai
Serapan P-to
(mg P/pot)

6,401
16,842
22,159
21,930
26,186
23,610
22,160
16,110
22,470
22,929
16,778
14,954
23,577
27,499
24,303
5,986
8,013
20,42

kacang hijau
P-to
(%)

0,170
0,212
0,228
0,214
0,243
0,252
0,206
0,214
0,212
0,213
0,221
0,223
0,222
0,249
0,239
0,041

tn
12,12

Serapan P-to
(mg P/pot)

3,434
9,799
12,239
14,524
10,950
13,185
8,994
8,742
12,173
13,645
9,953
11,105
13,840
11,652
10,933
3,996
5,347
25,40
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Tabel 6. Cacahan per menit (cpm) tiap mg P dan kadar P berasal dari pupuk dalam tanaman padi,
kedelai dan kacang hijau dalam satu pola tanain

Perlakuan
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
BNT

KK

Kode

Kontrol
FA-1 A
FA-1 B
FA-1 C
FA-2 A
FA-2B
FA-2C
FA-3 A
FA-3B
FA-3C
FA-4 A
FA-4B
FA-4C
TSP-a
TSP-b
5 %
1%
(%)

cpm

20770
3401
2789
2514
2205
2648
2566
8925
8277
3740
4508
3372
2592
4447
2878
1495
2002
20,76

padi
%P-bdFA/TSP

_

83,62
86,58
87,90
89,38
87,26
87,64
57,03
39,85
81,99
78,29
83,76
87,55
80,59
86,14
4,46
5,33
14,76

cpm

2473
1582
1152
1039
1034
956
975
1617
1373
1102
1584
1193
966
845
383
315
422
18,11

kedelai
%P-bdFA/TSP

_

36,03
53,42
58,00
51,17
61,32
60,59
34,63
44,48
55,45
35,84
51,73
60,94
65,79
84,43
11,12
14,88
14,32

kacang hijau
cpm %P-bdFA/TSP

18271
8572
5817
5197
4463
5582
7963
13361
7014
9568
12919
9537
9036
14039
15325
3121
4176
22,35

53,06
68,15
71,55
75,56
69,44
56,39
26,84
61,59
47,61
29,27
47,78
50,52
23,13
16,09
10,84
14,51
15,24

Tabel 7. Serapan P dari FA/TSP dan efisiensi penggunaan FA/TSP dalam tanaman padi, kedelai dan kacang hijau
dalam satu pola tanam

Perlakuan
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
BNT

KK

Kode

Kontrol
FA-1 A
FA-1 B
FA-1 C
FA-2 A
FA-2B
FA-2C
FA-3 A
FA-3 B
FA-3 C
FA-4 A
FA-4B
FA-4C
TSP-a
TSP-b
5 %
1%
(%)

padi
Serapan P-pupuk

(mg P/pot)

_

23,69
20,42
21,87
24,86
21,40
24,52
11,09
13,03
18,91
17,43
20,56
22,13
15,41
22,95
3,27
4,39
11,57

Efisiensi
(%)

•

1,58
0,68
1,33
1,66
0,72
1,48
0,74
0,44
1,14
1,17
0,44
1,34
10,27
7,65
0,38
0,51
11,95

kedelai
Serapan P-pupuk

(mg P/pot)

_

6,22
11,82
12,50
15,31
14,44
13,59
5,71
10,02
12,46
6,05
7,69
14,58
18,11
20,59
4,28
5,72

24,78

Efisiensi
(%)

_

0,41
0,39
0,76
1,02
0,48
0,82
0,38
0,34
0,75
0,40
0,26
0,88
12,08
6,86
0,75
1,01

28,61

kacang hijau
Serapan P-pupuk

(mg P/pot)

_

5,50
8,40
10,40
8,22
9,27
5,07
2,23
7,55
6,45
2,83
5,00
7,39
2,72
1,78
2,96
3,96

34,98

Efisiensi
(%)

-
0,37
0,28
0,63
0,55
0,31
0,31
0,15
0,25
0,39
0,19
0,17
0,45
1,34
0,59
0,19
0,26
31,83
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DISKUSI

A.M. RIYANTI S.

Apa alasan Anda menggunakan tanah PMK untuk
percobaan ini, mengapa misalnya tidak menggunakan tanah
yang ada di PAIR supaya percobaan bisa menghematbiaya.

HAVID RASJID

Tanah PMK, adalah salah satu tanah marginal
dimana bereaksi masain dengan fiksasi P kuat, sehingga
mengurangi ketersediaan P untuk tanam, maka dengan latar
belakang tersebut dipakai tanah jenis tanah PMK.

M. MITROSUHARDJO

Pemupukan dengan fosfat alam dapat menaikan
produksi bahan kering tanainan kedelai dan kacang hijau
sampai mencapai 3 kali dari kontrol, sedangkan efisiensi
fosfat alam hanya berkisar antara 0, 15 % sampai 1,66 %.
Mengapa deinikian, juga prospek manfaat fosfat alain dalam
pemupukan ?

HAVID RASJID

1. Pada penelitian ini, efisiensi dihitung dengan cara
jumlah P yang berasal dari pupuk (FA) dalatn tanaman
dibagi yang diberikan (disini 100-200 kg P/ha,
sedangkan TSP/ hanya 10-20 kg P/lia), sehinga relatif
rendah.

2. Prospek manfaat FA cukup baik apalagi dalam kondisi
sekarang untuk memperoleh pupuk P buatan (TSP. Sp-
36) akan membutuhkan biaya tinggi.

SUCIRAHAYU

Pemupukan dengan FA dapat menaikan produksi
bahan kering tanaman dan serapan total dan FA yang Anda
gunakan ada 4 macam, yaitu 2 macam FA import dan 2
macam FA lokal. Paianj situasi krisis moneter yang tnelanda
negara kita, dimainja kita; harus mengurangi pemakaian
bahan import dan menggaii /peningkatan bahan lokal.
1. Mengapa Anda jtidak membandingkan mana FA yang

lebih baik apakah FA import atau FA lokal ?
2. Apabila FA iiMport memberikan hasil yang lebih baik,

barangkali perlu dicari lagi FA lokal yang lain, sehingga
nanti kita tidak tergantung pada FA import lagi ?

HAVID RASJID

1. Tiap FA diungkapkan hasilnya, diketahui bahwa FAl,
dan F2 (import) lebih baik dibandingkan FA3 dan F4
akan tersebar secara uji statis tidak berbeda terutama
hasil dari tanaman sari kedelai dan kacang hijau.

2. Usaha untuk menggunakan FA (lokal) yang lain telah
masuk dalam perogram penelitian kami yang akan
datang.
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ABSTRAK

KONTRIBUSI PANGKASAN Gliricldia sepium TERHADAP PRODUKSI DAN SERAPAN N
JAGUNG MANIS DITANAH ULTISOL. Sebuah percobaan lapang telah dilakukan di lahan kering Kebun percobaan
di Puchong , milik Fakultas Pertanian, UPM dengan tujuan untuk mempelajari kontribusi pangkasan pohon "hedge
row" Gliricidia sepiunt terhadap produksi dan ketersediaan N bagi tanaman jagung manis di tanah Ultisol. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 ulangan. Delapan perlakuan yang
dicobakan : (Pl) "hedge row" Gliricidia sepitim (GS), pangkasan diambil tidak diberikan ke dalatn petak; (P2)
"hedge row" GS dan pangkasannya diberikan ke dalam petak; (P3) "hedge row" GS, + akar, dan pangkasan diambil;
(P4) "hedge row" GS, + akar, dan pangkasan diberikan; (P5) kontrol; (P6) tanpa "hedge row" tetapi diberi pangkasan
GS; (P7) tanpa "hedge row", + akar, dan tanpa diberi pangkasan GS; (P8) Tanpa "hedge row" tanpa akar dan tanpa
pangkasan GS. Amonium sulfat bertanda 15N yang memiliki 10,1% atom 15N diaplikasikan pada semua petak mikro
dari semua perlakuan dalam percobaan ini dengan takaran 20 kg N/ha. Aplikasi I5N digunakan untuk mempelajari
kontribusi pangkasan Gliricidia sepium terhadap ketersediaan N dalam tanah ultisol. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa pangkasan Gliricidia sepium memberikan kontribusi terhadap ketersediaan N tanah bagi tanaman jagung
tnanis antara 23,1 - 59,1% dari N tanah tersedia tanpa pemberian pangkasan dan kontribusinya semakin meningkat
dengan adanya bahan organik lain yang lebih sukar terdekomposisi seperti akar yang ada di dalam tanah. Serapan N-
total dalam tanamaii jagung manis tertinggi terjadi pada perlakuan (P4), yaitu pemberian pangkasan Gliricidia yang
disertai dengan adanya sisa-sisa akar dalam tanah, yaitu sebesar 106,61 kg N/ha.

ABSTRACT

CONTRIBUTION OF THE PRUNING OF Gliricidia sepium ON PRODUCTION AND N UPTAKE
BY SWEET CORN IN ULTISOL. An upland field experiment has been conducted in Puchong Farm Experimental
Station belonging to Agriculture Faculty, UPM to study contribution of the Gliricidia sepium pruning on sweet corn
production and N availability in Ultisol. Randotnized Complete Block Design with 4 replications was used in this
experiment. Eight treatments tested were : (Pl) hedge row of Gliricidia sepium (GS), without pruning application;
(P2) hedge row GS with pruning application; (P3) hedge row GS, with root residue and without pruning application;
(P4) hedge row GS, with root residue and pruning application; (P5) without hedge row, root residue and pruning
applicatton (Control treatment); (P6) without hedge row, with pruning application; (P7) without hedge row, with root
residue, and without pruning application; and (P8) without hedge row, with root residue and pruning application. The
contribution of pruning on the N availability in ultisol was studied by I5N isotope technique. 15N labeled ammonium
sulphate with 10.1% I5N atom was applied to all microplots at 20 kg N/ha. Results obtained in this experiment
showed that the contribution oiGliricidia sepium pruning on the N availability in soil ranges from 23.1 - 59.1% by the
control treatment and this contribution increased by the present of root residue in soil. The highest total N-uptake was
106.61 kg N/ha obtained by treatment (P8).

PENDAHULUAN

Pada lahan kering, terutama yang meiniliki
topografi miring atau bergelombang, permasalahan yang
berhubungan dengan produktivitas tanah sangat ditentukan
oleh adanya bahan organik. Bahan organik selain
merupakan sumber hara bagi tanainan yang tersedia setelah
terjadinya proses mineralisasi juga merupakan bahan yang
penting dalam konservasi tanah. Proses agregasi tanah
saiigat ditentukan oleh bahan organik sehingga tanah tidak
mudah terkikis. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh
terhadap penurunan produktivitas tanah di lahan kering
adalah kehilangan lapisan tanah oleh adanya sistem
budidaya, terutama pengolahan tanah yang tidak benar (1).

Penanaman pohon "hedge row" (lorong tanaman)
pada lalian yang miring sangat banyak memberi keuntungan
baik dari segi konservasi tanah maupun kesuburan tanah.
Batang pokok dari pohon yang umumnya leguin, berdiri
kokoh, bermanfaat untuk menahan erosi dan pangkasan
daun yang diberikan ke tanah memberikan sumbangan hara
terutama N dan bahan organik yang sangat tinggi. Pohon
Gliricidia sepium banyak digunakan sebagai "hedge row"
di lahan kering karena pohon ini termasuk legum yang
efektif mengikat N dari udara dan tahan kekeringan.
Menurut SITOMPUL dkk (2) pangkasan pohon Gliricidia
sepium mengandung N yang tinggi, yaitu berkisar 4 - 5%
dan mempunyai perbandingan C/N yang rendah. Di dalam
tanah pangkasan ini sangat cepat mengalami proses
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dekomposisi dan mineralisasi. Kecepatan mineralisasi N
bahan organik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
faktor yang penting adalah kandungan N bahan organik
dan perbandingan C/N (3). Selain itu kandungan lignin dan
polifenol juga berperan dalam menentukan kecepatan
mineralisasi bahan organik. Bahan organik yang
mengandung konsentrasi lignin dan polifenol yang tinggi
dapat menyebabkan proses mineralisasi N terhambat
kecepatannya (4, 5).

Ultisol adalah tanah yang mempunyai banyak
permasalahan dari segi kesuburan tanah. Secara umum
tanah yang tennasuk ultisol ini dicirikan dengan miskin
unsur hara N, P, K, Ca, Mg, Cu dan Zn. Kandungan Al, Fe
dan Mn cukup tinggi sehingga sering dapat tneracun
tanaman sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman kurang
baik (6). Kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa pada
tanah ini sangat rendali. Ini semua merupakan kendalayang
dihadapi dalam budidaya di tanah ultisol. Salah satu cara
untuk mengatasi permasalalian ini adalali dengan pemberian
bahan organik antara lain dalam bentuk pangkasan pohon
"hedge row" Gliricidia sepium.

Kandungan N bahan organik dan perbandingan
C/N mempunyai pengaruh yang berbalikan dengan
kandungan lignin dan polifenol dalam niempengaruhi
proses mineralisasi N bahan organik. Berdasarkan hal ini,
diduga bahwa dengan mengkombinasikan pangkasan
Gliricidia sepium dengan residu akar-akar pohon di dalam
tanah dapat memperbaiki tingkat sinkronisasi antara
pelepasan dengan saat tanaman inembutuhkan N sehingga
serapan N oleh tanaman dapat ditingkatkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari
pengaruh pemberian pangkasan Gliricidia sepium dan
residu akar pohon terhadap produksi dan serapan N
tanaman jagung manis di tanah ultisol.

Pada setiap petak ditanam jagung sebanyak 5 baris
mengikuti arah baris pohon "hedge row" dengan jarak
antarbaris 0,75m dan jarak tanaman dalatn baris 0,25m.

Takaran pupuk P dan K masing-masing adalah 100
kg/ha yang diberikan sebagai pupuk dasar pada saat tanam.
Sebelum pengolahan tanah dilakukan pengapuran dengan
takaran 1 ton/ha/tahun dan diinkubasikan selama 2 minggu.
Pupuk N diberikan dalam bentuk pangkasan Gliricidia
sepium untuk perlakuan yang mendapatkan pangkasan
Glincidia dan dalain bentuk urea untuk perlakuan lainnya
masing-masing dengan takaran 160 kg N/ha.

Pangkasan Gliricidia sepium ("pruning") diberikan
2 kali, yaitu masing-masing pada saat 3 dan 6 minggu
setelah tanam. Pangkasan pertama diberikan di samping
salah satu baris tanaman jagung, dan pangkasan kedua
diberikan pada sisi yang lain. Bersamaan dengan pemberian
pangkasan tersebut dilakukan juga penyiangan dan
pembumbunan sehingga pangkasan tersebut langsung dapat
tertutup dengan tanah.

Untuk mempelajari kontribusi N dari pangkasan/
bahan organik yang diberikan digunakan isotop "N, yaitu
dalam bentuk (15NH4)2SO4 (Amoniutn sulfat) yang memiliki
10,1% atom 1SN. Semua petak percobaan menerima
amonium sulfat bertanda I5N dalam jumlah yang sama yaitu
20 kgN/ha. Amonium sulfat bertanda "N hanya
diaplikasikan pada tanaman jagung pada baris ketiga
(ditengah-tengah sepanjang 2 m) sebagai petak isotop.

Untuk meinperoleh parameter kontribusi
pangkasan Gliricidia sepium pada tanah ultisol ini
diiakukan pengamatan terhadap bobot segar dan kering
tanatnan jagung manis serta ketersediaan N dalatn tanah
yang dinyatakan dalain Nilai A. N-total dalam contoh
dianalisis dengan nielode Kjeldahl dan ISN dianalisis dengan
NOI-6PC (7).

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan di lahan kering Kebun
Percobaan Puchong milik Fakultas Pertanian, Universiti
Pertanian Malaysia pada MP 1996. Keadaan lahan di lokasi
yaiig digunakan adalah bergelombang (undulating) dan jenis
tanahnya tennasuk Typic Paleudult. Suhu udara di lokasi
ini berkisar antara 20 dan 36°C dan kelembapan udara relatif
93%. Rancangan percobaan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 ulangan.
Delapan perlakuan yang dicobakan disajikan pada Tabel 1.

Sistem pertanaman Wanatani dengan
mempergunakan "hedge row" pohon Gliricidia sepium yang
ditanam dengan jarak tanam 0,5m dalam baris dan
mempunyai tanaman utama jagung manis varietas Mas
Madu diteliti pada lahan tersebut di atas. Yang dimaksudkan
pada perlakuan-perlakuan yang menggunakan akar pohon
(no. P3, P4, P7, dan P8) adalah sebelum penanaman
tanaman utaina (jagung) pada petak diantara dua larikan
pohon "hedge row" ditanam pohon yang setelah umur 1-2
tahun dipotong pada pangkal batangnya kemudian dioles
dengan herbisida untuk meinatikan pangkal batang dan akar
yang ditinggalkan dalam tanah. Selanjutnya tanah dalam
petak tersebut diolah untuk ditanami tanainan jagung manis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Serapan N-total oleh Tanaman Jagung. Serapan
N-total dalam tongkol, stover, dan tanainan jagung manis
yang dipengaruhi oleh pemberian pangkasan Glihcidia
sepium pada tanah ultisol disajikan padaTabel 2. Dari tabel
ini dapat dilihat bahwa serapan N-total dalam tongkol,
stover, dan tanaman jagung secara statistik berbeda nyata
antarperlakuan yang dicobakan. Serapan N-total dalam
tongkol, stover, dan tanaman jagung yang paling tinggi
diperoleh pada perlakuan pemberian pangkasan Gliricidia
sepium pada lahan dengan residu akar pohon (P4) dan yang
paling rendah diperoleh pada perlakuan hanya dengan residu
akar pohon tanpa pemberian pangkasan (P7). Tingginya
serapan N-total dalam tanaman jagung pada perlakuan (P4)
disebabkan karena pada perlakuan ini pangkasan Gliricidia
sepivm bersinkronisasi dengan residu akar pohon dalam
tanah. Pangkasan Gliricidia sepium yang mempunyai
kandungan N tinggi dan perbandingan C/N rendah akan
terdekomposisi dan termineralisasi dalam waktu singkat.
Sebaliknya residu akar pohon yang terdapat dalam tanah
mengalami proses dekomposisi dan mineralisasi N pada
kecepatan lebih rendah tetapi berlangsung dalam waktu yang
relatif lama, sehingga kontribusi N nya walau lebih rendah
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tetapi berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Dengan
perkataan lain karena adanya sinkronisasi ini pelepasan N
dalam proses mineralisasi yang merupakan sumber N
tersedia pada saat taiiaman membutuhkan menjadi tinggi.
Sebaliknya yang terjadi pada perlakuan (P7), dalam tanah
hanya terdapat residu akar yang relatif mengandung N
rendah dan konsentrasi lignin yang tinggi mengakibatkan
proses mineralisasi N berlangsung dengan kecepatan sangat
rendali. Menurut HANDAYANTO dkk (8) campuranbalian
organik yang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas
rendah dapat memperbaiki tingkat sinkronisasi antara
pelepasan N dengan saat tanaman membutuhkannya.

Dibandingkan dengan kontrol (P5), perlakuan (P7)
tidak menunjukkan adanya beda nyata dalam hal serapan
N-total tanaman jagung, bahkan perlakuan kontrol
menunjukkan adanya serapan N-total sedikit lebih tinggi
daripada perlakuan (P7). Ini menunjukkan bahwa pada
pferlakuan (P7), di dalam taiiali terjadi persaingan kebutuhan
N ahtara tanaman dengan jasad renik di dalam tanah.

Nilai-A dalam Tanah dan Kontribusi Pangkasan
Gliricidia sepiunt terhadap Kctcrsediaan N. Ketersediaan
N dalam tanah yang diungkapkan dalam bentuk nilai-A
merupakan nilai relatif ketersediaan N bagi tanaman yang
dinyatakan dalam satuan kg N/ha setara unit amonium
sulfat. Pada Tabel 3 disajikan nilai-A dalam tanah ultisol
yang dipengaruhi oleh pemberian pangkasan Gliricidia
sepium dan kontribusi pangkasan Gliricidia sepium terhadap
ketersediaan N dalam tanah. Dari Tabel 3 dapat dilihat
bahwa perlakuan (P8) memberikan nilai-A paling tinggi,
yaitu sebesar 126,07 kg N/ha setara unit amonium sulfat
dan ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan (P4) yaitu
104,12 kgN/ha.

Kontribusi pangkasan Gliricidia sepium terhadap
ketersediaan N dalam tanah dapat dihitung dari
penguranagn nilai- A dari setiap perlakuan dengan perlakuan
kontrol (P5) yang dinyatakan dalam kg N/ha atau dalam
%. Dari tabel ini dapat dilihatbahwa kombinasi pangkasan
Gliricidia sepium dengan residu akar yang terdapat dalam
tanah raemberikan kontribusi paling tinggi, yaitu 46,84 kg
N/haatau 59,1%. Tingginyakontribusi ini dapatditerangkan
sebagai berikut. Pangkasan Gliricidia sepium yang sangat
cepat termineralisasi, membebaskan N dalam jumlah yang
besar pada waktu yang relatif pendek. Oleh karena di dalam
tanah terdapat residu akar dan banyak jasad renik yang
sedang mengadakan perbanyakan dibutuhkan N dari
sekelilingnya. Nitrogen yang dilepaskan proses mineralisasi
pangkasan Gliricidia tersebut sebagian diserap oleh tanaman
dan sebagian lainnya dimanfaatkan oleh jasad renik tersebut
uiituk sementara waktu (proses imobilisasi) (9). Pemanfaatan
N oleh jasad renik bersifat sementara karena pada suatu
saat jasad renik ini akan segera mati dan tennineralisasi
sehingga unsur N ini dilepaskan kembali dan dimanfaatkan
oleh tanaman jagung. Dengan demikian unsur N hasil
mineralisasi pangkasan Gliricidia sepium dapat
dimanfaatkan secara efektif. Nilai-A pada perlakuan (P3)
dan (P7) lebih rendali daripada kontrol sehingga
kontribusinya negatif. Ini menunjukkan bahwa residu akar
yang terdapat dalam tanah tidak memberikan kontribusi
terhadap ketersediaan N dalam tanah, karena akar
mengandung konsentrasi lignin yang tinggi.

Produksi Tanaman Jagung Manis. Produksi
tanaman jagung manis yang dinyatakan dalam bobot segar
tongkol, stover, dan tanaman disajikan pada Tabel 4. Dari
tabel ini dapat dilihat bahwa bobot segar tongkol, stover
dan tanaman jagung inanis paling tinggi diperoleh pada
perlakuan (P4). Secara statistik bobot segar tanamanjagung
padaperlakuan (P4) berbeda nyata dengan kontrol. Produksi
jagung manis pada perlakuan (P4) meningkat sekitar 65%
dibandingkan dengan kontrol. Tingginya produksi pada
perlakuan (P4) disebabkan oleli adanya serapan N yang
tinggi sebagai akibat dari meningkatnya ketersediaan N
dalam tanah oleh adanya kontribusi dari pangkasan
Gliricidia sepium yang berinteraksi dengan residu akar
pohonyang terdapat di dalam tanah. Tanah ultisol, menurut
SOEPARDI (6) memiliki ciri khas miskin akan unsur hara
khususnya N, maka adanya kontribusi N dari pangkasan
Gliricidia sepium memberikan tanggapan yang nyata berupa
peningkatan produksi tanaman jagung manis.

KESIMPULAN

Dari data hasil penelitian yang telah diperoleh
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Serapan N-total tanainanjagung manis pada tanah ultisol

meningkat oleh adanya pemberian pangkasan Glihcidia
sepium. Kontribusi pangkasan Gliricidia sepium
terhadap serapan N-total tanaman jagung manis
meningkat oleh adanya interaksi dengan residu akar
pohon yang terdapat di dalam tanah.

2. Ketersediaan N dalam tanah ultisol yang dinyatakan
dengan nilai-A meningkat oleh adanya pemberian
pangkasan Gliricidia sepium. Kontribusi pangkasan
Gliricidia sepium terhadap ketersediaan N dalam tanah
ini paling tinggi sebesar 59,1%, diperoleh dengan residu
tersedianya akar pohon yang terdapat dalam tanah.

3. Produksi jagung manis yang dinyatakan dalam bobot
segar juga meningkat oleh adanya pemberian pangkasan
Gliricidia sepium.
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Tabel 1. Kode dan keterangan perlakuan yang digunakan
dalam percobaan

Tabel 2. Serapan N-total dalain tongkol, stover dan
tanaman jagung manis yang dipengaruhi oleh
pemberian pangkasan Gliricidia sepiunt (kg/ha)

No. Kode
Perlakuan

Keterangan perlakuan

Pl.

P2.

P3.

P4.

P5.

P6.

P7.

P8.

Lahan ditanaini Gliricidia sepium, pangkasan
tidak diberikan ke dalain petak, tanpa residu
akar pohon

Lahan ditanami Gliricidia sepium dan
pangkasan diberikan ke dalam petak, tanpa
residu akar pohon

Lahan ditanami Gliricidia sepium, dengan
residu akar pohon, pangkasan tidak diberikan
ke dalam petak

Lahan ditanami Gliricidia sepium, dengan
residu akar pohon, pangkasan diberikan ke
dalam petak

Lahan tanpa Gliricidia sepium, tanpa residu
akar pohon dan tanpa pemberian pangkasan
(kontrol)

Lahan tanpa Gliricidia sepium tetapi dalam
petak diberikan pangkasan Gliricidia, tanpa
residu akar pohon

Lahan tanpa Gliricidia sepium, tanpa
pemberian pangkasan dalam petak tetapi
dengan residu akar pohon

Lahan tanpa Gliricidia sepium, tetapi dalam
petak diberikan pangkasan Gliricidia, dengan
residu akar pohon

Perlakuan

Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

BNT
KK (%)

Buah

23,10
17,65
13,30
23,86
17,33
22,65
11,73
21,19

9,2
48

Serapan N-total

Stover

76,85
60,66
49,83
84,76
43,50
45,85
40.31
43,53

27,27
34

(kg/ha)

Tanaman

99,95
78,31
83,12
106,61
80,82
68,50
52,04
64,72

37,32
34

Tabel 3. Nilai A tanah Ultisol dan kontribusi pangkasan
Gliricidia sepium terhadap ketersediaan N pada
Tanah Ultisol (kg N/ha setara Amoniuin sulfat)

Perlakuan

Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

BNT
KK (%)

Nilai A

88,87
117,02
57,79
104,12
79.23
97,52
63,17
126,07

31,38
23

Kontribusi

kg N/ha

9,64
37,79

-
24,89

0
18,29

.
46,84

%

12,2
47,7

-
31,4

0
23,1

.
59,1
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Tabel 4. Bobot segar tongkol, stover dan tanainan jagung
manis yang dipengaruhi oleh peinberian
pangkasan Gliricidia sepium (kg/ha)

Perlakuan

Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

BNT
KK (%)

Buah

7784
6636
4805
8676
5797
6972
4164
6629

3300
35

Bobot segar (kg/ha)

Stover

10977
8913
6707
11774
6610
7167
5647
6850

3383
29

Tanaman

18761
15549
11512
20460
12408
12939
9812
13478

6469
31

DISKUSI

MUGIONO

Apakah pemberian pengkasan Gliricidia sepium
pada tanainan jagung manisjuga mempunyai pengaruh yang
sama terhadap jenis /varietas jagung yang lain seperti jagung
hibrida ?

HARYANYO

Sama, karena disini jagung manis hanya sebagai
indikator untuk mengukur parameter serapan N, produksi
dan ketersediaan N dalam tanah.

perlu dilakukan yang hal ini dapat dikerjasamai dengan
peneliti dari pasca panen.

SUCI RAHAYU

Apakah Gliricidia sepium terdapat dan mudah
didapat di Indonesia ?

HARYANTO

Pohon Gliricidia sepium sangat banyak di
Indonesia ?

SRI HARTI SYAUKAT

Apakah dilakukan pengamatan terhadap bernas,
biji jagung manis ini, karena barangkali jumlah N yang di
dapat dari pangkasan Gliricidia Sp dan akar tersebut akan
meningkatkan produksi yang mengarah kepada pennintaan
Pyang seimbang, sehingga mutujagung maiiis akan menjadi
lebih baik. Bagaimana pengaruhnya terhadap hasil panen
yang dikonsumsi segar, seperti besar tongkol jagung,
kepadatan isi, dan rasa manisnya ?

HARYANTO

Kami tidak melakukan analisis/uji terhadap apa
yang Anda sebutkan dimana uji tersebut, adalah mengarah
kepada kualitas jagiing manis. Kami kira hal ini memang

M. MITROSUHARDJO

Aplikasi pangkasan dilakukan pada tanaman
jagung manis secara ditebarkan di atas permukaan tanah
atau ditimbuii tanah. Kalau ditebarkan apakah sudah di
perhitungkan penganih suhu dan hujan terhadap kecepatan
mineralisasi. Sedangkan kalau ditimbun tanah apakah sudah
dipertimbangkan pengaruh imobilisasi hara ?

HARYANTO

Ditiinbun, yaitu dilakukan pada 3 minggu dan 6
minggu setelah tanam. Pangkasan Gliricidia sepium ini
ditimbun sebelah kanan dan kiri baris tanaman jagung
bersamaan dengan waktu penyiangan. Hal ini dilakukan
karena pengkasan Gliricidia sepium termineralisasi sangat
cepat.
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ISMIYATISUTARTO HARYANTO

Dari hasil peneletian Anda diperoleh bahwa Kami tidak melakukan pengukuran/analisis
perlakuan P4 memberikan serapan N total tertinggi pada kandungan gula atau kadar TSS. Penelitian kami lebih
tanaman jagung manis. Bagaiinana pengaruh perlakuan ini mengarah tentang dinamika N dari pangkasan Gliricidia
terhadap produksi / hasil dan kandungan gula atau kadar sepium dalam tanah. Uji/analisis ini perlu diiakukan untuk
TSS. Apakah ada peningkatan ? melihat kualitas jagung manis.
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MENENTUKAN KEMAMPUAN FIKSASI N2 LEGUM POHON
DENGAN METODE 15N _ .

Johannis Wemay*, Sriharti Syaukat*, dan Elsje L Sisworo*

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
ID0000151

ABSTRAK

KEMAMPUAN FIKSASI N2 LEGUM POHON DENGAN METODE 1SN. Telah dilakukan satu
percobaan lapang lanjutan untuk menentukan kemampuan fiksasi N2-udara berbagai legum pohon. Percobaan ini
merupakan percobaan lanjutan yang dirancang menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 uiangan. Setiap ulangan
ditanami 100 pohon leguni dan non legum. Petak isotop, petak ditnana 15N digunakan ditanami dengan 18 pohon
legum dan 18 pohon non legutn. Jarak tanam yang digunakan adalah Im x lm. Untuk menghitung kemampuan flksasi
N2-udara setiap legum pohon dan tanaman standar (Eucalypthus albd) menerima 15N dalatn bentuk Amonium sulfat
(AS) dengan persen atom 10,12 sebanyak 12,52g yang diaplikasi tiga kali 11 bulan yang lalu. Data yang diperoleh
menunjukkan bahwa persentase N-berasal dari fiksasi (%N-bdF) legum pohon cukup tinggi. Legum pohon pemfiksasi
N2-udara dimaksud berturut-turut adalah Leucaena leucocephala, Acacia mangium, Caliandra tetragona, Flemengia
congesta dan Giiricidia sepium, dengan persentase fiksasi-N2-udara antara 62,31% dan 90,68%.

ABSTRACT

DETERMINATION OF N2-FKATION ABILITY OF LEGUME TREES USING THE ISN METHOD
A sequence field experiment has been conducted for determinating the capability of N2-fixation by several legume
trees. The experiment was designed using a randoinize design with 4 replicates. Each replicate was planted with 100
legume trees and 100 non legume trees. The isotope plot, where 15N was applied, was planted with 18 legume trees
and 18 non legume trees. The planting distance was lm x lm. For the calculation of N2-fixation each legume and
standard tree (Eucatypllnis alba) was applied with 12.52g in the form of ammonium sulfate with 10.12% 15N. The 15N
AS was applied in three splits 11 month earlier. Data obtained from this experiment showed that percentage of N
derived from fixation (%N-dfF) of all legume trees was reasonable high. The legume trees used in this experiment
were, Leucaena leucocephala, Acacia mangium, Caliandra telragona, Flemengia congesta and Gliricidia sepium
with potential fixation from 62.31% to 90,68%.

PENDAHULUAN

Sumber N berasal dari legum pohon merupakan
komponen penting dari masukan yang diberikan secara terus
menerus oleh kebanyakan petani di negara berkembang,
yang dikenal dengan "low input sustainable agricultural"
yaitu pertanian berkelanjutan dengan masukan rendah (1).
Dalam mengantisipasi kenaikan populasi penduduk yang
melebihi produksi pangan, maka lahan hutan yang
dieksploitasi untuk lahan produksi pangan semakin luas.
Diperkirakan setiap tahun telah terjadi pengurangan lahan
hutan sekitar beberapa juta hektar (2). Sebagian besar lahan
di daerah tropika menjadi miskin balikan bermasalah hanya
dalam beberapa tahun setelah pengalihan fungsi lahan dari
hutan menjadi lahan pertanian. Keadaan ini semakin
memprihatinkan karena penurunan kesuburan lahan secara
ekstrim telah diikuti oleh erosi dan degradasi unsur hara
dalam tanah. Di lapang penggunaan pohon pemfiksasi-N
dalam sistem "agroforestry" dapat memperbaiki kesuburan
tanah, menahan erosi dan penggundulan, serta dapat
digunakan sebagai bahan bakar kayu (3,4,5). Keuntungan
lain dari fiksasi N-biologis pohon-pohon ini adalah
kontribusi yang nyata dalain mengatasi kekurangan N tanah.
Selain itu pohon pemfiksasi-N ini dapat digunakan sebagai
sumber hehijauan pakan temak.

Melihat berbagai keuntungan yang dapat
disutnbang oleh pohon pemfiksasi N, maka upaya
mendapatkan informasi yang memadai tentang jenis dan
ketnampuan legum pohon pemfiksasi N2-udara pada kondisi
lapang serta umur pohon menjadi sangat penting. Dengan
mengetahui dinamika pertumbuhan legum pohon yang dapat
digunakan untuk berbagai tujuan maka pemberdayaan di
lapang diharapkan semakin optimal. Percobaan ini
merupakan percobaan lanjutan untuk menentukan
kemampuan fiksasi-N2 leguin pohon berumur sekitar 1,9
tahun dengan metode 15N yang diberikan 11 bulan
sebelumnya.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan bahan percobaan. Percobaan ini
yang merupakan percobaan lanjutan dilakukan di lahan
percobaan Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Pasar
Jiunat, dimulai pada 16 Agustus 1995. Pohon legum pada
percobaan ini dipanen pada tanggal 10 Januari 1997. Jenis
tanah lahan percobaan adalah Latosol dengan beberapa sifat
kimiawi sebagai berikut, pHCKp) = 5,4; pH(KCl)= 4,3; C
=1,25%; N=0,14%; P2O5(Olsen)=9ppm.
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Bahan tanaman. Bahan tanaman yang digunakan
adalali berbagai pohon legum sebagai berikut, Fl=Gliricidia
sepium; F3=Caliandra tetragona ; FA=Fiemengia congesta;
F5=Acacia mangium; dan F6=Leucaena leucocephala.
Tanainan F2= Sesbania sesban ternyata hanya hidup sampai
berumur sebelum 12 bulan. Cara membibitkan,
memindahkan tanaman pohon ke lapang telah dilaporkan
pada Simposium APISORA tahun lalu (7). Jenis pohonyaiig
digunakan sebagai tanaman standar untuk menghitung
kemampuan fiksasi berbagai pohon legvim tersebut adalah
kayu putih (Eucalypthus albd).

Pemupukan 15N, P dan K. Pupuk bertanda 15N
yang digunakan adalah Amonium sulfat (15N-AS) dengan
persen atom 10,12. Pupuk AS pertama kali diberikan tiga
bulan setelah bibit dipindahkan ke lapang. Pemberian kedua
dan ketiga diberikan dengan selang satu bulan setelah
pemberian pertama. Jumlah seluruh pupuk AS yang
diaplikasi berturut-turut pada tanggal 27 Desember 1995,
30 Januari 1996 dan 4 Maret 1996 yang diberikan adalah
12g AS/pohon sama dengan 2,52g N/pohon. Pupuk P dan
K diberikan dalam bentiik TSP dan KCI, bersamaan dengan
pemberian pupuk AS yang pertama. Tiap pohon menerima
lOOg TSP dan lOOg KCl. Pemupukan hanya dilakukan satu
kali.

Analisis contoh tanaman. Setiap bagian pohon
legum yaitu akar, batang, cabang dan daun dianalisis persen
N-total (%N-to) dan persen atom ekses (%a.e) secara
terpisah. Persentase N-total (%N-to) ditentukan dengan
metode Kyeldahl dan persentase atom ekses (%a.e) untuk
perhitungan serapan N-berasal dari pupuk (%N-bdp)
maupun persen N-berasal dari fiksasi (%N-bdF) ditentukan
dengan metode yang diterapkan oleh International Atomic
Energy Agency/IAEA (6) dan diukur dengan spektrometer
emisi YASCO tipe 151-N.

Rancangan dan Parameter Percobaan. Karena
percobaan ini merupakan percobaan lanjutaii dari percobaan
sebelumnya (7), maka rancangan percobaannya sama seperti
sebelumnya. Satu petak percobaan berukuran lOm x lOm
ditanami dengan pohon legum dan non legum berjumlah
100 pohon dengan jarak tanam lm x lin. Ditengan petak
percobaan diletakan petak isotop diinana I5N-AS diaplikasi
dengan ukuran petak 6m x 6m. Pada petak isotop ini ditanam
18 pohon legum dan 18 pohon non legum. Sekeliling petak
isotop digali parit sedalain 2m, yang disisipi dengan
lembaran plastik kemudian parit tersebut ditutup keinbali
dengan tanah. Maksud penyisipan lembaran plastik
sekeliling petak isotop adalah untuk mencegah saling
menyeberangnya akar pohon di dalam petak dan di luar
petak isotop (8).

Parameter yang diterapkan dalam percobaan ini adalah,
persentase N-total (%N-to), persentase atom ekses (%a.e),
persentase N-berasal dari pupuk (%N-bdp), bobot kering
berbagai bagian pohon dan berat kering pohon total (akar +
batang + cabang + daun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bila keniampuan fiksasi N2 dihubungkan dengan
serapan N-total (N-to) pohon legum tampak bahwa

keinampuan fiksasi N2-udara tertinggi tidak harus
meinberikan serapan N-total tertinggi (Tabel 1). Dari nilai
N-fiksasi (%N-bdF) ditemukan legum pohon yang
mempunyai kemampuan fiksasi N2-udara tertinggi berturut-
turut adalah F6 {Leucena leucocephala), F5 (Acctcia
mangium), F3 {Caliandra tetragona), F4 {Flemengia
congesta) dan Fl ( Gliricidia sepium) dengan nilai fiksasi
antara 90,68% dan 62,31% dimana urutan keinampuan
fiksasi ini sama dengan urutan kemampuan fiksasi
sebelumnya. Dari uji statistik pada persentase N-fiksasi
(%N-bdF) terlihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata
antar legum pohon. Dari kelima legutn pohon yang diuji
hanya antara F6 dan F5 tidak saling menunjukkan peibedaan
yang nyata, akan tetapi baik F6 maupun F5 berbeda nyata
terhadap F3, F4 dan F1. Dari penampakkan visual di lapang
diduga bahwa tingginya nilai fiksasi F6 dan F5 mungkin
diakibatkan pertumbuhan kedua legum pohon lebih baik
dibanding ketiga legum pohon lainnya. Hal ini tainpak pada
dominasi tajuk yang dapat menangkap sinar matahari.
Dengan demikian aktifitas metabolismeakan lebih baikyang
pada gilirannya menghasilkan fiksasi N,-udara yang
optimal. Tingginya nilai N fiksasi yang ditunjukkan oleh
semua lcginn pohon yang diuji dapat dipahami. Hal ini
disebabkan rendahnya pupuk N urea yang diberikan saat
tanam, dan juga lahan tempat percobaan tergolong pada
lahan yang kandungan N tanah tidak begitu tinggi. Dengan
demikian untuk mencukupi kebutuhan N, semua legum
pohon sangat bergantung pada kemampuan menambat N2-
udara.

Sedangkan untuk F4 dan Fl (Tabel 1) dengan nilai
fiksasi yang lebih rendah tidak berarti bahwa kemampuan
memfiksasi kedua pohon dimaksud lebih rendah. Dalam
dua laporan percobaan lapang sebelumnya (7,8) dan satu
percobaan ruinah kaca (9), telah ditemukan bahwa kedua
legum pohon tersebut memiliki kemampuan fiksasi yang
baik. Dalam kondisi lapang dimana kelima legum pohon
dicobakan, ternyata sampai pada umur 1,9 tahun setelah
taiiam F3 masih menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik
dibandingkan F4 dan Fl.

Selanjutnya jika serapan N total (N-to) legutn
pohon dihubungkan dengan serapan N berasal dari pupuk
(N-bdp) legum pohon (Tabel 2), maka ada beberapa aspek
yang perlu mendapat perhatian. Data percobaan
menunjukkan bahwa apabila legum pohon tuinbuh pada
keadaan diinana pemberian pupuk N dan kandungan N
tanah lokasi percobaan menjadi faktor pembatas, maka
semestinya seinakin tinggi serapan N total (N-to) pohon,
maka serapan N berasal dari pupuk (N-bdp) secara
proporsional semakin rendah. Keadaan ini hanya
ditampakkan oleh leguni pohon F6 dan F5.

Sedangkan untuk legum pohon F4 dan Fl (Tabel
2) secara visual di lapang memiliki pertumbuhan yang
kurang dibandingkan pohon lainnya. Data menunjukkan
bahwa baik F4 maupun Fl mempunyai serapan N-total yang
lebih rendah, akan tetapi serapan N-berasal dari pupuk (N-
bdp) yang lebih tinggi. Hal ini memberi indikasi bahwa
dalam kondisi yang kurang menguntungkan maka pohon-
pohon dengan pertumbuhan yang kurang optiinal tidak dapat
memfiksasi N2-udara maksimal.
Dalam percobaan ini rendahnya nilai fiksasi F4 dan Fl tidak
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berarti kemampuan fiksasi kedua legum pohon diinaksud
lebih rendah. Namun dengan beberapa alasan yang
dikemukakan sebelunmya, yaitu dalam hal persaingan tajuk
pohon terhadap sinar matahari, kedua pohon ini tampaknya
kurang cepat tuinbuhnya dibandingkan pohon leguin
lainnya.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa persen atom ekses
(%a.e) dan persen N-berasal dari pupuk (%N-bdp) yahg
rendah akan menghasilkan nilai fiksasi yang tinggi. Dan
bila dihubungkan dengan persentase fiksasi (%N-bdF)
legum pohon (Tabel 1), maka legum pohon dengan nilai
fiksasi tertinggi berturut-turut adalah F6, F5, F3, F4 dan
Fl. Dalam percobaan ini apabila dilihat per komponen
tanaman seperti akar, batang, cabang dan daun saja, maka
persentase atom ekses (%a.e) dan persentase N-berasal dari
pupuk (%N- bdp) tidak konsisten. Akan tetapi dalam
menghitung nilai fiksasi adalah untuk seluruh tanaman,
maka F6 dan F5 memiliki notasi/ angka yang lebih kecil,
artinya kedua legum pohon tersebut mempunyai nilai fiksasi
yang lebih tinggi. Jika percobaan di lapang tidak
menggunakan tanaman standar, maka dengan mengetahui
persen atom ekses (%a.e) dan persen N-berasal dari pupuk
(%N-bdp), maka tinggi rendahnya kemampuan fiksasi antar
sesaina pohon leguin dapat diperbandingkan.

Selain untuk tujuan inventarisasi serta adaptasi di
lapang, maka penelitian legum pohon pada periode yang
cukup panjang masih perlu dilakukan. Dengan demikian
dinamika biologis pohon-bakteri pemfiksasi pada uinur
tertentu dapat memberikan informasi yang memadai.
Dengan demikian akan semakin banyak pilihan di tingkat
petani untuk menggunakan legum pohon yang banyak
tersebar di daerah pedesaan sebagai sumber N alternatif.
Selain itu dengan telah dilakukannya penelitian ini dapat
ditunjukkan bahwa penggunaan 15N-AS dengan ekses atom
sekitar 10,12% masih dapat terlacak setelah aplikasi pertama
yaitu 1,1 tahun sebelum percobaan ini.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat digunakan dari data
percobaan ini yaitu, legum pohon dengan kemampuan
fiksasi N2-udara tertinggi berturut-turut adalah Leucaena
leucocephala, Acacia mangium, Caliandra tetragina,
Flemengia congesta dan Gliricidia sepium dengan nilai
fiksasi 90,68%, 88,76%, 77,39%, 69,71% dan 62,31%

Lebih rendahnya nilai fiksasi Flemengia congesta
dan Gliricidia sepium diduga bukan karena pohon-pohon
legum dimaksud lebih rendah kemampuan fiksasi N2-
udaranya, tetapi pertumbuhan di lapang yang kurang
optimal

Penggunaan teknik I5N menggunakan 15N-AS
dengan ekses atom sekitar 10,12% masih terlacak setelah
17 - 18 bulan kemudian.
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Tabel 1. Rata-rata bobot kering, serapan N-total (N-to), serapan N-berasal dari pupuk (N-
bdp), serapan N-fiksasi (N-bdF) dan persentase N-berasal dari fiksasi (%N-bdF)
berbagai jenis legum dan tanaman standar

Jenis pohon

Fl (Gliricidia sepium)
F3 (Caliandra tetragona)
F4 (Flemengia congesta)
F5 (Acacia mangium)
F6 (Leucaena leucocephala)

Eu (Eucalypthus alba) 3003 13,073 650,66

BNT 05
01

KKi

bobot
kering
g/phn

1516
5753
610

5334
11046

serapan
N-to
g/phn

20,590
71,948
9,095
58,747
101,999

serapan
N-bdp
mg/phn

416,70
838,10
150,78
359,93
497,81

serapan
N-bdF
mg/phn

12,79
56,26
6,27

52,00
92,67

persen
N-bdF

%

62,31
77,39
69,71
88,76
90,68

1651,50
2238,01

31,44

21,398
28,998
39,01

211,95
287,22
28,41

24,97
34,53
37,66

4,97
6,88
14,24

Tabel 2. Persentase N-total (%N-to), persentase atom ekses (%a.e) dan persentase N-berasal dari
pupuk (%N-bdp) berbagai pohon legum pada umur 1,9 tahun

bagian
pohon

Akar

batang

Cabang

Daun

Bobot kering
pohon (g)

para-
meter

%N-to
% a.e

%N-bdp

%N-to
% a.e

%N-bdp

%N-to
% a.e

%N-bdp

%N-to
% a.e

%N-bdp

Fl

1,89
0,292

2,872

o,96
0,215

2,135

1,37
0,063

0,663

3,50
0,03"
0,33"

1511

F3

1,07
0,34"
3,37"

0,74
0,18"
1,80"

1,13
0,07"
0,734

3,12
0,01'
0,11'

5753

F4

1,51
0,425

3,905

0,98
0,143

1,453

1,28
0,225

2,245

2,91
0,045

0,475

610

F5

0,97
0,3l3

3,153

0,63
0,072

0,772

0,98
0,042

0,482

2,33
0,012

0,142

5334

F6

0,76
0,15'
1,50'

0,50
0,06'
0,59'

0,65
0,03'
0,33'

3,21
0,033

0,233

11046

F-hit

**
**
**

**
**
**

**
**
**

**
**
**

**

KK (%)

10,06
21,05
21,54

10,06
18,88
39,76

16,33
37,68
37,24

13,51
17,56
16,95

31,44

Catatan: **=nyatapadaP<0,01; KK=koefisien keragaman
%a.e dan %N-bdp 1<3<4<5
setiap nilai pada Tabel 2 adalah rata-rata dari 4 ulangan
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PENGGUNAAN TEKNIK NUKLIR UNTUK EVALUASI EFEK RESIDU
PUPUK P TERHADAP PERTUMBUHAN PADI SAWAH

Idawati, Havid Rasjid, Haryanto, dan E.L. Sisworo

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN ID0000152

ABSTRAK

PENGGUNAAN TEKNIK NUKLIR UNTUK EVALUASI EFEK RESIDU PUPUK P TERHADAP
PERTUMBUHAN PADI SAWAH. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh pasokan nutrisi sehingga
pengamatan terhadap ketersediaan hara P bagi tanaman perlu dilakukan jika pemupukan P berkala diterapkan. Percobaan
yang dilakukan bertujuan untuk metnpelajari ketersediaan hara P bagi padi sawah setelah selang dua masa tanam
tanpa pemupukan P. Padi varietas IR64 dicoba ditumbuhkan (Tanam IV) pada tanah Pusakanegara yang hanya
memperoleh pupuk P pada tiga masa tanam sebelumnya (Tanam I) dengan takaran: 0 kg P/ha (OP), 120 kg P-FA (120
FA), 180 kg P-FA (180 FA), 60 kg P-TSP (60 TSP), dan 90 kg P-TSP (90 TSP). Pupuk N dan K diberikan sebagai
pupuk dasar. Isotop 32P digunakan dalam tnetode pengenceran isotop untuk memperoleh informasi tentang ketersediaan
hara P bagi tanaman. Ternyata pada Tanam IV ini tanaman mengalami gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh
kekurangan hara P seperti diekspresikan oleh nilai L residu pupuk P yang sangat rendah yang bahkan tidak mampu
memberi kenaikan nilai L tanah yang cukup berarti. Jumlah P berasal dari residu yang ditemukan dalam tanaman pada
Tanam IV hanya sekitar 3 hingga 11 % dari jumlah P berasal dari pupuk yang ditemukan dalam tanaman pada Tanam
I. Informasi ini mengisyaratkan bahwa pemupukan P perlu dilakukan kembali setelah selang dua kali masa tanatn
tanpa pemupukan P karena pada dua masa tanam tersebut tanaman dapat tumbuh dengan baik seperti yang telah
dilaporkan sebelumnya. Selain itu, terlihat bahwa residu TSP cenderung lebih potensial daripada residu fosfat alam
dalam melepaskan P tersedia. Terlihat pula bahwa tanaman yang mendapat pasokan P tersedia yang lebih banyak dari
residu TSP tersebut cenderung berkemampuan lebih besar dalam mengekstrak P dari dalam tanah daripada tanaman
yang mendapat pasokan P tersedia dari residu fosfat alam.

ABSTRACT

THE USE OF NUCLEAR TECHNIQUE FOR EVALUATION OF RESIDUAL EFFECT OF P
FERTILIZER ON THE GROWTH OF PADDY. Plant growth is much affected by nutrient supply so that, in
practicing periodic P fertilization, monitoring of available P for plant is necessary. The aim of the conducted experiment
was to study P availability for paddy after two growing seasons without P fertilization. Paddy of IR64 variety was
tested to grow on Pusakanegara soil (Planting IV) which had been treated in the three previous growing season
(Planting I) with P fertilizers at the rates of 0 kg P/ha (0P), 120 kg P-PR/ha (120 PR), 180 kg P-PR/ha (180 PR),
60 kg P-TSP/ha (60 TSP), and 90 kg P-TSP/ha (90 TSP). N and K fertilizers were applied as basal fertilizers. 32P in
the form of KH2

32PO4 was used in isotope dilution method to gain the information of P availability. It was seen that
in this Planting IV paddy was growing poorly caused by P deficiency as expressed by L value of P residue which was
very low and even giving almost no increase to L value of the soil. The amoimt of P derived from residue found in plant
at Planting IV was only about 3 to 11% of P derived from fertilizer found at Planting I. This information gave warning
that P fertilization was again needed after an interval of two growing seasons without P fertilization regarding that 'm
those two growing seasons paddy grown well as previously reported. Furthermore, it seemed that TSP residue had a
tendency to be more potential than phosphate rock residue in releasing available P. The higher P supply of TSP residue
made paddy grown on soil with TSP residue have higher ability to extract soil P than paddy grown on soil with
phosphate residue.

PENDAHULUAN

Pupuk P yang tenirai menjadi hara P tersedia sangat
mudah terfiksasi oleh partikel-partikel tanah menjadi bentuk
yang tidak mobil sehingga sebagian besar hara P dari pupuk
P yang diberikan tertinggal sebagai residu P yang cukup
potensial untukpasokan P bagi tanamanyang ditanampada
musim tanam berikutnya. Oleh karena itu, pemupukan P
dapat dilakukan secara berkala yaitu selang beberapa kali
masa tanam (1, 2). Hasil penelitian yang dilakukan oleh
IDAWATI, dkk. (3) dengan menggunakan tanah dari
Pusakanegara menunjukkan bahwa tanaman padi sawah

dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami gangguan
meskipun hara P yang diperoleh hanya dari residu P dari
dua masa tanam sebelumnya.

Keefektifan residu pupuk P dapat dievaluasi dengan
jalan mengukur kontribusi P yang berasal dari residu P
dalam tanaman yang ditumbuhkan pada tanah yang
mengandung residu pupuk P tersebut. Karena P dalam
tanaman merupakan hasil penyerapan P tanah dan P residu
maka harus digunakan teknik yang dapat membedakan
kedua macam P tersebut. Dengan menggunakan 32P sebagai
perunut dalam metode pengenceran isotop, P dafi kedua
macam sumber tersebut dapat dievaluasi (4).
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Dalam makalah ini dilaporkan hasil percobaan
terhadap tanaman padi yang ditanam pada tanah dari
Pusakanegarayang mengandung residu fosfatalam dan TSP
yang diberikan pada tiga masa tanam sebeluinnya tanpa
pemupukan P kembali. Penggunaan teknik nuklir dengan
metode pengenceran isotop 32P diterapkan dalam percobaan
ini untuk mengevaluasi efek residu fosfat alam dan TSP
tersebut.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan
percobaan pot di Rumah Kaca PAIR-BATAN, Pasar Jumat
pada tahun 1995. Percobaan ini merupakan kelanjutan dari
percobaan yang hasilnya telah dilaporkan oleh E. L.
SISWORO dalam Laporan RC (5) dan IDAWATI, dkk
dalam Risalah Pertemuan Ilmiah APISORA 1996. Hasil
percobaan yang telah dilaporkan oleh E. L. SISWORO
adalah dari Tanam I, sedangkan yang telah dilaporkan oleh
IDAWATI, dkk. adalah dari Tanam II dan Tanam III.
Sebagian data dalain laporan hasil percobaan Tanam I diolah
kembali untuk disajikan sebagai data pembanding dalam
evaluasi efek residu pupuk P pada percobaan ini.

Dalam percobaan ini dilakukan penanaman padi
varietas IR64 yang keempat (Tanam IV) dengan tanah
Pusakanegara bekas penanaman padi tiga kali berturut-turut.
Pemupukan P hanya dilakukan pada Tanam I, sedangkan
pada Tanam II, Tanam III, dan Tanam IV tidak dilakukan
pemupukan P. Pemupukan P yang dilakukan pada Tanam I
terdiri dari beberapa takaran pupuk sebagai berikut:

- OP : tidak dipupuk P
- 120 FA : dipupuk deiigan 599,89 mgP-FA/lOkgtanah

atau 120kgP-FA/ha
- 180 FA : dipupuk dengan 899,89.mgP-FA/lOkgtanah

atau 180kgP-FA/ha
- 60TSP : dipupiik dengan 299,89 mgP-TSP/lOkgtanah

atau dengan 60 kg P-TSP/ha
- 90TSP : dipupuk dengan 449,89 mgP-TSP/lOkgtanah

atau dengan 90 kg P-TSP/ha

Karena pada Tanam IV tidak dilakukan
peinupukan P inaka untuk Tanam IV sandi perlakuan
pemupukan P tersebut merupakan sandi perlakuan residu
pemupukan P. Percobaan dilakukan dalam pot dengan
Rancangan Acak Lengkap dan diulang 4 kali sehingga
jumlah pot percobaan seluruhnya ada 20 buah.

Dalam metode pengenceran isotop untuk
evaluasi keefektifan sumber P, pada Tanam I dipergunakan
TS32P sebagai pupuk standard untuk memperoleh nilai
A tanah dan nilai A pupuk P (6). Pada Tanam IV tanah
dilabel dengan menggunakan larutan KH2

32PO4 untuk
memperoleh nilai L tanah dan nilai L residu pupuk P (7).
Baik nilai A maupun nilai L, keduanya mengekspresikan
kemampuan suatu sumber hara (P) dalam melepaskan hara
(P) tersedia yang dihitung berdasarkan serapan hara tersebut
dalam tanaman yang dipakai sebaga^ indikator. Persamaan
yang digunakan untuk menghitung nilai A dan nilai L
adalah:

A atau L =
S,X

- X

S, dan X adalah aktivitas jenis pupuk standard TS32P dan
jumlah P dalam pupuk standard (untuk nilai A) atau
aktivitas jenis larutan KH2

32PO4 dan jumlali P dalam larutan
perunut tersebut (untuk nilai L), S2adalah aktivitas jenis
32P yang diteinukan dalam tanaman (8).

Larutan KH2
32PO4 yang dibutuhkan untuk melabel

tanah dalam percobaan ini harus memiliki kadar P sangat
rendah tetapi memiliki radioaktivitas sangat tinggi yang
dimaksudkan agar konsentrasi P tersedia dalam tanah yang
sudah sangat rendah relatif tidak berubah dan radioaktivitas
32P dalam tanaman yang diperoleh cukup besar. Karena itu,
untuk keamanan dan kemudahan penggunaannya, tanah
yang digunakan dibatasi hanya 2 kg/pot sehingga setiap
pot hanya membutuhkan 40 ml larutan KH2

32PO4 yang
merapunyai radioaktivitas sebesar 165 uCi. Larutan
KH2

32PO4 ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam tanah
yang telah dijenuhi air sambil diaduk agar terdistribusi
merata. Tanah yang telah diberi isotop 32P tersebut kemudian
diinkubasi selama 2 hari sambil sesekali diaduk agar
kehomogenan tanah bertanda 32P dapat dicapai. Selanjutnya
tanah ditanami bibit padi varietas IR64 yang berumur 21
hari. Pupuk urea dan KCl diberikan sebagai pupuk dasar
yang ditakar setara dengan 90 kg N/ha dan 60 kg K2O/ha.
Panen dilakukan pada saat tanaman berbunga (kurang lebih
pada 40 hari setelah tanam) dengan cara memangkas bagian
atas tanaman kira-kira 3 cm di atas permukaan tanah.

Penimbangan bahan kering (BK) dilakukan
terhadap hasil panen, lalu dilanjutkan dengan analisis unsur
P dengan menggunakan metode pembentukan kompleks
fosfor-molibdat-vanadat yang berwarna kuning (9), serta
pencacahan aktivitas 32P dengan menggunakan metode
Clierenkov. Data hasil analisis tersebut merupakan dasar
untuk menghitung kadar dan jumlah P berasal dari residu
P (%Pbdr dan Pbdr), kadar dan jumlah P yang berasal dari
tanah (%Pbdt dan Pbdt), serta nilai L tanah dan residu P
(10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Tabel 1 diperlihatkan BK tanaman pada
Tanam I dan Tanam IV. Perlakuan pemupukan yang
berbeda, baik pada Tanam I maupun pada Tanam IV, tidak
memperlihatkan pengaruh yang berbeda terhadap BK
tanaman. Tetapi, BK tanaman pada Tanam IV tampak lebih
rendah daripada BK tanaman pada Tanam I untuk setiap
perlakuan yang serupa. Dari data BK ini tampak bahwa
pada Tanam IV terjadi gangguan pertumbuhan tanaman
padi.

Data kadar dan serapan P dalam tanaman (mg P/
gr tanaman dan mg P/pot) tersaji dalam Tabel 2. Tidak
terlihat perbedaan pengaruh terhadap kadar dan serapan P
dalam tanaman yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan
statusP, baikpadaTanamlmaupunpadaTanamlV. Kadar
P tanaman pada kedua masa tanam tersebut, untuk status P
yang setingkat, tidak berbeda nyata sehingga sulit untuk
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dijadikan parameter guna mempelajari gangguan
pertumbuhan tanaman pada Tanam IV. Tetapi, serapan P
oleh tanaman pada Tanam IV nyata lebih rendah daripada
yang diperoleh pada Tanam I untuk status Pyang setingkat.
Nampaknya, jumlah P tersedia pada Tanam IV sudah tidak
dapat mencukupi kebutuhan tanaman sehingga terjadi
gangguan pertunibuhan tanaman seperti yang ditunjukkan
oleh data BK (Tabel 2).

Dengan meninjau data yang diperoleh melalui
teknik nuklir yang disajikan dalam Tabel 3, Tabel 4, dan
Tabel 5 dapat dipelajari kekurangan hara P yang dialami
oleh tanaman padi pada Tanam IV. Pada Tabel 3 disajikan
data kadar dan serapan P berasal dari pupuk (% Pbdp dan
Pbdp) baik untuk Tanam I maupun untuk Tanam IV (untuk
Tanam IV data tersebut merupakan data kadar dan serapan
P berasal dari residu pupuk P yang diberikan ketika Tanam
I). Pada Tanam I ditemukan sumbangan P dari pupuk
sejumlah 25,15% hingga 52,33% daritotalP yangada
dalam tanaman atau 5,26 hingga 8,92 mg P/pot, sedangkan
pada Tanam IV sumbangan P dari residu P yang ditetnukan
hanya sejumlah 2,62% hingga 9,79% dari total P dalam
tanaman atau 0,16 hingga 1,03 mg P/pot. Serapan P yang
berasal dari pupiik dalam tanaman untuk masing-masing
perlakuan P menunjukkan ketersediaan P dari sumber P
terkait. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa P tersedia
dari residu pupuk P sudah sedemikian rendah terbukti dari
Pbdp yang diperoleh pada Tanam IV yang hanya sekitar 3
hingga 11 % dari Pbdp yang diperoleh padaTanam I. Pada
Tanam I tidak terlihat perbedaan nyata dalain hal
ketersediaan P bagi tanaman yang diakibatkan oleh
perlakuan status P yang berbeda, tetapi pada Tanam IV
terlihat bahwa residu pupuk TSP dapat memasok P tersedia
yang nyata lebih tinggi daripada residu FA.

P tersedia yang berasal dari tanah juga telah
terkuras selama tiga kali masa tanam sebelumnya seperti
yang ditunjukkan oleh data Pbdt pada Tanam IV yang hanya
memberi kontribusi sebesar 50% dari kontribusi Pbdt pada
Tanain I (terjadi pada perlakuan tanpa pemupukan P). Pada
Tanam IV, residu TSP yang memberikan P tersedia yang
nyata lebih tinggi daripada residu FA menyebabkan
penyerapan P tanah yang cenderung lebih tinggi pula yang
akhirnya memberikan BK yang cenderung lebih baik
daripada yang diberikan perlakuan lainnya. Dari gejala ini
timbul dugaan baliwa jika P tersedia dalam tanah, baik yang
berasal dari residu P maupun yang berasal dari tanah, cukup
untuk memenuhi kebutuhan tanaman pada awal
pertumbuhan maka akar tanaman akan dapat berkembang
dengan baik dan selanjutnya dapat diharapkan akan
mampu mengekstrak P yang lebih sukar tersedia dari dalam
tanah.

Lemahnya potensi residu pupuk P pada Tanain IV
dalam memasok P tersedia dapat dilihat pada Tabel 5 yang
memuat data nilai A untuk Tanam I dan nilai L untuk
Tanam IV yang mengekspresikan daya pasok P dari sumber
P terkait. Nilai L residu P pada umumnya sudah sedemikian
rendah sehingga tidak niampu memberi kenaikan nilai L
tanah yang cukup berarti. Padahal, pada Tanam I
pemupukan P inampu menaikkan nilai A tanah sebesar 1,5
hingga 2,5 kali lipat. Pada Tanam I, nampak seakan-akan
daya pasok P dari TSP yang diberikaii lebih rendah daripada

daya pasok P fosfat alam yang diberikan. Sebetulnya, ini
disebabkan karena jumlah P yang terkandung dalam jumlah
TSP yang diberikan lebih kecil daripada jumlah P yang
terkandung dalam jumlah fosfat alamyang diberikan, bukan
karena fosfat alam lebih mudah melepaskan P tersedia.
Sebaliknya, pada Tanam IV nampak bahwa daya pasok
residu TSP cenderung lebih tinggi. Penjelasan tentang
fenomena tersebut adalah sebagai berikut. Kelarutan TSP
sudah barang tentu lebih baik daripada kelarutan FA yang
merupakan batuan alam, sehingga TSP tentunya lebih
mudah melepaskan P tersedia. Adapun pelepasan P tersedia
dari FA terjadi dengan mudah pada FA yang telah
mengalami pelapukan. Makin lanjut tingkat pelapukan FA
makin mudah pelepasan P tersedia dari FA. Butiran FA
yang diaplikasikan sebagai pupuk pada Tanam I tentunya
adalah campuran FA dari berbagai tingkat pelapukan.
Dengan demikian, residu FA pada Tanam IV akan terdiri
dari butiran FA dengan tingkat pelapukan lebih dini yang
lebih sukar melepaskan P tersedia. Pelapukan FA
membutuhkan lingkungan asam yang tidak dapat dipenuhi
pada tanah yang disawahkan yang merupakan linkungan
netral atau basa sehingga pelapukan FA menjadi terhambat
yang mengakibatkan daya pasok FA menurun.

KESIMPULAN

1. Gangguan pertumbuhan dialami oleh tanaman padi
pada Tanam IV yang mendapatkan hara P hanya dari
residu pupuk P yang diberikan pada tiga masa tanam
sebelumnya.

2. Kekurangan hara P sulit dipelajari dari data kadar P
dalam tanaman. Dengan teknik nuklir dapat diperoleh
informasi yang jelas tentang kemainpuan sumber P, baik
residu pupuk P maupun tanah, dalam menyumbang P
tersedia sehingga kekurangan hara P yang menyebabkan
gangguan pertumbuhan tanaman pada Tanam IV dapat
diketahui.

3. Residu pupuk P pada Tanam IV tidak dapat
meningkatkan nilai L tanah yang menggambarkan
bahwa residu pupuk P sudah tidak mampu meningkatkan
ketersediaan hara P dalam tanah. Namun residu TSP
tampak lebih potensial dibandingkan residu fosfat alam
dalam hal melepaskan P tersedia.

4. Terlihat bahwa konsentrasi P tersedia dalam tanah yang
dapat menyokong pertumbuhan awal tanaman dapat
memberi peluang yang lebih besar bagi tanaman untuk
memperoleh P tanah yang lebih banyak.

5. Pada tanah Pusakanegara yang dicobakan, pemupukan
P perlu dilakukan kembali setelah selang dua masa
tanam tanpa pemupukan P agar diperoleh pertumbuhan
padi yang baik.
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Tabel 1. Berat kering (BK) tanaman padi bagian atas pada
Tanam I dan Tanam IV

Perlakuan

0 P
120 FA
180 FA
60 TSP
90 TSP

UjiF
KK (%)

Tanam

8,97
8,76
8,24
10,11
9,86

tn
16,33

Berat kering (g/pot)

I Tanam IV

3,34
3,01
3,68
3,76
4,16

tn
18,23

Uji t

**
**
*#
**
**

Catatan :
- Data Tanam I adalah hasil olahan kembali data dari

Laporan E. L. Sisworo
- tn menunjukkan tidak berbeda nyata
- ** menunjukkan beda nyata pada (ingkat kepercayaan

P<0,01
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Tabel 2. Kadar P dan serapan P dalam tanaman padi pada Tanam I dan Tanam IV

Perlakuan

OP
120 FA
180 FA
60TSP
90 TSP

UjiF
KK (%)

Kadar

Tanam I

2,12
1,89
1,82
2,07
2,29

tn
16,91

P (mgP/g tanaman)

Tanam IV

2,08
2,07
2,12
2,29
2,54

tn
12,47

Ujit

tn
tn
tn
tn
tn

Tanam

19,02
16,12
15,00
20,93
22,58

tn
22,67

Serapan P (mgP/pot)

I Tanam IV

6,95
6,23
7,80
8,61
10,57

tn
31,62

Ujit

**

**
*

* •

* *

Catatan :
- Data Tanam I adalali hasil olahan kembali data dari Laporan E. L. Sisworo
- tii menunjukkan tidak berbeda nyata
- * menunjukkan beda nyata pada tingkat kepercayaan P<0,05
- ** menunjukkan beda nyata pada tingkat kepercayaan P<0,01

Tabel 3. Kadar dan jumlah P dalam tanaman yang berasal dari
pupuk pada Tanam I dan Tanam IV

Perlakuan

OP
120 FA
180 FA
60TSP
90TSP

UjiF
KK (%)

Tanam

36,82
52,33
25,15
39,51

tn
32,49

%P-bdp

I Tanam IV

2,62
5,54
8,81
9,79

tn
53,11

P-bdp

Tanam I

5,94
7,85
5,26
8,92

tn
32,28

(mgP/pot)

Tanam IV

0,16b

0,43b

0,76ab

l,03a

*

67,59

Catatan:
- Data Tanain I adalah hasil olahan kembali data dari Laporan E. L.

Sisworo.
- tn menunjukkan tidak berbeda nyata
- * menunjukkan beda nyata pada tingkat kepercayaan P<0,05.
- Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan

tidak berbeda nyata.
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Tabel 4. Kadar dan jumlah P dalam tanaman yang berasal dari
tanah pada Tanam I dan Tanam IV

Perlakuan

OP
120 FA
180 FA
60 TSP
90TSP

Tanam

70,17"
45,20b

34,49b

53,50°'
43,20b

%P-bdt

I Tanam IV

100,00a

97,38ab

94,46ab

91,19b

90,2 lb

Tanam

13,35
7,29
5,17
11,20
9,75

P-bdt

I Tanam IV

6,95
6,07
7,37
7,85
9,54

UjiF *
KK (%)

**
28,03

tn
3,35

tn
44,73 31,21

Catatan :
- Data Tanam I adalah hasil olahan kembali data dari Laporan E. L.

Sisworo.
- tn menunjukkan tidak berbeda nyata
- * menunjukkan beda nyata pada tingkat kepercayaan P<0,05
- ** menunjukkan beda nyata pada tingkat kepercayaan P<0,01
- Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak

berbeda nyata.

Tabel 5. Nilai A tanah + pupuk dan nilai A pupuk pada Tanam I, serta nilai L tanah+residu
pupuk dan nilai L residu pupuk pada Tanam IV

Perlakuan

OP
120 FA
180 FA
60 TSP
90TSP

Tanam I

A tanah+pupuk

266,72C

471,33"
661,02a

380,22b°
500,56ab

A pupuk

_

204,61bc

394,30a

113,49'
233,84b

L tanah+res.

43,96
45,16
46,44
48,24
48,77

Tanam

ppk

IV

L residu pupuk

_
l,20b

2,48ab

4,28a

4,81»

UjiF ** **
23,55

tn
26,66

*

12,84 51,96

Catatan:
- Nilai A dan L merupakan indeks daya pasok P tersedia dari tanah dan pupuk atau residu

pupuk.
- Data Tanam 1 adalah hasil olahan kembali dala dari Laporan E. L. Sisworo.
- tn menunjukkan tidak berbeda nyata.
- * menunjukkan beda nyata pada tingkat kepercayaan P<0,05
- ** menunjukkan berbeda nyata pada tingkat kepercayaan P<0,01.
- angka-angka yang dikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
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DISKUSI

OKTAVIA S. PADMINI

Dari hasil percobaan terlihat bahwa residu TSP
cenderung lebih potensial daripada residu fosfat alain dalam
melepaskan P tersedia. Bagaimana proses/mekanisme
pelepasan P dari kedua macam pupuk di atas ?

IDAWATI

Fosfat alam adalah batuan alam yang masih belum
melapuk. Derajat pelapukan yang lebih tinggi akan
memberikan P- tersedia yang lebih tinggi pula. Fosfat alam
membutuhkan lingkungan masam agar reaksi pelepasan P
dapat digeser kearah kanan, Ca3 (PO4)2 *=-+ Ca2+ + Po4

3'.
Dalam hal TSP karena kelarutannya cukup tinggi, maka
lingkungan yang netral relatif tetap dapat melepaskan P
dengan mudah.

E. SUWADJI

Nilai "L" atau larsen/labile value adalah nilai
komparatif dari katersediaan unsur hara tanpa tanaman,
dibanding nilai "A". Bagaimana Anda bisa
mengkonversikannya ke tanaman ?

IDAWATI

Untuk memperoleh Nilai A dan L kedua-duanya
dengan memakai tanaman yaiig berfungsi sebagai pengambil
hara tersedia.

ETTY HENDRARTI

1. Mengingat pupuk P jenis/ merk TSP tidak ada lagi
dipasaran, mengapa tidak digunakan Sp-36 yang
digunakan sebagai pengganti TSP ?

2. Mengapa tidak dilakukan analisis jaringan tanaman
untuk mengetahui efek residu P, yang dapat digunakan
sebagai data pembanding bagi metode isotop 32P ?
(supaya hasil penelitian lebih akurat).

IDAWATI

1. Percobaan ini merupakan bagian dari rangkaian
penelitian yang berawal pada kerjasama dengan IAEA
pada tahun 1995, yang ingin memperoleh informasi
tentang keefektifan fosfat alam sebagai pupuk. Jadi,
disini yang ingin dipelajari adalah fosfat alam yang
dibandingkan dengan pupuk P yang umum digunakan
saat ini, yaitu TSP.

2. Analisis jaringan tanaman kami lakukan yang
memberikan informasi serapan P dari residu pupuk P
dan serapan P dari sumber P lainnya yang kemudian
digunakan untuk memperkirakan daya pasok sumber-
sumber P (menghitung nilai A dan nilai L).
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KEMAMPUAN ADAPTASIMUTAN KETAN PADIGOGO (Otyza sativa L.) DI
LAHAN MARGINAL BATUMARTA

Ita Dwimahyani dan M. M. Mitrosuhardjo.

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN ID0000153

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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PENGARUH PENGEMBALIAN SISA PANEN TERHADAP PRODUKSI
TANAMAN DAN KELEMBAPAN TANAH SELAMA 3 TAHUN

PADA POLA TANAM TUMPANG GILIR

M.M. Mitrosuhardjo

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN ID0000154

ABSTRAK

PENGARUH PENGEMBALIAN SISA PANEN TERHADAP PRODUKSI TANAMAN DAN
KELEMBAPAN TANAH SELAMA 3 TAHUN PADA POLA TANAM TUMPANG GILIR. Telah dilakukan
percobaan lapang di lahan kering Batumarta Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan pada
tahun 1994-1997. Percobaah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengembalian sisapanen terhadap produksi tanaman
dan kelembapan tana'h. Dua sistem pola pergiliran tananian diaplikasikan dalam percobaan ini. Kelembapan tanah
diukur dengan Neutron Probe dan curah hujan dicatat. Sisa panen dikembalikan ke dalam percobaan. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa pengembalian sisa panen dapat menaikkan produksi, terutama pada tahun ke tiga bersamaan
dengan adanya distribusi curah hujan dan keiembapan tanah yang relatif rendah. Kenaikan produksi biji pada tahun
ke tiga adalah 27,2%, 84,7% dan 28,7% berturut-turut untuk kacang tunggak, padi gogo dan kedelai/jagung.

ABSTRACT

EFFECT OF RETURNING PLANT STOVER ON CROP PRODUCTION AND SOIL MOISTURE
DURING THREE YEARS APPLICATIONS IN CROPPING PATTERN. A field experiment has been carried
out on upland soil of Batumarta, Ogan Komering UIu (OKU) district, South Sutnatera Province in 1994-1997. The aim
of experiinent is to know the eftect of retuming plant stover on crop production and soil inoisture. Two systetn of crop
rotation was applied in this experiinent. Soil inoisture was measurcd by Neutron Probe and rainfall data was noted.
Platit stover was returned to the experiment area. Result of this experiment showed that returning of plant stover was
able to increase crop production, especially in the 3rd year where the soil moisture and rainfall distribution were
relative low. In the 3rd year experiment the yield increase 27.2%, 84.7%, and 28,7% each for cowpea, upland rice and
soybean/corn.

PENDAHULUAN

Keberhasilan budidaya pertanian di lahan kering
sangat tergantung pada curah hujan (1,2). Hal ini disebabkan
oleh tidak tersedianya air pengairan. Oleh karena itu
pelaksanaan budidaya tanaman lahan kering khususnya
untuk tanaman pangan perlu sejalan dengan distribusi curah
hujan tahunan. Sehingga dalam memilih jenis tanaman yang
akan digunakan harus sesuai agar dapat diperoleh produksi
yang diharapkan. Tanaman padi gogo umur genjah sangat
baik dipergunakan pada musimpenghujan, kemudian diikuti
oleh tanaman kedelai atau jagung pada akhir musim
penghujan, dan sesudah itu dapat digunakan tanatnan
kacang tunggak atau kacang hijau (3,4). Di samping itu
pelaksanaan budidaya pertanian lahan kering perlu adanya
tindakan pengeriibalian sisa panen. Sisa hasil panen dapat
berfimgsi sebagai sumber hara bagi tanaman dan sebagai
mulsa untuk menghainbat evaporasi air.Penelitian ini
bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman lahan
kering melalui perbaikan kesuburan tanah dan kelembapan
zone perakaran tanaman. Oleh karena itu kelembapan tanah
perlu diukur dengan alat ukur yang memadai untuk kondisi
lapangan tersebut (5). Hasil penelitian membuktikan bahwa
pengembalian sisa panen dapat menaikkan produksi (2,6).
Akumulasi sisa panen dari tahun ke tahun akan dapat

memperbaiki kesuburan fisis, kimia dan hayati tanah (7,8).
Hasil dekoinposisi sisa panen akan menghasilkan senyawa-
senyawa sederhana yang dapat diserap oleh tanaman. Di
samping itu hasil dekomposisi sisa panen ini juga akan dapat
menjadi bahan perekat antar butir-butir tanah membentuk
agregat yang lebih besar dan akan meningkatkan daya ikat
tanah terhadap air. Selebihnya sisa panen akan dapat
menjadi media mikroba tanah yang mampu meningkatkan
kesuburan tanah.

BAHAN DAN METODE

Suatu percobaan lapang telah dilakukan di tanah
Ultisol di daerah transmigrasi Batumarta, Kabupaten Ogan
Komering Ulu, Propinsi Suinatera Selatan tahun 1994-1997.
Percobaan tersebut menggunakan rancangan acak
kelompok, dengan tujuan untuk menguji pengaruh 2 sistem
pola tanam, dan varietas tanaman, dilakukan dalam 3 blok
lokasi atau ulangan. Pola tanam yang digunakan yaitu pola
A (pergiliran tanaman kacang tunggak-padi gogo-kedelai)
dan pola B (pergiliran tanaman kacang tunggak-padi gogo-
jagung). Varietas yang digunakan yaitu varietas unggul
Nasional dan varietas/galur produksi Batan. Tanaman
dipupuk dengan N, P, dan K. Takaran pupuk N yang
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diberikan 30 kg N/ha untuk tanaman kacang tunggak dan
kedelai, 60 kg N/ha untuk padi gogo, dan 90 kg N/ha untuk
jagung. Takaran untuk pupuk P dan K adalah 90 kg P2O5/
ha dan 90 kg K2O/ha untuk seinua jenis tanaman. Tanainan
dipanen dalam kondisi masak atau tua. Sisa panen
dikembalikan ke lahan di antara baris tanaman musim tanam
berikutnya. Kelembapan tanah zone perakaran diukur dalam
subplot perlakuan dan kontrol berukuran (2 m x 2 m).
Sebagai alat ukur digunakan Neutron Probe buatan Troxler
Type 1255/2601. Curah hujan di catat selama waktu
percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi. Hasil percobaaan lapang dalam tiga
tahunpelaksanaanpercobaandisajikanpadaTabel 1,2, dan
3. Dari Tabel 1 dapat dikemukakan bahwa pemberian sisa
panen dapat menaikkan hasil biji kacang tunggak, padi
gogo, kedelai/jagung dari perlakuan kontrol (tanpa
pengembalian sisa panen). Adanya kenaikan hasil sudah
miilai terlihat pada pelaksanaan penanaman kedelai atau
jagung (akliir musini penghujan) tahun pertama. Akan tetapi
adanya kenaikan hasil yang relatif besar baru terlihat pada
pelaksanaan percobaan tahun ke tiga, yang mana
pengembalian sisa panen dapat menaikkan hasil biji 27,2%
pada tanaman kacang tunggak, 84,7% pada tanaman padi
gogo, dan 28.7% pada tanaman kedelai/jagung setelah
dibandingkan terhadap perlakuan kontrol tanpa
pengembalian sisa panen. Hasil biji kacang tunggak untuk
areal pengembalian sisa panen tahun ke satu, ke dua, dan
ke tigaberturut-turut adalah 573,1169,1011 kgbiji kering/
ha. Dilihat dari pola tanam (Tabel 2) pengembalian sisa
panen juga menaikkan hasil biji. Adanya kenaikan hasil
biji mulai terlihat pada tahun ke dua untuk pola tanain B
(kacang tunggak-padi gogo-jagung) sedangkan untuk pola
tanain A (kacang tunggak-padi gogo-kedelai) baru pada
tahun ke tiga. Kenaikan hasil biji pola B tahun ke dua sebesar
15,9% dan tahun ke tiga adalah 41,6%, sedangkan untuk
pola A kenaikan hasil biji tahun ke tiga sebesar 42,1%. Hasil
biji untuk pola tanam A tahun ke satu, ke dua, dan ke tiga
berturut-turut adalah 3107, 3716, dan 2897 kg biji/ha dan
untuk pola tanam B adalah 4279, 6734, dan 6514 kg biji/
ha.

Ditinjau dari varietas yang ditanam terutama untuk
tanaman padi dan kedelai (Tabel 3) pengembalian sisa panen
ke areal percobaan pengaruhnya baru terlihat mulai pada
talnin ke dua. Adanya kenaikan hasil yang relatif besar
terlihat pada tahun ke tiga. Penganih pengembalian sisa
panen dapat menaikkan hasil gabah kering sampai 111,4%
untuk varietas padi gogo Danau Tempe (VI), dan 66,7%
untuk varietas/galur Batan (V2). Hasil varietas Danau
Tempe untuk tahun ke tiga ini sebesar 1353 kg gabah/ha,
dan untuk galur Batan 1585 kg gabah/ha untuk areal yang
mendapatkan pengembalian sisa panen. Pengaruh
pengembalian sisapanenjuga menaikkan hasil biji kedelai
cukup besar pada tahun ke tiga yaitu 86,1% untuk varietas
Wilis (VI) dan 63,6% untuk varietas/galur Batan (V2). Hasil
biji kedelai pada tahun ke tiga ialah 614 kg biji/ha untuk
varietas Wilis (VI) dan 864 kg biji/ha untuk varietas/

galur Batan di areal yang mendapatkan pengembalian sisa
panen.

Dari hasil-hasil tersebut di atas dapat dikemukakan
bahwa galur padi Batan dan galur kedelai Batan tampak
lebih tahan terhadap kekeringan daripada varietas padi
Danau Tempe dan varietas kedelai Wilis.

Kelembapan Tanah. Hasil pengamatan
keletnbapan tanah di zone perakaran tanainan disajikan pada
Tabel 4. Dari Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa
kelembapan tanah zone perakaran (0-30 cm) di areal yang
mendapatkan pengembalian sisa panen relatip lebih tinggi
daripada di areal tanpa pengembalian sisa panen pada saat
tanam dan panen dilakukan terutama pada tahun ke 2 dan
ke 3. Kelembapan tanah pada tahun ke 3 relatif rendah
untuk areal tanaman padi gogo dan kedelai/jagung (pada
saat tanam dan panen). Kelembapan tanah zone perakaran
tanaman saat tanam padi gogo tahun ke 3 adalah 39,1-40,5%
dan saat panen 29,5-30,3% saat panen. Sedangkan untuk
areal kedelai/jagung tahun ke 3 adalah 29,5-30,3% saat
tanam dan 31,6-33,4% saat panen.

Bila dikaitkan dengan pencapaian hasil lebih tinggi
pada areal yang diberi sisa panen daripada kontrol, data
kelembapan tanah saat tanam dan panen terlalu minim. Ada
data penelitian lain yang telah melakukan pengukuran
kelembapan tanah setiap minggu dalam jangka waktu
percobaan di areal yang diberi mulsa dengan takaran'
bertingkat dengan hasil tanpa perbedaan nyata pada saat-
saat pengukuran dilakukan (2). Di samping itu sisa panen
yang diberikan pada lahan percobaan akan mengalami
mineralisasi sehingga tidak terjadi akumulasi sisa panen
yang melimpah di lahan percobaan. Bahkan ada penelitian
yang membuktikan bahwa sejak 21 hari setelah tanam sudah
mulai terjadi mineralisasi jerami (9). Oleh karena itu adanya
data kelembapan tanah akan menjadi lebih bermakna
pengaruhnya terhadap hasil panen setelah dikaitkan dengan
distribusi curah liujan, terutama curah hujan harian.
Sayangnya distribusi curah hujan harian tidak disajikan di
sini.

Distribusi Curah hujan. Distribusi curah hujan
selama percobaan berlangsung disajikan pada Tabel 5. Dari
Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa curah hujan di
areal percobaan kacang tunggak tahun ke 1 adalah rendah
(57 rani/4 hh dalam 62 hari) atau termasuk keringmenurut
OLDEMAN (10), pada areal padi (1384 mm/48 hh dalam
118 hari) dan kedelai/jagung (686 mm/23 hh dalam 81 hari)
pada taliun ke 2 curah hujan di areal tanaman kacang
tunggak adalah 353 mm/16 hh dalam 72 hari dan 485 mm/
31 hh dalam 118 hari untiik areal padi gogo, serta 674 mm/
22 hli dalam 89 hari areal ke-delai/jagung. Kondisi iklim
pada areal kacang tunggak dan padi gogo tahun ke 2 ini
termasuk kategori lembap (10) dan pada tanaman kedelai/
jagung adalah basah (10).

Distribusi curah hujan tahun ke 3 untuk percobaan
kacang tunggak sebesar 228 inm/8 hh dalam 60 hari, 533
mm/23 hh dalam 120 hari untuk padi gogo keduanya
termasiik kategori lembap. Sedangkan untuk kedelai/jagung
taliun ke 3 curah hujan sebesar 792 mm/24 lih dalam 86
hari termasuk kategori basah.

Dilihat dari distribusi curah hujan dalam kurun
waktu 3 tahun percobaan ini dapat dikemukakan bahwa



-Penelitian dan Pengembangan ApHkasi Isotop dan Radiasi, 1998

distribusi curah hujan terutama pada tahun ke 2 dan ke 3
kurang dapat mendukung tercapainya produksi yang relatif
tinggi bila tidak diiakukan usaha menghambat evaporasi
melalui aplikasi sisa panen.

KESIMPULAN

Dari hasil-hasil percobaan ini dapat disiinpulkan
sebagai berikut:
1. Pengembalian sisa panen dalarn budidaya pertanian

lahan kering dapat menaikkan produksi.
2. Pengembalian sisa panen di areal percobaan padi gogo

varietas Danau Tempe dan areal percobaan varietas
kedelai Wilis dapat meinpertahankan kemerosotan
produksi pada saat-saat distribusi curah hujan dan
kelembapan tanah relatif rendah.

3. Kelembapan tanah pada areal percobaan pada musitn
penghujan 1996/1997, percobaan tahun ke 3, relatif
rendah.

4. Distribusi curah hujan dalain kurun waktu percobaan
padi gogo tahun pertama sangat tinggi dan untuk
percobaan selebihnya pada tahun pertaina kedua dan
ketiga relatif rendah.
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Tabel 1. Hasil biji/gabah kering

Tahun

Ke 1

Ke2

Ke3

Jenis
tanaman

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

+ Sp

H a s i

Kontrol

kg/lia

573*'
2302
967

1169
2542
1315

1011
1469
2225

455
2813
869

1139
2291
1448

795
795
1729

1

Kenaikan
hasil

. % .

11,3

2,7
11,0
4.5

27,2
84,7
28,7

Keterangan :
+Sp = Areal pengembalian sisa panen
Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen
*) = Belum ada perlakuan pengembalian sisa penen

89



Tabel 2

Tahun

Ke 1

Ke2

Ke3

. Hasil biji/gabah kering dilihat dari pola

Percobaan

Pola tanam A
Pola tanam B

Pola tanam A
Pola tanam B

Pola tanam A
Pola tanam B

Keterangan:
+Sp

+ Sp

ke
ŝ

3107
4279

3716
6734

2897
6514

H a s i 1

Kontrol

/ha

3728
4545

3947
5812

2039
4600

= Areal pengembalian sisa panen

tanam

Kenaikan
hasil

°/

—

—
15,9

42,1
41,6

Tabel 3.

Tahun

K e l

Ke2

Ke3

Hasil biji/gabah kering dilihat dari varietas yang
dipakai untuk tanaman padi dan kedelai

Percobaan

Padi VI
V2

Kedelai VI
V2

Padi VI
V2

Kedelai VI
V2

Padi VI
V2

Kedelai VI
V2

+ Sp

H a s i l

Kontrol

kg/ha

2625
1979
137
334

2318
2767
354
—

1353
1585
614
864

2813
2813
368
456

2058
2525
322
—

640
951
330
528

Kenaikan

hasil

—

—

12,6
9,6
9,9
—

111,4
66,7
86,1
63,6

Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen Keterangan :
VI padi tahun ke 1, 2, 3 = Varietas Danau Tempe
VI kedelai tahun ke 1, 2, 3 = Varietas Wilis
V2 padi tahun ke 1 = Varietas Atomita

ke 2 = Varietas Jatiluhur
ke 3 = Galur Batan

V2 Kedelai tahun ke 1 = Varietas Tengger
. ke 2 = tidak ada (diganti Varietas Wilis)
ke 3 = Galur Batan

+Sp = Areal pengembalian sisa panen
Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen

Tabel 4. Kelembapan tanah zone perakaran tanainan saat tanam dan panen

Tahun Jenis tanamaii
Kelembapan tanah zone perakaran

Saat tanam

Keterangan:
+Sp = Areal pengembalian sisa panen
Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen

Saat panen

Sp Kontrol + Sp Kontrol

K e l

Ke2

Ke3

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

48,2

43,6
45,4
47,3

46,7
40,5
30,3

c

47,5

41,0
42,5
46,3

46,4
39,1
29,5

/o

48,2
43,6

35,2
47,3
46,7

47,1
30,3
33,4

47,5
41,0

34,2
46,3
46,4

45,6
29,5
31,6
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Tabel 5. Juinlah curah hujan dan hari hujan dalatn kurun waktu 3 tahun

Tahun percobaan

Tahun Jenis tanaman

Ke 1 Kacang tunggak (62 hari)
Padigogo (118 hari)
Kedelai/jagung (81 hari)

Ke 2 Kacang tunggak ( 72 hari)
Padigogo (118hari)
Kedelai/jagung (89 hari)

Ke 3 Kacang tunggak (60 hari)
Kedelai/jagung (86 hari)
Padigogo (120hari)

Keterangan:
Curah hujan dalam satuan mm atau 1/in2

hh = Jumlah hari hujan
* = Kering (10)
** = lembap (10)
*** =basah (10

Curah hujan

... mm...

57*
1384***
686***

353**
485**

674***

228**
792***
533**

Hari hujan

... hh...

4
48
23

16
31
22

8
24
23

DISKUSI

H . RASJID

1. Apa tujuan Anda dengan 2 pola tanam. Apa yang akan
anda capai dengan pola A atau B ?

2. Khusus padi (VI)—>2,6—>2,3—>1,3 ton/ha) yang
ditambali (+) Sp (sisa panen), kelihatan hasilnya
menurun, jadi secara awam tidak perlu diberi sisa panen,
karena akan menambah kerja/biaya.

M.M. MITROSUHARDJO

1. Pemakaian 2 pola tanam dengan tujuan untuk menguji
keunggulan 2 pola tanam tersebut. Hasilnya ialah
temyata bahwa kedua pola tanam tersebut sama baiknya.

2. Khusus padi (VI) produksi menurun. Penurunan
produksi bukan hanya pada lahan yang diberi sisa panen
balikan pola lahan yang tidak diberi sisa panen yang
penurunannya lebih tajam. Jadi penambahan sisa panen
berperan untuk mencegah,/menghanibat penurunan
produksi sebagai akibat penurunan kelembapan tanah
dan curah hujan.

RIVAIE RATMA

Anda melakukan percoban menggunakan varietas/galur
yang berbeda pada setiap lahan.

1. Apakah dapat ditarik kesimpulan seperti yang Anda
lakukan ?

2. Mengapa ada perbedaan kenaikan produksi biji yang
berbeda pada setiap tahun dari setiap tanaman (padi gogo
dengan padi gogo, kedelai dengan kedelai) ?

M.M. MITROSUHARDJO

1. Penggunan varietas/galur yang berbeda pada setiap
tanaman hanya digunakan sebagai pembanding terhadap
varietas unggul nasional yang tetap.

2. Adanyaperbedaanproduksibijisetiaptahundapatterjadi
bahkan diharapkan terjadi sebagai akibat peningkatan
kesuburan sejalan dengan adanya penambahan
pengembalian sisa panen. Di samping itu, kenaikan
produksi pada kondisi yang relatif kering terjadi sebagai
akibat pengaruh sisa panen sebagai mulsa.
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PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN N TANAMAN SEJUMLAH GALUR
MUTAN KEDELAIDILAHAN MASAM

S. Gandanegara*, Hendratno*, Harsoyo*, dan Hisar Sihombing**

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Batan
* Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet ID0000155

ABSTRAK

PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN N TANAMAN SEJUMLAH GALUR MUTAN KEDELAI
DI LAHAN MASAM. Telah dilakukan dua percobaan lapang untuk menguji inokulan Bradyrhizobium campuran
untuk meningkatkan pertumbuhan, kandungan N tanaman kedelai sebagai tanaman sela karet di Kebun Percobaan
Balai Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet pada MH 1996/1997. Kapur pada taraf 0,6 t/ha diberikan di
permukaan tanah pada jalur tanam 3 hari sebelum tanam. Cara ini merupakan cara yang diterapkan petani di Proyek
Pengembangan kedelai di Mesuji, Sumatera Selatan MH 1995/1996. Pada percobaan pertama diuji strain tunggal B-
22, TAL 102, dan inokulan campuran (B-22+TAL 102) pada galur mutan kedelai No. 55, 58, 76-A, dan varietas Wilis.
Percobaan kedua merupakan uji sejumlah inokulan campuran (B-22+B-28), (B-22+B37), (B-22+FA 3), (B-22+G49),
dan (B-22+TAL 102) pada dua galur mutan kedelai No. 55 dan 58. Dilakukan pengamatan pembentukkan bintil akar,
pertumbuhan tanaman dan N yang dikandung tanaman pada stadium avval pengisian polong (R5). Jutnlah N yang
difiksasi ditentukan dengan menggunakan metode selisih. Dari penilaian pembentukkan bintil akar tampak bahwa
galur mutan No. 58 lebih tanggap terhadap inokulasi dibandingkan dengan galur mutan No. 55, 76-A, dan varietas
Wilis. Inokulan strain tunggal B-22 dan TAL 102 setara dengan inokulan campuran dalam meningkatkan pertumbuhan
dan kandungan N tanaman. Pemberian kapur hanya ditabur pada jalur tanam di permukaan tanah kurang mendorong
pembentukkan bintil akar yang baik pada lahan dengan kejenuhan Al yang tinggi (68%) pada percobaan ini. Pertumbuhan
tanaman dan kandungan N tanaman kontrol sangat rendah, dengan bobot 11-16 gr/10 tanaman dan 166 mg N/10
tanaman. Inokulasi meningkatkan bobot tanaman hampir dua kali lipat dan kandungan N tanaman menjadi sekitar
678-943 mg N/10 tanaman. Namun nilai ini hanya sekitar 60% dari kandungan N jika tanaman mendapatkan kapur 2
t/ha. Untuk memperbaiki penampilan pertumbuhan dan produksi dengan budidaya secara ini, perlu dipikirkan
penatnbahan bahan aineliorasi (abu sekam/gergaji kayu) atau bahan organik (pupuk kandang) yang berlimpah tersedia
di lokasi.

ABSTRACT

GROWTH AND N YIELD OF SOME SOYBEAN MUTANT LINES IN ACID SOIL. Two field
experiments had been conducted at Sembawa Field Exp. Sta. to screen some Bradrhyzobium inoculants on soybean
mu-tant lines with liming rate of 0.6 t/ha similar to the technique used by farmers in soybean pilot plant at Mesuji,
South Sumatera (banded at planting row on soil surface) three days prior to planting. The first experiment screened
single strains B-22, TAL 102, and mixed inoculants (B-22+TAL 102) on soybean mutant lines No. 55, 58, 76-A, and
cv. Wilis. The second experiment screened some mixed inoculants (B-22+B-28), (B-22+B37), (B-22+FA 3), (B-22 +
G49), and (B-22+TAL 102) on two soybean mutant lines No. 55 and 58. The soybeans were grown in between two
year old rubber plants. Nodulation, plant growth were observed at early pod filling (R5), and N yield at this stage were
detennined. Aniount of N derived from fbcation was detennined by N difference method. Result froni two experiments
showed that soybean mutant line No. 58 was more responsive to inoculation compared to the other mutant lines No.
55, 76-A, and cv. Wilis. Banded liming at plant rows on soil surface could not induce good nodulation in the land with
high Al saturation (68%). Growth and N yield control plant was very low ranging from 11-16 g/10 plants and 678-943
mg N/10 plants. Inoculation enhanced plant growth nearly twice, and plant N yield range from 678 to 943 mg N/10
plants. This amount was only 60% of the N yield when lime was given at 2 t/ha broadcasted. To enhance good plant
growth when using this cultural technique, it was suggested to add organic matter or soil amendment found abundant
in the area, such as manure, sawdust or rice husk ash.

PENDAHULUAN

Kedelai sebagai tanainan sela karet telah dikenal
dan dianjurkan untuk dibudidayakan pada perkebunan karet
rakyat (1). Untuk memperbaiki penampilan pertuinbuhan
tanaman tersebut di lahan perkebunan yang merupakan
lahanpodsolik merah kuning (PMK) dibutuhkan pemberian
kapur sebelum taiiain. Pemberian kapur dapat meningkatkan

ketersediaan hara P, Ca, dan Mg dan menurunkan hara Al
dan Mn yang merupakan racun bagi tanaman (2). Kapur
dapat diberikan dengan cara ditabur pada jalur tanatn pada
kedalaman 5-7 cm atau pada permukaaan beberapa hari
sebelum tanain. Peinberian kapur dengan kedua cara
tersebut (3), dan inokulasi Bradyrhizobium yang toleran
pada lahan yang tidak dikapur dilaporkan dapat
memperbaiki penampilan pertumbuhan tanainan kedelai
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(4,5). Hasil percobaan sebelumnya menunjukkan bahwa
kombinasi perlakuan pemberian kapur dan inokulasi
Bradyrhizobium meningkatkan pertumbuhan tanaman, N
tanaman dan produksi kedelai (6). Selain itu ditemukan
bahwa pemberian kapur secara sebar 2 t/ha dapat
meningkatkan produksi bila dikombinasikan dengan kedelai
dan inokulan Bradyrhizobium yang serasi (6).

Pada budidaya tanaman kedelai yang dilakukan
oleh petani di lahan PMK, produksi kedelai tidak peraah
mencapai 1 t/ha yang disebabkan karena pemeliharaan
tanaman yang kurang intensif dan inokulasi jarang
dilakukan. Untuk mengurangi ongkos produksi yang
disebabkan sarana dan ongkos pekerja, pada lokasi
pengembangan kedelai skala luas di ProyekPengembangan
Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT) Sumatera Selatan, kapur
diberikan secara ditabur pada jalur tanam di permukaan
tanah (7). Cara pemberian kapur demikian kurang sesuai
bagi perakaran dan pertumbuhan tanaman dan produksi
tinggi tidak bisa diharapkan.

Pada makalah ini dilaporkan seberapa jauh
pengaruh cara perlakuan kapur yang umutn digunakan
petani pada uji inokulan Bra-dyrhizobium campuran
terhadap pertumbuhan, kadar %N, dan kandungan N
tanaman galur mutan kedelai pada musim hujan (MH) 1996/
1997 di lahan podsolik merah kuning Sembawa, Sumatera
Selatan.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai
Penelitian Sembawa, Pusat Penelitian Karet, Sumatera
Selatan pada MH 1996 /1997. Lokasi percobaan terletak
pada 0° 08LS, 104°18'LB dengan ketinggian 10 m di atas
pennukaan laut. Lahan yang digimakan adalah bertipologi
ultisol dengan pH 4,5, %N 0,14 (Kjeldahl), P 0,50 ppm
(Bray-II), C-organik 2,07 % dengan nilai kejenuhan Al 68%.

Rancangan percobaan. Percobaan dilaksanakan
dengan Rancangan Acak Petak Terpisah dengan empat
ulangan. Pada percobaan pertama inokulan Bradyrhizobium
yang terdiri dari perlakuan tanpa inokulasi, inokulasi dengan
strain tunggal B-22, TAL 102, inokulan campuran (B-
22+TAL 102) ditempatkan pada petak utama. Pada anak
petak ditempatkan galur mutan kedelai No. 55, 58, 76-A,
daii varietas Wilis. Pada percobaan kedua, pada petak utania
ditempatkan inokulan campuran Bradyrhizobium yang
terdiri dari perlakuan kontrol, perlakuan inokulasi dengan
inokulan campuran (B-22+B28), (B-22+B37), (B22+FA 3),
dan (B-22+G49). Galur mutan kedelai No. 55 dan 58
ditempatkan pada anak petak.

Inokulan Bradyrhizobium. Inokulan campuran
yang digunakan merupakan campuran strain
Bradyrhizobium B-22 dengan strain lain pada komposisi
1:1 dan disuntikkan ke gambut steril. Strain dengan
singkatan B (Batan), merupakan hasil isolasidari bintil akar
sejumlah varietas dan galur mutan kedelai (8). Strain TAL
102 merupakan strain yang berasal dari Proyek NifTAL dan
Mircen, Hawaii, Amerika Serikat. Strain FA 3 dan G49
merupakan strain yang berasal dari koleksi CIRAD,
Montpellier, Perancis.

Plot percobaan berukuran 4 m x 5 m terletak pada
gawangan antara tanaman karet berusia dua tahun. Kapur
(dolomit) diberikan setara dengan 0,6 t/ha ditabur padajalur
tanain. Benih kedelai yang telah diinokulasi dengan
inokulan Bradyrhizobium ditanam dengan jarak 40 cm x
15 cm. Pemupukan dasar setara dengan 20 kg N /ha (urea),
90 kg P2O5/ha (SP 36), dan 60 kg K p (KCl) diberikan segera
setelah tanam.

Pada stadium awal pengisian polong (R5)
dilakukan pengamatan pertumbuhan tanaman dengan cara
mengamati pembentukkan bintil akar dan bobot tanaman
dari 10 tanaman sampel. Tanaman bagian atas dipisah
menjadi polong dan stover (batang dan daun). Skoring pem-
bentukkan bintil akar dilakukan menurut cara yang
dilakukan ACIAR (10) berdasarkan jumlah dan lokasi bintil
yang terbentuk pada sistem perakaran.

Bagian tanaman dipisah menjadi polong dan
stover, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 70°C
selama 2x24 jam. Persentase N (%N) dalam sampel tanaman
ditentukan dengan metode Kjeldahl dan digunakan untuk
lnenentukan kandungan N tanaman. Untuk memperoleh
infonnasi seberapa jauh pemberian sejumlah kecil kapur
(0,6 t/Iia) yang ditabur pada jalur tanam di permukaan tanah
(Kl) mempengaruhi pertumbuhan tanaman, %N bagian
tanaman, dan kandungan N tanaman, data yang diperoleh
dibandingkan dengan data percobaan pada pemberian kapur
secara sebar merata 2 t/ha (K2) yang dilakukan pada MH
1995/1996 di lokasi yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian kapur 0,6 t/ha yang ditabur di
pennukaan tanah pada jalur tanam (Kl), tidak mampu
merangsang pertumbuhan tanaman kontrol secara optimal,
terutama pembentukkan polong. Pada stadium awal
pengisian polong (R5), tanaman memiliki bobot yang
berkisarantara 11,00 -18,50 g/10 tanaman pada percobaan
1, dan antara 14,75 -16,00 g/10 tanaman pada percobaan 2
(Tabel 1). Polong memiliki bobot yang sangat rendah, yaitu
hanya sekitar 1,75-3,00 g/10 tanaman atau 10% dari bobot
stover. Selain itu, persentase (%) N bagian tanaman yang
rendah menyebabkan kandungan N polong, stover dan
seluruh tanaman sangat rendah bila dibandingkan dengan
kandungan N bagian tanainan yang sama pada tanaman
yang tnendapatkan kapur 2 t/ha secara sebar (K2) yang
dilakukan setahun sebelumnya di lokasi sama. Bobot polong,
stover, dan keseluruhan tanaman pada perlakuan K2
masing-masing adalah 15,02 - 28,13 g/10 tanaman, 27,38 -
34,97 g/10 tanaman, dan 42,30 - 63,10 g/10 tanaman.
Polong merupakan bagian tanaman yang sedang aktif
tumbuh pada stadium R5, pada K2 memiliki bobot hampir
9 kali lipat bobot pada Kl. Pertumbuhan yang baik pada
K2 disebabkan karena pH tanah dan ketersediaan hara
menjadi lebih tinggi pada pemberian kapur 2 t/ha (7). Kapur
yang diberikan di permukaan tanah dalam jumlah sedikit
(0,6 t/ha) pada jalur tanam di permukaan mudah hilang
tercuci karena hujan sehingga kurang cukup untuk
meningkatkan ketersediaan hara daerah perakaran tanaman,
menimbulkan kondisi yang kuraiig serasi bagi pembentukan
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bintil akar yang terlihat dari nilai skor pada Tabel 3 (9).
Selain mempengaruhi pembentukkan bintil akar,
kekuraiigserasian daerah perakaran juga mempengarulii %N
dan kandungan N tanaman (Tabel 1) dan lahan masih tetap
bersifat masam dengan pH tanah belum mencapai pH
optitnum bagi tanaman kekacangan, yaitu sekitar pH 5,5-
6,0. Penghambatan pertumbuhan karena kemasainan tanah
umum dijumpai pada kebanyakan tanaman kekacangan,
seperti kedelai, alfafa, kacang tanah, yang diikuti oleh
pengurangan pembentukkan bintil akar (2, 10, 11).

Inokulasi pada kedua percobaan mempengaruhi
secara nyata (P<0,01) semua parameter pertumbuhan
tanaman yang diamati, yaitu bobot bagian tanaman,
pembentukkan bintil akar, persentase (%) N dan kandungan
N tanaman (Tabel 2). Perbaikan pertumbuhan karena
inokulasi dapat dilihat dari peningkatan bobot tanaman,
dengan kisaran 35,75-61.75 g/10 tanaman pada percobaan
1, dan 30,75-50,50 g/10 tanaman pada percobaan 2 atau
kenaikan hampir dua kali lipat dari bobot tanaman kontrol
pada kedua percobaan tersebut. Walaupun demikian, bobot
tanaman tidak niampu inenyamai bobot tanaman pada
pemberian kapur K2.

Hasil uji F pada percobaan pertama menunjukkan
tidak ada perbedaan yang nyata pada bobot polong, stover,
dan keseluruhan tanaman (Tabel 2). Hal tersebutdisebabkan
keempat galur yang diuji, galur mutan No.55, 58, 76-A,
dan varietas Wilis meiniliki tanggapan yang serupa terhadap
inokulan yang digunakan, yaitu strain tunggal B-22, TAL
102, dan campurannya B-22+TAL 102 seperti yang terlihat
pada Tabel 3. Kemampuan strain tunggal B-22 dan TAL
102 setara dengan kemampuan suatu inokulan campuran
(B-22 + B-37) untuk meningkatkan kandungan N tanaman
di lahan yang sama telah ditunjukkan pada percobaan
sebelumnya (6).

Kandungan N tanaman yang diinokulasi hanya
sekitar 1000 mg N /10 tanaman atau sama dengan
kandungan N tanaman kontrol atau hanya 50%kandungan
N tanaman yang diinokuiasi pada perlakuan K2 (Tabel 1).
Polong tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup
bagi kandungan N-total tanaman.

Pada uji sejumlah inokulan campuran tampak
bahwa galur nuitan No. 58 lebih tanggap terhadap inokulasi
daripada galur mutan No. 55 memperkuat data dari
percobaan sebelumnya (6). Hasil yang diperoleh dari
percobaan ini dan percobaan sebelumnya menunjukkan
bahwa galur mutan No. 58 lebih serasi untuk dikembangkan
di lahan PMK.

Pada percobaan kedua, tampak bahwa inokulan
campuran (B-22+B-28), (B-22+FA-3), dan(B-22+TAL 102)
memiliki kecenderungan meningkatkan kandungan N
tanaman dibandingkan dengan inokulan campuran (B-
22+B-37) dan (B-22+G-49).

Dari kedua percobaan yang mengadaptasikan cara
pemberian kapur yang digunakan petani di pilot plant
Propinsi Sumatera Selatan tampak bahwa cara ini kurang
mampu meningkatkan pertumbuhain dan kandungan N
tanaman. Untuk mencapai kandungan N tanaman yang
optimal ada baiknya bila teknik budidaya tersebut
dikombinasikan dengan peinberian bahan organik atau
ameliorasi lainnya yang tersedia. Percobaan yang dilakukan

di lahan transmigrasi di Rasau Jaya, Kalimantan Barat
dengan pemberian kapur 0,25^ang dikombinasikan dengan
abu kayu gergaji dapat meningkatkan produksi kedelai
varietas Wilis dari 1,5 menjadi 2,9 t/ha (12).

KESIMPULAN

Dari hasil kedua percobaan dapat diajukan
beberapa kesimpulan:
1. Dari kedua percobaan yang dilakukan terlihat bahwa

galur mutan No. 58 lebih tanggap terhadap inokulasi
dibandingkan galur mutan No. 55, 76-A, dan Wilis.

2. Pemberian kapur dalamjumlah sedikit pada permukaan
tanah pada jalur tanam kurang mendorong
pembentukkan bintil akar yang baik pada lahan dengan
lingkat kesuburan yang rendah seperti yang digunakan
untuk percobaan ini.

3. Strain tunggal B-22 dan TAL 102 mainpu meningkatkan
pertumbuhan dan kandungan N tanaman setara dengan
campurannya (B-22 + TAL 102). Inokulan
Bradyrhizobium campuran (B-22+B-28), (B-22+FA-3),
dan (B-22+G-49) metniliki kecenderungan keefektifan
yang paling baik, dibandingkan dengan inokulan
campuran (B-22+B-37).
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Tabel 1. Kisaran bobot tanatnan, persentase (%) N. dan kandungan N-total tanaman
pada pemberian kapur yang berlainan

Cara
peinberian

kapur

larik
a. polong

stover
tanaman

b. polong
stover
tanaman

sebar
polong
stover
tanaman

larik
a. polong

stover
tanaman

b. polong
stover
tanaman

sebar
polong
stover
tanaman

bobot bag. tanaman, persentase N,
.. gram/10 tan

1,75 - 3,00
9,25 -16,25
11,00-18,50

1,75 - 2,25
12,50 - 14,25
14,75 - 16,00

15,02-28,13
27,38 - 34,97
42,40-63,10

6,75 - 14,75
27,75 - 47,00
35,75-61,75

5,00 -10,00
23,75 - 40,50
30,75 - 50,50

28,84 - 39,65
30,43 - 53,46
53,46 - 91,46

.. %..

Kontrol

1,79 - 2,05
1,11-1,36

1,79 - 2,09
1,06 - 1,36

3,32-3,52
0,95 -1,18

Inokulasi

2,47 - 3,23
1,54-2,07

2,62 - 3,07
1,35 - 2,08

3,36-4,51
1,23 - 1,69

kandungan N,
.. mg N/10 tan ..

34- 77
104 - 229
138 - 270

24- 44
136 - 203
179 - 228

492- 990
300 - 409
819-1399

187- 437
521 - 828
671 - 1265

130- 308
368 - 864
498-1173

1025 - 1802
390- 850

1520 - 2264

Keterangan :
larik : tabur di perniukaan pada jalur tanam 0,6 t/ha (Kl)
sebaf : sebar merata 2 t/ha (K2)
a : percobaan pertama
b : percobaan kedua

Tabel 2. Hasil uji F pada kedua percobaan

I
G

I x G

I
G

IxG

bobot tanaman
pol.

* •

tn
tn

**
tn
tn

sto.

• •

tn
tn

* •

* *

* *

tan.

**
tn
tn

**
**
**

bintil akai
bbt. sko.

percobaan 1
* •

tn
tn

**
tn
tn

percobaan 2
**
tn
tn

**
tn
tn

pol.

**
tn
tn

**
tn
tn

%
sto

**
*
tn

**
**

tn

,N
pol.

**
tn
tn

**
tn
tn

N-total
sto.

**
tn
tn

**
**

tn

tan

**
tn
tn

**
**
*

Keterangan : tn = tidak nyata
* = nyata pada P<0,05 I = Inokulasi
** = nyata pada P<0,01 G = Galur mutaii/varietas
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Tabel 3. Pertumbuhan bagian tanaman dan kandungan N-total pada awal
pengisian polong (percobaan 1)

Sandi
perlakuan

Inokulasi
Kontrol
B22
TAL 102
B-22+TAL102

pol

2,38
9,25
7,09
8,57

Bbt. tanaman
sto

g/lOtan

12,88
35,13
34,25
39,88

tan

15,25
44,38
41,94
48,44

N-total
mg N/10 tan

207
874
779
978

BNT0,05 3,42 6,27 8,94 232

Galur/varietas kedelai
No. 55
No. 58
No. 76-A
Wilis

BNT 0,05
K. K., (%)

5,69
6,63
7,13
8,48

Ui

40

26,69
31,56
30,63
33,25

tn
29

32,38
38,19
37,75
41,69

tn
30

625
728
700
784

tn
40

Tabel 4. Pertumbuhan bagian tanaman dan kandungan N total pada awal pengisian polong (percobaan
2)

Sandi
perlakuan

Inokulasi
Kontrol
B-22+B-28
B-22+B-37
B-22+FA-3
B-22+G-49
B-22+TAL 102

Nodulasi
skoring

0,00
1,34
1,42
1,95
1,54
1,60

bbt

0
734
892
1046
837
804

Bobot tanaman
pol

g/io

1,38
8,38
5,63
7,88
6,75
6,26

sto
tan

12,63
36,63
29,75
35,38
30,63
31,38

tan

15,25
45,00
35,38
43,25
37,13
37,61

N-total
mg N/10 tan

203
994
678
855
874
700

BNT0.05 0,53 425 3,58 7,07 6,07 297

Galur/vanetas kedelai
No. 55
No. 58

BNT 0,05
K. K., (%)

1,08
1,54

tn
21

706
731

tn

5,38
6,71

1,29
29

26,50
31,83

0,89
30

53,69
64,31

1,14
40

576
764

tn

aa;.;r!i;v-^-nj-n "iiilsO •= O
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DISKUSI

M. MITROSUHARDJO

Penambahan kapur dengan cara tabur menurut
penyaji makalah kurangbaik. Penambahankapuryang ideal
bagaimana caranya ?

S. GANDANEGARA

Yang dimaksud adalah pemberian kapur seperti
yang dilakukan petani. Pemberian kapur tersebut adalah
secara tabur dalam jumlah sedikit (0,6 t/ha) di permukaan
tanah pada baris tanaman kurang mendorong pertumbuhan
tanaman. Pemberian kapur pada baris tanaman pada
kedalaman 5-7 cm lebih baik daripada cara pertama. Kapur
dalam jumlah sedikit terkonsentrasi pada daerah perakaran
dan dapat menyediakan kondisi yang lebih baik buat
pertumbuhan tanaman (pH dan ketersediaan hara daerah
perakaran lebih tingi) dari cara pertama. Hara Kalsium dan
Mg yang dibutuhkan oleh tanaman meningkat karena
pemberian kapur. Cara pemberian kapur yang ketiga adalah
tabur merata pada plot percobaan yang membutuhkan
takaran kapuryang lebih tinggi (1-3 t/ha). Cara ini dianggap
paling baik, karena baik pH tanah niaupun kefersediaan hara
yang diperoleh lebih optimal untuk tanaman dibandingkan
dengan cara pemberian kapur pertama dan kedua.
Kekurangannya adalah pada lokasi dimana kapur sangat

sulit diperoleh perlu dilakukan pendekatan tenaga pekerja
yang lebih lama untuk pembuatan (larik + pemberian kapur,
dan penutupan kembali tanah).

HARYANTO

1. Pemberian kapur 0,5 t/ha berupa unit pH tanah dapat
dinaikan dan dalam interval waktu pemberian kapur ini
diberikan ?

2. Tujuan pemberian kapur yang dilakukan sebetulnya lebih
diarahkan kepada siapa, tanaman kedelai atau
Bradyrhizobium ?

S. GANDANEGARA

1. Yang dimaksud 0,5 t/ha pada baris tanaman kedalaman
5-7 cm (pada tranparansi), pemberiankapur dengan cara
tersebut pada percobaan lain di Sembawa, dapat
meningkatkan pH tanah dari 4,85 menjadi 5,82,
sedangkan hara Al dari kejenuhan 50 % menjadi tak
terukur.

2. Tujuan pemberian kapur adalah untuk menyediakan
kondisi yang serasi untuk pertumbuhan kedelai di lahan
masani. Baik tanainan kedelai maupun Bradyrhizobium
memiliki pH optium 5,5-6,0.
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PEMULIAAN MUTASI PADA SORGHUM (Sorghum bicolor L.) UNTUK
PERBAIKAN TANAMAN SEBAGAI PAKAN TERNAK RUMINANSLA

Soeranto, H.

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN ID0000156

ABSTRAK

PEMULIAAN MUTASIPADA SORGHUM (Sorghum bicolor L.) UNTUK PERBAIKAN TANAMAN
SEBAGAI PAKAN TERNAK RUMINANSIA. Pemuliaan mutasi dengan iradiasi gamma pada tanaman sorghum
ditujukan untuk perbaikan kualitas dan produksi tanaman sebagai pakan hijauan ternak ruminansia. Benih sorghum
lokal varietas "Keris" dengan kadar air ± 14% diiradiasi dengan sinar gamtna bersumber dari Cobalt-60 dengan dosis
sampai dengan 0,5 kgy. Tanaman Ml ditumbuhkan di kebun percobaan Pasar Jumat, tanaman M2 dan M3 di kebun
Citayam. Pada utnur 40 hari setelah tanam, tanaman M2 dipanen/dipangkas setinggi 20 cm dari permukaan tanah.
Dua minggu kemudian pengamatan dilakukan terhadap variabel sifat kemampuan tanaman membentuk tunas baru
(variabel tunas). Data produksi hijauan dalam bentuk bobot kering (variabel produksi) dikumpulkan setelah tanaman
dipanen pada umur 40 hari setelah petnangkasan dan dipanaskan dalam oven 105 °C selama 24 jam. Seleksi tanaman
dengan intensitas 20% dilakukan terhadap variabel tunas pada sampel tanaman M2. Respons seleksi pada M3 bervariasi
mulai terendah pada populasi 0,5 kgy (Rs = 0,2116) sampai teringgi pada populasi 0,3 kgy (Rs = 0,8507). Sumbangan
faktor genetik terhadap respons seleksi bervariasi mulai dari 7,25% pada populasi 0,5 kgy sampai 22,35% pada
populasi 0,3 kgy. Seleksi terhadap variabel tunas secara langsung telah metnberikan dampak positif pada peningkatan
variabel produksi di M3.

ABSTRACT

MUTATION BREEDING IN SORGHUM {Sorghum bicolor L.) FOR IMPROVING PLANTS AS
RUMINANT FEED. Mutation breeding using gamma irradiation in sorghum was aimed at improving the quality and
production of sorghum plants as ruminant feed. Seeds of local sorghum variety "Keris" with moisture content of about
14% were irradiated with gamma rays from Cobalt-60 source using the dose levels up to 0.5 kgy. The Ml plants were
grown in Pasar Jumat, the M2 and M3 were grown in Citayam experimental station. The M2 plants were harvested 40
days after sowing by cutting plants 20 cm above ground surface. Two weeks later observations were done for the
ability of plants to produce new buds (bud variable). The plants' green products in form of their diy weight (product
variable) were collected 40 days after harvesting and drying process in oven at 105 °C for 24 hours. Plant selections
with intensity of 20% were done for the bud variable among samples of M2 plants. Selection responses in the M3 were
found to vary from the lowest at 0.5 kgy population (Rs = 0.2116) to the highest at 0.3 kgy population (Rs = 0.8507).
The share of genetic factors to selection responses in bud variable varied from 7.25% at 0.5 kgy population to 22.35%
at 0.3 kgy population. Selection for bud variable gave directly a positive impact in increasing product variable in the
M3.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sudah sejak latna mengenal
tanaman sorghum (Sorghum bicolor L.), akan tetapi
konsumsi sorghum sebagai bahan pangan di Indonesia
masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan sebagian
besar rakyat Indonesia masih menggunakan beras sebagai
bahan makanan pokok. Selain itu juga dikarenakan
pertanaman sorghum di Indonesia masih sangat terbatas.
Pemanfaatan sorghum yang paling memungkinkan adalah
sebagai pakan ternak ruminansia yaitu baik sebagai pakan
hijauan segar atau melalui proses olahan. Sorghum sebagai
pakan ternak sangat mungkin dapat dikembangkan di
Indonesia karena tanaman ini memiliki daya adaptasi luas
pada berbagai jenis lahan (1, 2).

Jenis pakan hijauan yang selama ini banyak
digunakan dalam ransum ternak adalah rumput gajah
(Pennisetum purpureum) dan rumput raja (Pennisetum

purpuphoides). Sementara itu di banyak negara tanaman
sorghum umumnya dimanfaatkan secara intensif sebagai
pakan temak ruminansia baik dalam bentuk segar {greert
chop) maupun bentuk olahan berupa hay, silage, dan pasture
(3). Sebagai pakan ternak ruminansia, ketiga jenis tanaman
tersebut inemiliki banyak keunggulan yang antara lain
diukur dari nilai gizi, daya cerna, dan palatabilitasnya.
Selain memiliki produksi yang tinggi, tanaman tersebut
dapat tumbuh dan berproduksi normal pada lahan-lahan
yang kurang subur (lahan marginal) dan toleran terhadap
kekeringan (4,5). Olehkarenaitu sorghum sebagai alternatif
hijauan pakan ternak perlu diketnbangkan khususnya dalam
menunjang program peningkatan produktivitas lahan-
lahan marginal. Selain sebagai upaya peinanfaatan
lahan tnarginal, budidaya sorghum juga jelas akan
meningkatkankesejahteraan masyarakat melalui penyediaan
lapangan kerja dari industri-industri peternakan yang
terkait.
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Namun demikian masing-masing tanaman pakan
ternak tersebut masih memiliki beberapa kelemahan yang
perlu diperbaiki mungkin melalui program penelitian
pemuliaan tanaman. Pada rumput gajah dan rumput raja
misalnya, selain tekstur permukaan daun yang kasar
(berbulu dan gatal) juga rasio batang/daun cepat meningkat
dengan bertambahnya umur tanaman dan dibarengi oleh
menurunnya nilai nutrisi tanaman (5). Sedangkan sorghum
memiliki produksi lebih rendali dan rasio batang/daun lebih
tinggi dibanding rumput gajah atau rumput raja. Selain itu
tanaman sorghum muda cenderung memiliki kandungan
tanin yang relatif tinggi sehingga palatabilitasnya rendah.
Namun demikian kandungan tanin pada daun dan batang
akan menurun drastis setelah tanaman berumur 40 hari (5).

Metoda pemuliaan tanaman dengan mutasi induksi
telah banyak dilaporkan dapat memperbesar ragam genetik
tanaman dalam program pemuliaan tanaman seperti padi,
kedelai, kacang hijau, gandum dan lain-lain (6, 7).
Dihipotesakan bahwa mutasi induksi dengan iradiasi gamma
juga akan dapat meningkatkan ragam genetik sorghum,
sehingga melalui proses penelitian selanjutnya akan dapat
dihasilkan varietas sorghum yang unggul sebagai pakan
ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh
perlakuan iradiasi gamma terhadap keragaman tanaman
sorghum di M2 dan respons seleksi pada variabel tunas serta
dampaknya pada variabel produksi di M3. Melalui proses
seleksi lanjutan diharapkan dapat dikembangkan varietas
mutan sorghum unggul sebagai pakan ternak raininansia.

BAHAN DAN METODA

Bahan tanaman yang digunakan adalah sorghum
lokal varietas "Keris". Benih derigan kadar air sekitar 14%
diiradiasi dengan sinar gamma yang bersumber dari Cobalt-
60. Tingkat perlakuan dosis iradiasi yang digunakan adalah
0 (kontrol), 0,1,0,2,0,3,0,4, dan 0,5 kgy, dengan laju dosis
rata-rata 39 gy/menit.Tanaman Ml ditanam di kebun
percobaan PAIR-BATAN Pasar Jumat, dan tanaman M2
dan M3 di kebun percobaan Citayam. Pada umur satu
minggu dilakukan pencabutan tanaman muda (seedling) M2
dan M3, sehingga untuk satu lubang tanam tumbuh hanya
satu biji.

Pada umur 40 hari setelah tanam, sampel sebanyak
100 tanaman M2 untuk masing-masing perlakuan dosis
iradiasi dipangkas setinggi 20 cm dari permukaan tanah.
Dua minggu kemudian pengamatan dilakukan terhadap
variabel sifat kemampuan tanaman membentuk tunas baru
(variabel tunas). Data produksi hijauan dalam bentuk bobot
kering (variabel produksi) dikumpulkan setelah tanaman
dipaneh pada uniur 40 hari setelah pemangkasan dan
dipanaskan dalain oven 105 °C selama 24 jam dan ditimbang
(grain). Seleksi tanaman M2 dilakukan terhadap variabel
tunas pada tanaman sampel menggunakan subprogram
SORT dari MSTAT (8). Intensitas seleksi sebesar 20% (±
20 tanaman) diberlakukan pada semua populasi M2.
Tanaman terseleksi dibiarkan tumbuh membentuk biji yang
selanjutnya akan ditanam sebagai tanaman M3.
Pengambilan sampel dan pengumpulan data variabel tunas
dan variabel produksi pada M3 dilakukan seperti pada M2.

Sidik ragam perlakuan populasi untuk variabel tunas dan
variabel produksi pada M2 dan M3 dianalisa dengan F-test
(one-way Anova) yaitu subprogram ANOVA-1 dari
MSTAT.

Respons seleksi pada M3 ditentukan dengan rumus
(9,10,11).

Rs = k. H.

dimana : Rs = Respons seleksi
k = Indeks seleksi
H = Heritabilitas
5 = Simpangan baku M2

Indeks seleksi (k) bergantung pada besarnya
intensitas seleksi (p), dan didefinisikan sebagai jarak
penggalan p dari nilai tengah (\i) pada suatu sebaran normal
(truncated normal distributiori). Nilai k untuk beberapa
besaran p disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Nilai indeks seleksi k untuk beberapa intensitas
seleksi p (9).

p(%)

1
5
10
15
20
25
30

X

2,326
1,645
1,282
1,036
0,842
0,674
0,524

k

2,665
2,063
1,755
1,554
1,400
1,271
1,159

Heritabilitas (H) pada rumus di atas ditentukan dengan
rumus (10) berikut:

H =

dimana : X

y v
^Seleksi ^ M2

Nilai tengah populasi M2

= Nilai tengah pupolasi tanaman
terseleksi

XM3 = Nilai tengah populasi M3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisa ragam pada M2 terhadap variabel
tunas dan variabel produksi menunjukkan tidak ada
perbedaan yang nyata di antara populasi tanaman perlakuan
(diperoleh nilai p > 0,05). Namun demikian terlihat bahwa
simpangan baku (SD) variabel tunas pada populasi tanaman
hasil iradiasi secara keseluruhan lebih tinggi dibanding
dengan populasi kontrol (Tabel 2). Nilai SD yang lebih
tinggi tersebut menggambarkan adanya keragaman variabel
tunas yang lebih besar pada populasi tanaman hasil iradiasi.
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Terlihat bahwa keragaman tertinggi diperoleh pada populasi
yang berasal dari iradiasi 0,3 kgy (SD = 0,81). Selanjutnya
pada populasi yaiig memiliki keragaman tinggi, diharapkan
akan dapat dilakukan seleksi galur-galur mutan tanaman
unggul, yaitu tanaman yang mampu memproduksi tunas
lebih banyak daripada kontrol.

Intensitas seleksi sebesar 20% pada masing-masing
populasi M2 telah menghasilkan populasi tanaman terseleksi
dengan rata-rata variabel tunas seperti terlihat pada Tabel
3. Turunan tanatnan terseleksi menghasilkan data M3 yang
juga disajikan dalam Tabel 3. Analisa secara statistik
menunjukkan bahwa variabel tunas pada populasi M3
berbeda nyata dibanding kontrol (LSD5%=0,621). Hal itu
membuktikan bahwa proses seleksi telah meningkalkan
kemampuan tanaman membentuk fenotipe tunas pada M3.
Pertanyaan yang muncul keinudian adalah seberapa besar
peran faktor genetik dalam peningkatan tersebut. Melalui
studi respons seleksi maka pertanyaan tersebut akan dapat
terjawab.

Respons seleksi berbanding lurus dengan nilai
heritabilitas, indeks seleksi, dan simpangan baku populasi
M2 (9, 10, 11). Hasil perhitungan respons seleksi pada
masing-masing populasi disajikan dalam Tabel 4. Terlihat
bahwa respons seleksi bervariasi mulai terendah pada
populasi 0,5 kgy (Rs = 0,2116) sampai teringgi pada populasi
0,3 kgy (Rs = 0,8507). Rasio Rs terhadap rata-rata populasi
M3 lnenggambarkan besaran sumbangan faktor genetik
dalani respons seleksi untuk total ekspresi fenotipe variabel
tunas pada M3 (10). Sumbangan faktor genetik terhadap
respons seleksi bervariasi mulai 7,25% pada populasi 0,5
kgy sampai 22,35% pada populasi 0,3 kgy. Dari hasil ini
dapat disarankan bahwa dalam penelitian lanjutan, seleksi
tanaman unggul untuk variabel tunas perlu lebih
dikonsentrasikanpada populasi yangberasal dari perlakuan
dosis iradiasi 0,3 kgy.

Seleksi terhadap variabel tunas dengan intensitas
20% telah memberikan danipak pada variabel produksi pada
M3. Apabila pada M2 tidak ada perbedaan yang berarti pada
variabel produksi maka pada M3 perbedaan nyata terlihat
khususnya antara populasi yang berasal dari iradiasi dengan
kontrol (Tabel 5). Variabel produksi dengan nilai tertinggi
juga diperoleh pada populasi 0,3 kgy, sehingga dapat
disimpulkan bahwa peningkatan variabel tunas pada
populasi tersebut diikuti dengan peningkatan variabel
produksi. Penelitian lanjutan masih diperlukan untuk
mempelajari apakah peningkatan tersebut secara genetik
diturunkan pada generasi berikutnya.

KESIMPULAN

Tanaman sorgluun memiliki potensi dikembangkan
di Indonesia sebagai pakan ternak ruminansia. Rendahnya
produksi hijauan pada varietas Keris berpeluang akan dapat
ditingkatkan melalui program pemuliaan mutasi dengan
iradiasi gainma. Perlakuan berbagai level dosis iradiasi
gamma telah meningkatkan keragaman produksi tunas
tanaman di M2. Seleksi pada tanaman sampel M2 terhadap
variabel tunas dengan intensitas 20% telah memperbaiki
produksi tunas tanaman di M3. Sejalan dengan itu seleksi

juga memberikan dampak positif pada peningkatan bobot
kering hijauan di M3. Respons seleksi tertinggi diperoleh
pada populasi tanaman berasal dari perlakuan iradiasi
gainma dosis 0,3 kgy. Pada populasi tersebut seleksi lanjutan
perlu dikonsentrasikan untuk mendapatkan galur-galur
mutan tanaman ungguJ sebagai pakan ternak.
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Tabel 2. Rata-rata (X) dan simpangan baku (SD) variabel tuiias dan variabel
produksi tanaman pada populasi M2

Populasi hasil
iradiasi (kGy)

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

LSD5%

Variabel

X (tunas)

2,637
2,377
2,637
2,218
2,377
2,628
0,655

Tunas

SD

0,36
0,42
0,37
0,81
0,69
0,52

Variabel

x(gr)

81,575
75,298
114,003
62,848
81,035
76,400
55,430

Produksi

SD

36,87
43,80
49,91
40,13
22,36
32,10

Tabel 3. Data rata-rata variabel tunas untuk populasi tanaman terseleksi
( ^ J d l i l n C ^ )

Populasi hasil
iradiasi (kGy)

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0.5

LSD 5%

3,914
3,506
4,336
4,729
3,622

Nilai tengah

2,641
3,557
3,428
3,807
3,653
2,917
0,621

populasi

Kenaikan dari XM2

^ e M3 (0/")

15,17
49,64
29,99
71,64
53,68
11,00

Tabel 4. Heritabilitas (H) variabel tunas dan respons seleksi dalam masing-masing populasi
tanaman perlakuan iradiasi

Populasi hasil Heritabilitas (H) Respons seleksi (Rs) Rasio Rs terhadap
iradiasi (kGy) S xM

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,7677
0,9102
0,7502
0,5425
0,2907

0,4514
0,4715
0,8507
0,5241
0,2116

12,69
13,75
22,35
14,35
7,25

Indeks seleksi k =1,400 untuk intensitas seleksi p = 20%
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Tabel 5. Data variabel produksi pada generasi M3

Populasi hasil iradiasi (kGy) Rata-rata variabel produksi (gr)

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

LSD5%

64,010
93,842
106,244
117,897
111,603
89,445
40,152

Gambar 1. Tanaman sorghum unggul sebagai pakan ternak ruminansia
memproduksi banyak tunas setelali dipangkas.

Gambar2. Tanaman terseleksi di M2 dibiarkan tumbuh membentuk biji yang
kemudian ditanaman di M3.
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PENGARUH NITROGEN DAN Bradyrhizobiumjaponicum TERHADAP
PERTUMBUHAN KEDELAI (Glicine max (L.) Merr) UMUR

DALAM DENGAN METODE ISN

O.S. Padmini*, F. Rumawas**, H. Aswidinoor**, dan Elsje L. Sisworo***

* UPN "Veteran" Yogyakarta
** Institut Pertanian Bogor, Bogor

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN ID0000157

ABSTRAK

Keberhasilan simbiosis antara kedelai dengan rhizobia berada dalam kondisi tanah yang menguntungkan
dan galur rhizobium tersebut mampu membentuk bintil akar dan efektif dalam menambat N2 udara. Tujuan percobaan
ini untuk menentukan pengaruh pupuk nitrogen dan inokulasi Bradyrhizobium japonicum terhadap pertumbuhan dan
hasil tanaman kedelai dengan metode I5N. Percobaan dilakukan di kebun percobaan Agronomi IPB-Bogor pada tanah
Inceptisol Darmaga Bogor. Dari hasil percobaan ditunjukkan bahwa petnbentukan bintil tidak terjadi. Hal tersebut
disebabkan oleh adanya peningkatan Mn-dd akibat sterilisasi tanah dengan radiasi sinar gamma. Tanaman kedelai
memperlihatkan gejala keracunan Mn dan klorosis. Berat basah dan berat kering tajuk dan akar tanaman kedelai
berpengaruh nyata lebih baik pada dosis 90 kg N/ha, sebaliknya cenderung lebih rendah pada N-total tajuk dan akar
dibandingkan dengan berturut-turut dosis 0, 45, dan 135 kg N/ha. Serapan N-bdp tajuk dan akar meningkat dengan
semakin meningkatnya dosis pupuk N.

ABSTRACT

The succesfull of symbiosis between soybean and Rhizobia is only possible under favorable soil condition.
Only then biological N2 fixation may occur. The objective of this study was to detennine the effect of N-fertilizer and
Bradyrhizobium japonicum on the growth and yield of late maturing soybean by using 15N. The experiment was
conducted at the Department of Agronomy at Bogor in an Inceptisol from Darmaga. Due to high level of Mn-exchangeble
resulted from gamina radiation to sterilize the soil, nodulation failed totally. Soybean plantr showed chlorosis and Mn
toxicity symptoms. Soybean were only affected by N-fertilizer levels, 90 kg ha'1, which at this rate gave the highest
shoot and root weights, but tended to lower in total N of plant than 0, 45, and 135 kg N/ha, respectivelly. The higher
nitrogen fertilizer dose, the higher uptake nitrogen derived from fertilizer. Seed were not formed.

PENDAHULUAN

Keberhasilan simbiose antara kedelai dengan
rhizobia terjadi jika berada dalam kondisi tanah yang
menguntungkan dan galur rhizobium tersebut mampu
membentuk bintil akar dan efektif dalam menambat N2

udara. Bradyrhizobiumjaponicum adalah bakteri tanah yang
pertuinbuhannya lambat namun efektif dan efisien dalam
menambat N2. Tanaman kedelai tidak selamanya
mengandalkan N yang berasal dari penambatan N2 secara
hayati, karena bintil baru efektif setelah berumur 23 hari
(1). Inokulasi B.japonicum secara nyata meningkatkan berat
kering bintil, berat kering tajuk dan hasil biji (2). Inokulasi
biji secara umum direkomendasikan pada kondisi antara
lain : apabila legume yang akan ditanam belum pernah
ditanam di suatu Iahan atau paling tidak 3 - 4 tahun lebih,
lahan belum pernah ditanami, apabila tidak ada bakteri
indogenous yang menyebabkan terbentuknya bintil dan
jika keadaan suhu tanah tersebut ekstrem, sehingga tinggi
atau rendah dapat menurunkan populasi rhizobia di dalam
tanah (3).

Untuk meningkatkan pertumbuhan kedelai
diperlukan pemupukan nitrogen baik sebagai pemicu
sebelum bintil mencapai perkembangan yang sanggup
memenuhi kebutuhan N-nya, maupun sebagai pupuk susulan
untuk memenuhi kebutuhan N yang tinggi pada saat
pengisian polong (4). Pemberian nitrogen dosis tinggi
menurunkan infeksi bakteri melalui buJu akar, jumlah dan
berat bintil dan sekaligus menghambat enzim nitrogenase
(5,6). Sebagiaii besar nitrogenyang diserap tanaman kedelai
adalah dalam bentuk N-NO3" dibandingkan bentuk N-NH4

+.
Akumulasi NO3" berpengaruh buruk terhadap
mengeritingnya bulu akar, infeksi Rhizobium pada dinding
sel dan lambatnya pembentukan bintil akar (7). Kegiatan
bintil akar menurun setelah pengisian polong, pada stadium
tersebut akan merupakan sink yang kuat bagi fotosintat
dan berkurangnya N karena meningkatnya suplai energi ke
bintil dapat membatasi hasil (8). Redistribusi N dari bagian
vegetatif ke organ reproduktif memainkan peranan penting
dalam hal penuaan daun kedelai yang menghasilkanprotein
tinggi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan
menurunnya aktivitas fisiologis daun (4). Dugaan ini akan
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tnemberi peluang bahwa hasil dapat ditingkatkan dengan
cara membangun N cadangan di tanaman yang
ditranslokasikan ke biji tanpa terjadinya pengguguran daun.
Menyediakan N cadangan dapat dilakukan dengan
pemupukan susulan sebelum stadium pembungaan dimana
pertumbuhan akar secara fisiologis masih aktif. Untuk
memperpanjang masa vegetatif, menanam kedelai umur
dalam yang memberikan hasil tinggi merupakan salah satu
kemungkinan yang perlu dilakukan.

Kemampuan tanaman menggunakan nitrogen yang
berasal dari tanah, pupuk, dan udara sangat menarik untuk
diteliti dalam usaha memperoleh hasil yang maksimum.
Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian guna
mengetahui dosis optimum dan hubungan antara dosis
pupuk dengan pertumbuhan kedelai.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan di kebun percobaan
Agronomi Baranangsiang dan kebun percobaan Darmaga
IPB. Bogor dari bulan Aguatus 1996 sampai dengan Februari
1997 dengan jenis tanah inceptisol. Percobaan
menggunakan Rancangan Petak-Petak Terpisah dengan 16
kombinasi perlakuan dan tiga ulangan. Petak utatna terdiri
dari 2 taraf faktor Inokulasi, yaitu tanpa dan dengan
inokulasi Bjaponocum, Anak petak terdiri dari 2 taraf faktor
frekuensi pemupukan, yaitu satu dan dua kali pemupukan
dan Anak-anak petak terdiri dari 4 taraf faktor Dosis N,
yaitu 0, 45, 90, dan 135 kg N/ha. Percobaan pot dilakukan
dalam rumah plastik dengan luas 6 x 9 m.

Tanah diambil secara komposit pada kedalaman 5
- 20 cm dari permukaan tanah. Pengapuran (3 ton/ha
dolomit) dan pemupukan dasar (90 pp2m P2O5 dan 60 pp2m
K2O) diberikan 1,5 bulan sebelum tanam dengan cara
dicampur merata, kemudian tanah diinkubasi. Setelah
kering udara tanah diayak dan ditimbang 8 kg berat kering
mutlak, kemudian dimasukkan ke dalam polybag dan
dikemas ke dalam kardus volume 40 x 40 x 40 cm. Tanah
disterilisasi dengan sinar y pada dosis 50 kGy menggunakan
Co-60. Radiasi ini telah mengganggu percobaan, oleh karena
itu ditambah dengan percobaan tambahan.

Percobaan tambahan tentang perubahan sifat-sifat
kimia dan biologi tanah pada jenis tanah Andisol, vertisol
dan Inceptisol terhadap berbagai dosis radiasi sinar y
dilaksanakan di laboratorium Ilmu Tanah pada bulan
Desember 1996. Percobaan menggunakan rancangan
faktorial 3 x 4 dengan 3 ulangan yang ditempatkan secara
acak lengkap. Faktor Jenis tanah terdiri dari 3 taraf, yaitu
Andisol, Inceptisol, dan Vertisol. FaktorDosis irradiasi sinar
y terdiri dari 4 taraf, yaitu 0, 30, 40, dan 50 kGy.

Benih kedelai disterilkan dengan larutan H2O2 4%
selama 3 menit dan dibilas dengan air steril, kemudian
ditanam 5 benih per lubang tanam. Inokulasi B. japonicum
diinjeksikan 1 ml melalui lubang tanatn dalatn bentuk
larutan YM. Pemupukan nitrogen diberikan melingkar di
sekitar tanaman pada 10 hari setelah tanam sesuai dengan
perlakuan. Pada 14 hari setelah tanam dipilih tiga tanaman
yang pertumbuhannya baik dan seragam. Untuk
pengendalian haina dan penyakit dilakukan penyemprotan
pestisida setiap 2 minggu sejak tanaman berkecambah.

diamati pada stadium
R̂  (pembentukan
polong)

Pengamatan tneliputi:

1. Tinggi tanaman "*~~
2. Bobot basah dan kering

tajuk dan akar tanaman
3. Kadar N-total tajuk dan

akar tanaman
4. Kadar N-bdp tajuk dan

akartanaman *_
5. Kandungan unsur hara makro (P, NO3, dan K)
6. Kandungan unsur hara mikro (Mn, Fe, dan Zn)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan secara visual selama percobaan
berlangsung metnperlihatkan adanya beberapa kelainan.
Pada tanaman umur 18 hari setelah tanam tampak adanya
bercak coklat mulai dari permukaan daun univoliat,
beberapa hari kemudian diikuti gejala klorosis, yaitu daun
menguning disertai bercak nekrosis. Pada umur 30 hari
setelah tanam gejala klorosis tampak pada semua tanatnan
percobaan, dimulai dari daun bagian bawah menuju ke daun
bagian atas, kemudian mengering dan rontok, meskipun
pertumbuhan daun atas tetap berlangsung. Pertumbuhan
tanaman tersebut cenderung tua dini, yakni pada 45 hari
setelah tanam sudah tnuncul bunga (R,) yang secara normal
stadium R, lebih dari 60 hari. Hal ini diduga karena proses
fotosintesa tidak berlangsung normal, sehingga fotosintat
yang dihasilkan tidak memenuhi kebutuhan daun untuk
pertumbuhan.

Stadium pengisian polong tidak terjadi, mengingat
pertumbuhan tanaman yang tidak normal, diperkirakan
translokasi fotosintat dan N dari bagian vegetatif ke organ
reproduktif tidak terjadi. Hal ini terlihat dari hasil
pengamatan N tajuk yang sangat tinggi.

Perlakuan inokulasi B. japonicum dan frekuensi
pemupukan N tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata
terhadap rata-rata pertumbuhan tanatnan. Inokulasi B
japonicum pada biji dan lubang tanam tidak berhasil, karena
semua tanaman percobaan baik yang dinokulasi ataupun
yang tanpa inokulasi tidak membentukbintil akar, sehingga
penambatan N2 tidak terjadi. Hal tersebutdisebabkan karena
tidak tepatnya metode sterilisasi tanah dengan radiasi sinar
y (Co-60). Tanah yang diradiasi sinar y berpengaruh
terhadap perubahan sifat-sifat kimia tanah terutama
meningkatkan ketersediaan unsur hara mikro khususnya
Zn++, Fe++, dan Mn++ (9). Percobaan tersebut merupakan
lanjutan dari percobaan ini, yakni mengenai perubahan sifat-
sifat kitnia dan biologi tanah yang diradiasi dengan sinar y
dosis 0,30,40, dan 50 kGy. Peningkatan unsur mikro yang
sangat mencolok adalah ketersediaan Mn", yaitu dari 25
ppm meningkat menjadi 140 ppm. Pada kondisi tersebut
ketersediaan Mn" sudah tergolong tinggi (10). Perubahan
unsur hara mikro Fe dan Zn dan unsur hara makro NO3, P
dan K berada dalam batas toleran terhadap pertumbuhan
tanaman kedelai. Tanaman kedelai yang ditanam pada tanah
yang Mn-tersedianya tinggi akan bersifat toksis yang
menyebabkan tanaman memperlihatkan gejala klorosis dan
disertai bercak coklat. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian
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(11), yang melaporkan terjadinya pertumbuhan tanaman
kedelai dan jagung yang buruk pada kelarutan Mn" diatas
100 ppm.

Efektivitas dan infektivitas inokulan yang
diberikan tidak merupakan faktor gagalnya peinbentukan
bintil akar karena telah dicoba tiga macam inokulan yang
efektif antara lain USDA 110, Legin dan RIFCR 3-L17.

Perlakuan dosis pupuk N dan B. japonicum tidak
berpengaruh nyata terhadap pengamatan tinggi tanaman
(Tabel 1). Telah diterangkan sebelumnya bahwa semua
tanaman percobaan secara fisiologis terganggu
pertumbuhannya akibat keracunan Mn".

Hasil dan analisis hasil pengaruh N tidak
berpengaruh nyata terhadap bobot kering tajuk dan N-total
akar, tetapi berpengaruh nyata terhadap, bobot kering akar
tanaman, N-total tajuk, N-bdp dan serapan N-bdpkomponen
tanaman, sendangkan inokulasi B. japonicum tidak
berpengaruh nyata terdapap semua perlakuan akibat tidak
terbentuknya bintil akar (Tabel 2 dan 3).

Apabila diuji lebih lanjut dengan DMRT pada taraf
5%, perlakuan dosis 90 kg N/ha baik pada panen R̂  dan R̂
nyata lebih baik terhadap pengamatan bobot kering tajuk
dibandingkan dengan dosis 0, 45, dan 135 kg N/ha.
Pertumbuhan akar kedelai cenderung menurun dengan
semakin meningkatnya dosis pupuk N, sementara tanpa
pemupukan N (0 kg/ha), tidak memperburuk pertumbuhan
akar. Untuk melihat hubungan antara dosis N terhadap bobot
kering tanaman pada panen R2 diperoleh persamaan
kuadratik y = 1.01+ 0.00523 x - 0.00037 x2 (R = 57%) dan
Y = 1.35 + 0.0057 x - 0.00003 x2 (R = 48 %), masing-
masing untuk perlakuan inokulasi dan non inokulasi B.
japonicum.

Pada Gambar 1 ditunjukkan bahwa dosis
maksimum bobot kering tajuk tanaman sebesar 70.67 dan
94.67 kg N/ha. Berkaitan dengan tanah percobaan yang
ketersediaan MnH nya tergolong tinggi, tanamanyang lebih
banyak menyerap nitrogen akan menunjukkan pertumbuhan
tanaman yang lebih buruk, karena terjadi akumulasi N.

Pada panen R̂  dan R̂  baik inokulasi maupun non
inokulasi, dosis pupuk N 13 5 kg N/lia menghasilkan serapan
N-bdp tajuk paling tinggi. Sebaliknya pada dosis tersebut
pertumbuhan tanaman paling buruk. Dosis pupuk 135 kg
N/ha nyata lebih baik terhadap pengamatan serapan N-bdp
tajuk dibandingkan dengan berturut-turut dosis 90, 45, dan
0 kg N/ha (Gambar 2).

Tanaman akan menyerap pupuk N lebih banyak
dengan semakin banyaknya N yang ditambahkan, meskipun
disisi lain pada dosis pupuk N yang terlalu tinggi diberikan
pada tanah yang ketersediaan Mn++ nya tinggi akan
memperburuk pertumbuhan tanaman. Untuk melihat
hubungan antara dosis N dan inokulasi B. japonicum
dengan serapan N-bdp tajiik diperoleh persamaan kuadratik
Y= 1.40 + 0.0051 x (R= 71.1 %) dan Y= 1.24 + 0.0058 x
(94.7 %), masing-masing untiik perlakuan inokulasi dan
non inokulasi pada panen R,: Y = 1.33 + 0.0042 x (R90.4
%) dan y = 1.33 + 0.0036 x (R = 99.7 %), masing-masing
untuk perlakuan inokulasi dan non inokulasi pada panen

Apabila diuji dengan DMRTtaraf 5%, diterangkan
bahwa dosis pupuk 135kg N/ha nyata lebih baik terhadap

pengamatan serapan N-bdp akar pada panen R̂  dan Rj
dibandingkan dengan berturut-turut dosis 0, 45, dan 90 kg
N/ha (Gambar 3).

Untuk melihat hubungan antara dosis N dan
inokulasi B. japonicum dengan serapan N-bdp akar
diperoleh persamaan linier Y = 10.2 + 0.16 x (R = 99.5 %)
dan Y = 511.6 + 0.101 x (R = 92.5 %), masing-masing
untuk inokulasi dan non inokulasi pada R .̂ Hubungan
antara dosis N dan inokulasi B. japonicum dengan serapan
N-bdp akar pada R̂  diperoleh persamaan linier Y = 4.81 +
0.126 x(R = 98.4%).

Serapan N-bdp tanaman dinyatakan dalam satuan
berat. Nilai serapan pupuk diperoleh dari perkalian kadar
N-bdp (%) dengan serapan N-total (mg N/pot). Pada kondisi
pertumbuhanyang terbatas, akumulasi nitrat rendah, dengan
penambahan pupuk N dosis tinggi akumulasi N dapat
ditingkatkan (Lorenz, 1978). Serapan N-bdp meningkat
dengan semakin tingginya dosis pupuk yang ditambahkan.

KESIMPULAN

1. Inokulasi Bradyrhizobium japonicum yang dilakukan
tidak membentuk bintil akar danfiksasi N2 tidak terjadi.

2. Pertumbuhan tidak normal, yakni tanaman
memperlihatkan gejala klorosis disertai becak nekrosis
karena tanaman keracunan unsur hara Mn" akibat dari
metode sterilisasi tanah yang tidak tepat.

3. Perlakuan dosis pupuk N berpengaruh nyata terhadap
pengamatan bobot kering tajuk dan akar tanaman.
Pemupukan dengan dosis 90 kg N/ha memberikan
pertumbuhan yang yang paling baik dibandingkan
dengan dosis 0, 45, dan 135 kg N/ha. Dosis pupuk N
maksimum pada pengamatan R2 dan R3 masing-masing
70,67 dan 94,67 kg N/ha.

4. Perlakuan dosis pupuk N berpengaruh nyata terhadap
pengamatan kandungan N-total tajuk. Dosis 135 kg N/
ha nyata berpengaruh paling baik dibandingkan dengan
berturut-turut dosis 0, 45, dan 90 kg N/ha.

5. Perlakuan dosis pupuk N berpengaruh nyata terhadap
pengamatan kandungan N-bdp tanaman. N-bdp
meningkat dengan semakin meningkatnya dosis N.

Disamping kesimpulan, ada saran sebagai berikut,
metode sterilisasi tanahjenislnceptisol dengan radiasi sinar
y (Co-60) tidak dilakukan. Radiasi sinar y dengan variasi
dosis (30,40, dan 50 kGy) disamping berpengaruh terhadap
perubahan sifat-sifat biologi tanah, juga berpengaruh
terhadap sifat-sifat kimia tanah. Terutama dapat
meningkatkan unsur-unsur hara mikro (Zn, Fe, dan Mn
tersedia).
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Tabel 1. Tinggi tanaman pada 20, 30,40, dan 50 hari setelah tanam pada pemupukan dan inokulasi B.japonicum

Variabel Non Inokulasi Inokulasi
Ullggl

tanaman

20HST
30HST
40 HST
50HST

No

16.7
19.3
23.5
26.4

N,

15.9
18.8
22.9
25.5

N2

16.6
19.7
23.5
26.5

N3

15.7
19.3
23.5
25.6

N„

16.4
19.7
23.9
26.7

N,

16.3
19.6
23.7
26.3

N2

16.6
20.2
23.9
26.9

N,

16.5
19.7
23.5
26.0

Keterangan : Angka di dalam baris yang sama yang diikuti huruf tidak sama berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Tabel 2. Pengaruh dosis N dan Inokulasi B. japonicum terhadap pertumbuhan tanaman pada panen

Variabel
Pertumbuhan

BK tajuk (g)
BK akar (g)
N-total Tajuk
N-total Akar
N-bdp Tajuk
N-bdp,Akar
Srp N-bdp Tajuk
Srp N-bdp Akar

Keterangan : Angka

No

1.08
0.58 a
5.42 a
3.58

3.00 c
6.14a
15.81 c
12.64 b

Non Inokulasi

N,

1.06
0.57 a
4.56 b
3.20

6.69bc
8.29 bc
4107 b
15.56 b

N2

1.24
O.53ab
5.53 a
2.77

10.39 b
13.5 ab
56.64 b
18.56 ab

N3

1.03
0.48 b
5.81 a
3.14

17.78 a
17.33 a
75.83 a
26.81 a

N„

1.07 a
0.59ab
5.17b
3.22

3.17 c
5.25 c
17.08 b
9.71 c

Inokulasi

N,

1.12 ab
0.56ab
4.77 b
3.13

11.27b
11.47b
75.05 a
18.37bc

di dalatn baris yang sama yang diikuti huruf tidak sama berbeda nyata

N2

1.31 a
0.56 a
4.92 b
3.00

16.06ab
12.83 b
73.48 a
24.25 ab

N3

1.02 b
0.52ab
5.86 a
3.20

17.10a
18.92 a
84.35 a
31.77 a

pada uji DMRT 5 %
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Tabel 3. Pengaruh dosis N dan Inokulasi B. japonicum terhadap pertumbuhan tanaman pada panen R3

Variabel
Pertimibuhan

BK tajuk (g)
BK akar (g)
N-total Tajuk
N-total Akar
N-bdp Tajuk
N-bdp Akar
Srp N-bdp Tajuk
Srp N-bdp Akar

N.

1.45
0.79
4.82
2.50

2.35 c
1.83 c

15.97 c
3.54 b

Non Inokulasi

N ,

1.46
0.68
4.26
2.49

4.64bc
6.64 b

25.42bc
11.81 b

1.68
0.75
4.71
2.06

7.48ab
7.31 b

42.54ab
11.84b

N3

1.48
0.69
4.98
2.40

8.25 a
13.33 a
68.14 a
23.18-a

1.35
0.81ab
4.69
2.42

2.81 b
3.11 b
17.52 b
5.86 b

Inokulasi

N,

1.35
0.73 b
4.58
2.29

4.97 b
5.05 b

30.73ab
8.12b

N2

2.26
0.84 a
4.49
2.25

8.93 a
9.43 a
88.73 a
23.05 a

N3

1.35
0.68 b
4.81
2.39

10.03 a
10.35 a
66.04 a
18.92 a

Keterangan : Angka di dalam baris yang sama yang diikuti huruf tidak sama berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

1.8
3 1.6 H

1.4
1.2 H

1
0.8
0.6 H

8 0.4
0.2 H

0

3

om

45 90 135

Dosis N (kg/ha)

Gambar 1. Hubungan antara dosis pupuk N terhadap bobot kering tanaman pada
stadium R̂  dan R,
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panen R-2 panen R-3

1-0
1-1

45 90 135

Dosis pupuk N (kg/ha)

?
o.

I
o.
9-
z
fr
(0

2-1
1.8 -
1.6 -
1.4 -
1.2 -

1 -
0.8 -
0.6 -
0.4
0.2 H

0

45

1-0
1-1

90 135

Dosis pupuk N (kg/ha)

Garnbar 2. Hubungan antara dosis pupuk N dan Inokulasi Bjaponicum terhadap serapan N-bdp tajuk pada panen
dan Rj (mg/pot).

Panen R-2 Panen R-3

35 n

45 90 135
Dosis pupuk N (kg/ha)

45 90 135
Dosis pupuk N (kg/ha)

Gambar 3. Pengaruh dosis N dan inokulasi B. japonicum terhadap serapan N-bdp akar pada R̂  dan
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DISKUSI

M. MITROSUHARDJO RIVAIE RATMA

1. Mohon agar dijelaskan hubungan peningkatan
kandungan Mn-dd dengan kegagalan nodulasi tanaman
kedelai ?

2. Mengapa tanah diradiasi dan apa latar belakang
idenya ?

O.S. PADMINI

1. Pada kandungan Mn-dd yang tinggi (hasil penelitian
mencapai 140 pptn) Rhizobium tidak mampu hidup.
Rhizobium merupakan bakteri tanah pembentuk bintil
akar yang hidup secara simbiotik di dalam bintil akar
tanaman legume. Jadi nodulasi tidak terjadi.

2. Tanah diiradiasi dengan maksiid untuk mensterilkan
tanah agar terbebas dari bakteri khususnya bakteri
Rhizobium, sehingga perlakuan inokulasi dalatn
penelitian ini tainpak bahwa perbedaan pengaruhnya
disebabkan oleh inokulan yang ditambahkan, bukan dari
Rhizobium alam yang mungkin sudah ada dalam tanah
penelitian.

SUDONO SLAMET

Pada percobaan dikatakan perlakuan inokulasi
Bradyrhizobium tidak menunjukkan adanya bintil akar,
sehingga penambatan tidak terjadi.
1. Berapa banyak jumlah sel inokulan yang ditambahkan

pada satuan gram tanah ?
2. Kapan dilakukan inokulasi dan hubungannya dengan

persiapan sel Rhizobium yang telah dibuat ?

O.S. PADMINI

1. Jumlahnya 108 - 109 sel/g tanah.
2. Inokulasi dilakukan saat pembuatan inokulan dalam

bentuk suspensi selesai, dan dilakukan dengan cara soil
inoculation bersamaan dengan penanaman.

1. Meningkatnya kadar Mn oleh adanya pengaruh
sterilisasi, menurut Anda bagaimana atau apa
mekanisme penyebab hal tersebut ?

2. Sterilisasi tanah yang salah akan menghambat
pertumbuhan kedelai umur dalam. Mengapa dapat
terjadi unsur hara Mn menjadi racun bagi pertumbuhan
tanaman (reaksi secara kimiawi) dan faktor apa yang
menyebabkan hal itu ?

O.S. PADMINI

Tanah jenis Inceptisol dari Darmaga-Bogor disterisasi
dengan iradiasi sinar Y pada dosis 50 kGy berpengaruh
terhadap sifat kimia tanah, terutama peningkatan Mn-
dd sampai pada tingkat racun terhadap pertumbuhan
tanaman kedelai.
Iradiasi sinar Y berbeda-beda untuk setiap jenis tanah.
Energi yang didepositkan secara parsial dalain mineral
liat menyebabkan proses ionosasi dan eksitasi. Energi
yang diambil oleh bahan padatan ini dipindahkan ke
substansi yang terjerap, misalnya air dan menghasilkan
dekomposisi kimia molekul air yang terjerap, sehingga

2.

meningkatkan H molekuler, e" , H, dan OH radikal.
,Dengan adanya e" dimungkinkan terjadi proses reduksi

(penurunan valensi ion) tertentu (dalam hal ini Mn).
Dengan demikian Mn yang tadinya tidak tersedia
menjadi tersedia:

Reaksi kamia

Mn<+ + e-
Mn3+ + e"
Mn4+ + 2e"
MnO4

2" + 8H+ + 4
>

<—

• M n 3 +

• M n 2 +

• M n 2 +

Mn2 + 4H2O
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ID0000158
ABSTRAK

PENGARUH LAPISAN AZOLLA TERHADAP PERTUMBUHAN, PRODUKSI DAN EFISIENSI
PENGGUNAAN PUPUK UREA BERTANDA 1SN PADA PADI SAWAH. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mempetajari pengaruh lapisan Azolla terhadap pertumbuhan, produksi dan efisiensi penggunaan pupuk Urea pada
padi sawah dan untuk mengetahui kombinasi perlakuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi dan efisiensi
penggunaan pupuk Urea yang optimum. Dua faktor perlakuan dengan menggunakan rancangan faktorial dalam acak
lengkap dicoba dalain penelitian ini. Faktor pertama adalah penggunaan lapisan Azoila yang terdiri atas dua taraf
tanpa penggunaan lapisan Azolla (AO) dan dengan lapisan Azolla (Al), sedangkan faktor kedua adalah takaran pupuk
Urea yang terdiri atas 4 taraf, yaitu 0 kg N/ha (NO), 30 kg N/ha (Nl), 60 kg N/ha (N2) dan 90 kg N/ha (N3). Pemberian
Urea berlabel 15N dilakukan untuk mengetahui serapan N yang berasal dari pupuk dan efisiensi penggunaan pupuk
Urea yang terbagi dalam 2 seri percobaan, yaitu pemberian pada 0 HST (Percobaan I) dan pada 30 HST (Percobaan II).
Penelitian dilakukan dirumah kaca Fakultas Pertanian IPB dan dilaboratorium PAIR, BATAN. Komponen-komponen
pertumbuhan dah produksi yang diamati terdiri atas tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, jumlah malai,
jumlah gabah/malai, persentase gabah hampa berat kering jerami, dan berat kering gabah/pot. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan lapisan Azolla, takaran pupuk Urea dan interaksi keduanya metnperlihatkan
peningkatan semua hasil pengamatan komponen-komponen pertumbuhan dan produksi (kecuali persentase gabah
hampa) sampai pada takaran pupuk 60 kg N/ha dan terjadi penurunan kembali pada takaran 90 kg N/ha. Perlakuan
takaran pupuk Urea dan interaksi kedua perlakuan inemberikan hasil serapan N yang berasal dari pupuk berbeda
nyata pada percobaan pemberian Urea berlabel pada 30 HST, tetapi tidak beda nyata pada percobaan pemberian Urea
bertabel pada 0 HST dan begitu pula efisiensi penggunaan pupuknya. Kombinasi perlakuan yang terbaik adalah
perlakuan penggunaan lapisan Azolla dan takaran pupuk Urea 60 kg N/ha.

ABSTRACT

INFLUENCE OF AN AZOLLA LAYER ON GROWTH, PRODUCTION AND EFFICIENCY USE
OF ISN LABELLED UREA FERTILIZER OF LOWLAND RICE. The purpose of this experiment was to study
the effect of an Azolla mat on rice growth, production, precentage of N-total, N derived frotn fertilizer and urea
efficiency. The experiment used a factorial design which consists of 2 factors ; the using of an Azolla mat and the doses
of N fertilizer. The fisrt factor comprised 2 levels, with (Al) and without an Azolla mat (A0). The second factor
comprised 4 levels, 0 (N0), 30 (Nl), 60 (N2) and 90 kg N/ha (N3). Application of 15N labeled Urea done to determine
percentage N-derived from Urea and Urea efficyency, which was devided in 2 experiment series as follows : application
Urea at planting (Experiment I) and one month after planting (Experiment II). The experiments were caried out in the
green house of Agricultural Faculty of IPB and continued in the laboratory of BATAN. Paratneters observed were
plant height, number of leaves, number of tillers, number of panicles, number of grains/panicle, dry weight of grain,
straw and percentage of empty grain. Result of the experiment showed that an Azolla mat, the doses of N fertilizer and
interaction of both increased all the parameters observed yield, except for percentage of empty grain, up to the dose of
N fertilizer at 60 kg N/ha and decreased at the dose of N fertilizer at 90 kg N/ha. The treattnent of Urea fertilizer
doses resulted in a significant difference on the percentage of N- derived from Urea for both experiment, but not for
the treatment of an Azolla mat and the interaction of both treatment. An Azolla mat, N fertilizer and interaction of both
did not result in a significantly difference on the percentage of total-N and Urea efficyency. The best treatment
combination was treatment of an Azolla mat and dose of Urea fertilizer of 60 kg N/ha.

PENDAHULUAN berakibat pada kebutuhan akan pupuk N semakin besar,
kesuburan tanah yang semakin rendah akibat pemakaian

Salahsatucarauntukmeningkatkanproduksiberas pupuk N yang terus menerus dalatn takaran yang tinggi
adalah menggunakan varietas padi berproduksi tinggi. Pada dan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang
umumnya varietas-varietas padi tersebut sangat responsif tidak diinginkan. Pada masa sekarang ini, dimana
terhadap kebutuhan akan pupuk N yang tinggi. Hal ini akan pembangunan pertanian berkelanjutan sangat dianjurkan
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untuk dilaksanakan, adalah saat yang tepat untuk
memperkenalkan keinbali kepada petani penggunaan pupuk
hijau termasuk Azolla (1).

Aspek agronomik pada pemakaian Azolla dapat
ditinjau dari peranan Azolla sebagai sumber N dan sebagai
tanaman penutup (2). Peranan Azolla sebagai sumber N
telah banyak diteliti di berbagai tempat, tetapi penelitian
mengenai Azolla sebagai tanaman penutup (lapisan Azolla)
masih sangat kurang. Dari beberapa penelitian Azolla yang
telah dilakukan menunjukan bahwa pengunaan lapisan
Azollaberpotensi untuk meningkatkan hasil padi. Walaupun
demikian, potensi yangdiberikannya masih sangatberagam
diantara hasil-hasil penelitian yang ada. Untuk itu,
penelitian ini dilakukan untuk mempelajari potensi lapisan
Azolla yang dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi
dan efisiensi penggunaan pupuk N buatan pada padi sawah
secara optimal.

Tujuan percobaan ini adalah :
1. Untuk mempelajari pengaruh lapisan Azolla terhadap

pertumbuhan, produksi, serapan N yang berasal dari
pupuk urea dan efisiensi penggunaan pupuk urea pada
padi sawah dengan menggunakan metode isotop.

2. Untuk mengetahui kombinasi perlakuan penggunaan
lapisan Azolla dan takaran pupuk urea yang dapat
meningkatkan pertumbuhan, produksi, serapan N yang
berasal dari pupuk Urea dan efisiensi penggunaan pupuk
urea yang optimum.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat. Bahan tanaman yang digunakan
adalah padi sawah varietas IR-64 sebanyak 2 bibit/pot.
Azolla yang digunakan adalali Azolla microphylla sebanyak
200 g bobot segar/m2 atau 14,14 g bobot segar/pot. Tanah
sawah yang digunakan sebanyak 12 kg kering udara/pot.
Pupuk N yang digunakan adalah urea sebanyak 0 kg N/ha,
30 kg N/ha, 60 kg N/ha dan 90 kg N/ha. Jenis pupuk urea
yang digunakan adalah jenis pupuk urea biasa dan jenis
urea yang bertanda (berlabel) 15N yang digunakan untuk
menentukan serapan N yang berasal dari pupuk dan efisiensi
penggunaan pupuk urea. Pupuk dasarnya adalah SP-36 dan
KCl masing-masing setara 250 kg SP 36/ha dan 100 kg
KCl/ha. Percobaan ini menggunakan ember-ember plastik
sebanyak 64 buah, timbangan miligram, oven, pH-meter,
meteran, peralatan penentuan kadar N-total dengan metode
Kjeldhal dan analyzer JASCO N-151 untuk analisis 15N.

Metode Percobaan. Percobaan ini menggunakan
rancangan faktorial dalam acak lengkap yang terdiri atas 2
faktor. Faktor pertaina ialah penggunaan lapisan Azolla
yang terdiri dari 2 taraf, yaitu tanpa lapisan Azolla (A0)
dan dengan lapisan Azolla (Al). Faktor kedua ialah takaran
pupuk urea yang terdiri dari 4 taraf, yaitu : 0 kg N/ha (N0),
30 kg N/lia (Nl), 60 kg N/ha (N2) dan 90 kg N/ha (N3).
Dengan demikian diperoleh 8 kombinasi perlakuan yang
masing-masing diulang 4 kali, sehingga jumlah satuan
percobaan adalah 32 satuan (pot). Pemberian ureaberlabel
dilakukan 2 kali yang terpisah pada 2 seri percobaan, yaitu
pada percobaan I (0 HST) dan pada percobaan II (30 HST).

Pelaksanaan percobaan dimuiai dengan
menganalisis tanah dan menentukan berat kering mutlak.
Setelah itu dilumpurkan selama satu bulan. Bibit padi setelah
berumur 3 minggu dipindahkan dari persemaian ke ember
(pot). Seminggu sebelum peinindahan bibit masing-masing
pot yang mendapat perlakuan Al diberi Azolla dan
dilakukan pengukuran pH air media tumbuh padi sawah.
Pengukuran pH dilakukan 3 kali dengan selang waktu 2
minggu. Pupuk dasar diberikan pada vvaktu tanam dan
pupuk urea diberikan sesuai dengan perlakuan. Persentase
penutupan permukaan air oleh lapisan Azolla dipertahankan
tetap sebesar 80 % sampai panen. Pengukuran N yang
berasal dari pupuk pada gabah dan jerami dilakukan setelah
panen. Setiap minggu dilakukan pengamatan semua
komponen pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah
daun dan jumlah anakan kecuali berat kering jeratni
dilakukan setelah panen. Komponen-komponen produksi
seperti junilah malai dilakukan pengamatan setiap minggu
sampai panen, jumlah gabali/malai, persentase gabah hampa
dan berat kering gabah/pot dilakukan setelah panen.
Pengukuran serapan N yang berasal dari pupuk dan efisiensi
penggunaan pupuk dilakukan setelah analisis N-total dengan
menggunakan metode isotop 15N di laboratorium Pusat
Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Padi Sawah. Berdasarkan hasil uji
BNJ 0,05 (Tabel 1 dan 2) untuk setiap komponen
pertumbuhan diatas, terlihat tinggi tanaman, jumlah daun,
jumlah anakan dan berat kering jerami yang terbaik terdapat
pada kombinasi perlakuan pada penggunaan lapisan Azolla
(Al) dan takaran pupuk urea 60 kg N/ha (N2), baik pada
percobaan I maupun percobaan II. Perlakuan A1N2
memberikan hasil yang sama atau balikan cenderung lebih
tinggi dari perlakuan A1N3. Jadi penggunaan lapisan Azolla
pada takaran pupuk urea yang lebih tinggi (90 kg N/ha)
akan memberikan hasil yang relatif lebih rendah
dibandingkan dengan penggunaan lapisan Azolla pada
takaran pupuk 60 kg N/ha. Sebelumnya terjadi peningkatan
hasil mulai dari perlakuan A1N0 sampai A1N2. Kemudian
hasil turun pada perlakuan A1N3. Hal ini disebabkankarena
terjadinya hambatan pada aktivitas enzym asimilasi amonia
dan enzym nitrogenase yang berperan dalam fiksasi N2 pada
Azolla dengan meningkatnya takaran pupuk Urea yang
diberikan (3).

Terlihat pula hasil pengamatan semua komponen
pertumbuhan yang mendapat kombinasi perlakuan AlNl
sama dengan atau tidak berbeda nyata dengan yang
mendapat kombinasi perlakuan A0N2. Disini tampak
seolah-olah penggunaan lapisan Azolla menambah jumlah
N hasil fiksasi N2 sebanyak 30 kg N/ha pada perlakuan Nl
(30 kg N/ha) menjadi 60 kg N/ha, sehingga memberikan
hasil pengamatan yang sama (tidak berbeda nyata) dengan
kombinasi perlakuan A0N2. Untuk kondisi dimana lapisan
Azolla itu dibenamkan, lalu terdekomposisi dan hasil
mineralisasinya memberikan sumbangan N pada tanaman
padi, maka penambahan jumlah N sebanyak 30 kg N/ha di
atas dapat saja terjadi. Tetapi pada penelitian ini, lapisan
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Azolla tidak dibenainkan, melainkan didiamkan saja
tumbuh inengainbang di atas pennukaan air meinbentuk
lapisan yang menutupi permukaan air. Dari beberapa
penelitian yang telah dilakukan belum terdapat data dari
suatu Iapisan Azolla yang tidak dibenamkan memberikan
penambahan N sampai mencapai 50 %. Menurut LIU et al
(4), hanya 4 - 21 % dari hasil fiksasi N2 yang dilepaskan ke
media tuinbuh padi dalam bentuk NH4

+ pada saat
berlangsungnya aktivitas fiksasi N2, dan 36 % berdasarkan
hasil penelitian SURAHMAN (2). Jadi sumbangan N dari
lapisan Azolla yang tidak dibenainkan lebih rendah dari
yang dibenamkan, sehingga tidak mungkin dapat
menyumbang sebanyak 30 kg N/ha. Diduga yang terjadi
adalali suatu lapisan Azolla, disamping dapat menyumbang
N untuk tanaman padi meskipun dalam jumlah yang sangat
kecil, juga mempunyai manfaat-manfaat lain yang justru
lebih menunjang pertumbuhan dan produksi padi sawah itu
sendiri, seperti yang dinyatakan oleh VLEK, etal (5) bahwa
lapisan Azolla dapat mengurangi aktivitas volatilisasi
amonia di lahan sawah dan sekaligus melakukan aktivitas
fiksasi N2 secara serentak.

Menurut WATANABE dan LIU (6), kehilangan
amonium karena volatilisasi tergantung pada pH, suhu dan
kecepatan angin. Dengan adanya lapisan Azolla, kenaikan
pH air sawah dapat ditekan, sehingga volatilisasi dapat
dikurangi. Hal ini juga terbukti pada hasil pengukuran pH
yang dilakukan dalam percobaan ini, (Tabel 3). Terlihat
bahwa pemberian Urea tanpa lapisan Azolla cenderung
meningkatkan pH dan pemberian lapisan Azolla cenderung
menurunkan pH ke arah normal.

Produksi Padi Sawah. Berdasarkan Uji BNJ 0,05
(Tabel 1 dan 2) terlihat bahwa pemberian lapisan Azolla
padaberbagai takaran pupuk Urea lneinberikan hasil setiap
komponen produksi seperti jumiah malai, juinlah gabah/
malai dan berat kering gabah/pot yang semakin meningkat,
yang dimulai dari takaran pupuk 0 kg N/ha sampai 60 kg
N/ha, setelah itu turun kembali pada takaran 90 kg N/ha.
Dari tabel-tabel Uji BNJ tersebut terlihat bahwa kombinasi
perlakuan yang terbaik untuk semua pengamatan komponen
produksi dari 2 percobaan adalah kombinasi perlakuan
penggunaan lapisan Azolla (Al) dan takaran pupuk Urea
60 kg N/ha (N2). Hasil yang serupa dijumpai pada hasil
penelitian MANNA dan SINGH (7) yang melaporkanbahwa
kenaikan produksi padi sawah terjadi pada kombinasi
perlakuan pemberian Azolla dan takaran pupuk Urea 60 kg
N/ha dan terjadi penurunan kembali pada koinbinasi
perlakuan pernggunaa» lapisan Azolla dan takaran pupuk
Urea 90 kg N/ha. Menurut SURAHMAN (2), lapisan Azolla
yang efektif untuk meningkatkan produksi padi sawah pada
takaran pupuk Urea antara 40 - 80 kg N/ha. Pada takaran
yang lebih tinggi dari itu akan menurunkan produksi dan
efektifitas Azolla. Penurunan efektifitas Azolla
menunjukkan penurunan aktivitas fiksasi N oleh Azblla
yang disebabkan oleh penurunan aktivitas enzym asimilasi
amonia dan enzym nitrogenaseyang berperan dalam fiksasi
N2 dengan semakin meningkatnya takaran pupuk Urea yang
diberikan (3).

Pada penelitian ini diperoleh kenaikan berat kering
gabah/pot sekitar 30 - 50 %. Hasil kenaikan ini sedikit

melebihi hasil penelitian VIRGILIUS et al (8), yang
menunjukkan kenaikan sekitar 20 - 40 %. Sedangkan pada
penelitian SURAHMAN (2) terjadi kenaikan hasil 32 -38
% dibandingkan dengan kontrol. Untuk jumlah gabah/malai
hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan sekitar 10 %
yang hampir mendekati hasil penelitian JAUHARI (9)
sebesar 11-49 %. Persentase gabah hampa pada penelitian
ini mengalami penurunan sekitar 26 % untuk yang diberi
lapisan Azolla. Penurunan ini cukupbesarjika dibandingkan
dengan liasil penelitian JAUHARI (9) sebesar 13,15 %.
Pemberian lapisan Azolla menurunkan persentase gabah
hampa yang dimulai dari takaran pupuk urea 0 kg N/ha
sampai takaran 60 kg N/ha, selanjutnya naik kembali pada
takaran pupuk 90 kg N/ha. Persentase gabah hampa yang
terbesar terdapat pada kombinasi perlakuan tanpa lapisan
Azolla (A0) dan takaran pupuk 0 kg N/ha (N0). Jadi
kehampaan gabah dapat disebabkan oleh kelebihan hara
dan kekurangan hara nitrogen (10).

Dari pembahasan diatas, ternyata penggunaan
lapisan Azolla lebih banyak menguntungkan dari pada
merugikan tanaman padi sawah. Kombinasi perlakuan
pemberian lapisan Azolla dan takaran pupuk urea sampai
batas-batas tertentu dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman padi
sawah. Menurut SURAHMAN (2), dengan adanya lapisan
Azolla akan menyebabkan pH air sawah turun, yang akan
mengurangi tenagapendorong volatilisasi amonia, sehingga
volatilisasi menjadi terhambat. Selain itu, aktivitas
volatilisasi juga semakin berkurang dengan terhambatnya
kecepatan angin yang tinggi oleh perkembangan tajuk padi
yang telah membentuk naungan. Dengan terhambatnya
aktivitas volatilisasi ini maka konsentrasi NH4

+ dalam
lapisan air sawah tetap terjaga tinggi, sehingga dapat
dipergunakan sepenuhnya untuk tanaman padi sawah. Di
samping itu terdapat manfaat-manfaat tambahan dari
lapisan Azolla, yaitu dapat menghemat air sawah karena
dapat menekan evaporasi (11) dan menekan pertumbuhan
gulma sawah (12).

Scrapan N yang Bcrasal Dari Pupuk (Serapan
N-bdp). Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa perlakuan
penggunaan lapisan Azolla dan takaran pupuk urea serta
interaksinya tidak memberikan hasil yang berbeda nyata
terhadap serapan N-bdp tanaman pada Percobaan I, tetapi
berbeda nyata pada Percobaan II untuk perlakuan takaran
pupuk urea dan interaksi kedua perlakuan (Tabel 3). Dari
Tabel 3 juga menunjukkan bahvva serapan N-bdp tidak
berbeda pada Percobaan I untuk hampir semua kombinasi
perlakuanyang diberikan. Hal ini dapat diterangkan sebagai
berikut, pada saat pemberian pupuk urea yang kedua pada
umumnya tanaman telah mencapai jumlah anakan yang
maksimum, mempunyai pertumbuhan daun-daun yang
lebat, sehingga membentuk naungan yang dapat mencegah
kecepatan angin yang tinggi. Berkurangnya kecepatan angin
akan mengurangi pula aktivitas volatilisasi amonia dari
permukaan air, sehingga N yang berasal dari pupuk tetap
dalam konsentrasi yang tinggi untuk tanaman (6).

Hasil penelitian SISWORO etal (13) menunjulckan
pula persentase efisiensi penggunaan pupuk yang tertinggi
pada pemberian urea yang kedua (30 HST). Efisiensi
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penggunaan pupuk yang tinggi berarti serapan N yang
berasal dari pupuk tinggi pula. Hal ini karena akar mampu
menyerap N sebanyak-banyaknya dan dapat menekan
kehilangan N melalui volatilisasi, seperti yang dinyatakan
oleh FILLERY et al (12), bahwa penghentian pemberian
urea tepat sebeluni pembungaan padi dapat menekan
volatilisasi N, karena akar padi pada saat itu telah hampir
menutupi pennukaan air, sehingga dapat menghambat
aliran udara (gas) kepermukaan air. Hal-hal tersebut
menyebabkan penyerapan N yang berasal dari pupuk urea
pada tanaman tertinggi pada percobaan pemberian ureayang
kedua (30 HST). Penyerapan N yang tinggi ini juga
disebabkan oleh karena adanya lapisan Azolla yang mampu
mempertahankan jumlah N-urea yang diaplikasikan ke
media tumbuh padi sawah tetap tinggi, sehingga turut
mendukung terjadinya serapan N yang tinggi pada
pemberian urea yang kedua (Percobaan II).

Efisiensi Penggunaan Pupuk Urea (EPP Urea).
Berdasarkan Tabel 3 (lampiran 2) terlihat bahwa perlakuan
penggunaan lapisan Azolla, takaran pupuk urea dan
Interaksi keduanya menghasilkan data EPP Urea yang tidak
berbeda nyata. Tetapi dari tabel yang saina terlihat bahwa
terdapat kecenderungan EPP Urea yang mendapat perlakuan
penggunaan lapisan Azolla relatif lebih tinggi dari tanpa
menggunakan lapisan Azolla. Kombinasi perlakuan A1N2
mempunyai EPP Urea yang tertinggi, yaitu 47,48 %
dibanding dengan kombinasi-kombinasi perlakuan lainnya.
Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan lapisan Azolla
menambah EPP Urea yang meningkat pada takaran pupuk
60 kg N/ha dan menunin pada takaran 90 kg N/ha. Hasil
ini serupa dengan hasil penelitian SISWOROef a/(14)yang
menunjukkan EPP yang meningkat dari takaran pupuk 30
kg N/ha ke 60 kg N/ha dan menunm kembali pada takaran
90 kg N/ha. Hasil penelitian ini dibedakan menurut musim
tanam. Pada musim penghujan EPP pada takaran 30 kg N/
ha dan menggunakan lapisan Azolla tidak berbeda nyata
dengan EPP pada takaran 60 kg N/ha dengan tanpa Iapisan
Azolla. Pada musim kemarau, EPP pada takaran 30 kg N/
ha dan menggunakan lapisan Azolla sebesar 18,71 % lebih
tinggi dari takaran 60 kg N/ha dan tanpa lapisan Azolla.
Sedangkan hasil penelitian di Srilangka menunjukkan EPP
sebesar 26 % pada lahan sawah yang lnenggunakan lapisan
Azolla dan EPP menjadi lebih besar lagi, 56 %, bila
Azollanya dibenamkan kelahan tersebut (15).

KESIMPULAN

1. Pemberian lapisan Azolla pada media tutnbuh padi
sawah yang bila dikombinasikan dengan akaran pupuk
urea hingga batas-batas tertentu dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi, serapan
N yang berasal dari pupuk dan efisiensi penggunaan
pupuk tanaman padi sawah.

2. Kombinasi perlakuan penggunaan lapisan Azolla dan
takaran pupuk Urea 60 kg N/ha adalah yang terbaik
untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi, serapan
N yang berasal dari pupuk dan efisiensi penggunaan
pupuk pada padi sawah.

3. Penyerapan N yang berasal dari pupuk oleh tanaman
padi terbanyak pada saat pemberian urea yang kedua
(30 HST), sehingga memberikan hasil serapan N yang
berasal dari pupuk lebih tinggi pula dibandingkan
dengan pemberian urea yang pertama (0 HST).

4. Penggunaan lapisan Azollayang tidak dibenamkan pada
media tumbuh padi sawah mempunyai peranan yang
dapat mempertahankan jumlah pupuk N yang disuplai
ke media tetap tinggi dan peranan ini lebih berarti dari
pad fungsinya sebagai sumber nitrogen.
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Tabel 1. Pertimibuhan berbagai komponen dan produksi tanainan pada percobaan I

Perlakuan

Dengan lapisan Azolla (A0)
Tanpa lapisan Azolla (Al)

0 kg N/ha (N0)
30kgN/ha(Nl)
60 kg N/ha (N2)
90 kg N/ha (N3)

Interaksi :
A0N0
A0N1
A0N2
A0N3
A1N0
AlNl
A1N2
A1N3

Tinggi
Tanaman
(Cm)

113,31 b
117.31 a

110.00 c
116.25 b
119.13 a
115.88 b

105.50 e
115.00 cd
117.50 b
115.25 cd
114.50 d
117.50 b
120.75 a
116.50 cb

Jumlah
Daun

62.06 b
66.38 a

54.63 c
62.50 b
69.75 a
70.00 a

53.75 e
59.00 d
65.75 c
69.75 b
55.50 e
66.00 c
73.75 a
70.25 b

Jumlah
Anakan

12.69 b
13.44 a

11.50 c
12.75 b
14.25 a
13.75 a

11.00 d
12.25 c
13.50 b
14.00 b
12.00 c
13.25 b
15.00 a
13.50 b

BK Jerami
(gram)
(g)

43.47
46.90

34.31
43.49
51.65
51.30

31.54
42.10
49.57
50.67
37.08
44.88
53.73
51.92

b
a

c
b
a
a

d
bcd
ab
ab
cd
abc
a
ab

Jumlah
Malai

12.19 b
13.56 a

10.38 d
12.38 c
14.75 a
14.00 b

9.75 d
11.50 c
13.50 b
14.00 b
11.00 c
13.25 b
16.00 a
14.00 b

Jumlah
Gabah
per Malai

130.75 b
138.69 a

107.13 d
134.38 c
151.63 a
145.75 b

97.50 e
133.50 c
144.50 b
147.50 b
116.75 d
135.25 c
158.75 a
144.00 b

BK Gabah
per pot
(gram)

50.47 b
63.56 a

40.95 c
50.21 b
68.51 a
68.40 a

32.77 f
44.03 e
59.61 d
65.47 c
49.12 e
56.39 d
77.40 a
71.33 b

% Gabah
Hampa
(%)

12.84 a
11.35 b

15.87 a
12.71 b
9.78 c
10.04 c

16.39 a
13.19 c
11.27 e

10.53 f
15.36 b
12.23 d
8.29 h
9.54 g

Angka-angka yang di ikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut BNJ 0,05
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Tabel 2. Pertumbuhan berbagai komponen dan produksi tananian pada percobaan II

Perlakuan

Dengan lapisan Azolla (AO)
Tanpa lapisan Azolla (Al)

0 kg N/ha (NO)
30kgN/ha(Nl)
60 kg N/ha (N2)
90 kg N/ha (N3)

Interaksi :
AONO
AONl
A0N2
A0N3
A1N0
AlNl
A1N2
A1N3

Tinggi
Tanaman
(Cm)

117.00 b
120.19 a

113.13 c
118.13 b
122.00 a
121.13 a

109.00 d
116.75 c
119.50 b
122.75 a
117.25 c
119.50 b
124.50 a
119.50 b

Jumlah
Daun

64.38 b
68.31 a

54.00 c
66.38 b
72.88 a
72.13. a

50.50 f
65.75 d
68.75 c
72.50 b
57.50 e
67.00 cd
77.00 a
71.75 b

Jumlah
Anakan

12.69 b
13.50 a

11.13 c
13.00 b
14.25 a
14.00 a

10.75 e
12.50 cd
13.50 bc
14.00 ab
11.50 de
13.50 bc
15.00 a
14.00 ab

BK Jerami
(gram)

38.81 b
49.52 a

33.70 b
40.06 b
50.50 a
52.41 a

28.46 c
31.50 c
44.98 ab
50.31 ab
38.94 bc
48.62 ab
56.02 a
54.51 a

Jumlah
Malai

12.19 b
13.88 a

9.88 c
13.25 b
14.75 a
14.25 a

8.75 f
12.50 d
13.50 c
14.00 bc
11.00 e
14.00 bc
16.00 a
14.50 b

Jumlah
Gabah
per Malai

135.56 b
142.19 a

111.38 d
137.63 c
157.25 a
149.25 b

103.00 e
137.75 c
149.50 b
152.00 b
119.75 d
137.75 c
165.00 a
146.50 b

BK Gabah
per pot
(gram)

46.51 b
62.70 a

39.36 b
49.22 b
65.90 a
63.93 a

30.90 g
41.66 f
51.99 de
61.48 bc
47.82 ef
56.78 cd
79.80 a
66.38 b

% Gabah
Hampa
(%)

12.63 a
11.13 b

15.58 a
12.57 b
9.47 d
9.90 c

16.17 a
13.10 c
10.94 e
10.32 f
14.99 b
12.04 d
8.00 h
9.47 g

Angka-angka yang di ikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut BNJ 0,05

Tabel 3. Pengukuran pH air media tumbuh padi sawah, Serapan N-bdp tanaman dan EPP Urea

Perlakuan

Dengan lapisan Azolla (Al)
Tanpa lapisan Azolla (AO)

0 kg N/ha (NO)
30kgN/ha(Nl)
60 kg N/ha (N2)
90 kg N/ha (N3)

Interaksi :
A0N0
A0N1
A0N2
A0N3
A1N0
AlNl
A1N2
A1N3

pH air media
tumbuh padi sawah

7.51 a
6.45 b

6.50 d
7.00 c
7.18 b
7.25 a

7.20 c
7.50 b
7.65 a
7.70 a
5.80 f
6.50 e
6.70 d
6.80 d

Serapan N-bdp
Percobaan I

119.85 a
121.78 a

...

68.61 a
107.01 a
184.84 a

—
69.88 a
91.67 a
198.01 a
—
67.33 a
126.34 a
171.66 a

tanaman (mg N/pot)
Percobaan II

137.77 a
146.65 a

69.55 b
161.19 a
195.90 a

—
63.21 c
149.59 abc
200.52 a
.. .
75.89 bc
172.78 ab
191.27 a

EPP Urea
(%)

40.27 a
43.20 a

43.86 a
42.89 a
38.46 a

—
42.25 a
38.30 a
40.26 a
...
45.47 a
47.48 a
36.66 a

Angka-angka yang di ikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut BNJ 0,05
N-bdp = N - berasal dari pupuk
EPP = Efisiensi penggunaan pupuk
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DISKUSI

HARYANTO

Menurut Anda pembenaman Azolla dibanding
dengan pemberian pada permukaan sebagai permadani lebih
baik yang mana dan pertimbangan apa Anda memilih hal
tersebut ?

ETTYHENDRARTI

Sebenamya antara perngertian permadani Azolla
(lapisan Azolla) dan pembenaman Azolla tidak dapat
dipisahkan, karena sebelum Azolla itu dibenamkan,
terbentuk lapisan Azolla terlebih dahulu, yang kedua konsidi
tersebut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap
tanaman padi, tetapi keduanya memberikan pengaruh yang
menguntungkan. Tindakan yang terbaik adalah membiarkan
Azolla yang tersebar di atas permukaan air sawah tumbuh
membentuk lapisan, sehingga dapat menghambat volatilisasi
yang mengurangi N yang berasal dari pupuk. Dengan
demikian jumlah N yang diaplikasikan ke lahan sawah dapat
digunakan sepenuhnya oleh tanaman padi. Selanjutnya pada
saat lapisan Azolla tersebut sudah menutupi permukaan air
sawah dengan prosentasi penutupan 80%, maka pada saat
itu lapisan^zo/Za sebaiknyadibenamkan untuk memperoleh
N yang berasal dari Azolla, sehingga dapat menambah N
yang berasal dari pupuk untuk tanainan padi. Pada kondisi
ini lapisan Azolla yang dibenainkan dapat menggantikan
sebahagian kebutuhan pupuk N yang diaplikasikan kelahan
sawah, seperti yang telah dibuktikan pada beberapa
penelitian, yaitu produksi padi sawah tidak berbeda nyata
antara perlakuan dosis pupuk 60 kg N/ha dan tanpa lapisan
Azolla dengan perlakukan dosis pupuk 30 kg N/ha dan
dengan lapisan Azolla. Kalau ingin pula kedua pengertian
itu dipisahkan, maka keuntungan yang dapat diperoleh
sebagai berikut:

1. Permadani/lapisan Azolla :
a. Menghambat volatilisasi
b. Tidak mengeluarkan biaya untuk membayar tenaga

kerja yang membenainkan Azolla.
2. Lapisan Azolla yang dibenainkan :

a. Menambah N yang berasal dari Azolla untuk
tanaman padi, sehingga dapat mengganti sebahagian
kebutuhan puptik N yang diaplikasikan ke lahan
sawah.

b. Mengeluarkan biaya untuk mambayar tenaga kerja
yang membenamkan Azolla.

H. RASJID

1. Kapan Azolla diberikan (sebagai lapisan penutup) ?
2. Apakah Azolla diberikan langsung sebagai penutup atau

ditumbuh keinbang lagi sampai tertutup permukaan ?

3. Berapa banyak (g/pat) Azolla diberikan ?
4. Saat panen bagaimana Azolla tersebut, apakah masih

tumbuh/mati ? Hal ini sangat mempengaruhi
ketersediaan N untuk tanaman

5. Takaran pupuk 90 kg N/lia bukanlah takaran yang tinggi.
Supra insus 300 kg urea/ha 135 N/ha.

ETTY HENDRARTI

1. Seminggu sebelum pemindahan bibit dan pemberian
urea pertama.

2. Azolla tidak diberikan langsung sebagai penutup
permukaan air sawah.

3. 200 g bobot segar/m2 atau 14,14 g bobot segar/pot.
4. Saat panen Azolla yang tumbuh tersebar dipermukaan

air sawah sudah mati.
5. Memang benar, pada takaran 90 kg N/ha masih dapat

meningkatkan produksi, tetapi hal itu dilakukan pada
percobaan di lapangan, sedangkan percobaan ini
dilakukan di rumah kaca yang hasilnya sudah menurun
pada takaran urea 90 kg N/ha.

RIVAIE RATMA

Pada percobaan Anda, pelapisan Azolla akan
menurunkan pH, sehingga anomium dapat diserap oleh
tanaman padi secara baik.
1. Apakah Azolla mengandung zat yang dapat menurunkan

pH dan apa nama zat tesebut ?
2. Bagaimanakah mekanisme Azolla dapat menurunkan pH

tanah ?

ETTY HENDRARTI

1. Azolla tidak mengandung zat yang dapat menurunkan
pH air media tumbuh padi sawah.

2, Mekanisme Azolla menurunkan pH air media tumbuh
padi sawah:
a. Lapisan Azolla yang sudah terbentuk dapat

mengabsorpsi cahaya matahari yang masuk ke dalam
air sawah, sehingga mengurangi kebutuhan cahaya
unluk fotosintesis Anabaena Azolla (ganggang hijui
biru).

b. Pengurangan cahaya ini semakin bertambah besar
dengan semakin berkembangnya tajuk tanaman padi
hingga membentuk naugan yang mengurangi
intensitas cahaya matahari yang tnasuk.

c. Penurunan aktifitas fotosintesis pada Anabaena
Azollae tersebut menyebabkan konsumsi CO2 dalam
air sawah bekurang, sehingga konsentrasi CO2 dan
H2CO3 air sawah menjadi tinggi, yang pada ahiraya
menyebebkan pH air sawah turun.
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SELEKSI RESISTENSIMUTAN PISANG AMBON KUNING
TERHADAP PENYAKIT LAYU FUSARIUM

Ismiyati Sutarto, Yeni Meldia dan Jumjunidang

Balai Penelitian Tanaman Buah Solok ID0000159

ABSTRAK

SELEKSI RESISTENSI MUTAN PISANG AMBON KUNING TERHADAP PENYAKIT LAYU
FUSARIUM. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari terjadinya mutasi pada planlet dan resistensi tanaman
pisang Ambon Kuning hasil radiasi terhadap penyakit layu Fusarium. Planlet pisang Ambon Kuning yang berukuran
5 cm diradiasi dengan sinar gamma pada dosis 5 - 35 Gy dengan interval 5 Gy, kemudian disubkultur hingga diperoleh
planlet M^V .̂ Planlet MjV5 diaklimatisasi dan selanjutnya ditanam di lapang yang terinfeksi Fusarium oxysporum f.
cubense (FOC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa planlet yang diradiasi dengan dosis 20 - 35 Gy tidak dapat
bertahan hidup hingga 6 bulan setelah radiasi. Abnormalitas planlet M,V5 hasil radiasi 10 dan 15 Gy ditunjukkan
pada tanaman yang berbentuk roset, berdaun kaku dan berwarna hijau tua serta terbentuknya masa halus yang bentuknya
menyerupai kalus. Penampilan tinggi tanaman, jumlah daun dan anakan tanaman M^V^ di lapang cukup beragam.
Jumlah tanaman yang mampu bertahah hingga 8 bulan setelah penanaman di lapang adalah 8,7, 15 dan 28, berturut-
turut berasal dari planlet yang tidak diradiasi, dan yang diradiasi dengan dosis 5, 10 dan 15 Gy. Satu tahun setelah
penanaman di lapang, hanya 2 tanaman yang berasal dari planlet yang diradiasi dengan dosis 15 Gy dapat bertahan.
Dari tanaman tersebut diperoleh 27 planlet dan perlu pengujian lebih lanjut untuk mendapatkan ketahanan yang stabil
terhadap FOC.

ABSTRACT

RESISTANCE SELECTION ON MUTANT OF BANANA CV. AMBON KUNING AGAINST
FUSARIUM WILT. This research was conducted in order to study the occurrence of mutation on irradiated plantlets
and their resistance of plants of banana cv. Ambon Kuning against Fusarium wilt. Plantlets of banana cv. Ambon
Kuning sized 5 cm were exposed to gamma rays at the doses 5 - 35 Gy with 5 Gy intervals, then were subcultured for
obtained M^Vj plantlets. More over, the plantlets were aclimatized and were planted in the field where the soil was
already infected by Fusarium oxysporum f.cubense (FOC). The result indicated that irradiated plantlets of the doses
20 - 35 Gy were not able to survive up to 6 months after exposing to gamma rays. Abnormalities of M,V5 plantlets
originated from irradiated plantlets at the doses 10 and 15 Gy were shown on rossette plantlets with rigid and dark
green leaves, and the fonnation of smooth mass morphologically shaped like callus. The appearance of plant height
and number of suckers of M^V^ plants in the field was quite various The nutnber of survival plants after 8 months
planting was 8, 7, 15 and 28, respectively originated from untreated plants and irradiated plantlets at the doses 5, 10
and 15 Gy. After one year planting, only 2 plants were able to survive from irradiated plantlet at the dose 15 Gy. These
plants could produce 27 plantlets obtained from culturing their shoot tips. Further study of these plantlets was needed
in order create the stability of their resistance to FOC.

PENDAHULUAN

Pisang (Musa sp.) termasuk salah satu tanaman
terpenting yang merupakan sumber karbohidrat bagi
sebagian besar masyarakat di daerah tropis dan sub tropis.
Pada umumnya pisang komersial merupakan buah
partenokarpi yang tidak berbiji, triploiddan steril, sehingga
perbaikan varietas pisang melalui pemuliaan konvensional
dengan cara hibridisasi sulit dilakukan dan memeriukan
waktu yang cukup lama. Hampir semua tanaman pisang
komersial terserang penyakit layu yang disebabkan oleh
cendawan Fusarium oxysporumf. cubeme (FOC). Hal ini
mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas
produksi pisang di dunia (1).

Serangan penyakit layu diawali dengan penetrasi
FOC dari tanah ke dalam jaringan akar, kemudian menyebar
ke bonggol dan selanjutnya ke seluruh bagian tanaman.

Gejala tanainan yang terserang adalah sebagai berikut;
daun yang lebih tua menguning dan terkulai, sehingga
hanya daun termuda yang berfiingsi dan batang semu
mengeluarkan baubusukbila dipotong. FOCdapattersebar
luas di pertanaman pisang melalui tanah yang terinfeksi,
alat-alat pertanian dan air (2).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk
mengendalikan FOC, baik dengan senyawa kimia maupun
sanitasi kebun, namun hasilnya tidak memuaskan.
Tampaknya penggunaan varietas yang tahan merupakan
salah satu cara yang diharapkan dapat menekan penyakit
FOC.

Pada saat ini telah dikenal adanya 4 ras patogen
FOC yang diketahui menyebabkan kerusakan tanaman
pisang di dunia. Ras 1 ditemukan di pertanaman pisang
Gross Michel di Amerika tropis serta pada varietas Silk
Apple dan Lady Finger di Taiwan. Ras 2 ditemukan pada
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pisang olahan dan ras 3 ditemukan di Honduras. Ras 4
dijumpai di kepulauan Canary, Mindanau (Filipina)
Queensland (Australia), Afrika selatan dan Taiwan (3).

Pemuliaan inutasi pada tanaman pisang telah
dilakukan di beberapa negara untuk menentukan dosis
radiasi sinar gamma yang optimal padajaringan tanaman
pisang dengan tujuan untuk mendapatkan varietas pisang
yang tahan terhadap penyakit FOC (4). Jawal et al (5)
melaporkan bahwa lethal dosis (LD) 50 untuk mata tunas
pisang Ambon Kuning yang diradiasi dengan sinar gamma
Co-60 adalah 35 Gy. Pada dosis tersebut pertumbuhan mata
tunas merana. Sedangkan LD 50 pada hasil penelitian
radiasi mata tunas pisang yang dilakukan oleh Epp (6)
adalah 40 Gy. Menurut Rao (7), radiasi sinar gamma
dengan dosis 20 Gy dapat menyembuhkan 2 dari lOanakan
yang terserang penyakitvinisbunchy top. Radiasi terhadap
anakan pisang juga telah dilakukan oleh Broertjes dan Van
Harten (8) dan Kao (9), Naniun Donini dan Micke (10)
menyarankan untuk menggunakan kultur jaringan sebagai
balian tanainan untuk pemuliaan mutasi pada tanaman yang
diperbanyak secara vegetatif.

Prograin pemuliaan mutasi lebih banyak berhasil
bila dilakukan untuk memperbaiki karakter agronomis
daripada peningkatan ketahanan terhadap penyakit, karena
sebagian besar karakter ketahanan terhadap penyakit
dikendalikan oleh gen dominan yang peluangnya sangat
rendah untuk diinduksi dengan perlakuan mutagen.
Walaupun deinikian, Smitli etal(l 1) telah menggabungkan
metode persilangan dengan pemuliaan mutasi untuk
memperbaiki karakter agronomis dan mendapatkan
tanaman pisangyang taban terhadap FOC ras 4. Pemuliaan
mutasi juga telah dilaksanakan di Taiwan dengan
menseleksi keragaman somaklon, dengan pendekatan ini
diperoleh tanaman pisang yang tahan terhadap FOC ras 4.
Selanjutnya dilakukan seleksi untuk mendapatkan karakter
tanaman yang rendah, berbunga lebih awal dan produksi
buah lebih tinggi (12).

Teknik perbanyakan secara in-vitro disarankan
sebagai cara perbanyakan yang efisien dan untuk pemuliaan
mutasi pisang, karena ukuran tanamanyang seragam karena
berasal dari sel-sel somatik dan relatif jauh lebih kecil,
dengan siklus pertumbuhan yang lebih cepat (13, 14 dan
15). Teknik perbanyakan ini juga dapat digunakan untuk
seleksi langsung dan tak langsung pada pengujian toleransi
tanaman terhadap salinitas, kekeringan, fitotoksin dan
herbisida (16).

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari
terjadinya tnutasi pada planlet dan tanaman pisang
Ambon Kuning hasil radiasi serta resistensinya terhadap
penyakit layu Fusarium.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium
Peinuliaan Tanaman PAIR-BATAN Jakarta dan Balai
Penelitian Tanaman Buah Soldk, mulai tahun 1993 -1997.
Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah
planlet pisang Ambon Kuning yang tingginya 5 cm yang
ditumbuhkan pada media Murashige dan Skoog (MS).

Kemudian planlet tersebut diradiasi dengan sinar gamma
Cobalt-60 dengan dosis antara 5 - 35 Gy dan interval 5
Gy. Setiap dosis terdiri dari 150 planlet. Planlet yang sudah
diradiasi disubkulturkan pada media MS yang ditambah
dengan zat pengatur tumbuh BAP 4 ppm dan IAA 2 ppm.
Selanjutnya planlet tersebut tetap disubkulturkan hingga
diperoleh planlet M^V... Setelah itu, planlet M,V5

diaklimatisasi dan dipindah ke lapang yang diketahui
sudah terinfeksi FOC guna diuji ketahanannya terhadap
FOC. Jumlah tanaman M^V^ yang ditanam di lapang
sebanyak 50 tanaman setiap dosis radiasi, tingginya 60 - 75
cm dan berdaun 4 - 5 .

Pengaruh radiasi terhadap pertumbuhan planlet
diamati mengenaijuinlah planlet yang hidup setelah radiasi
dan abnormalitas planlet M,V5 (penampilan dan warna
daun) serta dilakukan pengamatan mengenai tinggi
tanaman, jumlah daun jumlah anakan dan jumlali tanaman
M^V ŷ ang terserang FOC di lapang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laboratorium Kultur Jaringan. Radiasi sinar
ganuna Co-60 pada plantlet pisang Ambon Kuning dengan
dosis 5 - 35 Gy belum memperlihatkan pengaroh yang
mematikan saat 2 bulan setelah radiasi. Namun demikian,
abnormalitas pertumbuhan plantlet dapat dijumpai 3 bulan
setelah radiasi. Semakin tinggi dosis sinar gamma yang
diberikan, semakin lambat pertumbuhan plantlet. Plantlet
yang tidak diradiasi maupun plantlet yang menerima dosis
5 Gy menunjukkan pertumbuhan yang normal (Tabel 1).

Planlet pisang Ambon Kuning yang diradiasi 20 -
35 Gy hanya mampu bertahan hidup hingga 3 bulan setelah
radiasi, sedangkan planlet yang diradiasi 5 -15 Gy mampu
tumbuh dan mampu meningkatkan jumlah planlet yang
cukup stabil pada 6,9 dan 12 bulah setelah radiasi (Tabel
1). Kematian planlet ini dapat disebabkan oleh dosis radiasi
yang tinggi. Dosis sinar gamma 20 - 35 Gy sudah merupakan
dosis lethal 50 % (LD 50) untuk planlet pisang Ambon
Kuning. Menurut Espino and Pimentel (17) irradiasi dengan
dosis sinar gamma yang tinggi dapat mematikan jaringan.
Planlet pisang Lacatan dan Bungulan mengalami kematian
setelah diradiasi dengan sinar gamma 20 - 50 Gy.

Pada pengamatan planletM^Vj, planlet yang tidak
diradiasi dan yang diradiasi dengan dosis 5 Gy belum
memperlihatkan abnormalitas yang nyata, namun dijumpai
planlet berdaun tebal dengan wama daun yang lebih hijau
masing-masing sebanyak 3,4 % dan 3,2 %. Planlet yang
diradiasi 10 dan 15 Gy berwama hijau tua, berbentuk roset,
kaku dan terdapat masa yang halus dan bentuknya
menyerupai kalus masing-masing sebanyak 4,3 % dan 5,3%
(Tabel 2) . Menurut Jarret (18), tanaman yang mengalami
mutasi memperlihatkan perbedaan morfologi dan
ketahanannya terhadap penyakit.

Kebun Percobaan Balitbu. Planlet M,V5 yang
dipindah ke lapang yang sudah terinfeksi FOC menunjukkan
keragaman yang cukup tinggi terhadap tinggi tanaman dan
jumlah daun (Tabel 3). Menurut Roux et al (19), induksi
mutasi dengan radiasi dapat meningkatkan keragaman
genetik.
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Tampaknya, serangan FOC semakin meningkat
seiring dengan lainanya tanaman di lapang dari semua dosis
radiasi yang diberikan. Di samping itu, ada kecenderungan
bahwa semakin tinggi dosis radiasi semakin berkurangpula
tanaman yang terserang FOC (Tabel 4). Serangan penyakit
bunchy top (Banana Bunchy Top Virus = BBTV) dan
Sigatoka juga dijumpai pada seniua dosis radiasi. Tanaman
pisang yang terserang BBTV tidak terserang oleh FOC,
sedangkan tanaman yang terserang Sigatoka dapat juga
terserang FOC.

Jumlah tanaman yang mampu bertahan hidup
hingga satu tahun setelah penanaman di lapang hanya 2
tanaman, yailu tanaman yang berasal dari planlet yang
diradiasi dengan dosis 15 Gy. Tanaman tersebut telah
disubkultur menjadi 27 planlet dan perlu dipelajari lebih
lanjut mengenai kestabilan resistensinya terhadap FOC.

Perbanyakan tanaman pisang secara in-vitro
merupakan cara yang efisien lebih cepat untuk penanganan
seleksi mutan. Peluang keberhasilan seleksi dapat
ditingkatkan dengan penanda biokimia dan indikator
fisiologis. Penelitian yang lebih sistematik diperlukan untuk
membandingkan perbedaan yang ditimbulkan akibat variasi
somaklon dan mutasi induksi

KESIMPULAN

1. Planlet M,V, yang diradiasi dengan dosis 20 - 35 Gy
tidak dapatbertahan hingga 6 bulan setelah pelaksanaan
radiasi.

2. Abnormalitas planlet M,V5 hasil radiasi 10 dan 15 Gy
ditunjukkan pada planlet yang berbentuk roset, berdaun
kaku dan berwarna hijau tua serta terbentuknya masa
yang bentuknya menyerupai kalus.

3. Jutnlah tanaman M^Vj yang mampu bertahan hidup
hingga satu tahun setelah penanaman di lapang hanya
2 tanaman yang berasal dari planJet yang diradiasi
dengan dosis 15 Gy dan telah disubkultur menjadi 27
planlet M,V6.. Perlu dipelajari lebih lanjut untuk
mengetahui kestabilan resistensinya terhadap FOC.
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Tabel 1. Jumlah planlet pisang Ainbon Kuning yang tetap hidup pada 3, 6, 9 dan 12
bulan setelah radiasi (Number of banana plantlets at 3, 6, 9 and 12 months
after irradiation).

Dosis Radiasi
(Irradiation doses)

(Gy)

0(A)
5(B)
10 (C)
15 (D)
20 (E)
25 (F)
30 (G)
35 (H)

Jumlah planlet yang

3 bulan (month)

312
324
272
275
94
96
78
45

hidup (number of survival

6 bulan

423
414
347
351

0
0
0
0

9 bulan

511
482
392
412

0
0
0
0

plantlets)

12 bulan

554
538
468
471

0
0
0
0

Tabel 2. Penampilan abnomalitas planlet M,V5 hasil radiasi (abnormality of irradiated M,V5 Plantlets)

Dosis radiasi (Gy)
(Irradiation doses)

Planlet norinal Abnormalitas
(Abnormalities)

Keterangan
(Remark)

0
5
10

15

(A)
(B)
(C)

(D)

segar hijau
segar hijau
segar hijau

segar hijau

hijau tua.daun tebal
hijau tua.daun tebal
hijau tua, roset, kaku,
masa halus seperti kalus
hijau tua, roset, kaku,
masa halus seperti kalus

19 (3,4 %)
17 (3,2)
20 (4,3 %)
(16 roset dan 4 masa halus)
25 (5,3 %)
(15 roset dan 10 masa halus)

Tabel 3. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun dan anakan pada tanaman M, V5 dilapang, 3 bulan
setelah tanam (Plant height, number of leaves and suckers on M^V, plants, 3 months after
planting)

Dosis radiasi (Gy)
irradiation doses)

Tinggi tanatnan (cm)
(Plant height)

Jumlah daun
(Leaf number)

Jumlah anakan
(Number of suckers)

0(A)
5(B)
10 (C)
15 (D)

69,17
88,00
87,51
88 75

±
±
±
±

18,53
19,42
17,63
25,37

12,30
13,82
12,61
11,40

±
±
±
±

1,68
1,77
1,94
2,52

1,56
2,65
2,39
1,82

±
±
±
±

0,69
1,37
1,48
0,77
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Tabel 4. Jumlah tanaman pisang yang sehat dan yang terserang penyakit FOC di lapang

Dosis radiasi (Gy) •

0(A)
5(B)
10 (C)
15 (D)

Pengamatan I

Sehat

19a
12 b
25 c
35 d

FOC

31
38
25
15

Pengamatan II

Sehat

16 e
9f

22 g
34 h

FOC

34
41
28
16

Pengamatan III

Sehat

8i
7j

15 k
28 1

FOC

42
43
35
22

Keterangan :

Pengamatan I, II dan III dilakukan 6, 7 dan 8 bulan setelah penanaman di lapang.

a. No. 3 A terserang Banana Bunchy Top Virus (BBTV)
b. No. 47 B terserang BBTV
c. No. 1 C daun hijau tua dan keriput
d. No.7 D daun hijau tua dan keriput

No. 9 D daun terserang Sigatoka
e. No.3 A terserang BBTV
f. No. 47 B terserang BBTV
g. No. 2 C, 8 C, 16 C, dan 23 C terserang BBTV

No. 1 C daun hijau tua dan keriput
h. No. 1 - 5 D, 18 D, 36 D dan 43 D terserang BBTV

No. 7 D daun hijau tua dan keriput
No. 9 D daun terserang Sigatoka

I. No. 3 A terserang BBTV
j . No. 14 B, 47 - 49 B terserang BBTV, daun kaku, tebal, klorosis, tangkai daun tegak.
k. No. 2 C, 8 C, 16 C dan 23 C terserang BBTV
1. No. 7 D daun hijau tua dan keriput

No. 9 D daun terserang Sigatoka
No.25 D daun klorosis
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DISKUSI

ROSMIANTY A. WAHID

Seleksi resistensi mutan terhadap penyakit
dilakukan di lapangan yang terinfeksi. Apakah ada
peinikiran untuk seleksi secara in vitro soinacklonal terhadap
penyakit layu Fusarium ini ?

ISMIYATI SUTARTO

Seleksi secara in vitro dan variasi somacklonal
sudah akan dilaksanakan melalui dana IAEA, sesuai dengan
TA yang diusulkan untuk tahun 1997/1998.

RIVAIE RATMA

1. Planlet dan bagian apa yang diambil dari pisang ambon
kuning tersebut ?

2. Anda mengiradiasi planlet diantaranya dengan dosis 15
Gy seperti kita ketahui bahwa planlet banyak sekali/
tinggi sekali kadar airnya (menurut materi yang akan
diiradiasi). Apakah mungkin terjadi mutasi karena
banyak dihasilkan radikal-radikal berupa bebas .
Bagaimana mekanismenya ?

ISMIYATI SUTARTO

1. Yang diradiasi adalah planlet yang berukuran 5 cm.
Dengan meradiasi planlet, maka bahan tanainan terlebih
senang dan jumlahnya cukup banyak.

2. Sebelum pelaksanaan penelitian kami telah menentukan
LD 50, yaitu 35 rGy. Radikal bebas hanya ada pada
media pertumbuhan (komunikasi pribadi dengan Dr.
Ismachin). Media tersebut langsung kami ganti segera
setelah pelaksanaan radiasi untuk mencegah pengaruh
radikal bebas terhadap planlet.

E . SUWADJI

Bagaimana cara menentukan keragaman mutasi
akibat iradiasi pada pisang secara tidak langsung
berhubungan dengan penyakitnya ?

ISMIYATI SUTARTO

Penentuan keragaman dilakukan dengan uji T dan
pengamatan secara visual. Pengujian resistensi terhadap
penyakit dilakukan di lapang yang sudah terinfeksi FOC.

RIYANTI

Apakah tanaman mutan bentuk roset dan bentuk
lain itu mampu berbuah dan bagaimana reaksinya tanaman
mutan tersebut terhadap penyakit FOC ?

ISMIYATI SUTARTO

Tanaman mutan yang abnormal (roset dan lainnya)
belum sempat diamati sampai berbuah. Tanaman tersebut
rentan terhadap FOC.
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PENGARUH IRADIASI DANINKUBASI MEDIA TANDAN KOSONG
KELAPA SAWIT TERHADAP PERTUMBUHAN JAMUR MERANG

(VOLVARIELLA VOLVACEAE)

Darmawi dan E. Suwadji

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
ID0000160

ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI DAN INKUBASI MEDIA TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT
TERHADAP PERTUMBUHAN JAMUR MERANG (VOLVARIELLA VOLVACEAE). Telah dilakukan studi
pengaruh iradiasi dan inkubasi media tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dalam kantong plastik pada ruang inkubator
pertumbuhan. Perlakuan yang diberikan ialah sterilisasi panas dengan autoklaf dan dengan iradiasi gamma pada
media TKKS. Sterilisasi media TKKS dilakukan pada tekanan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit, sedangkan iradiasi dilakukan
pada dosis 0, 15, 30, dan 45 kGy. Semua media diinokulasi dengan bibit jamur merang kemudian diinkubasi selama
2 dan 4 minggu dalam ruang inkubator pada suhu 28-35 °C dan kelembaban > 80%. Parameter percobaan yang diuji
ialah kadar lemak dan protein jamur merang dan media TKKS, kadar pati jamur, kadar serat kasar media TKKS dan
rendemen, dan bobot jamur merang. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi 45 kGy pada media
TKKS dapat menghasilkan kadar lemak jamur merang sebanyak 0,52%, tetapi semakin lama tnasa inkubasi, semakin
turun kadar lemak jamur merang. Perlakuan iradiasi tidak mempengaruhi kadar lemak media TKKS dan perlakuan
tanpa inkubasi menghasilkan kadar lemak media TKKS tertinggi yakni sebanyak 0,82%. Perlakuan iradiasi dan
inkubasi pada media TKKS tidak meningkatkan kadar protein jamur merang. Kadar pati jamur merang tertinggi
dihasilkan pada perlakuan iradiasi 15 kGy sebanyak 3,09% dan 3,13% dengan masa inkubasi 4 minggu. Perlakuan
iradiasi 45 kGy menurunkan kadar serat kasar media TKKS hingga 29,29% dan 28,02% dengan perlakuan autoklaf.
Perlakuan iradiasi 45 kGy pada media TKKS dapat menghasilkan bobot jamur sebesar 30,92 grain/kantong dan 27,73
gratn/kantong dengan inasa inkubasi 2 minggu.

ABSTRACT

EFFECTS OF IRRADIATION AND INCUBATION OF PALM OIL EMPTY FRUIT BUNCH
MEDIUM ON THE GROWTH OF RICE MUSHROOM (VOLVARIELLA VOLVACEAE), Study on the effect
of irradiation and time of incubation of composted palm oil empty fruit bunch (EFB) were conducted in growth
chamber in the plastic bag as growth mediuin. Treatments of experiment were consisted of sterilization of composted
EFB growth tnedium by autoclave heating and gamma irradiation. Autoclave heating were conducted at 2.0 kg/cin2 for
40 minutes and gamma irradiation at the dose of 0, 15, 30, and 45 kGy. After sterilization, EFB medium were inoculated
using mushroom seed of V. volvaceae. Time of incubation ofEFB medium after inoculation was 2 and 4 weeks before
mushroom harvesting. Growth chamber was maintained at 28-35 °C room temperature and humidity > 80%. Parameters
of the experiment were determined on mushroom analysis i.e. fat, protein, and starch content and weight of mushroom.
Analysis of EFB medium after incubation were determined i.e. total fiber and percentage of rendement. Results of the
experiment showed that dose of 45 kGy effected on mushroom fat content 0.52% which was decreasing regards to the
delay of incubation period. Irradiation treatment did not effect EFB fat content compared to non irradiated EFB
(0.82%). Irradiation treatment and incubation on EFB medium were not increasing on mushroom protein content.
Mushroom starch content was obtained on the dose of 15 kGy and 4 weeks of incubation period 3.09 and 3.13%
respectively. The dose of 45 kGy and autoelave heating were deereasing total flber of EFB mediuin 29.29 and 28.02%
respectively. The dose of 45 kGy on EFB medium with 2 weeks of incubation period produced weight of mushroom
30.92 and 27.73 g/bag respectively.

PENDAHULUAN

Budidaya jamur merang {Volvariella volvaceae)
sudah banyak dilakukan petani atau masyarakat di Indonesia
baik dalam skala kecil maupun skala besar yaitu untuk
ekspor. Penggunaan jamur tersebut sebagai bahan makanan
temyata dapat meningkatkan gizi, karena kandungan protein
dan nutrisinya cukup tinggi. Budidaya janiur merang dalam
skala kecil dapat lnenambah pendapatan keluarga sedang
dalam skala besar yaitu untuk ekspor dapat menambah
pendapatan negara.

Budidaya jamur merang sangat tergantung pada
ketersediaan limbah pertanian yakni jerami padi untuk

media tanamnya. Limbah ini banyak tersedia pada saat
panen, namun demikian satu bulan setelah panen sukar
didapat sainpai menjelang panen pada musim berikutnya.
Salah satu limbah perkebunan yang dapat digunakan untuk
media pertumbuhan jamur merang ialah tandan kosong
kelapa sawit (TKKS). Tandan kosong kelapa sawit tersebut
kandungan seratnya sangat tinggi. Serat tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai sumber karbon oleh mikroorganisme
atau jamur tertentu sehingga dapat tumbuh dan
menghasilkan produk tertentu (1).

Jamuryang dapat dimakan, kualitasnya ditentukan
oleh rasa jamur, kadar protein, kadar vitamin dan daya
sitnpannya yang cukup tinggi. Kadar leniak dapat
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menambah cita rasa jamur, sedangkan kandungan pati dan
protein masing-masing dapat menainbah daya awet jamur,
dan nilai gizi jainur (2).

Teknologi iradiasi telah banyak digunakan dalam
berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain
untuk proses sterilisasi pada pembuatan niedia tanainjamur
(3). Sterilisasi media dan inkubasi niangan merupakan
tahapan yang perlu dilakukan dalam budidaya jamur.
Kegagalan atau menurunnya produksi jarnur seringkali
terjadi karena tahapan tersebut tidak diperhatikan secara
seksama.

Iradiasi pada media TKKS yang digunakan untuk
menuinbuhkan jamur kemungkinan dapat meningkatkan
kadar nutrisi jamur, kadar N, kadar serat kasar, degradasi
kadar N. Degradasi N dan serat membantu pertumbuhan
miseliuin jamur dalam proses pengomposan, dan akan
menurunkan nisbali C/N (4).

Percobaan ini dilakukan untuk mempelajari
pengaruh iradiasi dan inkubasi kompos tandan kosong
kelapa sawit terhadap pertumbuhan jamur inerang.

BAHAN DAN METODE

Tandan kosong kelapa sawit diurai menjadi
serabut. Pada serabut tersebut ditainbahkan kapur (2,5%),
TSP (0,125%), urea (0,25%), dan dedak (5%), kemudian
ditaruh dalam wadah yang tertutup rapat dengan
kelembaban 80%. Setiap 3 hari selaina 2 minggu media
dibalik.

Media hasil pengomposan dimasukkan dalam
kantong plastik polietilen yang berukuran 25 x 40 cm
masing-masing sebanyak 200 gram setiap kantong. Media
disterilkan dengan autoklaf selama 40 menit pada tekanan
2,0 kg/cm2 atau diiradiasi dengan dosis 0, 15, 30, dan 45
kGy. Setelah itu media diinokulasi dengan bibit jamur
merang {Volvariella volvaceae), dan diinkubasi selama 0
(tanpa inkubasi), 2, daii 4 minggu dalam ruangan pada suhu
28-35 °C dengan keleinbaban ± 80%.

Seminggu setelah inkubasi, yaitu pada stadia
kancing, kantong media dibuka agar jamur dapat tunibuh
keluar.

Panen jamur pertama dilakukan 2 ininggu setelah
inokulasi bibit, sedangkan panen kedua dilakukan setelah
sisa panen pertama yaitu 4 minggu setelah inokulasi bibit.

Pengamatan pada jamur dilakukan terhadap kadar
lemak, protein, pati dan bobot jamur. Pengamatan pada
mediaTKKS dilakukan terhadap kadar lemak, protein, serat
kasar dan persentase rendemen. Kadar lemak diukur dengan
menggiinakan metode ekstraksi soxhlet, kadar protein
dengan metode Kjeldahl, dan kadar serat kasar dengan
metode destruksi (5). Penentuan kadar pati dilakukan
dengan metode titrasi/luff (6). Persentase rendemen dihitung
berdasarkan berat kering tandan kosong kelapa sawit
sesudah dan sebelum inkubasi. Penelitian dilakukan di
laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dalam percobaan faktorial dengan 3 ulangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar lemak jamur merang dan media kompos.
Perlakuan iradiasi dengan dosis 45 kGy pada media tandan

kosong kelapa sawit (TKKS) menghasilkan jamur
merang dengan kadar lemak 0,52%, jauh Iebih besar dan
berbeda nyata pada taraf 5% dengan uji BNT dibanding
perlakuan lain (Tabel 1 dan Gambar 1). Pada media kompos
TKKS yang telah ditumbuhi jamur merang tadi hanya tersisa
0,49% lemak. Hal ini berarti jamur inerang dapat
memanfaatkan unsur-unsur penyusun Iemak yang terdapat
dalam media itu untuk pertumbuhannya. Iradiasi dengan
dosis 15 kGy dapat meningkatkan kadar lemak pada media
TKKS sebesar 0,67%, tetapi belum dapat meningkatkan
kadar lemak jatnur merang yang tumbuh pada media ini.
Kemungkinan lemak yang dihasilkan belum dapat
dimanfaatkan untuk pertumbuhannya. Kemungkinan lain,
pada media TKKS tumbuh mikroorganisme atau fiingi lain
yang memiliki hipa/komponen dengan kadar lemak yang
cukup tinggi (5).

Pada Tabel 2 dan Gambar 3 lnenunjukkan
bahwa perlakuan inkubasi inedia TKKS selama 2 minggu
dapat meningkatkan kadar lemak jamur yang ditumbuhkan
pada media tersebut, akan tetapi pada inkubasi selama 4
minggu kadar lemak akan turun. Kadar lemak yang terdapat
dalam media TKKS juga makin berkurang seiring dengan
lamanya inkubasi. Hal ini menunjukkanbahwa makin lama
waktu inkubasi kadar lemak dalam media makin rendah.
Dengan demikian inkubasi selama 4 minggu, dapat merusak
inedia pertumbuhan jamur dan lemak yang dikandung
didalamnya, padahal diharapkan perlakuan inkubasi yang
optimal tidak merusak komponen penyusun lemak ataupun
protein.

Selanjutnya dari Tabel 3 tampak adanya interaksi
antara perlakuan dosis iradiasi 45 kGy dengan masa inkubasi
2 minggu. Hal ini ditunjukkan oleh kadar lemak jamur
merang yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,10% jika dibanding
perlakuan lain. Kadar lemak jatnur pada perlakuan dosis
iradiasi 45 kGy dan masa inkubasi 4 minggu jauh lebih
kecil yaitu hanya 0,34% (Tabel 3). Kenyataan ini
kemungkinan disebabkan bahwa pengaruh masa inkubasi
yang terlalu Iama, dapat merusak komponen lemak yang
terdapat pada media tumbuh jamur.

Disamping itu iradiasi 45 kGy dapat merubah
asain lemak tidak jenuh yang terdapat dalam media
TKKS menjadi radikal bebas. Radikal bebas ini dengan O2

membentuk hidroperoksida yang bersifat tidak stabil
dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon
yang lebih pendek oleh radiasi, energi panas maupun enzim
(7).

Selanjutnya dari Tabel 4 tampak adanya interaksi
antara perlakuan iradiasi 15 kGy dengan perlakuan tanpa
inkubasi sehingga menyebabkan kadar lemak media menjadi
tinggi yaitu 0,93%.

Kadar protejn jamur merang dan media
TKKS.Hasil analisis rata-rata kadar letnak dan protein pada
jamur dan media disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1
terlihat kadar protein jamur dari seinua perlakuan yang
diberikan tidak berbeda sedang kadar protein media pada
perlakuan dengan dosis iradiasi 45 kGy berbeda dengan
perlakuan yang lain. Hal ini berarti perlakuan iradiasi tidak
dapat meningkatkan kadar protein pada media TKKS dan
juga kadar jamur merang yang tumbuh pada media tersebut.
Kenyataan ini sesuai dengan pendapat TAN BIEW SOEN
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(8) bahwa iradiasi tidak berpengaruh terhadap protein utuh
seperti pada bahan makanan. Meskipun demikian iradiasi
yang tinggi pada media dapat menurunkan kadar protein
(Tabel 1).

Perlakuan inkubasi pada media TKKS dapat
menurunkan kadar protein dalam media. Jamur merang
yang tumbuh pada media TKKS yang diinkubasi tersebut
juga menurun seiiring dengan kadar protein yang terdapat
pada media tersebut, walaupun tidak berbeda nyata pada
taraf 5% dengan uji BNT (Tabel 2 dan Gambar 3). Menurut
YUNIARTI (4) dikatakan bahwa semakin lama inkubasi,
semakin banyak miselium yang tumbuh dalam media.
Miselia tersebut mengkonsumsi protein dari media TKKS
untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga kadar protein
dalam media berkurang.

Adanya interaksi iradiasi dengan inkubasi dapat
meningkatkan kadar protein jamur merang (Tabel 3),
walaupun perlakuan iradiasi ataupun inkubasi secara
terpisah tidak menghasilkan perbedaan kadar protein pada
jamur merang.

Dari Tabel 4 dapat dilihat adanya interaksi antara
iradiasi dengan masa inkubasi dalam meningkatkan kadar
protein media TKKS. Adanya interaksi antara perlakuan
iradiasi dan inkubasi, kadar protein media TKKS menjadi
tinggi yaitu pada perlakuan iradiasi dosis 30 kGy dengan
tanpa inkubasi.

Kadar pati jamur merang. Dari hasil analisis
statistika menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi sinar
gamma sampai dengan dosis 45 kGy tidak menunjukkan
beda nyata terhadap kadar pati jamur inerang (Tabel 1),
meskipun demikian perlakuan dengan dosis 15 kGy
cenderung dapat meningkatkan kadar pati jamur (Gambar

D-
Demikian pula perlakuan inkubasi media TKKS

selama 4 minggu juga dapat meiiingkatkan kadar pati jamur
merang yang tumbuh pada media sampai sebesar 3,13%,
meskipun tidak berbeda nyata jika dibanding dengan
perlakuan inkubasi selama 2 minggu. Semakin latna
perlakuan inkubasi, semakin banyak nutrisi yang dapat
diserap jamur merang sehingga kadar pati jamur merang
jadi meningkat. Enzim selulase dari jamur dapat
menghidrolisa komponen selulosa sehingga dinding sel
dapat pecah dan menyebabkan selulosa berubah menjadi
koinponen yang bersifat lanit seperti selobiosa dan glukosa
(2, 9, 10).

Interaksi iradiasi dan inkubasi terhadap kadar pati
dapat dilihat pada Tabel 3. Adanya interaksi antara iradiasi
dengan inkubasi selama4 minggu dapat menghasilkan kadar
pati lebih 3%, sedangkan interaksi antara radiasi dengan
inkubasi selama 2 minggu pada umumnya menghasilkan
kadar pati kurang dari 3%, kecuali interaksi dengan dosis
iradiasi 15 kGy. Kadar pati jamur merang dapat meningkat
hingga 3,09% (Tabel 1).

Kadar serat kasar media TKKS. Perlakuan
iradiasi dapat menuruiikan kadar serat kasar yang terdapat
dalam media TKKS (Tabel 1 dan Gambar 2). Semakin tinggi
dosis iradiasi yang diperlakukan pada media TKKS, semakin
rendah kadar serat kasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa
iradiasi dapat niemutuskan rantai pada senyawa kompleks
yang terdapat dalam media TKKS menjadi senyawa yang

lebih sederhana, seperti pada perlakuan dengan autoklaf
(kontrol 1).

Selanjutnya dari Tabel 2 dan Gambar 4, dapat
dilihatbahwa semakin lama inkubasi dilakukan pada media
TKKS, semakin rendah kadar serat kasarnya. Tampaknya
perlakuan iradiasi dan perlakuan inkubasi dapat mengurangi
kadar serat kasar media TKKS, sehingga TKKS dapat
digunakan sebagai media untuk pertumbuhan jamur
merang.

Interaksi perlakuan iradiasi dan inkubasi terhadap
kadar serat kasar media TKKS disajikan pada Tabel 4.
Interaksi antara perlakuan autoklaf dengan dosis iradiasi
45 kGy dan masa inkubasi 4 minggu dengan iradiasi 45
kGy dapat menghasilkan kadar serat kasar paling rendah
berturut-turut sebesar 21,04% dan 21,86%. Hal ini
disebabkan terjadinya degradasi serat kasar oleh
mikroorganisme maupun jamur selama pengomposan.
Mikroba dan miselia jamur dapat mengeluarkan enzim
selulase yang mampu menghidrolisa selulosa menjadi
senyawa sederhana seperti glukosa dan gula-gula lainnya
(2)-

Bobot jamur merang. Pengaruh iradiasi media
TKKS terhadap bobot jamur merang disajikan Pada Tabel
1 dan Gambar 1. Semakin tinggi dosis iradiasi pada media
ini, semakin meningkat bobot jamur merang yang tumbuh
pada media tersebut. Hal ini disebabkan semakin tinggi dosis
iradiasi yang diberikan pada media, tnikroba pengganggu
banyak yang mati sehingga pertumbuhan jamur tnerang
tidak terganggu. Menurut CHANG dan MILES (2)
dikatakan bahwa proses sterilisasi media TKKS dapat
mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat
menghambat tumbuhnya jamur yang diinginkan.

Perlakuan inkubasi media TKKS selama 2 minggu
dapat menghasilkan bobot jamur sebesar 27,73 gram/
kantong, lebih berat dibanding inkubasi selama 4 minggu
sebesar 5,68 gram/kantong (Tabel 2 dan Gambar 3). Hal
ini disebabkan oleh masa inkubasi 4 minggu merupakan
sisa panen umur 2 minggu.

Interaksi perlakuan iradiasi dan inkubasi terhadap
bobot jamur dapat dilihat pada Tabel 3. Dari tabel tersebut
tampak bahwa ada interaksi antara masa inkubasi 2 tninggu
dengan dosis iradiasi. Perlakuan inkubasi 2 minggu yang
dikombinasi dengan iradiasi menunjukkan bobot jamur lebih
baik dan semakin tinggi dosis iradiasi yang diberikan
semakin tinggi bobot jamur yang dihasilkan.

Kadar rendemen media TKKS. Pengaruh
iradiasi terhadap rendemen media dapat dilihat pada Tabel
1 dan Gambar 2. Rendemen media paling rendah yang
dihasilkan adalah pada perlakuan sterilisasi dengan autoklaf
(kontrol 1) yaitu sebesar 81,94%, sedangkan yang paling
tinggi adalah perlakuan iradiasi iradiasi 0 kGy (kontrol 2)
yaitu sebesar 89,14%. Tampaknya perlakuan sterilisasi
dengan autoklaf menyebabkan rendeman media turun,
sedangkan sterilisasi dengan radiasi juga cenderung
menurunkan rendeman.

Pada Tabel 2 dan Gambar 4, dapat dilihat pengaruh
masa inkubasi terhadap kadar rendemen media TKKS.
Semakin lama inkubasi, kadar rendemen media tersebut
semakin rendah. Hal ini berarti bahwa perlakuan inkubasi
sangat baik untuk menurunkan kadar rendemen media
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TKKS karena dapat mendegradasi serat kasar yang ada,
sehingga terurai menjadi gula dan dapat dimanfaatkan jamur
untuk pertumbuhannya. Sesuai dengan hasil penelitian
YUNIARTI (4) bahwa penurunan kadar rendemen media
TKKS disebabkan serat kasar yang terurai menjadi gula
digunakan oleh mikroorganisme dan jamur untuk
pertumbuhan dan nietabolisinenya.

Interaksi antara perlakuan iradiasi dan inkubasi
pada media kompos terhadap rendemen media TKKS dapat
dilihat pada Tabel 4. Dari tabel tersebut tampak bahwa tidak
ada interaksi antara perlakuan sterilisasi dengan tanpa
inkubasi, sedangkan perlakuan sterilisasi dengan masa
inkubasi menunjukkan adanya interaksi seliingga rendeinan
media bervariasi. Hasil interaksi yang baik adalah pada
perlakuan masa inkubasi 4 minggu dengan autoklaf atau
dengan iradiasi dosis 30 kGy, masing-masing dapat
menurunkan rendeman sainpai 66,36% dan 68,02%.

KESIMPULAN

1. Kadar lemak jamur merang meningkat sampai 0,52%
bila ditanam pada media TKKS yang diiradiasi dengan
dosis 45 kGy, tetapi semakin lama masa inkubasi pada
media TKKS seinakin turun kadar lemak jainur merang.
Interaksi antara iradiasi 15 kGy dengan tanpa inkubasi
meningkatkankadar lemakmediaTKKS sampai 0,93%.

2. Kadar protein jainur nierang yang tumbuh pada media
TKKS baik yang diiradiasi maupun inkubasi tidak
menunjukkan perbedaan yang berarti, tetapi dapat
ditingkatkan dengan interaksi iradiasi 15 kGy dengan
masa inkubasi 2 minggu hingga 2,85%. Iradiasi gamma
tidak mempengaruhi kadar protein media TKKS, tetapi
perlakuan tanpa inkubasi dapat menghasilkan kadar
protein media TKKS sebanyak 1,99% lebih tinggi.
Interaksi iradiasi dengan inkubasi tidak dapat
meningkatkan kadar protein media TKKS.

3. Kadar pati jamur merang tertinggi dihasilkan pada
perlakuan iradiasi dengan dosis 15 kGy sebanyak
3,09% dan 3,13% dengan niasa inkubasi 4 minggu.
Kadar pati januir merang dapat ditingkatkan hingga
3,17% dengan interaksi perlakuan autoklaf dan masa
inkubasi 4 minggu.

4. Semakin tinggi dosis iradiasi, semakin rendah kadar
serat kasar media TKKS. Dosis iradiasi 45 kGy dan
autoklaf dapat menurunkan kadar serat kasar media
TKKS masing-masing 29,29% dan 28,02%. Sedangkan
dengaii perlakuaa inkubasi selama 4 minggu, kadar serat
yang tersisa pada media TKKS sebanyak 27,67%.

5. Perlakuan iradiasi 45 kGy pada media TKKS dapat
menghasilkan bobot jamur merang tertinggi yakni
sebesar 30,92 gram/kantong. Perlakuan inkubasi selama
2 minggu pada media TKKS hanya menghasilkan bobot
jamur merang sebanyak 27,73 gram/kantong. Interaksi
iradiasi 45 kGy dengan masa inkubasi 2 minggu dapat
meningkatkan bobot jamur merang sampai 54,29 grain/
kantong.

6. Perlakuan iradiasi tidak mempengaruhi kadar rendemen
media TKKS. Kadar rendemen paling rendah dihasilkan
pada perlakuan autoklaf sebesar 81,94% dan 72,4%
dengan perlakuan inkubasi selama 4 minggu. Interaksi
perlakuan autoklaf dengan masa inkubasi 4 minggu
dapat lnenurunkan kadar rendemen media TKKS
hingga 66,36%.
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Tabel 1. Pengaruh iradiasi TKKS terhadap kadar lemak dan protein pada jamur merang dan media TKKS,
kadar pati dan bobot jamur pada jamiir merang serta kadar serat kasar dan rendemen pada media
TKKS

Perla-
kuan

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

Lemak

0

Jainur

0,35 b
0,31 a
0,31 a
0,28 a
0,52 c

'o)

Media

0,52 a
0,54 a
0,67 b
0,51 a
0,49 a

Protein

C

Jamur

2,07 a
1,96 a
2,75 a
2,20 a
2,41 a

%)

Media

0,80 b
0,91 b
0,89 b
0,96 b
0,68 a

Pati
jamur

(%)

2,76 a
2,73 a
3,09 a
2,74 a
2,81 a

Serat kasar
media

(%)

28,02 a
40,99 c
34,44 b
30,05 a
29,29 a

Bobot
jamur

(g/kantong)

5,91 a
6,42 b
17,47 c
22,80 d
30,92 e

Rendemen
media

(%)

81,94 a
89,14 d
88,69 cd
85,65 bc
86,32 bc

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada koloin yang sama, berbeda tidak nyata
pada taraf 5% dengan uji BNT.

- 1-1 : kontrol, dengan autoklaf pada tekanan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit; 1-2 : kontrol, iradiasi
0 kGy; 1-3 : iradiasi 15 kGy; 1-4 : iradiasi 30 kGy; dan 1-5 : iradiasi 45 kGy.

Tabel 2. Pengamh inkubasi media TKKS terhadap kadar lemak dan protein pada jamur merang dan media
TKKS, kadar pati dan bobot jamur pada jamur merang, serta kadar serat kasar dan rendemen pada
media TKKS

Perla-
kuan

K-l
K-2
K-3

Lemak
(%)

Jamur

0,48 b
0,3 l a

Media

0,82 c
0,54 b
0,27 a

Protein
(%)

Jamur

2,30a
2,26 a

Media

0,99 a
0,85 a
0,80 a

Pati
jamur

(%)

2,52 a
3,13 a

Serat kasar
media

(%)

37,30 b
32,70 b
27,67 a

Bobot
jamur

(g/kantong)

27,73 b
5,68 a

Rendemen
media

(%)

100,00 c
86,65 b
72,40 a

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang saina pada kolom yang sama, berbeda tidak nyata
pada taraf 5% dengan uji BNT.

- K-l : inkubasi selama 0 minggu (tanpa inkubasi); K-2 : inkubasi selama 2 minggu; K.-3 :
inkubasi selama 4 minggu.
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Tabel 3. Pengaruh interaksi iradiasi dan inkubasi terhadap kadar lemak, protein, pati, dan
bobot jainur padajamur inerang

Interaksi ira.
Dan inkubasi

I,K2

! 3
K 2

I4K2

I5K2

I,K,
I2K3

I3K3

Leinakjamur
(%)

0,51 c
0,27 a
0,22 a
0,30 a
1,10 d
0,20 a
0,34 a

0,40 bc
0,25 a
0,34 a

Proteinjamur
(%)

2,13 b
1,75 a
2,85 d

.2,40 bc
2,35 bc
2,01 ab
2,17 bc
2,65 cd
1,99 ab
2,48 c

Pati jamur
(%)

2,34 a
2,29 a
3,04 c
2,34 a
2,59 b
3,17 d
3,16 d
3,14 d
3,13 d
3,04 c

Bobotjamur
(g/kantong)

8,76 c
10,37 cd
28,39 e
36,84 f
54,29 g
3,07 a
2,47 a
6,54 b
8,76 c

7,55 bc

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama,
berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji BNT.

- I, : kontrol, dengan autoklaf pada tenakan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit; I2 :
kontrol, iradiasi 0 kGy; I3: iradiasi 15 kGy;
I4 : iradiasi 30 kGy; I5: iradiasi 45 kGy

- K, : inkubasi selama 0 minggu (tanpa inkubasi); K2 : inkubasi selama 2
minggu; K3: inkubasi selama 4 minggu

Tabel 4. Pengaruh interaksi iradiasi dengan inkubasi terhadap kadar lemak, protein, serat
kasar dan rendemen pada media TKKS

Interaksi
iradiasi dan

inkubasi

I,K,

I5K,
I,K2

iK
I5K2

I,K3

I2K3

I3K3

I!K!

Lemak
media
(%)

0,70 h
0,79 i
0,93 1
0,83 jk
0,85 k
0,51 fg
0,53 g
0,76 i
0,47 f
0,45 ef
0,35 de
0,30 c

0,32 cd
0,25 b
0,16 a

Protein
media

Serat kasar
tnedia

Rendemen
media

1,21 b
1,32 b
1,27 b
1,93 c
1,23 b

0,92 ab
1,12 b
1,00 b

0,69 ab
0,49 a
0,27 a
0,28 a
0,39 a
0,25 a
0,33 a

34,82 ef
40,35 i
39,67 hi
33,27 d
38,37 g
28,18 bc
43,37j
35,61 f
28,69 c
27,63 b
21,04 a
39,24 h
28,04 bc
28,19 bc
21,86 a

100 i
100 i
100 i
100 i
100 i

89,54 h
79,48 e
88,16 fg
88,92 gh
87,14 f
66,36 a
77,87 d
77,92 d
68,02 b
71,81 c

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama,
berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji BNT.

- I, : kontrol, dengan autoklaf pada tenakan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit; I2:
kontrol, iradiasi 0 kGy; I3 : iradiasi 15 kGy; I„: iradiasi 30 kGy; I5: iradiasi
45kGy;

- K, : inkubasi selama 0 minggu (tanpa inkubasi); K2 : inkubasi selama 2
minggu; K3: inkubasi selama 4 minggu
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1
Q

Lemak P r o t e i n
P a t j B. jamur

Gambar 1. Kadar leinak, protein, pati, dan bobotjamur padajamur merang
yang tumbuh pada media TKKS yang diiradiasi sinar gamma
(Kontrol 1 = perlakuan autoklaf dengan tekanan 2,0 kg/cm
selama 40 menit).

Rendemen

S. kasar

Protein
Kontrol

45

Dosis iradiasi (kGy)

Gainbar 2. Kadar lemak, protein, serat kasar, dan rendemen (%)
media TKKS yang diiradiasi sinar gamma (Kontrol 1 =
perlakuan autoklaf dengan tekanan 2,0 kg/cm selama
40 menit).
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Masa inkubasi
(Minggu)

Gambar3. Kadar lemak, protein, pati,
dan bobot jainur pada jamur
merang yang tumbuh pada
media TKKS yang diinkubasi.

Mawi Inkutes)

Gambar 4. Kadar lemak, protein, serat kasar dan rendemen pada media
TKKS yang diinkubasi

DISKUSI

RIVAIE RATMA

Anda mengiradiasi media jamur merang dan ada
kemungkinan bakteri yang mati. Bakteri-bakteri apa saja
yang terdapat dalam media jamur merang. Bila ada, bakteri
yang mati apakah tidak menghambat pertumuhan jamur ?

DARMAWI

Benar, dengan perlakuan iradiasi pada percobaan
ini banyak bakteri yang mati. Banyak jenis bakteri yang
terdapat pada media ini seperti Coccus, Vibrio dll. Dengan
matinya bakteri-bakteri ini tidak menghambat pertumbuhan,
justru dengan tidak adanya bakteri dan juga jamur seperti
Aspergillus sp dll. akan memberikan pertumbuhan jamur
ini lebih baik dan tidak ada jasad pengganggu lainnya.
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ANALISIS KANDUNGAN MINERAL DALAM HIJAUAN PAKAN TERNAK
DENGAN MENGGUNAKAN SPEKTROMETRI PENDAR SINAR-X

Sasangka, B.H., J. Mellawati, T. Tjiptosumirat, dan Suharyono

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ABSTRAK
ID0000161

ANALISIS KANDUNGAN MINERAL DALAM HIJAUAN PAKAN TERNAK DENGAN
MENGGUNAKAN SPEKTROMETRI PENDAR SINAR-X. Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengetahui
kandungan mineral dalam hijauan pakan ternak. Satnpel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hijauan yang
biasa dimakan oleh ternak. Sampel yang dianalisis adalah jerami jagung, daun turi, daun singkong, rumput raja,
rumput teki, dan alang-alang yang diperoleh di lokasi peternakan sekitar Mataram, Lombok. Sampel yang telah diketahui
berat keringnya kemudian dibuat pelet dengan diameter 3 cm dan tebal 0,1 cm, selanjutnya dianalisis dengan alat
spektrofotometer pendar sinar-X, dan sebagai sumber pengeksiasi digunakan 109Cd dan S5Fe. Hasil analisis kuantitatif
unsur makro adalah sebagai berikut : Kandungan P terendah terdapat pada alang-aiang dan rumput lapangan, sedang
hijauan lain mengandung P sebesar 0,18 - 0,80 %. Kandungan unsur S berkisar antara 0,12 - 0,33 %, unsur K paling
rendah terdapat pada daun turi dan daun singkong, yaitu sebesar 2,49 dan 1,28 %, sedang pada daun tersebut konsentrasi
Ca tinggi, yaitu sebesar 2,13 dan 0,74 %. Hasil analisis kuantitatif unsur inikro adalah sebagai berikut: Kandungan Si
berkisar antara 0,34 - 3,24 % dan yang paling rendah pada daun turi, sebaliknya daun turi kandungan Cr paling tinggi
yaitu sebesar 104 ppm, sedang tanaman lain tidak terbaca. Pada jerami jagung dan alang-alang unsur Mn tidak
terbaca, pakan hijauan lain berkisar antara 65,5 - 178 ppm, sedang unsur Fe terdapat merata pada semua hijauan
berkisar antara 330 - 1780 ppm. Unsur Co hanya terdapat pada jerami jagung, sedang pada hijauan lain rendah.
Kandungan unsur Cu dan Zn terdapat merata pada semua hijauan, yaitu berkisar antara 4,10 - 6,84 ppm dan 43,30 -
73,50 ppm.

ABSTRACT

MINERAL ANALYSIS OFTHE FORAGES AS RUMINANT FEED USINGX-RAY FLUORESCENT
SPECTROMETRY (XRF). An experiment was conducted to evaluate tnineral contents of forages as ruminant feed.
Samples used in this experiment were maize straw, cassava leaf, leucaena leaf, king grass, teki grass, Imperata
cyliandrica and field grass. These samples were collected from several locations of ranches in Mataram, Lombok
island. Samples were measured for dry matter content, and then were formed into pellet in the size of 3 cm 0 and 0,1
cm thick, as required by the XRF analysis. Excitation of ""Cd and S5Fe radioisotopes were used as the initial energy for
XRF analysis. Result of the analysis of macro elements show that P content was below the detection limit of XRF for
Imperata cyliandrica and field grass, while for other samples were between 0.18 % and 0.80 %. In all samples S
content were between 0.12 and 0.33 %. Potassium content in leucaeua and cassava leaves were low ; i.e. 2.49 and 1.28
%, respectively, however, the concentration of Ca was high in these samples, i.e. 2.13 and 0.74 %, respectively.
Except leucaena leaves, which was found to be the lowest, result of micro elements analysis showed that Si ranged
between 0.34 and 3.24 %. On the other hand, Cr content in leucaena leaves was the highest, i.e. 104 ppm, as compared
to the other forages which were undetectable. Manganese was also found undetectable in maize straw and field grass,
while in other forages ranged between 65.50 and 178 ppm. Iron was found in all forages i.e. 330 - 1780 ppm. Cobalt
was only detected in maize straw, which is 27.6 ppm. All forage samples contained Cu and Zn with an average range
4.10 - 6.84 ppm and 43.30 - 73.50 ppm, respectively.

PENDAHULUAN

Kebutuhan ternak potong dari tahun ketahun terus
meningkat seiring dengan kesadaran tnasyarakat akan
pentingnya protein hewani untuk pertumbuhan. Di lain
pihak untuk mencukupi kebutuhan ternak potong kurang
diimbangi dengan peningkatan populasi ternak. Keadaan
tersebut apabila berlangsung lama dapat mengakibatkan
populasi temak makin lnenurun. Penurunan populasi selain
disebabkan oleh faktor ternaknya juga disebabkan oleh faktor
pakanyang dikonsumsi. Pasokan ternakpotong untukkota-
kota besar, umumnya berasal dari Indonesia bagian timur,
dengan kondisi lingkungan yang lebih kering.

Apabila diperhatikan konsumsi ternak rutninansia
khususnya pakan basalnya sebagian besar berupa hijauan
dengan kandungan serat kasar yang cukup tinggi (1). Pakan
hijauan dapat berasal dari tanaman runiput yang sudah
dikultivasi, limbah pertanian, maupun tanaman yang
tumbuh secara alami. Kualitas hijauan sangat ditentukan
oleh tanah dimana tanaman tumbuh.

Pakan hijauan yang diberikan oleh peternak
tradisional umumnya benipa hasil samping pertanian seperti
jerami padi, jerami jagung, daun singkong, daun kacang
tanah dan hijauan lainyang mudah diperoleh di sekitamya.
Jumlah dan macam hijauan yang diberikan setiap harinya
berbeda bergantung dari musimnya.
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Sebelum pakan hijauan tersebut diberikan pada
temak sebaiknya perlu dianalisis terlebih dahulu kandungan
nutrisinya, sehingga kita dapat dengan mudah
menanibahkan nutrisi apa saja yang perlu untuk melengkapi
nutrisi yang kurang tersebut, demikian pula dengan
mineralnya.

Apabila ternak mengkonsumsi pakan dengan
kandungan mineral yang kurang dari kebutuhan dan
berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan
kerugian, antara lain berupa rendahnya tingkat produksi
maupun reproduksi. Sebagai contoh, rendahnyakandungan
belerang (S) dapat mengurangi kegiatan mikroba rumen,
deinikian pula rendahnya kandungan Se dalam pakan dapat
menurankan fertilitas (2).

Metode analisis mineral dalam sainpel tanaman,
selain dengan metode konvensional juga dengan
menggunakan cara yang lebih maju, yaitu dengan
menggunakan teknik nuklir. Spektrometri pendar sinar-X
ialah salah satu teknik nuklir yang mulai banyak digunakan
oleh beberapa peneliti. Metode analisis tersebut bila
dibandingkan dengan cara konvensional mempuyai
beberapa keunggulan, antara lain preparasi sampel lebih
cepat, tanpa merusak sampel dan hatnpir semua unsur
mineral dapat dianalisis serentak (3). Dalam penelitian ini,
ingin diketahui seberapabanyak kandungan tnineral dalatn
hijauan yang umum diberikan pada temak, sehingga dapat
diperkirakan nutrisi apa saja yang perlu ditambahkan.

BAHAN DAN METODE

Bahan. Pada penelitian ini telah digunakan
beberapa sampel hijauan, yaitu jerami jagung, daun turi,
daun singkong, rumput raja, rumput teki, alang-alang, dan
rumput lapangan. Sampel tersebut adalah hijauan yang biasa
diberikan pada hewan peliharaan dan disenangi ternak,
diperoleh dari sekitar lokasi peternakan rakyat di Mataram,
Lombok.

Metode. Sejumlah 100 gram sampel hijauan
dikeringkan di oven pada suhu 70 °C selama 48 jam,
kemudian digerus dengan ukuran kehalusan 200 mesh,
sejumlah 0,30 gram diambil secara acak untuk dibuat pelet
dengan ukuran diameter 3 cm dan tebal 0,10 cm, dengan
menggunakan mesin pelet bertekanan hidrolik 10 toa/cm2.
Sebagai standar digunakan Hay (V-10) acuan dari IAEA
yang telah bersertifikat, dan perlakuan standar sama dengan
perlakuan sampel.

Peralatan. Analisis sampel dengan alat
spektrometer pendar sinar X, yang telah dilengkapi dengan
detektor Si(Li), program pencacah Maestro dan program
AX1L QXAS (Quantitative X-ray analysis system) untuk
analisis kualitatif dan kuantitatif. Sebagai sumber
pengeksitasinya digunakan 109Cd dan 55Fe dengan aktivitas
sebesar 740 Mbq pada tanggal 30 Agustus 1995.

Teknik Pencacahan Sebelum dilakukan
pencacahan alat dikalibrasi terlebih dahulu dengan
menggunakan beberapa logam murni dari IAE A, selanjutnya
dilakukan pengukuran resolusi alat. Satnpel dan standar
dicacah dengan meletakkannya di atas permukaan detektor,
dengan menggunakan sumber pengeksitasi l09Cd dan 55Fe.

Hasil pencacahan selanjutnya diolah dengan menggunakan
program AXIL QXAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis spektrometri pendar sinar-X dapat
dibagi dalam dua golongan, yaitu mineral makro (P, S, K,
Ca) dan mikro (Si, Cr, Mn, Fe, Co, Cu dan Zn). Unsur-
unsur tersebut sangat diperlukan oleh ternak untuk
pertumbuhan normal, dan unsur tersebut dapat diketahui
secara kualitatif berdasarkan energi yang dapat ditangkap
detektor hasil eksitasi sampel oleh I09Cd dan "Fe (Tabel 1).

Tabel 1. Energi unsur mineral inakro dan mikro dalam
sampel

Unsur mineral

Makro
P
S
K
Ca

Mikro
Si
Cr
Mn
Fe
Co
Cu
Zn

Energi
(keV)

2,015
2,308
3,313
3,691

1,740
5,414
5,898
6,403
6,930
8,047
8,638

Jenis spektra

Ka
Ka
Ka
Ka

Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka

Tabel 2. Batas deteksi minimum unsur makro dan mikro

Unsur mineral

Makro
P
S
K
Ca

Mikro
Si
Cr
Mn
Fe
Co
Cu
Zn

Konsentrasi

0,203 mg/g
25,688 ng/g

0,433 mg/g
0,191 mg/g

3,211 mg/g
29,546 fig/g
13,692 >ig/g
35,563 fig/g
11,200 ng/g
8,041 ng/g

15,953 ng/g

Hasil analisis secara kuantitatif unsur dalam
sampel, terlebih dahulu dilakukan penentuan batas deteksi
minimum (Minimum Detectable Limit) suatu unsur yang
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dapat diukur dengan menggimakan rumus dibawah ini (4),
dan hasilnya ditampilkan pada Tabel 2.

3CTB

Tabel 4. Hasil analisis kandungan unsur makro dalam
hijauan

MDL = konsentrasi unsur terkecil yang dapat diukur (g)
= standar deviasi cacah latar (Cpd = cacah/detik)

r = cacah standar

Apabila dalain analisis sainpel tidak dapat
dideteksi, hal ini ada dua kemungkinaii yaitii sampel tersebut
meinang tidak mengandung unsur yang dikehendaki, atau
sampel tersebut mengandung unsur tetapi jumlahnya sangat
sedikit dan di bawah batas deteksi minimalnya, sehingga
oleh alat tidak terbaca.

Pengujian metode dilakukan dengan cara
mengukur unsur-unsur dalam beberapa standar acuan, dan
pada percobaan digunakan standar acuan dari IAEA, yaitu
hay (V-10) dan SL-1, hasil pengukuran terlihat pada Tabel
3.

Tabel 3. Hasil analisis unsur dalam standar acuan IAEA

Kadar unsur

Unsur Hay(V-lO) SL-1

Hasil analisis Sertifikat Hasil analisis Sertifikat

Ca
P
Cr
Cu
Fe
Co
Br
Hg
Mo
Ni
Pb
Rb
Sr
Zn

20,40 mg/g
5,37 mg/g
5,95 pg/g

13,30 Mg/g
216pg/g

tt
6 Pg/g

12,60 pg/g
tt

2,16 pg/g
l .H Mg/g
8,03 pg/g

36,10pg/g
26,90 pg/g

21,60mg/g
2,30 mg/g
6,50 Mg/g
9,40 Mg/g
185 pg/g

0,13 ng/g
Mg/g

13 Mg/g
0,90

1,60 Mg/g
7,60 ug/g

40 pg/g
24 pg/g

0,26 %
788 MS/g
111 ug/g

37,30 ug/g
61.20 ug/g
15.21 ug/g
7,43 pg/g

tt
tt

41,05 pg/g
38,20 ng/g

104pg/g
78,90 pg/g

236 pg/g

0,25 %
8,31 mg/g

104±9ug/g
30ug/g

67,40 ug/g
19,80 ± 1,50 ug/g
6,82 ± 1,73 ug/g

0,13 pg/g
1,30 pg/g

44,90 ± 8 pg/g
37,70 ± 7,40 pg/g

113±11 Mg/g
80pg/g

223 ± HOpg/g

Keterangan :
mg/g = ppm
% = g/lOOg
tt = tidak terdeleksi

Hasil analisis kandungan unsur makro dan mikro
dalam hijauan tersebut disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa konsentrasi unsur K
pada daun turi dan daun singkong menunjukkan nilai paling
rendah, bila dibanding dengan tanaman lain yaitu sebesar
2,49 % dan 1,28 %, sebaliknya unsur Ca terlihat paling
tinggi yaitu sebesar 2,13 % dan 0,74 %. Tinggi dan
rendahnya unsur tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan
spesies tanaman dan kandungan protein tanaman tersebut.
Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh FOTH (5) yang
mengatakan bahwa spesies tanaman dan kandungan protein
sangat berpengaruh terhadap konsentrasi unsur mineral
yang terkandung didalamnya.

Jenis sampel
(n= 5)

Jeraini jagving
Daun turi
Daun singkong
Rumput raja
Ruinput teki
Alang-alang
Ruinput lapangan

P
(%)

0,26
0,22
0,18
0,36
0,80

tt
tt

S
(%)

0,12
0,33
0,24
0,14
0,19
0,25
0,12

K
(%)

3,01
2,49
1,28
2,79
6,07
3,49
3,33

Ca
(%)

0,32
2,13
0,74
0,45
0,25
0,42
0,44

Keterangan : tt = tidak terbaca

Tabel 5. Hasil analisis kandungan unsur mikro dalam
hijauan

Jenissampel Si Cr Mn Fe Co Cu Zn
n = 5 (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Jeramijagung 1,10 tt
Daunturi tt 104
Daun singkong 0,34 tt
Rumput raja 2,00 tt
Rumput teki 3,09 tt
Alang-alang 2,28 tt
Rumput lapangan 3,24 tt

tt 1050 27,6 4,96 43,30
141 423 tt 4,10 48,70
65,5 330 tt 3,90 73,50
178 1410 tt 6,27 70,00
77 342 tt 6,10 58,90
tt 698 tt 6,84 60,80

171 1780 tt 4,61 68,30

Pada tanaman leguminosa kandungan N dan K-
nya lebih rendah daripada rumput-rumputan, sebaliknya
unsur Ca-nya lebih tinggi (5). Pada daun singkong
kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya unsur N yang
terkandung di dalamnya, yang dibuktikan dari hasil analisis
protein kasarnya (26 - 28,50 %) lebih tinggi daripada
rumput-rumputan, yaitu sebesar 5,8 - 8,2 % (6).

Pada Tabel 4 dilukiskan bahwa pada alang-alang
dan rumput lapangan konsentrasi unsur P tidak terbaca. Hal
tersebut bukan berarti kedua tanaman tidak mengandung P
sama sekali, tetapi konsentrasinya mungkin dibawah batas
deteksi minimum dari alat. Konsentrasi unsur P tertinggi
terdapat pada rumput teki, yaitu sebesar 0,80 %, sedang
pada tanaman lain berkisar antara 0,18 dan 0,36 %. Unsur
P dalain tanaman biasanya terikat dalam bentuk garam fitat,
tenitama dalam biji-bijian. Garam fitat (fitin-fosfor) sangat
sulit dicerna oleh ternak monogasthk, karena enzim fitase
di dalam saluran pencernaannya terbatas. Hal tersebuttidak
berlaku bagi ternak ruminansia (9, 10). Pada ternak
ruminansia di dalam rumennya terdapat mikroba yang
mampu memecahkan fitin-fosfor, sehingga fosfor yang
terkandung dalam tanaman tersebut dapat digunakan oleh
ternak.

Hasil analisis mikro mineral disajikan pada Tabel
4. Semua unsur yang terdapat dalam tanaman tersebut sangat
diperlukan oleh ternak untuk pertumbuhannya secara
normal, begitu pula halnya dengan mikroba rumen (1).
Mikroba rumen sangat penting bagi ternak ruminansia,
karena manipu mencerna serat kasar menjadi produk yang
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bermanfaat bagi induk seinangnya. Hasil analisis
menunjukkan beberapa tanaman mempunyai kandungan
unsur sangat rendah, yaitu Cr, Mn, dan Co.

Menurut McDONALD (1) padang rumput dengan
konsentrasi Co kurang dari 0,10 ppm dapat mengakibatkan
defisiensi pada ternak doniba dan pedet. Kekurangan Co
dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan
konsentrasi Co dalam hati dan ginjal demikian pula
konsentrasinya dalam cairan ruinen. Apabila konsentrasi
Co dalam cairan rumen kurang dari 0,5 ng/ml proses
peinbentukan Vit. B12 oleh mikroba rumen terhambat (7,
8). Agar ternak tidak terganggu dalam pembentukan Vit.
B12, maka dalam pakannya perlu ditambahkan Co dari luar.

Unsur Cu dan Zn terdapat merata pada semua
tanaman, yaitu berkisar antara 3,90 - 6,84 ppm dan 43,30 -
73,50 ppm. Kedua unsur tersebut diperlukan oleh temak
untuk pertumbuhaii normalnya

KESIMPULAN

Dari hasil aiialisis dapat disimpulkan bahwa makro
mineral hainpir terdapat pada semua hijauan, kecuali pada
alang-alang dan ruitiput lapangan kandungan P tidak dapat
terbaca oleh alat spektrometer pendar sinar-X. Konsentrasi
K terendah pada daun turi dan daun singkong, yaitu sebesar
2,49 dan 1,28 %, sebaliknya pada hijaun tersebut unsur Ca-
nya paling tinggi, yaitu 2,13 dan 0,74 %.

Unsur Co hanya dapat dibaca pada jerami jagung
(27,60 ppm), Cr pada daun turi sebesar 104 ppm, Si terdapat
pada semua hijauan kecuali daun turi. Unsur Fe, Co, Cu,
dan Zn terdapat pada sennia jenis hijauan, kecuali Mn tidak
terdapat pada jerami jagung dan alang-alang.
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PEMBUATAN ANTIGEN DARI Trypanosoma evansi YANG DIIRADIASI
DAN KAITANNYA DENGAN PEMBENTUKAN ANTIBODI
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ABSTRAK

ID0000162

PEMBUATAN ANTIGEN DARI Trypanosoma evansi YANG DHRADIASI DAN KAITANNYA
DENGAN PEMBENTUKAN ANTIBODI. Pada penelitian ini parasit T. evansi dilemahkan dengan cara iradiasi
gamma dengan dosis 300 Gy. Sebelum diimunisasi antigen tersebut diikat dengan carrier (Freund's adjuvant). Hewan
percobaan yang dipakai adalah tikus West Star yang beruinur sekitar 3 bulan. Hewan percobaan tersebut dibagi dalam
4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok I (Kontrol) dimana hewan tidak mendapat
perlakuan apapun, Kelompok II (Radiasi) hewan diiradiasi dengan dosis rendah (0,5 Gy), Kelompok IH (Imunisasi)
hewan diimunisasi dengan antigen iradiasi, dan Kelompok IV (Imunisasi dan Radiasi) dimana hewan diimunisasi dan
kemudian diiradiasi dengan dosis rendah (0,5 Gy). Penyuntikan dilakukan secara intraperitoneal dengan volume
antigen iradiasi 0,5-1 ml. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah antibodi poliklonal pada Kelompok I (Kontrol),
Kelompok II (Radiasi), Kelompok III (Imunisasi) dan Kelompok IV (Imunisasi dan radiasi) masing-masing 6,34; 5,96;
7,56; dan 5,88 mg/ml. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adaiah hewan yang mendapat perlakuan
imunisasi, antibodi poliklonalnya lebih tinggi sedikit dari pada perlakuan lainnya. Meskipun antigen telah diiradiasi
dan diikat dengau carrier lainnya ternyata sifat VAT parasit tidak terpengaruh.

ABSTRACT

ANTIGEN FROM IRRADIATED Trypanosoma evansi AND 1TS CORRELATION WITH
ANTIBODY FORMING. In this research parasites of T. evansi was weakened by gamma irradiation at the dose of
300 Gy. This antigen before being used was coupled/bounded with a carrier (Freund's adjuvant). West Star rats of 3
months old were used as treated animal. These animals were divided into 4 groups, each group contained 5 rats. Group
I (Control) was untreated animals, Group II (Radiation) the animals were irradiated with a low dose of 0.5 Gy, Group
m (Immunization) the animals were immunized with irradiated antigen, and Group IV (Immunization and radiation)
the animals were immunized and then irradiated with a low dose of 0.5 Gy. Immunization were done by intraperitoneal
route with irradiated antigen (0.5-lml). These results were as follows : the polyclonal antibody forming of Group I
(Control), Group II (Radiation), Group III (Immunization), and Group IV (Immunization and radiation) were 6.34;
5.96; 7.56; and 5.88 mg/ml, respectively. Group III (Immnization) yielded polyclonal antibody a little higer than the
other treated animals. Eventhough the antigen was coupled with a carrier, it seemed that it did not influence the
parasites variant antigenic types (VAT).

PENDAHULUAN

Trypanosomiasis adalah salah satu penyakit infeksi
yang berjangkit secara endemik pada manusia dan juga
hewan ternak. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa, parasit
satu sel dari kelas Flagelata, yaitu Trypanosoma sp.
Trypanosoma sp. terdapat di beberapa belahan bumi kita,
terutama di kawasan Afrika, sebagai penyebab penyakit tidur
pada manusia dan juga pada ternak (nagata), dan di
Indonesia T. evansi menyebabkan penyakit surra pada hewan
ternak.

Di Indonesia parasit tersebut tersebar di seluruh
propinsi. Penyakit ini mengakibatkan kerugian ekonomi
yang tidak sedikit, baik secara langsung maupun tidak
langsung bagi peternak, yaitu dalam usaha pengadaan bahan

- makanan sumber protein hewani seperti daging, susu, dan
keju guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia.

} Penyakit tersebut bila tidak ditangani dengan serius
dalam keadaan kronis dapat menyebabkan turunnya

produksi ternak, sedang dalain keadaan akut dapat
menyebabkan kematian hewan temak, dan pada hewan
bunting dapat menyebabkan keguguran (1). Umumnya bila
sudah terjadi wabah, penyakit tersebut sukar untuk
disembuhkan. Selain itu obat-obat anti trypanosomiasis
harganya mahal dan sulit pula pemberiannya (2).

Pada penelitian ini akan dibuat antigen terhadap
T. evansi dengan cara mengiradiasi parasit tersebut. Selain
itu untuk meningkatkan berat molekul antigen, maka perlu
diikat denga carrier lain. Protein yang dipakai sebagai
carrier, ialah protein yang berasal dari Mycobacterium
tuberculosis dan telah dimatikan dengan pemanasan
(Freund's adjuvant).

Seperti diketahui, antigen dengan berat molekul
kurang dari 10.000 dalton atau yang disebut hapten, kurang
bersifat sebagai immunogen. Hal ini berkaitan dengan
pembentukan antibodi spesifik. Menurut ROITT (3), bila
hewan vertebrata diimunisasi beberapa kali dengan antigen,
maka akan terjadi respon imun dari sel pembentuk imun
(antibody forming cells), kemudian diikuti dengan
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pembentukaii antibodi. Bila hewan diimunisasi pertaina kali,
yang terjadi adalah respon imun priiner, yaitu mula-mula
dibentuk imunoglobulin M (IgM) dengan kadar tinggi lalu
diikuti dengan imunoglobulin G (IgG) dengan kadar rendah.
Akaii tetapi bila hewan mendapat imunisasi berikutnya
(booster), inaka akan terjadi respon imun sekunder dimana
IgM kadarnya rendah dan IgG kadarnya mulai meningkat
(4).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
antibodi T. evansi, guna mendeteksi secara cepat adanya
penyakit tersebut dengan cara imunogenik yaitu reaksi Ab-
Ag.

BAHAN DAN METODE

Bahan Percobaan. Hewan yang dipakai untuk
pasasi parasit T. evansi ialah mencit Balb-C dan untuk
pembentukan antibodi spesifik ialah tikus West Star, yang
lnasing-masing berumur sekitar 3 bulan. Antigen yang
digunakan pada penelitian ini ialah T. evansi, dan carrier
untuk meningkatkan berat molekul parasit tersebut ialah
Freund's adjuvant. Freund's adjuvant ada 2 macam, yaitu
Freund's adjuvant lengkap dan tidak lengkap. Freund's
adjuvant lengkap, pada setiap ml campuran minyak (parafin
dan mono oleat mannide) mengandung 1 mg
Mycobacterium tuberculosis (H37 Ra, ATCC 25177) yang
telah dimatikan secara pemanasan, sedangkan Freund's
adjuvant tidak lengkap, setiap ml-nya hanya mengandung
0,85 ml parafin dan 0,15 ml mono oleat mannide.

Hewan percobaan dibagi menjadi 4 kelompok yang
masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus, yaitu
Kelompok 1 (Kontrol), Kelompok II (Radiasi), hewan
diiradiasi dengan dosis rendah 0,5 Gy, Kelompok III
(Imuiiisasi), hewan diimunisasi dengan antigen iradiasi, dan
Kelompok IV (Imunisasi dan radiasi), hewan diperlakukan
kombinasi yaitu mula-inula diimunisasi dan kemudian
diiradiasi dengan dosis rendah 0,5 Gy.

Untuk menganalisis antibodi digunakan reagen St
terhadap protein dan albumin, reagen Turk untuk
menghitung sel lekosit dan zat warna Giemsa untuk
menghitung sel limfosit. Mikroskop, bilik hitung Neubauer
dan counter digunakan untuk menghitung sel-sel darah, dan
spektrofotometer merk Shiniadzu dipakai untuk
menganalisis antibodi.

Pembuatan Antigen. Mula-mula parasit diambil
dari tangki Nitrogen cair (temperatur - 80 °C) dan dibiarkan
pada temperatur kamar liingga mencair. Setelah itu diperiksa
dengan mikroskop, yaitu untuk melihat mobilitasnya dan
diamati pula konsentrasinya (+3 atau +4). Selanjutnya
disuntikkaii ke tubuh mencit dengan volume 0,5-1 ml secara
intraperitoneal. Perkembangan parasit diamati setiap hari
dengan memeriksa darah mencityang diambil dari ekornya.
Bila konsentrasi parasit tersebut telah mencapai +3 atau
+4, maka darah mencit diambil langsung dari jantungnya.
Untuk mencegah supaya darah tersebut tidak cepat
membeku, ke dalani alat suntik dimasukkan larutan EDTA
(ethylenediaminetetraacetic acid) atau heparin, kemudian
parasit tersebut dicampur dengan larutan bufer fosfat glukosa
dengan perbandingan sama banyak. Campuran tersebut

dimasukkan ke dalain tabung dengan volume 20 ml dan
tabuiig tersebut dimasukkan ke dalam gelas piala yang telah
berisi butiran es. Selanjutnya diiradiasi pada sumber radiasi
60Co dengan dosis 300 kGy. Antigen hasil iradiasi diamati
aktivitasnya / mobilitasnya dan dihitung jumlahnya. Pada
penelitian ini digunakan parasit dengan konsentrasi 5 X
106 sel/ml. Antigen iradiasi kemudian dicampur dengan
Freund's adjuvant dalam tabung alat suntik gelas volume
10 ml dan ditekan berulang-ulang (10-20 X), hingga
terbentuk suatu emulsi. Emulsi yang terjadi diuji ikatannya,
yaitu bila diteteskan di atas permukaan air dan tetesan
tersebut tidak pecah, berarti emulsi tersebut telah terjadi
dengan sempurna. Untuk imunisasi pertama dipakai
Freund's adjuvant lengkap dan untuk tujuan booster dipakai
Freund's adjuvant tidak lengkap.

Imunisasi dan Analisis. Emulsi antigen iradiasi
kemudian disuntikkan pada tubuh tikus secara
intraperitoneal dengan volume 0,5-1 ml. Pada tikus
Kelompok IV setelah hewan diimunisasi, 2 hari kemudian
diiradiasi. Analisis I-III dilakukan dengan interval waktu
10 hari. Dilakukan analisis berat badan, dan pengamatan
terhadap sel lekosit dan sel limfosit. Setelah 30 hari
imunisasi pertama, kemudian dilakukan booster. Booster
dilakukan 3X dengan interval waktu 4 hari terhadap booster.
Setelah 2 bulan, dilakukan panen serum dengaii mengambil
darah langsung dari jantung hewan.

Analisis Antibodi Serum yang diperoleh
kemudian dianalisis untuk dilihat kadarnya dengan
memakai reagen St albumin dan protein, dan diperiksa
dengan spektrofotometer. Nilai antibodi didapat dengan cara
mengurangi nilai total protein dengan nilai total albumin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 2X ulangan percobaan, hasil yang diperoleh
dapat dilihat pada Gambar 1, yaitu jutnlah sel lekosit;
Gambar 2, yaitu pengamatan jumlah sel limfosit; Gambar
3, yaitu pengamatan berat badan hewan percobaan; dan
Gambar 4, adalah pembentukan antibodi spesifik. Pada
Gambar 1, Kelompok I (Kontrol) jumlah sel lekosit terus
meningkat pada analisis I-VII. Hal ini dapat dimengerti
karena hewan makin dewasa, sel imun makin matang
(mature) dan respon imun makin meningkat. Pada
Kelompok II (Radiasi) jumlah sel lekosit menurun sedikit
pada analisis I, bila dibandingkan pada waktu observasi,
tetapi terus meningkat pada analisis berikutnya. Menurut
DUPLAN (5) hewan yang mendapat perlakuan iradiasi
dengan dosis rendah 0,5 Gy pada seluruh tubuhnya, akan
mengalami perubahan pada sel darah perifernya yang
berlangung selama 1-5 hari, tetapi terjadi recovery pada
minggu-minggu selanjutnya sehingga nonnal kembali. Pada
Kelompok III (Imunisasi) dan Kelompok IV (Imunisasi dan
radiasi) sel lekosit bervariasi jumlahnya dari analisis I-VII.
Hal ini disebabkan karena sel imun hewan kurang mengenal
antigen yang disuntikkan (6). Efek iradiasi dosis rendah
(0,5 Gy) kurang nyata pada tikus, sehingga tidak sesuai
dengan teori DUPLAN (5).

Pada Gambar 2 terlihat pengamatan jumlah sel
limfosit. Pada Kelompok I (kontrol), jumlah sel limfositpada
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analisis I-VII adalah 66, 67, 68, 69, 70 dan 70%. Jumlah dengan parasit protozoa keadaannya adalah sebagai
sel tersebut terus meningkat, karena peristiwanya sama berikut:
seperti halnyajumlah sel lekosit, yaitu makin dewasa tikus, Setelah seseorang sembuh dari infeksi protozoa,
respon imunnya makin meningkat. Pada Kelompok II parasit tersebut habis terbasmi dan yang bersangkutan
(Radiasi)jumlah sel linifosit pada analisis I-VII adalah 65, mendapat warisan berupa kekebalan penuh terhadap
67,67,68,68,68, dan 69%. Padakelompok ini pada analisis reinfeksi yang disebut kekebalan steril (sterile immunity).
I terjadi sedikit penurunan jumlah sel limfosit, bila Seringkaliparasittersebuttidakterbasmisamasekali, tetapi
dibandingkan dengan observasi. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa yang lertinggal, walaupun organisme
pengaruh dosis iradiasi rendah (0,5 Gy) pada seluruh tubuh inangberhasil menahan superinfeksi. Para ahli parasitologi
tikus menyebabkan pembahan pada sel darah perifer yang menamakan hal ini preimunisasi. Bagaimana tepatnya
berlangsung 1-5 hari, tetapi setelah itu akan terjadi mekanisme imunologik yang bekerja pada preimunisasi ini
peningkatan pada minggu berikutnya. Pada Kelotnpok III belum diketahui dengan jelas. Baik antibodi humoral
(Imunisasi), jumlah litnfosit pada analisis I-VII adalah 70, ataupun kekebalan perantaraan sel, kedua-duanya jelas
71.69,69,65,66, dan 65%. Pada Kelompok IV (Imunisasi mempunyai peranan dalam pertahanan melawan parasit
dan radiasi) juinlah limfosit pada analisis I-VII adalah 69, protozoa. Mungkin secara umum dapat dikatakan, bahwa
70.69,70,67,67, dan 65%. Terlihat disini pada Kelompok suatu reaksi humoral berkembang bila parasit masuk ke
III (Imunisasi) dan Kelompok IV (Imunisasi dan radiasi), peinbuluh darah (ttypanosomiasis).
jumlah sel limfosit bervariasi. Hal ini disebabkan sel imun Antibodi yang beredar sering kali berusaha
tikus kurang tanggap terhadap sel antigen yang telah inemberi perlindungan terhadap bentuk-bentuk melalui
disuntikkan. Menurut PAYNE dkk. (7) parasit T. evansi darah, tetapi parasit-parasit tersebut sangat tanggap.
sifatnya VAT (variant antigenic types), yaitu antigennya Walaupun antibodi mengadakan perlindungan, tetapi tidak
bervariasi sehingga sukar untuk dikenali oleh sel imun tikus. dapat membersihkan bentuk kista, yang menyebabkan sering

Pada Gambar 3 terlihat hasil pengamatan pada terjadi infeksi subklinis, dan bukan infeksi klinis. Pada
berat badan hewan percobaan. Pada Keloinpok I (Kontrol) trypanosomiasis, parasit tersebut terlepas dari pengaruh
dari analisis I-VII berat badan tikus adalah 181,68; 190,17; antibodidalamperedarandarah. Hal ini disebabkan parasit
193,08; 203,62; 209,62; 220,13; dan 226,27 gram. Pada dapat mengubah susunan antigeniknya. Gambar 5 yang
Kelompok II (Radiasi) dari analisis I-VII berat hewan dikutipdariROITT(3)melukiskanbagaimanatrypanosoma
tersebut adalah 167,41; 179,60; 184,71; 187,65; 196,62; melanjulkan infeksinya pada organisme inang, walaupun
204,55; dan 215,78 grain. Pada Kelompok III (Imunisasi) telah tampak adanya perlindungan penuh dari antibodi.
pembahan berat hewan percobaan dari analisis I-VII adalah Begitn timbul antibodi terhadap bentuk antigen baru, parasit
169,89; 181,54; 184,62; 197,26; 204,16; 211,16; dan 229,43 tersebut lolos dengan mengubah diri menjadi bentuk lain,
grain. Pada Kelompok IV (Iinunisasi dan radiasi) perubalian dan begitu seterusnya.
berat tersebut adalah 169,47; 172,54; 184,95; 195,32;
196,50; 206,75; dan 217,56 gram. Bagi ke-4 kelompok
tersebut terlihat berat badan hewan percobaan makin KESIMPULAN
meningkat pada setiap analisis. Hal ini disebabkan hewan
makin dewasa dan kebutuhan makanannya makin Dari hasil penelitian ini diambil kesimpulan,
meningkat, sehingga hewan percobaan tersebut beratnya bahwa antibodi poliklonal spesifik yang terbentuk pada
makin bertambah. hewan yang diimunisasi dengan parasit T. evansi nilainya

Pada Gambar 4 terlihat hasil pengamatan terhadap tidak jauh berbeda dengan antibodi pada kontrol (antibodi
pembentukan antibodi poliklonal setelah hewan percobaan bawaan non spesifik). Meskipun pada penelitian ini antigen
diimunisasi. Antibodi yang diliasilkan pada Kelompok I dilemahkan/ diiradiasi dengan dosis 300 kGy, dan diikat
(Kontrol), Kelompok II (Radiasi), Kelompok III (Imunisasi) dengan carrier (Freund's adjuvant) sebelum diimunisasikan
dan Kelompok IV (Inninisasi dan radiasi) masing-masing pada hewan, tetapi ternyata sifat variasi antigen (VAT)
adalah 6,34; 5,96; 7,56; dan 5,88 mg/ml. Pada Kontrol, parasit tersebut tidak terpengaruh oleh perlakuan tersebut.
antibodi poliklonal yang dihasilkan adalah antibodi bawaan, Pada percobaan ini dosis rendah pada seluruh tubuh tikus,
karena hewan tersebuttidak mendapat perlakuan imunisasi. tidak mempengaruhi pembentukan antibodinya.
Pada Kelompok II (Radiasi) antibodi yang dihasilkan adalah
lebih rendah dari pada Kontrol. Pada Kelompok III
(Imunisasi) antibodi poliklonal yang dihasilkan sedikit lebih UCAPAN TERIMA KASIH
tinggi daripada Kelompok I (Kontrol). Pada Kelompok IV S d r ^
(Imunisasi dan radiasi) antibodi yang dihasilkan lebih ITi . , „ , _, , . , . , , . ....

. . . . , „ , , j ,„ . . . ,, , . TTT Utami dan Samsul Bahn yang telan membantu penehtian
rendah danpada Kelompok I (Kontrol) dan Kelompok III . . . . . . , . .,
,, • .. „ _ • . , , • , , ,., •• ,. • nu lungga terlaksana dengan baik.
(Imurusasi). Seperti diketahui pembentukan antibodi terdiri oo °
dari dua periode, yaitu periode laten dan periode produksi.
Iradiasi dosis rendah menurut DUPLAN (5) akan DAFTAR PUSTAKA
mempengaruhi periode produksi, sehingga antibodi
poliklonal yang dihasilkan tinggi hasilnya. Temyata pada 1. ADAM, K.M., PAUL, J., and ZAMAN, V., Medical and
penelitianiniiradiasitersebutkurang/tidak mempengaruhi Veterinary Protozology, Churchill Livingstone,
pembentukan antibodi. Menurut ROITT (3) imunisasi Edinberg and London (1971) 60.
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DISKUSI

MARIA LINA

Pada hasil terlihat percobaan pada kelompok IV
antibodi poliklonalnya dari kontrol (kel. I) tanpa imunisasi.
Sedangkan pada kelompok IV hewan telah diimunisasi hasil
di iradiasi. Apakah tujuan penelitian pada kelompok IV,
yaitu iradiasi pada hevvan yang imunisasi ?

SUHARNI SADI

Pada kelompok IV, imunisasi dan iradiasi dengn
dosis rendah tapi antibodi yang terbentuk lebih rendah
daripada K. Maksud perlakuan kombinasi adalah untuk
menaikan produksi antibodi. Seperti diketahui menurut
DUPLAN (1971) radiasi dosisi rendah akan mempengaruhi
periode produksi pada peinbentukan antibodi. Tetapi
nampaknya dosis radiasi ini tidak berpengamh pada
pembentukan antibodi. Hal ini disebabkan karena sifat
parasit adalah VAT, sehingga sel-sel iinun hewan percobaan
kurang mengenali antigen yang disuntikan, akibatnya
antibodi yang terbentuk kurang baik kurang baik nilainya.
Dengan demikian iradiasi dosis rendah juga kurang
berpengaruh pada pembentukan antibodi (periode produksi).
Sifat VAT parasit tidak terpenganih oleh iradiasi (300 Gy)
dan oleh Carrier (Freund's adjuvant).

SUHARYONO

1. Deteksi dini untiik penyakit T. evctnsi dan dicoba dengan
menggunakan antibodi. Secara fisologis bagaimana
hubungannya dengan penyakit tersebut, dan berapa %
keberhasilan dari metode ini untuk medeteksi dini dari
penyakit tersebut ?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi banyak dan
sedikitnya produksi antibodi, dalam hewan percobaan
apabila penelitian ini berhasil tentu saja akan
memproduksi antibodi tersebut secara banyak ?

SUHARNI SADI

1. Deteksi dini adanya pengaruh yang disebabkan oleh T.
Evansi dengan antibodi yang diperoleh adalah secara

imunologik, yaitu reaksi Ab-Ag. Jika memang hewan
tersebut terjangkit penyakit tersebut maka akan terjadi
reaksi aglutinasi, yaitu akan terbentuk gumpalan. Dalam
hal ini antibodi yang didapat masih jauh dari yang
diharapkan karena nilainya tidak berbeda dengan
antibodi bawaan dari hewan. Seperti diketahui perasit
tersebut bersifat VAT, yaitu sukar dikenali sel-sel imun
hewan percobaan, biarpun antigen tersebut sudah
diiradiasi (300 Gy) dan diikat dengan Carrier (Freund's
adjuvant). Untuk ini kami akan mencoba memakai
terobosan lain supaya antibodi yang dihasilkan tinggi
nilainya.

2. Pada penelitian ini telah dicoba juga perlakuan
kombinasi (imunisasi dan iradiasi dosis rendah dimaksud
menaikan nilai antibodi), tetapi masih belum berhasil.
Bila hewan diimunisasi beberapa kali, maka respon
primer dan pembentukan antibodi akan diperpanjang,
sehingga dengan demikian respon imun akan meningkat
dan antibodi yang dihasilkan akan tinggi nilainya. Pada
kelompok imunisasi, imunisasi dilakukan lx dan 30 hari
kemudian dilakiikan bosteryaiig dilakukan 3 kali dengan
interval waktu 10 hari. Nampaknya antibodi yang
dihasilkan dari kelompok imunisasi juga tidak jauh
berbeda dengan kontrol.

S.M. ADININGSARI

1. Berapa batas ambang Ab polyklonal agar trypanozoma
tidak membahayakan kesehatan pada mencit ?

2. Pada sapi berapa batas ambangnya agar dapat menjaga
kemampuan produksi dan hidup layak.

3. Bagaimana sebaiknya penggunaan praktis imunisasi
pada sapi atau mencit ?

SUHARNI SADI

1. Prinsipnya Ab merupakan reaksi akibat masuknya Ag
dalain tubuh.

2. Harga ambang yang pasti belum diketahui. Bahayanya
apabila iiifeksi berat.

3. Iinunisasi untuk trypanozoma belum bisa langgeng
karena adanya (VAT), akan selalu berubah.
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PEMBUATAN ANTIBODI MONOKLONAL TERHADAP Salmonella
typhimurium DENGAN TEKNIK HIBRIDOMA

Adria P.M. Hasibuan dan Suharni Sadi

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Batan

ABSTRAK

ID0000163

PEMBUATAN ANTIBODI MONOKLONAL TERHADAP Salmonella typhimurium DENGAN
TEKNIK HIBRIDOMA. Pada penelitian ini antigen yang dipakai untuk imunisasi adalah S. typhimurium yang telah
dimatikan dengan iradiasi gamma yang berasal dari 60Co dengan dosis 2,5 kGy. Hewan percobaan yang dipakai adalah
inencit Balb-C yang berumur sekitar 3 bulan. Imunisasi dilakukan dengan cara sub kutan dan dilakukan 2 minggu
sekali, dengan maksud untuk mendapatkan sel limfosit spesifik. Sel hibridoina diperoleh dengan cara melakukan fusi
antara sel limfosit spesiflk dengan sel mieloma. Dari hasil penelitian terbukti bahwa produksi antibodi monoklonal
hewan perlakuan (kombinasi imunisasi dan iradiasi dosis rendah) lebih tinggi (5,15 mg/ml) daripada hewan
kontrol (3,25 mg/ml).

ABSTRACT

PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST Salmonella typhimurium BY
HYBRIDOMA TECHNIQUE. In this research S.typhimurium killed by irradiation was used as antigen. The antigen
was prepared by exposing the bacteria to gamma rays from 60Co source with the dose of 2.5 kGy. Specific lymphocyte
cells were obtained by immunizing 3 months old Balb-C mice with the antigen. The itnmunizations were done by
subcutan route with the interval of 2 weeks. The hybridoma cells were made by fusing the specific lymphocytes cells
with the myeloma cells. It was found that the treated animals (immunization + irradiation with a low dose of 1 Gy)
yielded monoclonal antibody with higher value (5.15 mg/ml) than the control animals (3.25 ing/tnl).

PENDAHULUAN

S. typhimurium adalah salah satu bakteri patogen
penyebab keracunan yang sering terdapat pada bahan
pangan. Sutnbemya adalah bahan pangan hewani dan pada
wabah diperkirakan lebih dari 70% disebabkan oleh
S.typhimurium (1). Bilaseseorang memakan makananyang
tercemar bakteri tersebut dan kurang baik pengolahannya
maka dapat menimbulkan sakit. Gejala yang ditinibulkannya
dapat berupa gastroenteritis dan cepat sekali menyebabkan
fatal septicemia (keracunan darah) (2).

Penyakit yang disebabkan Salmonella dinamakan
salmonellosis. Penyakit tersebut sebetulnya tergolong
zoonosis artinya penyakit diantara hewan, tetapi dapat pula
menular ke manusia (3). Hal ini disebabkan oleh endotoksin
yang diproduksinya yang sangat berbahaya. Semua
Sahnonella meinbentuk endotoksin yang dikenal dengan
naina liposakharida (LPS); dan terdapat di bagian luar
membran sel. Menurut FREEMAN (4), LPS terdiri dari 3
bagian yaitu : bagian inti, bagian spesifik dan lipid A.

JARADAT dan ZAWISTOWSKI (5) telah
melakukan percobaan untuk inemproduksi dan melakukan
karakterisasi monoklonal antibodi terhadap antigen 0-5 dari
Salmonella typhimurium yang difiisikan dengan sel mieloma
P3X63-Ag8.

Dahulu, pada pembuatan antibodi monoklonal
dianggap tidak perlu menggunakan antigen murni, tetapi
kemudian ternyata mendapat kesukaran pada waktu

melakukan seleksi hibridoma. Donor limfosit spesifik, dan
teknik hibridoma merupakan salah satu cara terbaik untuk
mendapatkan antibodi mono-spesifik atau antibodi
monoklonal (6).

Menurut KOHLER dan MILSTEIN (7) teknik
hibridoma dilakukan dengan cara menggabungkan sel
mieloma dengan sel liinfosit spesifik. Sel gabungan tersebut
memiliki sifat gabungan dari kedua sel asalnya, yaitu
menghasilkan antibodi spesiflk yang diturunkan dari sel
limfosit spesifik dan mempunyai sifat dapat hidup terus
menerus yang didapat dari sel mieloma.

Sel litnfosit spesifik didapat dengan cara
mengimunisasi mencit Balb-C dengan antigen spesifik, dan
pada penelitian ini yang dipakai adalah S.typhimurium.
Bakteri tersebut sebelumnya diiradiasi gamma dengan
sumber ^Co dengan dosis 2,5 kGY.

Tujuan pembuatan antibodi monoklonal terhadap
S. typhimurium adalahuntukbahanuji/M v/Ywsecaracepat
(beberapa jam) tentang adanya pencemaran bakteri tersebut
pada bahan pangan. Pemeriksaan dengan metode
konvensional (bakteriologik) membutuhkan waktu yang
cukup .laina yaitu sekitar seminggu.

BAHAN DAN METODE

Bahan Percobaan. Pada penelitian ini dipakai
mencit Balb-C yang berumur sekitar 3 bulan. Hewan
percobaan tersebut mula-mula diobservasi yaitu dibebaskan
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dari pengaruh bakteri Enterobacteriaceae dengan
menymitiknya dengan antibiotika. Setelahbebas dari bakteri
tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan serum dan faeces,
maka dilakukan penimbaiigan berat badan, dan diadakan
analisis darah. Hewan diimunisasi dengan antigen iradiasi
secara subkutan. Setelah interval 2 hari, hewan tersebut
diiradiasi dengan dosis rendah 1 Gy. Imunisasi dilakukan
2 minggu sekali, dan analisis darah dan penimbangan berat
badan dilakukan setiap minggu. Setelah selesai imunisasi
(sekitar 2 bulan) hewan diseksi dan diambil limpanya secara
aseptis. Setelah itu dibuat suspensi linifosit.

Pembuatan Sel Limfosit Spesifik Limpa mencit
dipotong-potong dan dicuci dengan larutan Hank yang
mengandung antibiotika. Kemudian digerus diatas kasa
stainless steel steril dan dituangi MEM, lalu diputardengan
putaran 1000/menit selama 5 menit. Supernatan yang
didapat dibuang dan endapan selnya dicuci lagi dengan
MEM dan diputar lagi. Endapan sel kemudian dituangi
dengan pengliancur eritrosit y ang terdiri dari NH4C1, KHCO3

dan EDTA, dibiarkan selama 1 menit, lalu cairannya
dibuang. Endapan sel kemudian dicuci dengan MEM 3X
berturut-turut. Suspensi sel dibuat 2-3 X 10*sel/ml.

Pembuatan Antigen. Suspensi bakteri .$'.
typhimurium dengan kepekatan 2X109 sel/ml diiradiasi
dengan sumber radiasi 60Co dengan dosis 2,5 kGy dan laju
dosis 2,5 kGy/jam. Maksud penggunaan dosis tersebut
ialah untuk mematikan bakteri tersebut. Hal ini dibuktikan
dengan pemeriksaan TPC (totalplate count) dari percobaan
dengan 5 X ulangan ternyata tidak ada lagi bakteri yang
hidup.

Teknik Hibridoma. Sel mieloma dibiak ulang
(passage) terus menerus hingga pertumbuhannya stabil.
Setelah pertumbuhannya baik, dibiakkan dalam mediayang
mengandung azaguanin 2X berturut-turut. Satu hari
menjelang fusi, sel tersebut dibiakkan dalam media yang
mengandung merkaptoetanol, lalu dicuci dengan MEM 2X
berturut-turut. Suspensi sel mieloma dibuat 107selAnI dalain
media RPMI1640. Suspensi mieloma kemudian dicampur
deugan suspensi sel lhnfosit spesifik untuk dilakukan fusi.
Perbandingan sel mieloma dan sel limfosit spesifik adalah
1 dan 10. Campuran kemudian diputar dengan kecepatan
1000 putaran/menit selama 5 menit. Endapan sel yang
didapat diratakan didasar tabung sentrifus, sambil
dihangatkan pada temperatur 37°C dan dituangi lamtan PEG
(polietilen glikol) secara perlahan-lahan sebanyak 0,2-0,3
ml. Setelah itu diangkat dari penangas air dan dituangi
MEM 10 ml mula-mula perlahan-lalian, kemudian dituangi
lagi dengan media tersebut secara cepat hingga mencapai
volume 50 ml. Campuran tersebut diputar dengan kecepatan
1000 putaraii/menit selama 5 nienit. Suspensi hibridoma
yang didapat dibuat kepekatan 106sel/inl,dan dimasukkan
ke dalam multiwell-plate sebanyak 0,1 ml, ditambahkan
media selektif HAT sebanyak 0,9 ml lalu dieram dalam
inkubator CO2 pada temperatur 36°C. Dua hari kemudian
media diganti dengan media RPMI 1640 yang biasa.
Selanjutnya dilakukan seleksi dan cloning.

Analisis Antibodi. Media sel dikumpulkan dan
dianalisis antibodi yang terbentuk didalamnya dengan
menggunakan reagen STalbiunin daii protein, lalu diperiksa
dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 570 nni.

Nilai antibodi diperoleh dengan cara mengurangi nilai total
protein dengan nilai albumin sesuai prosedur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel dapat dilihat hasil yang diperoleh. Tabel
1 adalah hasil pengamatan berat badan hewan percobaan.
Pada Kontrol perubahan berat pada analisis I-Vl berkisar
antara 23,25 g dan 27,50 g. Pada hewan perlakuan
(imunisasi +iradiasi) perubahan berat pada analisis I-VI
berkisar antara 26,25 g dan 29,00 g. Terlihat disini bahwa
baik pada pada hewan kontrol maupun pada hewan
perlakuan, makin lama berat badan makin bertambah. Hal
ini disebabkan hewan tersebut makin bertambah dewasa.

Tabel 2 adalah hasil pengamatan jumlah lekosit
pada hewan percobaan. Pada Kontrol, dari analisis I-VI
jumlah lekosit berkisar antara 8.875 - 15.125 sel/mm3.
Terlihat disini jumlah sel lekosit makin meningkat. Hal
ini disebabkan hewan tersebut makin dewasa hingga sel
imun makin responsif. Pada hewan perlakuan (imunisasi +
iradiasi) pada analisis I terjadi penurunan jumlah sel lekosit,
tetapi pada analisis selanjutnya terjadi kenaikan sel lekosit.
Seperti diketahui hewan percobaan tersebut mula-mula
diimunisasi, lalu setelah interval 2 hari diiradiasi dengan
dosis rendah (1 Gy). MenurutKOZINETS (8) iradiasi dosis
rendah pada seluruh tubuh hewan mempengaruhi darah
perifer (stem sel). Dalam waktu 1-5 hari setelah iradiasi
sel-sel mengalami kerusakan, tetapi setelah itu terjadi
recovery (peinulihan), yaitu terjadi proliferasi sehingga
jumlah sel meningkat. Antigen yang disuntikkan adalah
protein, dan seperti diketahui protein bersifat protektor
terhadap kerusakan sel akibat radiasi. Jadi dengan demikian
masih dapat menghalangi atau tnengurangi kerusakan sel
akibat radiasi.

Tabel 3 adalah pengamatan terhadap jumlah
liinfosit pada hewan percobaan. Pada kontrol, hasil analisis
I-VIjuinlah Iimfositberkisarantara63 %dan72 %. Terlihat
dengan jelas jumlah sel tersebut makin meningkat. Hal ini
disebabkan sel imunnya makin bekerja dengan aktif. Pada
hewan perlakuan (imunisasi + iradiasi), pada analisis I
jumlah limfosit agak menurun (68 %), tetapi meningkat
lagi pada analisis berikutnya. Keadaan tersebut sama halnya
dengan jumlah lekosit, yaitu seperti telah diterangkan diatas.

Tabel 4 adalah hasil pengamatan terhadap
pembentukan antibodi monoklonal pada hewan percobaan.
Pada kontrol, antibodi tersebut nilainya adalah 3,25 mg/
ml. Pada hewan yang diperlakukan dengan imunisasi dan
iradiasi antibodi yang dihasilkan adalah 5,15 lng/tnl.
Terlihat bahwa antibodi pada hewan kontrol lebih rendah
daripada hewan perlakuan (imunisasi + iradiasi). Pada
hewan kontrol, antibodi yang terbentuk adalah antibodi
bawaanatau alami karena hewan kontrol tidak diimunisasi.
Pada hewan yang diperlakukan (imunisasi + iradiasi)
antibodi yang terbentuk adalah antibodi spesifik. Hal ini
disebabkan karena hewan perlakuan diimunisasi dengan
antigen spesifik (S. typhimurium). Bila hewan diimunisasi
dengan antigen, berarti benda asing memasuki tubuh hewan
tersebut dan hal ini menyebabkan respon imun pada sel
imun pembentuk antibodi (antibody forming cells) yaitu
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terjadinya sekresi sel imun unluk membentuk antibodi.
Menurut MELSTEIN (7) bila hewan diimuiiisasi akan terjadi
respon primer, yang akan berlangsung selaina 5- 14 hari.
Pada percobaan ini dilakukan imunisasi beberapa kali,
maksudnya supaya respon prinier berlangsung lebih lama
sehingga antibodi yang terbentiik nilainya lebih tinggi. Pada
respon primer yang akan terbentuk miila-mula adalah
imunoglobulin M (Ig M) dengan nilai tinggi, sedang
imunoglobulin G (Ig G) nilainya masili rendah. Pada
imunisasi berikutnya Ig G nilainya inakin meningkat (9).
Pada peneiitian ini hewan diberi perlakuan kombinasi
imunisasi dan iradiasi dengan maksud agar antibodi yang
diliasilkan tinggi nilainya. Iradiasi dengan dosis rendah akan
menstimulasi sel untukberproliferasi, dan hal ini berkaitan
dengan pembentukan antibodi (10).

Antibodi lnonoklonal dihasi'lkan dari sel
hibridoma. Sel hibridoma didapat dengan cara
menggabungkan sel limfosit spesifik dengan sel mieloma.
Sel limfosit spesifik mempunyai enzim HPRT (hipoksantin
fosforibose transferase). Sel mieloma hidupnya baka, atau
hidup terus menerus tapi tidak mempunyai enzitn HPRT.
Enzim tersebut penting peranannya pada waktu terjadi fusi
antara sel liinfosit spesifik dan sel nueloina. Enzim tersebut
berfungsi sebagai jalan terbentuknya inetabolisme asam
nukleat yang berguna supaya sel hibridoma berkembang
tems. Aminoplerin yang terdapat dalam media selektif HAT
dapat memblokir terjadinya sintesis nukleotid. Sel yang
bergabung (hibridoma) tahan terhadap aminopterin,
sehingga dengan demikian dapat hidup terus dalam media
selektif. Hal tersebut terjadi karena sel hibridoma
mengandung enzim HPRT yang didapat dari sel limfosit
spesifik. Sebaliknya sel induk yang tidak bergabung (sel
mjelonia dan sel linifosit spesifik) akan mati dalam media
selektif tersebut (7).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian iiii terbukti baliwa hewan yang
diperlakukan dengan kombinasi imunisasi (imunisasi
dengan interval 2 minggu sekali) dan iradiasi menghasilkan
antibodi monoklonal spesifik lebih tinggi daripada hewan
tanpa perlakuan atau kontrol yang antibodinya adalah
antibodi bawaan atau alami.
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Tabel 1. Hasil pengamatan berat badan hewan percobaan (g)

Sampel

H.Kontrol
H.Perlakuan*

Observasi

23
23,75

I

23,25
26,25

II

23,75
26,25

Periode analisis

III

26,25
28,00

IV

26,25
28,00

V

26,25
28,75

VI

27,50
29,00

*) Hewan perlakuan = hewan diperlakukan dengan kombinasi imunisasi + iradiasi

Tabel 2. Hasil pengamatan jumlah sel lekosit (sel/inm3)

Sampel

H.Kontrol
H.Perlakuan*

Observasi

8500
8850

I

8875
8700

II

9975
9500

Periode analisis

III IV

11.300 11.400
10.950 11.300

11
12

V

.875

.875

VI

15.125
15.280

.*) Hewan perlakuan = hewan diperlakukan dengan kombinasi imunisasi + iradiasi

Tabel 3. Hasil Pengamatan jumlah sel limfosit (%)**

Sampel

H.Kontrol
H.Perlakuan*

Observasi

63
69

I

69
68

II

69
69

Periode analisis

III

71
71

IV

71
71

V

71
72

VI

72
73

*) Hewan perlakuan = hewan diperlakukan dengan kombinasi imunisasi + iradiasi
**) % = 'Jumlah sel limfosit dibandingkan dengan jumlah sel-sel eosinofil, netrofil batang,

netrofil segmen dan monosit.

Tabel 4. Hasil analisis antibodi dalam hewan percobaan

„ . Kadar antibodi
S a m p d (mg/ml)

H. Kontrol* 3,25
H. Perlakuan** 5,15

*) antibodi bawaan/alami
**) antibodi monoklonal spesifik
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DISKUSI

K. DEWI

1. Bagaimana mekanisme kombinasi imunisasi + iradiasi
dosis rendah dapat meningkatkan produksi antibodi
monoklonal hewan percobaan ?

2. Apakah berarti bahwa kombinasi imunisasi + iradiasi
dosis rendah meningkatkan imunisasi terhadap
Salmonella ?

ADRIA P.M. HASIBUAN

1. Menurut DUPLAN (1971) pembentukan antibodi terdiri
dari 2 periode, yaitu periode lain dan periode produksi.
Iradiasi dosis rendah akan mempengaruhi periode
produksi, sehingga antibodi yang terbentuk tinggi
nilainya. Dengan deinikian antibodi spesifik monoklonal
yang terbentiik juga tinggi nilainya.

2. Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan
antibodi spesifik monoklonal dengan nilai tinggi. Bila
sudah didapat antibodi spesifik monoklonal tersebut,
maka akan digunakan untuk deteksi secara cepat
diagnosa secara cepat adanya pencemaran bakteri
tersebut pada bahan pangan, yaitu secara imunologik-
reaksi Ab-Ag.

MARIA LINA

Dari hasil percobaan, antibodi monoklonal pada
hewan yang mendapat imunisasi + radiasi > tinggi dari
hewan, kontrol yaitu 5,15 mg/ml dan 3,25 mg/ml.
1. Apakah dari hasil tersebut sudah dapat nantinya

diterapkan/digunakan untuk diagnostik karena jika
dilihat kenaikan produksinya Abm, tidak terlalu tinggi
dibanbing dengan kontrol.

2. Apakah ada standar untuk antibodi monoklonal yang
dapat digunakan untuk diagnostik adanya kontaminasi
bakteri S. typhimurium pada makanan dan juga pada
spesiinen ?

ADRIA P.M. HASIBUAN

1. Antibodi spesifik monoklonal yang didapat 5,15 mg/ml.
Untuk tujuan deteksi dini, antibodi sfesifik monoklonal
yang didapat ini harus diperlakukan dengan cara lain,
yaitu untuk meningkatkan kadarnya, misalnya dengan
pasase berulang-ulang sel hibidoma tersebut, dengan
media yang diberi tambahan glutamic.

2. Bila ada kontaminasi pada bahan makanan, maka satnpel
tersebut diperlakukan dulu untuk meningkatkan
konsentrasi bakterinya dalam media penyubur. Karena
reaksi aglutasi anbibodi monoklonal dengan antigen
membutuhkan konsentrasi antigen tertentu. Bila ada
penceinaran, maka akan terjadi reaksi argumentasi, yaitu
terjadi penggumpalan

HARSOJO

Apakah penelitian ini sudah diaplikasikan karena
cara pendeteksiannya memerlukan waktu yang singkat.
Kalau beluin diaplikasikan mohon penjelasan ?

ADRIA P.M. HASIBUAN

Penelitian ini dipakai untuk deteksi dini secara
cepat adanya pencernaan bakteri .S'. typhimurium pada bahan
pangan. Tetapi belum diaplikasikan karena adanya
kebijakan, dari pimpinan maka penelitian ini tidak dapat
diteruskan/dilanjulkan meskipun sudah ada titik-titik terang
pada penelitian ini.
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PENGARUH IRADIASI SINAR GAMMA PADA BENIH DAN KOMPOSISI
MEDIA TERHADAP REGENERASI BUKU KOTILEDON

KACANG HIJAU (Vigna radiata (L) Wilczek)

Dameria Hutabarat dan Soeranto, H.

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
ID0000164

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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APLIKASIFORMULASIPENGLEPASAN TERKENDALIINSEKTISIDA
MONOKROTOFOS PADA TANAMAN KEDELAI

M. Sulistyati, Ulfa T. Syahrir, Sofnie M.Ch., Ali Rahayu, dan M. Sumatra

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ABSTRAK

ID0000165

APLIKASI FORMULASI PENGLEPASAN TERKENDALIINSEKTISIDA MONOKROTOFOS
PADA TANAMAN KEDELAI. Telah dilakukan pengujian formulasi penglepasan terkendali insekttsida monokrotofos
(dimetil-1-metil -2- (metilkarbamoil) vinil fosfat) pada tanaman kedelai varitas Wilis, G-58, G-7, dan G-55 hasil
iradiasi. Formulasi ini dibuat dengan menggunakan campuran karbon aktif, tepung kanji, kaolin, dan Na-alginat
sebagai penyangga. Pengamatan yang dilakukan adalah tingkat kerusakan tanaman, daun, dan polong akibat lalat
bibit, ulat daun, dan hama polong, dan juga berat biji kering. Hasil tnenunjukkan bahwa kerusakan tanaman kedelai
yang diberi formulasi monokrotofos lebih kecil dibandingkan dengan kontrot dan sedikit lebih besar dibandingkan
dengan tanaman yang dtberi formulasi konvensional. Residu monokrotofos dalam biji kedelai dan tanah tidak terdeteksi.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF CONTROLLED RELEASE FORMULATION OF MONOCROTOFOS
ON SOYBEAN PLANTS. The applications of controlled release formulation of monocrotofos (dimethyl -1-methyl-
2-(methylcarbamoyl) vinyl phosphate) on varieties e.i.Wilis irradiated, G-58, G-7, and G-55 were done.These formulation
were made by using activated charcoal, tapioca, kaolin, and Na-alginate as filler tnatrix. The observation were done on
the damage level of plants, leaves, and pods, and also weight of soybean seeds.The results showed that the level
damage of plants treated with monocrotofos was lower than untreated and was a little higher than conventional
formulation. The residues of monocrotofos in soybean seeds and soil were undetected.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian
pemerintah telah menganjurkan penggunaan insektisida
untuk mengendalikan hama tanaman. Petani telah
melaksanakan anjuran ini dengan menggunakan insektisida
dalam bentuk cairan, serbuk dan granular. Aplikasinya
dilakukan dengan cara penyemprotan untuk bentiik cairan
dan serbuk, sedang bentuk butiran dengan cara penebaran
disekeliling tanaman budidaya. Formulasi insektisida dalam
bentuk konvensioilaJ biasanya cepat terurai dalam air dan
mudah menguap di udara terbuka, di samping itu petani
sering kali menggunakannya secara berulang-ulang dengan
dosis yang berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan
keracunan bagi petani itu sendiri, pencemaran lingkungan
dan juga kurang efisien. Dengan demikian perlu dibuat
formulasi altematif yaitu formulasi formulasi penglepasan
terkendali, supaya tidak mengakibatkan keracunan bagi
petani, mengurangi pencemaran lingkungan, efektif dan
efisien. Formulasi penglepasan terkendali dapat
didefinisikan sebagai sistem penyimpanan yang dapat
melepaskan bahan aktif yang dikandungnya secara perlahan-
lahan (1).

Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian
penglepasan formulasi penglepasan terkendali insektisida
monokrotofos pada tanaman kedelai. Formulasi ini dibentuk
dengan cara melapisi bahan aktif dengan bahan lain yaitu
kaolin, karbon aktif dan Na-alginat. Bahan-bahan tersebut

dimaksudkan untuk melindungi bahan aktif insektisida
terhadap degradasi awal sebelum mencapai sasaran, di
samping itu bahan-bahan tersebut akan melepaskan bahan
aktif insetisida secara terkendali, sehingga keberadaan
insektisida tersebut lebih lama dibandingkan dengan
formulasi konvensional.

Moriokrotofos mempunyai nama dagang azodrin
atau dupon, dipakai untuk meinbasmi ulat penggulung daun
dan penggerek polong tanaman kedelai. Formulasi
penglepasan terkendali monokrotofos ini dibuat berbentuk
butiran (granular), diaplikasikan pada tanaman kedeiai di
daerah Kuningan, Jawa Barat, dan dilakukan pengamatan
sesudah tanam yaitu serangan terhadap lalat bibit, daun,
dan polong, beserta tingkat kerusakan yang ditimbulkan
pada 4 jenis varietas kedelai yang telah diiradiasi
dibandingkan dengan perlakuan normal dan kontrol.

BAHAN DAN METODE

Bibit kedelai yang digunakan adalah varietas Wilis,
G-58, G-7 dan G-55 berasal dari hasil iradiasi dengan dosis
20Krad dengan laju dosis 60-80 Gray. Petak tanah yang
digunakan 2x5 m dengan jarak tanam 40x15 cm dan di
sekelilingnya telah ditanami tanaman border (tanaman
pemancing serangan hama).

Perlakuan tanaman kedelai ada 3 variasi yaitu
pertama perlakuan normal dengan pemberian insektisida
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klorpirifos, monokrotofos, dan endosulfan, ke dua formulasi
terkendali monokrotofos 5%, dan yang ke tiga kontrol, tanpa
pemberian insektisida. Ulangan masing-masing percobaan
3 kali untuk 4 varietas kedelai. Pemberian fonnulasi
inonokrotofos dilakukan di lubang yang sama dengan bibit
kedelai pada waktu tanam. Percobaan dilakukan di kebun
percobaan Kuningan di Jawa Barat.

Bahan kimia. Monokrotofos yang digunakan
berasal dari PT.Krikas-BASF Jakarta, kaolin berasal dari
PT Indah Keramik, Tangerang, sedang bahan yang lain
aseton, metanol, CaCl2, dan Na-alginat pro analisis buatan
Fisher.

Peralatan. Alatyang dipakai adalah krotnatografi
gas merk Shimadzu GC-7A dengaii detektor fotometri nyala
(FPD).

Pembuatan formulasi Sebanyak 2 g Na-alginat
dilarutkan dengan air sedikit demi sedikit sampai homogen
membentuk 2% jeli. Kemudian campuran yang terdiri dari
lg tanah 120 mesh.lg karbon aktif, lg tepung tapioka,dan
4g kaolin dimasukkan ke dalam larutan tersebut di atas,
diaduk sampai homogen, dan akhimya lg monokrotofos
dimasukkan ke dalamnya dan diaduk sainpai homogen.
Larutan ini dilewatkan corong dan ditampung dalam larutan
0,25% CaCl2. Butiran-butiran yang teibentuk dalam larutan
tersebut disaring, dikeringkan pada suhu kamar. Setelah
kering formulasi tersebut siap untuk diaplikasikan.

Penaburan formulasi monokrotofos pada
tanaman kedelai. Penaburan formulasi monokrotofos
dilakukan pada lobang yang sama dengan biji kedelai yang
ditanam dengan dosis 2 g bahan aktif per 10 mlPengamatan
dilakukan pada hari ke-20, 35,70, setelah tanam dan pada
waktu panen. Pada pengamatan pertama yang diamafi
adalah serangan lalat bibit yang menyebabkan kerusakan
pertutnbuhan tanaman dan serangan ulat daun, ulat daun
mengakibatkan penggulungan daun. Pada pengamatan ke
dua (35 hari setelah tanam) yang diamati adalah serangan
haina polong, sedang pada hari ke-70 mengamati kerusakan
yang ditimbulkan hama polong pada polong yang akan
menjadi buah.Pengamatan terakhir dilakukan pada saat
panen dengan penimbangan biji kedelai kering.

Penentuan residu monokrotofos pada kedelai
dan tanah. Biji kedelai kering dijadikan tepung, sebanyak
50g diekstrak dengan alat sokJet dengan pelarut diklormetan.
Larutan ekstrak diuapkan sampai kering kemudian
dimurnikan dengan kromatografi kolom, absorbennya
florisil dan dielusi dengan diklormetan, kemudian
disuntikkan pada kromatografi gas. Penentuan residu
monokrotofos dalam tanah dengan menggunakan tanah
kering udara yang sudah halus dengan 80 mesh dan
selanjutnya dilakukan perlakuan sama dengan perlakuan
pada kedelai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan serangan lalat bibit dan ulat
daun pada hari ke-20 setelah tanam pada kedelai varietas
Wilis, G-58, G-7, dan G-55. Dari tabel terlihat bahwa
serangan lalat bibit pada kedelai yang diberi formulasi
monokrotofos (Im) lebih kecil dibandingkan dengankedelai

tanpa perlakuan (Io) dan sama dengan perlakuan normal
(In). Pada perlakuan normal digunakan 3 macam insektisida
konvensional yaitu endosulfan, monokrotofos, dan
klorpirifos, pemakaiannya bergantung pada kondisi
tanaman, serangan hama makin besar penyeinprotan makin
sering dilakukan.Dengan demikian formulasi monokrotofos
dapat dikatakan sedikit lebih baik penggunaannya daripada
fonnulasi konvensional, karena formulasi monokrotofos
hanya diberikan sekali selama tanam .Pada tabel 1 juga
terlihat intensitas serangan ulat daun pada ketiga perlakuan
mengalami hal yang sama, tanpa pemberian insektisida(Io),
pemberian formulasi monokrotofos(Im), maupun dengan
pemberian 3 macam insektisida (In). Hal itu menunjukkan
bahwa serangan ulat daun sangat besar seperti ditunjukkan
dengan angka 5, serangan sudah mencapai 100%.

Tabel 2 menunjukkan tingkat kerusakan tanaman
kedelai yang disebabkan oleh lalat bibit dan ulat daun pada
hari ke-35 setelah tanam. Dari tabel dapat dilihat rata-rata
tingkat kerusakan pada kondisi tanpa perlakuan (Io) lebih
tingi daripada perlakuan formulasi monokrotofos (Im) dan
Im jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan normal
(In).

Tabel 3 menunjukkan tingkat kerusakan polong
yang disebabkan oleh hama polong. Rata-rata kerasakan
polong pada perlakuan formulasi monokrotofos (Im) lebih
kecil dibanding dengan tanpa perlakuan (Io) dan lebih besar
daripada perlakuan normal (In).

Dari tabel 1,2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa
serangan hama yang disebabkan oleh lalat bibit, ulat daun
dan hama polong pada tanaman yang diberi formulasi
monokrotofos lebih kecil dibandingkan dengan tanaman
kontrol (tanpa perlakuan), tetapi sedikit lebih besar bila
dibandingkan tanaman dengan perlakuan normal, ialah
tanaman yang disemprot dengan 3 macain insektisida. Hal
ini disebabkan formulasi monokrotofos penglepasan
terkendali dapat melepaskan bahan aktifhya secara perlahan-
lahan sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan, tetapi
ternyata dosisnya belum mencukupi kebutuhan, sedang kan
pada perlakuan normal setiap 10 hari tanaman disemprot
dengan insektisida . Apabila serangan hama itu besar
kemudian dilakukan penyemprotan, maka dapat terlihat
serangan hama pada perlakuan normal lebih sedikit bila
dibandingkan dengan perlakuan formulasi terkendali.

Tabel 4 menunjukkan persentase berat biji kedelai
yang baik dari hasil total berat biji kering yang dipanen
dari tanaman tanpa perlakuan insektisida (Io), dengan
formulasi monokrotofos (Im), dan perlakuan normal (In).
Pengambilan contoh panen biji kedelai dilakukan dengan
pengambilan 5 titik di setiap petak. Dari percobaan didapat
rata-rata berat biji kedelai kering dengan perlakuan
formulasi (Im) lebih tinggi daripada tanpa perlakuan (Io)
tetapi lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan normal
(In). Data tabel 4 berdasarkan tabel 3 yang menunjukkan
tingkat kerusakan polong pada perlakuan formulasi
monokrotofos lebih rendah dibandingkan dengan tanpa
perlakuan (Io) dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan
perlakuan normal (In).

Tabel 5 menunjukkan bahwa residu insektisida
klorpirifos, endosulfan, dan monokrotofos dalam biji kedelai
tidak terdeteksi baik pada perlakuan normal maupun
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perlakuan formulasi monokrotofos juga di dalam tanah. Hal
ini disebabkan karena ketiga insektisida tersebut adalah
golongan organofosfat yang mudah terurai dan mudah
menguap.

Dari hasil tersebut di atas terlihat bahwa perbedaan
antara penggunaan formulasi monokrotofos penglepasan
terkendali dengan perlakuan nonnal, penggunaan 3 macam
insektisida, klorpirifos, endosulfan, dan monokrotofosbelum
nyata. Tetapi apabila ditinjau dari segi ekonomi penggunaan
fonnulasi monokrotofos penglepasan terkendali lebih
menguntungkan karena pemberian ke tanaman hanya satu
kali saja, dan dosisnya tidak berlebihan.

KESIMPULAN

1. Fonnulasi monokrotofos penglepasan terkendali dapat
dipakai sebagai insektisida pencegah hama tanaman
kedelai.

2. Efisiensi peinakaian fonnulasi monokrotofos terhadap
serangan lalat bibit, ulat daun, dan hama polong lebih
tinggi dibandingkan dengan tanpa perlakuan, tetapi lebih
rendah dibandingkan dengan perlakuan normal
(penggunaan 3 niacam insektisida : klorpirifos,
endosulfan, dan monokrotofos).

3. Dari segi ekonomi penggunaan fonnulasi monokrotofos
penglepasan terkendali lebih menguntungkan,
peinakaian hanya satu kali dengan dosis anjuran.
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Tabel 1. Intensitas serangan pada hari ke-20 setelah tanam

Varietas

Wilis

G-58

G-7

G-55

rata-rata

5,0

4,6

5,0

4,6

4,83
±0,20

lalat

tn

4,6

5,0

4,3

5,0

4,75
±0,27

bibit

K
4,6

5,0

5,0

4,6

4,75
±0,20

rata-rata

4,66

4,77

4,77

4,77

4,74
±0,05

O

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
±0,00

ulat

K
5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
±0,00

daun

n

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
±0,00

rata-rata

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
±0,00

Keterangan :
Io = Kedelai tanpa perlakuan insektisida.
Ini - Tanaman kedelai diberi formulasi monokrotofos.
In = Tanaman kedelai diberi perlakuan insektisida klorpirifos, endosulfan dan monokrotofos.
5 = Serangan 100 %.
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Tabel 2. Tingkat kerusakan tanaman kedelai karena hama
daun dan lalat bibit hari ke-35 setelah tanam

Tabel 3. Tingkat kerusakan tanaman kedelai karena hama
polong pada hari ke-70 setelah tanam

Varitas

Wilis
G-58
G-7
G-55

Rata-rata

26,6
53,3
31,6
41,6

38,2 ±9,17

K

(%)
25.0
48,3
31,6
31,6

34,1 ±7,07

n

10,0
8,3
13,3
8,3

9,9 ± 1,67.

Varietas

Wilis
G-58
G-7

G-55
Rata-rata

Keterangan:
5 = serangan

4,3
3,0
3,6
5,0

3,9 ± 0,67

100%.

m

4,0
3,6
3,6
4,0

3,8 ±0,2

I»

4,0
3,0
3,6
2,6

3,3 ±0,5

Tabel 4. Persentase berat biji kedelai yang baik Tabel 5. Hasil pengukuran kandungan insektisida pada
contoh biji kedelai dan tanah pada saat panen

Varitas

Wilis
G-58
G-7
G-55

Rata-rata

DWIADI

50,0
61,0
42,0
71,0

56,0 ± 10,9

SUNARTO

m

( % )

56,0
52,0
51,0
72,0

57,8 ± 9,2

n

61,0
50,0
54,0
72,0

59,0 ± 8,3

Insektisida

Monokrotofos
Endosulfan
Klorpirifos
Formulasi monokrotofos

Keterangan:
ttd = tak terdeteksi

DISKUSI

MARIA LINA

Biji

K

ttd

kedelai

\

ttd
ttd
ttd

T a

K

ttd

n a h

I»

ttd
ttd
ttd

1. Tanaman yang terserang lalat bibit biasanya mati apabila
yang terserang adalah 100 % berarti tidak ada tanaman
hidup, namun pada penelitian ini intensitas kerusakan
5 (100 %) masih mampu menghasilkan. Mohon
penjelasan ?

2. Penggunaan formulasi nionokrotofos dikatakan
EFISIEN, tapi dalam penelitian ini tidak ada kajian
sampai tingkat ekonomi, jadi istilah yang paling tepat
adalah EFEKTIF.

M. SULISTYATI

Pada penelitian ini tingkat penyerangannya memang ada
varitasyang mengalami intensitas kerusakan 5 (100 %),
tetapi ternyata varitas itu masih dapat menghasilkan biji
kosong yang baik walaupun relatif kecil.
Terima kasih atas sarannya, akan kami perhatikan.

1. Berapa perbandingan biji kedelai yang akan ditanatn
dengan butiran formulasi ?

2. Berapa estimasi kandungan insektisida dalam tiap
butiran formulasi, karena mungkin ini akan menentukan
dosis insektisida yang dipakai ?

3. Apakah ada efek samping dari Na alginat dari butiran
formulasi pada tanah sendiri maupun tanaman kedelai
sendiri ?

M. SULISTYATI

1. Formulasi monokrotofos yang dipasaran 15 %
kandungan bahan aktif dengan dosis pemakaian 2 kg/
ha jumlah petnakaian fonnulasi terkendali liar sesuai
dengan kandungan bahan aktif dalam intektisida
pasaran (15% ba dengan dosis 2 kg/ha).
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2. Kandungan bahan aktif dalam fonnulasi terkendali yang
didapat sekitar 8 %.

3. Tidak ada efek samping dari Na alginat terhadap tanah
dan tanaman kedelai itu tersendiri.

FRIDA

Apa uji yang telah dilakukan untuk memastikan
bahwa fonnulasi yang dibuat memang fonnulasi lepas
terkendali (lepas dalam waktu lebih latna daripada yang
konvensional) ?

M. SUSTIYATI

Pada mulanya dibuat formulasi monokrotofos
terkendali dengan menggunakan insektisida monokrotofos
berlabel C-14. Formulasi ini diuji pelepasannya dalam air
dan tanah dalam skala laboratorium ternyata mendapatkan
formulasi yang pelepasannya bahan aktifnya lebih lama
dibandingkan dengan konvensional.

A.N. KUSWADI

1. Hama polong apa yang diamati, karena ada dua jenis
hama yang menyerang polong yaitu :
- Pengisap polong (Riptortus linearis)
- Penggerek polong (Etiella zinkenella)

2. Mana istilah yang lebih tepat menurut anda : formulasi
terkendali Controlled Release atau Slow Release ?

3. Formulasi yang Anda pakai lainbat melepaskan bahan
aktif. Dapatkah tnelindungi tanaman kedelai sampai
panen (± 3 bulan setelah tanam) ?

M. SUSTIYATI

1. Masing-masing hama pengisap polong dan penggerak
polong diamati hanya tingkat kerusakan dan
penyerangnnya secara kuantitatif.

2. Controlled Release lebih tepat.
3. Pelepasan bahan aktif dari formulasi terkendali

monokrotofos sekitar 60-65 hari.
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PEMBUATAN ANTIGEN Trypanosoma evansi DAN PENGUJIANNYA DENGAN
METODE CATT (CARD AGGLUTINATION TEST)

M. Arifin*, Irtisam**, Dyah Estikoina**, Ernawati Yulia**, dan Boky, J.T.*

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
** Pusat Veterinaria Farma, Surabaya

ABSTRAK
1D0000166

PEMBUATAN ANTIGEN Trypanosoma evansi DAN PENGUJIANNYA DENGAN METODE CATT
(CARD AGGLUTINATION TEST). Telah dilakukan percobaan dalam usaha pembuatan antigen (Ag) dari T. evansi
dengan menggunakan tikus putih dan marmut untuk pengeinbangbiakan dan pembuatan stok parasit, dan pada sapi
untuk membuat serum kebal dan normal. Parasit diiradiasi dengan sinar gamma (60Co) dengan dosis 300 Gy. Penentuan
titer antigen dilakukan dengan uji "CATT" terhadap sampel serum sapi lapangan. Hasil yang (liperoleh menunjukkan
bahwa antigen mempunyai potensi yang cukup baik dan stabil pada penyimpanan minus 70°C selama lima bulan.

ABSTRACT

MAKING ANTIGEN OF Trypanosoma evansi AND ITS EXAMINATION BY CATT (CARD
AGGLUTINATION TEST) METHOD. An experi«nent was carried out for making antigen (Ag) of T. evansi by
using experimental animals rats and guinea pigs for developing parasites,; and in cattle for making immune serum and
normal serum. The parasites were irradiated by gamma rays (60Co) at a dose of 300 Gy. The determination of antigen
was done by using Card Agglutination Test (CATT) to the tield samples serum of cattle. The results obtained showed
that antigen was good enough potently and stable at minus 70°C storage during five months.

PENDAHULUAN

Tripanosomiasis atau surra yang disebabkan oleh
T. evansi merupakan salah satu penyakit temak yang sudah
cukup lama dikenal di Indonesia. Secara ekonomi kerugian
yang timbul akibat penyakit tripanosomiasis berupa
penurunan produksi dan tenaga kerja, pertumbuhan lambat
atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak
mendapat pengobatan. Dewasa ini mekanisasi telah
berkembang dengan cepat, tetapi di beberapa daerah masih
banyak menggunakan hewan, khususnya sapi, kerbau atau
kuda sebagai tenaga kerja dalam mengolah tanah pertanian,
atau sebagai tenaga penarik dalam jenis usaha lainnya.
Turunnya daya kerja hewan akibat penyakit tersebut jelas
merugikan bagi pemiliknya, karena tidak dapat
dimanfaatkan secara maksimal.

Teknik diagnosis tripanosomiasis dalam garis
besarnya dibagi dua. Pertama ialah deteksi atau penemuan
parasit di dalam darah penderita/tersangka, dan yang kedua
ialah deteksi antibodi sebagai akibat adanya infeksi penyakit.
Teknik diagnosis yang pertama antara lain dengan preparat
natif, pewarnaan dan diperiksa secara mikroskopis. Teknik
kedua misalnya "indirect hemaglutination tesf', "mercuric
chloric", dan uji serologi lainnya. Diagnosis dengan cara
deteksi parasit dalam darah sering mengalami kesulitan
terutama pada sapi dan kerbau yang mempunyai masa
negatif cukup panjang, sehingga sulit ditemukan parasitnya
dalam darah perifer. Seperti yang dikemukakan oleh
RUKMANA (1) bahwa terjadinya fase negatif dalam tubuh
induk semang, menyebabkan sulit ditemukan parasit T.

evansi pada saat pemeriksaan darah perifer. Selanjutnya,
DARGIE (2) juga menyatakan bahwa diagnosis
tripanosomiasis tidaklah mudah, karena hewan yang
terinfeksi sering mengandung beberapa species parasit
dalam darahnya. Hal tersebut menyebabkan pemeriksaan
secara mikroskopis yang umum dan banyak digunakan akan
sulit menemukan agen parasityang dimaksud. Oleh karena
itu, cara yang pertama perlu didukung cara kedua, yaitu uji
serologis untuk mendeteksi kadar antibodi (Ab) dalam serum
darah. Jumlah kadar antibodi dalam darah menunjukkan
tanggap kebal terhadap infeksi, baik secara alam maupun
secara buatan pada hewan yang bersangkutan. DOYLE (3)
menyatakan bahwa antibodi dapat ditemukan dalam darah,
walaupun parasitnya sudah tidak ditemukan lagi. Menurut
LUCKINS dkk. (4) uji serologi secara ELISA merupakan
salah satu altematif yang tepat untuk mendeteksi penyakit
pada hewan tersangka.

Banyak macam uji serologi telah dikenal dan
digunakan untuk menunjukkan adanya agen penyakit secara
tidak langsung. Pada prisipnya uji serologi adalah ikatan
reaksi antara antigen (Ag) dan antibodi (Ab). Bahan lain
yang ditambahkan adalah sebagai pelengkap dan bergantung
pada jenis uji serologis yang digunakan, dan berfungsi
biasanya untuk mempercepat dan memperjelas reaksi yang
terjadi. Uji serologis perlu dikembangkan metode diagnostik
yang efektif dan efisien untuk kondisi lapangan. "Card
Agglutination Test" merupakan uji serologis (direct
agglutination test) yang cocok dengan kondisi lapangan dan
telah digunakan oleh MAGNUS dkk. (5) untuk diagnosis
secara serologis T. gambiense, parasit penyebab penyakit
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tidur di Afrika. Tahun 1992 "Card Agglutination Tesf
juga telah dikembangkan oleh VAN MIERVENNE
dan MAGNUS (6) untuk mendeteksi antibodi terhadap T.
evansi.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan sebagai
tindak lanjut dari percobaan terdahulu, maka percobaan ini
dilakukan untuk pemantapan dan pengujian efektivitas
antigen T. evansi dalam mendeteksi antibodi yang terjadi
pada hewan tersangka/terinfeksi.

BAHAN DAN METODE

Produksi Parasit. Penyediaan parasit yang cukup
dankontinu, T. evansi dipasasedandikembangbiakandalam
tubuh tikus putih dan mannut. Tikus putih untuk pasase
parasit, sedangkan marmut untuk memperbanyak parasit.
Pengambilan parasit dilakukan pada marmut yang sudah
terinfeksi berat (positif 4) dengan menggunakan alat
suntik yang dibasahi antikoagulan dan hewan dalam
keadaan terbius. Parasit yang diperoleh siap untuk dibuat
antigen.

Pembuatan Antigen. Parasit T. evansi disaring
melalui kolom DEAE-cellulose menggunakan bufer PGBS,
sehingga diperoleh parasit yang murni bebas dari darah.
Selanjutnya untuk membuat antigen parasit digunakan
metode IRTISAM (7). Parasit yang sudah murni tersebut
dilakukan ultrasonikasi dengan "Ultrasonic Discruptor UD
200". Suspensi yang diperoleh keinudian dipusing dengan
kecepatan 2000 putaran per menit selama 15 menit. Setelah
dipusing suspensi dipisah dari endapan, dan suspensi
tersebut merupakan bahan antigen parasit T. evansi,
kemudian disimpan pada temperatur minus 80°C.

Pembuatan Hipcrimun Serum. Sapi diinokulasi
dengan T. evansi yang telah diiradiasi dengan dosis 300
Gy. Inokulasi dilakukan sebanyak tiga kali dengan interval
waktu tiga minggu. Darah diambil pada tninggu pertama
dan kedua setelah inokulasi terakhir, untuk diambil
serumnya dan disimpan pada temperatur minus 20°C. Serum
yang diperoleh tersebut merupakan serum positif.

Serum normal atau serum negatif diambil dari
darah sapi yang tidak diinokulasi parasit. Kedua macam
serum tersebut diawetkan dengan menambahkan satu
miligram sodium azide.

Pengujian Antigcn. Pengujian antigen dilakukan
dengan lnenggunakan metode "Card Agglutination Test
(CATT)"
1. Pengujian potensi. Dibuat pengenceran antigen, 1, 'A,

VA, dan i/8 dengan cairan fisiologis. Setiap kali
pengenceran antigen, langsung dibuat preparat dengan
jalan meneteskan satu tetes antigen pada objek gelas.
Sampel serum ditambahkan satu tetes, kemudian dengan
cara yang sama dilakukan pada kontrol serum positif
dan serum negatif. Homogenkan campuran antigen dan
serum dengan batang pengaduk dan disebarkan dalain
lingkaran kurang lebih 1 min dari pinggir lingkaran pada
kartu plastik atau objek gelas. Kartu plastik atau objek
gelas digoyang dengan agitator 60 - 70 putaran per meiiit
selama 5 nienit. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan
memegang ujung plastik dengan tangan dan dimiringkan

perlahan-lahan dalatn gerakan memutar, sehingga
terjadi rotasi campuran tersebut selaina 5 menit. Endapan
gumpalan biru menunjukkan reaksi positif.

2. Pengujian stabilitas. Antigen disimpan terlebih dahulu
dalam kulkas (5 - 10)°C dan dalamfreezer (minus 70°C),
masing masing selama 5 bulan. Kemudian dilakukan
pengujian seperti pada point 1 di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 menunjukkan cara pembacaan tingkatan
reaksi yang terjadi pada uji serologis secara "CATT". Reaksi
terjadi apabila antara antigen dan antibodi adalah homolog.
Tingkatan reaksi tersebut akan memberikan gambaran
konsentrasi atau titer antigen yang digunakan. Konsentrasi
antigen telah diketahui, maka antibodi yang diperlukan
dapat diketahui dari reaksi yang tejadi. Makin tinggi
tingkatan hasil reaksi serologi, maka kemungkinann makin
tinggi pula tingkat infeksi yang terjadi. Sebaliknya makin
rendah reaksinya, maka makin rendah pula tingkat infeksi
yang telali berlangsung. Sebagaimana diketahui bahwa
antibodi terbentuk sebagai akibat masuknya agen penyakit
ke dalam tubuh. Antibodi terbentuk dan mencapai
puncaknya, dan dalam waktu tertentu menurun kembali,
akhirnya menghilang dari dalam tubuh apabila tidak
terstimulasi lagi oleh zat antigenik berikutnya. Waktu
tersebut sering diperhatikan dan dimanfaatkan dalam
program vaksinasi (booster), untuk memperoleh titer
antibodi yang lebih tinggi dalam tubuh. Seperti yang
dikemukakan oleh DOYLE (3) antibodi masih dapat
ditemukan dalain darah, walaupun agen parasitnya sudah
tidak terlihat lagi.

Antibodi yang terbentuk merupakan reaksi atau
tanggap kebal terhadap masuknya agen penyakit ke dalam
tubuh. Makin tinggi antigen yang berada dalam tubuh,
bukan berarti makin tinggi antibodi yang terbentuk. Hal ini
disebabkan karena agen penyakit sering mengeluarkan zat
atau toksin yang akan merusak organ tubuh. Kematian
hewan atau individu yang terkait umumnya disebabkan oleh
rusaknya organ tubuh. Seperti pada kasus tripanosomiasis,
RUKMANA dkk. (8), dan ARTAMA dkk. (9) menyatakan,
bahwa T. evansi mengeluarkan toksin yang bisa
menyebabkan timbulnya aneinia yang cukup hebat, yang
dapat mengakibatkan kematian individu yang bersangkutan.
Oleh karena itu, dalam deteksi adanya antibodi dalam tubuh,
dan hasilnya positif, maka perlu segera penanganan bagi
individu tersebut.

Dari Tabel 1 disajikan bahwa antigen cukup efektif
dan meinpunyai potensi yang cukup baik dalam inendeteksi
antibodi dari sampel hewan tersangka. Antigen dengan No.
Bact. I, pada pengenceran 1 menunjukkan reaksi positif kuat,
dan pada pengenceran 1/2 dan 1/4 masih bereaksi positif.
Sedang pada pengenceran 1/8 memberikan hasil yang
negatif. Dengan mempeibaiki fonnula pada antigen No. Bact
II dan III, ternyata padapengenceran 1/8 memberikan reaksi
yang positif. Nampaknya 1/8 merupakan pengenceran
tertinggi untuk antigen tersebut yang masih mampu
memberikan reaksi positif dalam uji serologis secara
"CATT".

166



_ Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isolop dan Radiasi. 1998

Dalain pembuatan suatu bahan atau reagen yang
akan digunakan untuk uji serologis, sebaiknya bahan
tersebut masih mampu meinberikan reaksi positif pada
pengenceran setinggi-tingginya. Dengan demikian, maka
bahan/reagen tersebut akan dapat digunakan untuk
mendeteksi sampel yang cukup banyak. Dalam percobaan
ini baru dapat dihasilkan antigen (Ag) dengan pengenceran
satu berbanding delapan yang masih mampu memberikan
reaksi positif pada uji serologis "CATT". Walaupun
demikian nampaknya antigen sudah cukup berpotensi
sebagai bahan deteksi antibodi dalam uji serologis.

Pada pengujian stabilitas, dengan melakukan
penyimpanan pada temperatur (5 - 10)°C ternyata reaksi
positif hanya terjadi pada bulan pertama saja, dan bulan
ke-dua sampai dengan bulan ke-lima reaksinya adalah
negatif. Penyimpanan pada temperatur minus 70°C selama
5 bulan menunjukkan reaksi positif, bahkan makin lama
waktu penyimpanan nampaknya hasilnya makin baik.
Seperti halnya pada parasitnya sendiri T. evansi, pada
penyimpanan pada temperatur (4 - 8)°C hanya bisa bertahan
selama 24 - 48 jani pada media PGBS (Phosphate Glucose
Bufffer Saline), tanpa mengurangi potensi imunogeniknya
(10 dan 11). Penyimpanan pada temperatur minus (80 -
100)°C atau dalam N cair T. evansi dapat bertahan hidup
sampai berbulan bulan atau bahkan tahunan, dengan tidak
mengurangi potensi imunogeniknya (11 dan 12).

Dalam percobaan ini, uji stabilitas baru dapat
dilakukan penyimpanan pada lemperatur minus 70°C,
selaina kurang lebih 5 bulan. Walaupun demikian
nampaknya antigen (Ag) akan tetap stabil, bila disimpan
dalam waktu yang relatif lama pada teinperatur yang sangat
rendah. Hal ini akan sangat menguntungkan, sebab dengan
memiliki stok antigen yang tetap stabil, sevvaktu-waktu dapat
digunakan untuk mendeteksi sanipel dalam jumlah cukup
yang mungkin baru diperoleli/terkunipul dari lapangan.
Kemudian saat pelaksanaan aplikasi di lapang, sebaiknya
antigen mempunyai stabilitas dalam waktu yang relatif lama
pada temperatur kamar. Dalam percobaan ini stabilitas yang
efektif hanya bisa bertahan selama satu bulan pada
teinperatur (5 -10)° C. Hal ini perlu pengkajian lebih lanjut.

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan, bahwa
pembuatan antigen (Ag) T. evansi mempunyai potensi yang
cukup baik untuk mendeteksi sampel hewan tersangka/
terinfeksi. Perlakuan penyimpanan minus 70°C selama
kurang lebih 5 bulan, masih memiliki kestabilan yaiig cukup
baik. Walaupun demikian kiranya perlu dikaji lebih lanjut
sampai seberapa jauh lamanya penyimpanan, dan dalam
temperatur berapa agar antigen tetap stabil dan dapat
digunakan sewaktu diperlukan. Untuk pelaksanaan aplikasi
di lapang diharapkan antigen (Ag) tetap stabil dalam
temperatur kamar.
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Tabel 1. Rataan hasil pengujian potensi

P e n g e n c e r a n

1/2 1/4 1/8

I
II
III

Tabel 2. Rataan hasil pengujian stabilitas pada temperatur
(5 - 10)° C

B u 1 a n
Sampel

I II III IV V

1. baik negatif negatif negatif negatif
2. baik negatif negatif . negatif negatif
3. baik negatif negatif negatif negatif
4. baik negatif negatif negatif negatif
5. baik negatif negatif negatif negatif

Tabel 3. Rataan hasil pengujian stabilitas pada temperatur
minus 70°C

Sampel

1.
2
3.
4.
5.

I

baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4

n
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4

B u 1 a n

m
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4

IV

baik/+6
'baik/+6
baik/+6
baik/+6
baik/+6

V

baik/+6
baik/+6
baik/+6
baik/+6
baik/+6
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Gambar 1. Carapembacaantingkatreaksiujiserologi
"CATT", (A-C) = (+++). (D-E) = (++),
(F-G) = (+), (H) = (+/lemah), dan (I-J) =
(- / negatif)

DISKUSI

DADANG S.

Dalam uji CARD Test, reaksi positif dapat terjadi
dengan terbentuknya endapan bini. Apa yang menyebabkan
reaksi endapan biru (mekanismenya) pereaksi apa yang
digunakan ?

MUCHSON ARIFIN

Endapan biru sebagai tanda/bukti bahan reaksi
tersebut positif/mudah dibaca. Karena disini ditambahkan
sedikit zat warna met blue. Reaksi yang digunakan adalah
reaksi aglutinasi.

MARIA LINA

1. Apakali antigen yang didapat sudah merupakan antigen
spesifik ?

2. Mengapa djgunakan kolom DEAE untuk memurnikan
antigen, dapatkah digunakan kolom kroinatografi
lain?

MUCHSON ARIFIN

1. Antigen yang diperoleh dengan cara memecah parasit
yang bersangkutan dan sifatnya masih belum spesifik
betul.

2. DEAE, berguna untuk mengikat sel-sel darah, sehingga
dalam proses penyaringan parasitnya saja yang
diperoleh.
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REGENERASI TANAMAN DARI BEBERAPA SUMBER EKSPLAN
PADA MUTAN KACANG TANAH

Kumala Dewi, Masrizal dan Mugiono

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN ID0000167

ABSTRAK

REGENERASI TANAMAN DARI BEBERAPA SUMBER EKSPLAN PADA MUTAN KACANG
TANAH. Kemampuan pembentukan kalus dan regenerasi dari masing-masing eksplan dan genotipe sangat beragam.
Untuk itu dilakukan penelitian pembentukan kalus, spot hijau, dan pucuk pada mutan kacang tanah dangan media
MS. Tiga macam eksplan yang berasal dari pucuk , embrio dan akar dari dua tnutan kacang tanah, A/20/3 dan D/25/
3/2, digunakan dalam penelitian ini. Eksplan ditumbuhkan dalam media kalus MS (Murashige & Skoog) selama
kurang lebih 14 hari, kemudian kalus yang terbentuk dipindahkan ke media regenerasi. Tujuh hari setelah dipindahkan,
diamati pembentukan spot hijau dan pucuk. Digunakan media MS yang dimodifikasi ditambah asam amino, vitamin
dan hormon . Dari hasil pengamatan pada kedua mutan menunjukkan bahwa kemampuan tertinggi dalam pembentukan
kalus, spot hijau dan pucuk terdapat pada eksplan yang berasal dari pucuk ; kemudian baru eksplan yang berasal dari
embrio. Kemampuan pembentukan kalus yang terendah terdapat pada eksplan yang berasal dari akar, dan tidak terbentuk
spot hijau maupun pucuk pada kedua mutan tersebut. Kemampuan pembentukan kalus,spot hijau dan pucuk pada
mutan A/20/3 lebih baik dari pada D/25/3/2.

ABSTRACT

PLANTS REGENERATION DERIVED FROM VARIOUS EXPLANTS ON PEANUT MUTAN
LINES. The study of calli, greenspot formation and shoot regeneration on peanut tnutan lines has been conducted by
MS media. Three exp1ants derived from shoot tips, embryo and seedling root of two mutan lines A/20/3 and
D/25/3/2 were used in this experiment. The explants were cultured on modified MS media enriched by vitainines,
growth regulator, amino acids for tburthteen days and then the formated calli were transferred on regeneration media.
The ability of calli formation and plant regeneration of each explants and genotypes of plants was varied. Greenspot
and shoot formation were observed seventh days arter the calli transferred on regeneration media.lt is shown that the
ability of calli, greenspot and shoot formation of each explants and genotypes was varied. The high ability of calli,green
spot and shoot formation were found in explant derived from shoot tip and embryo.Seedling root explant has lower
ability in calli formation, while greenspot and shoot was not formated.The ability of calli, greenspot and shoot formation
on A/20/3 mutant line was better than D/25/3/2 mutant line.

PENDAHULUAN

Kultur jaringan adalah suatu cara untuk
memperbanyak tanaman dari bagian tanaman itu sendiri
menjadi tanaman lengkap dalam kondisi yang aseptik dan
terkendali (1). Perbanyakan tanaman secara in-vitro dapat
dilakukan melalui multiplikasi (perbanyakan) tunas dari
mata tunas aksilar; pembentukan tunas adventif dan
pembentukantunas melalui somatikeinbrio adventif. Ketiga
cara tersebut dapat dilakukan secara langsung yaitu
pembentukan tanaman melalui jaringan eksplan atau secara
tidak langsung yaitu pembentukan tanaman melalui tahapan
pembentukan kalus. Pembentukan tanaman melalui kalus
memerlukan beberapa taliapan yaitu tetbentuknya spot hijau,
pucuk dan kemudian planlet. Planlet tersebut sebelum di
pindahkan ke lapangan memerlukan aklimatisasi terlebih
dahulu di laboratorium atau rumah kaca.

Faktor genotipe dan sumber eksplan sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan mofogenesis kultur
jaringan (1,2). Semua bagian tanaman yang masih muda
(juvenile) yang keadaan sel-selnya masih aktif membelah,
merupakan bagian tanaman yang paling baik untuk sumber

eksplan. Setiap-sel yang diambil dari bagian tanaman yang
masih muda atau yang sudah devvasa mempunyai
karakteristik yang berbeda. Kalus yang berasal dari eksplan
jaringan muda pada tanaman Hedora helix, ukuran selnya
lebih besar, laju pertumbuhannya tinggi dan lebih mudah
menghasilkan sel-sel baru bila dibandingkan dengan kalus
yang berasai dari jaringan dewasa.

Kalus dari jaringan muda lebih mudah membentuk
tunas adventif, sedang kalus yang berasal dari jaringan
dewasa lebih banyak membentuk embrio somatik. Pucuk
yang diambil dari tanaman dewasa mempunyai daya
multiplikasi lambat jika dibandingkan dengan pucuk yang
berasal dari tanaman tnuda atau kecambah. Bagian-bagian
tanaman seperti pucuk, petal, anter dan batang dari tanaman
Jasmimum juga rnanipu membentuk kalus, namun hanya
yang berasal dari pucuk yang matnpu ber-regenerasi dan
lnembentuk tunas (1).

Penggunaan bagian tanaman kacang tanah dalam
penelitian kultur jaringan belum banyak dilaporkan. Dalatn
makalah ini dilaporkan hasil penelitian pendahuluan
penggunaan bagiah tanaman kacang tatiah dalam kultur
jaringan untuk membentuk tanaman baru.
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BAHAN DAN METODA

Sumber eksplan. Dua galur mutan kacang tanah
yaitu A/20/3 dan D/2 5/3/2 yang masing-inasing berasal dari
radiasi AH-1781-Si dengan dosis 0,20 KGy dan varietas
Pelanduk yang diradiasi dengan dosis 0,25 KGy digunakan
dalam penelitian ini. Tiga macam bagian tanaman yaitu
pucuk kecambah, einbrio, dan ujung akar kecambah
digunakan sebagai eksplan dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan sumber eksplan dari pucuk
dan akar kecambah, benih mutan kacang tanah tersebut
disterilkan dengan HgCl2 0,2% selama 15 menit kemudian
dibilas dengan air steril sampai bersih, selanjutnya
dikecambahkan pada media agar yang sudah disterilkan.
Sesudah 5-7 hari pucuk dan akar yang keluar digunakan
sebagai eksplan. Akar atau pucuk dipotong sepanjang 2-3
mm, dan ditumbuhkan di dalam media selama lebih kurang
14 hari untuk mendapatkan kalus.

Untuk mendapatkan sumber eksplan yang berasal
dari embrio, benih mutan disterilkan dengan HgCl2 selama
15 menit kemudian dibilas dengan air steril sampai bersih
dan selanjutnya direndam selama lebih kurang 2 jam.
Sesudah itu embrio diambil dengan menggunakan scalpel
dan ditumbuhkan pada media yang sama seperti eksplan
pucuk dan akar yaitu selama 14 hari.

Media pertumbuhan. Kalus yang terbentuk dari
ketiga sumber eksplan tersebut diinduksi dalam media MS
Untuk menginduksi kalus digunakan media MS (3) yang
dimodifikasi dengan penambahan honnon 2,4-D 1 mg.L1,
glutamin 10 mg.L', agar 7,6 g.L', dan sukrosa 30 g.L'.
Sebeluin disterilkan dengan autoklaf selama 15 menit, pH
media diatur menjadi 5,8. Sesudah 14 hari diamati
persentase kalus yang terbentuk dan selanjutnya kalus-kalus
tersebut dipindahkan ke media regenerasi. Media regenerasi
sama dengan media kalus dengan menambahkan hormon
BAP 0,5 mg L1. Spot hijau yang terbentuk diamati lima
hari sesudah kalus dipindahkan ke media regenerasi,
sedangkan pucuk yang terbentuk diamati pada hari ke
liina belas. Penelitian ini menggunakan rancangan acak
lengkap dengan 4 ulangan dan dalam setiap ulangan jumlah
sampel yang diamati sebanyak 20. Sebelum dianalisis, data
ditransformasi dengan arcsin V(y/100) (4 ).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis sidik ragam (Tabel 1), penganih
mutan sangat berbeda nyata pada kalus yang dihasilkan,
akan tetapi tidak ada pengaruh kepada spot liijau dan pucuk.
Pengaruh eksplan sangat berbeda nyata baik pada
pembentukan kalus, spot hijau maupun pada pucuk, akan
tetapi tidak ada pengaruh nyata interaksi antara mutan
dengan eksplan yang digunakan pada kalus, spot hijau, dan
pucuk yang terbentuk.

Kalus yang terbentiik dari ke tiga sumber eksplan
yang digunakan, mulai terlihat pada hari ke tujuh. Dari
kedua mutan tersebut terlihat bahwa persentase kalus yang
tcrbeiituk dari eksplan pucuk nuitan A/20/3 lebih tinggi
dari pada mutan D/25/3/2 yaitu masing-masing sebesar
69,50 % dan 62,97 % (Tabel 2). Perbedaan ini disebabkan
kerena pembentukan kalus dipengaruhi oleh genotipe dari

tanaman. Hal yang serupa juga terjadi pada padi gogo (2);
dan barley (5). Persentase kalusyangterbentukyangberasal
dari eksplan embrio tidak berbeda antara kedua mutan, yaitu
sebesar 42,68 % pada A/20/3 dan 38,04 % pada D/25/3/2.
Jumlah kalus yang lerbentuk yang berasal dari eksplan ujung
akar kecambah juga tidak berbeda antara mutan A/20/3
dengan mutan D/25/3/2 yaitu masing-masing sebesar
23,22%dan20,41%. Walaupun juinlahkalusyang terbentuk
yang berasal dari embrio dan ujung akar kecambah pada
kedua mutan tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang
nyata, akan tetapi jumlah kalus yang terbentuk pada
A/20/3 cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan
D/25/3/2 (Tabel 2). Secara keseluruhan tampak bahwa
jumlah kalus yang terbentuk dari sumber eksplan pucuk
lebih tinggi jika dibandingkan dengan eksplan dari embrio
atau ujung akar. Hal ini mungkin karena pucuk pertumbuhan
sel-selnya lebih cepat dan selnya lebih aktif membelah
sehingga jumlah kalus yang terbentuk lebih banyak,
sedangkan sel-sel pada embrio relatif tidak membelah
sehingga kalus yang terbentuk lebih sedikit. Eksplan dari
akar, ukurannya relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan
yang lain. Eksplan yang ukurannya kecil, apabila di
kulturkan pada media, jumlah kalus yang terbentuk relatif
lebih sedikit dan ukurannya kecil.

Empat belas hari setelah eksplan ditanam pada
media, kalus yang terbentuk dipindahkan ke inedia
regenerasi. Tujuh hari setelah dipindahkan, terbentuk spot
hijau pada kalus dan dua puluh hari kemudian berkembang
menjadi pucuk. Hal yang serupa juga terjadi pada tanaman
padi gogo (2), dan padi sawah (6,7). Selanjutnya sebagian
kalus yang tidak dapat membentuk spot hijau, warnanya
berubah menjadi kecoklatan dan berangsur-angsur mati.
Kalus seperti ini adalah kalus non embriogenik yang tidak
bisa berkembang menjadi tanaman baru.

Penggunaan cahaya flouresen dari lainpu TL pada
ruang inkubasi, bertujuan agar sel-sel kalus dapat
membentuk kloroplas. Terbentuknya spot hijau pada kalus
merupakan awal terjadinya morfogenesis. Dengan
menambahkan sitokinin dalam medium akan tnendorong
pertumbuhan dan morfogenesis jaringan tanaman serta
meningkatkan pembentukan kloropil pada kalus. Untuk
mendorong diferensiasi kloroplas dan pembentukan kloropil,
kebanyakan tanaman menghendaki pencahayaan yang
singkat. Cahaya flouresen dari lampu TL akan memberikan
cahaya dengan panjang gelombang yang dibutuhkan untuk
morfogenesis.

Spot hijau yang terbentuk dari eksplan pucuk
kecambah pada mutan A/20/3 sebesar 44,17% dan 40,17%
pada D/25/3/2, sedangkan yang berasal dari eksplan embrio,
pada A/20/3 hanya sebesar 12,40% dan 7,26 % pada
P/25/3/2 (Tabel 2). Seperti halnya dengan jumlah kalus
yang terbentuk, persentase jumlah spot hijau yang terbentuk
pada liuitan A/20/3 lebih tinggi dari pada mutan D/25/3/2.
Eksplan dari ujung akarkecambah tidak mampu inembentuk
spot hijau pada kedua mutan tersebut.

Pembentukan pucuk pada media regenerasi mutan
kacang tanah mulai terlihat pada hari ke 20. Tunas kecil-
kecil muncul dari dalam spoi hijau, lama kelamaan
bertambah besar dan akan tnembentuk pucuk. Pada tanaman
asparagus didapatkan bahwa kalus yang dipindahkan ke
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mediaregenerasi, setelah4 hari kemudianberangsur-angsur
berubah menjadi hijau (8). Pada hari ke tujuh, warna kalus
menjadi Iebih hijau karena kloropil pada kalus lebih aktif
berdeferensiasi. Pada hari ke lima belas tunas-tunas kecil
yang akan menjadi pucuk tumbuh dan muncul dari dalam
kalus. Apabila kalus yang sudah membentuk spot hijau ini
dipindahkan ke media bebas yang hormon tidak membentuk
tunas kecil, melainkan berangsur-angsur berubah menjadi
kecoklatan dan selanjutnya secara pelan-pelan akan mati.
Hal yang sama juga ditemukan pada asparagus (8). Eksplan
pucuk membentuk pucuk sebesar 25,44% pada A/20/3 dan
16,35% pada D/25/3/2. Sedangkan eksplan embrio,
persentase pembentukan pucuk sebesar 8,37% pada
A/20/3 dan 6,63% pada D/25/3/2 (Tabel 2). Eksplan dari
ujung akar, tidak membentuk pucuk sama sekali untuk kedua
mutan tersebut. Perbedaan kemampuan membentuk spot
hijau dan pucuk pada kedua mutan tersebut disebabkan
karena perbedaan sumber eksplan. Secara keseluruhan,
kecuali persentase pembentukan kalus dari eksplan pucuk,
mulan A/20/3 tidak berbeda nyata dengan mutan D/25/3/2
dalam pembentukan kalus, spot hijau, dan pucuk, dari
sumber eksplan yang sama.

6. ISHAK DAN SOERANTO, Pembentukan Kalus dan
Regenerasi tanaman Mutan Padi (Oryza sativa L.)
Var. Atomita 1 dan Atomita 2. Dalam: Risalah
Pertemuan Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi dalam
Bidang Industri, Pertanian dan Lingkungan.
BATAN(1993) 187-192.

7. LILIK HARSANTI DAN ISHAK. Pembentukan Spot
Hijau dan Regegerasi Pucuk Mutan Padi (Oryza
sativa L) Secara In-vitro. Seminar Nasional Biologi
XV, Perhimpunan Biologi Indonesia, Bandar
Lampung, (1997) 77-80.

8. ISHAK, Pengaruh Radiasi Sinar Gamma Pada Kalus
Terhadap Regenerasi Tanaman Asparagus
(Asparagus officinalis L.). Dalain: Risalah
Pertemuan Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi dalam
Bidang Industri, Pertanian dan Lingkungan.
BATAN(1994).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan
bahwa eksplan yang berasal dari pucuk mempunyai
kemampuan lebih baik dalam pembentukan kalus, spot hijau
dan pucuk. Pucuk menipakan eksplan yang baik untuk
mendapatkan tanaman kacang tanah melalui kultur
jaringan.
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Tabel 1. Analisis sidik ragainjumlah kalus, spot hijau dan
pucuk yang terbentuk dari berbagai sumber
eksplan pada mutan kacang tanah

c , Derajat KTSumber J

bebas Kalus

KT
Spot Hijau

KT
Pucuk

Mutan
Eksplan
M x E
Galat

1
2
2
18

130,387
3982,512**
6,901
14,704

52,038
3923,957**
14,06
27,185

75,615
905,0"
44,608
31,126

** Berbeda nyata pada taraf 0,01

Tabel 2. Rata-rata persentase jumlah kalus, spot hijau dan
pucuk yang terbentuk dari berbagai sumber
eksplan pada mutan kacang tanah

Eksplan

Pucuk
Pucuk
Embrio
Embrio
Akar
Akar

BNT 0,05
KK (%)

Mutan

A/20/3
D/25/3/2
A/20/3
D/25/3/2
A/20/3
D/25/3/2

Kalus

69,50 a
62,97 b
42,68 c
38,04 c
23,22 d
20,41 d

5,70
8,96

Spot Hijau

44,17 a
40,17 a
12,40 b
7,26 b
Oc
Oc

7,75
29,91

Pucuk

25,44 a
16,35 a
8,37 b
6,63 b
Oc
Oc

8,29
58,74

Angka dalam kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata pada uji BNT pada
taraf 0,05
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DISKUSI

DWI ADI SUNARTO

Notasinya ada yang salah, perlu dikoreksi kembali.

KUMALA DEWI

Terima kasih atas koreksinya.

HARSOJO

Sampai berapa generasi tanaman yang dihasilkan
akan sama dengan induknya. Kalau selalu akan = induknya,
apakah dapat dibuat generasi baru yang lebih baik daripada
induknya ?

KUMALA DEWI

Kalau tanaman yang dihasilkan berasal dari
jaringan vegetatif, akan selalu sama dengan induknya.
Generasi baru bisa dibuat.

ROSMIARTI A. WAHID

1. Dari ke-tiga eksplan yang digunakan pada penelitian
ini setelah tahan penanaman kalus yang terinduksi pada
media regenerasi apakah pucuk yang muncul dalam
bentuk planlet lengkap ?

2. Yang berasal dari eksplan pucuk apakah ada
kemungkinan munculnya pucuk berasal dari potensi
mikropropagasi ?

KULAMA DEWl

1. Ya, akan terbentuk planlet lengkap.
2. Ada, pada media regenerasi kadang-kadang muncul

pucuk yang berasal dari mikropropagrasi.

SUHARNI SADI

Dapatkah diterangkan mengapa kemampuan
tertinggi pada pembentukan kalus, spot hijau dan pucuk
adalah berasal dari pucuk kecambah dibandingkan dengan
embrio ?

KUMALA DEWI

Pucuk merupakan organ yang aktif membelah
sehingga bisa membentuk kalus yang paling banyak, bila
dibandingkan dengan yang berasal dari embrio.

IKAM.

3.
4.

Pada latar belakang dibahas keuntungan k, jar bebas
virus, perbanyakan dll. Apakah penelitian kacang tanah
untuk perbanyakan ? Bila memakai embrio hasilnya
(sifat genetik) akan berada dengan pohon induk ?
Tujuan radiasi hubungannya dengan penelitian ini ?
(berbeda dengan bahasan dalam latar balakang)
Apa yang dimaksud dengan spot hijau ?
Apa yang dimaksud dengan pucuk apa sama denagn
tunas terminal ?

KUMALA DEWI

1. Penelitian ini untuk menentukan optimasi regenerasi
pada tanainan kacang tanah.

2. Radiasi dignnakan untuk menginduksi mutasi pada
tanaman, sehingga terbentuk mutan, dan inutan ini
dipakai sebagai bahan penelitian ini.

3. Spot hijau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
titik hijau yang terbentuk pada kalusyang nantinya akan
membentuk tanaman baru atau bisa juga berangsur-
angsur menjadi coklat atau mati.

4. Yang dimaksud pucuk dalam hal ini adalah pucuk yang
nantinya akan membentuk tanaman bam.

ENDANG GATI LESTARI

1. Apakah yang Anda maksudkan sebagai mutan dalam
percobaan tersebut, bagaimana cara mengujiannya
bahwa benih tersebut betul-betul mutan ?

2. Alasan Anda menggunakan ke-3 macam ekpla tesebut
apa ? Kalau tujuannya untuk perbanyakan vegatatif saja,
mengapa menggunakan eksplan embrio ? Apakah ada
tujuan lain ?

3. Media yang digunakan untuk 3 eksplan tersebut apa saja
? Apakah saina ? tentunya untuk peinbentukan tunas
memerlukan tnedia dan zat pengatur tubuh yang berbeda
untuk eksplan yang berbeda ?

KUMALA DEWI

1. Yang dimaksud mutan dalam percobaan ini adalah
tanaman yang sudah mengalami perubahan-perubahan
sehingga mempunyai sifat-sifat yang lebih baik daripada
induknya. Benihnya diambil mutan secara langsung.

2. Penggunaan eksplan untuk mengetahui optimasi
regenerasi pada kacang tanah.

3. Media yang digunakan untuk ke-3 eksplan tersebut sama.
Media untuk kalus dan media untuk regenerasi sama
yaitu, berasal dari media MS, hanya hormonnya yang
berbeda.
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TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN LOGAM

BERAT PADA IKAN MAS (Cyprinus carpio L.)
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ID0000168

ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN KOTORAN AYAM IRADIASITERHADAP PERTUMBUHAN
DAN KANDUNGAN LOGAM BERAT PADA IKAN MAS (Cyprinus carpio L.). Telah dilakukan penelitian
mengenai pelet kotoran ayam iradiasi sebagai pakan tambahan ikan mas yang dipelihara dalam kolam jaring. Pakan
yang diberikan ada tiga macam, yaitu pakan A yang mengandung kotoran ayam iradiasi, pakan B yang mengandung
kepala udang yang dicampur bahan pakan lainnya, pakan C berupa pakan komersial sebagai kontrol. Pemberian pakan
dilakukan tiga kali sehari sebanyak 3% dari total berat badai). Kualitas pakan dihitung dari nilai konversi. Kualitas air
juga diukur (pH, suhu, dan kadar oksigen terlarut). Analisis logam berat dalam daging ikan dan air kolam menggunakan
alat atomic absorption spectrophoiometer (AAS). Hasi! percobaan menunjukkan bahwa pada minggu ke-10 dan 14
pakan A (pelet kotoran ayam iradiasi) menghasilkan nilai konversi paling rendah bila dibandingkan dengan pakan B
(pelet kepala udang) dan pakan C (pelet komersial). Hasil analisis logam berat Hg, Pb, dan Cd dalam daging ikan dan
air kolam berada di bawah ambang batas, kecuali kandungan Fe dari air kolam sebelum dan sesudah percobaan
melewati konsentrasi yang diizinkan untuk kehidupan ikah yaitu 5,92 dan 1,01 ppm. Salmonella tidak ditemukan
pada kotoran ayam. Hal ini menunjukkan bahwa limbah kotoran ayam iradiasi dapat dimanfaatkan sebagai pakan
tambahan dan dapat mengimbangi pelet komersial untuk pemeliharaan ikan mas. Selain itu kualitas air kolam sesuai
untuk pemeliharaan ikan mas.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF IRRADIATED CHICKEN MANURE AS FEED SUPPLEMENT ON THE
GROWTH AND HEAVY METALS CONTENT OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO L.). An experiment
was conducted to study the use of irradiated chicken manure as feed supplement for common carp raised in ponds.
There were three compositions i.e composition A consisted of irradiated chicken manure; B consisted of shrimp waste
mixed with the other materials; composition C was commercial pellet as a control. The feeding with the amount of 3%
from total body weight was given to the fishes three times per day. The quality of food measured with the conversion
value (amount of feed needed for 1 kg body weight gain) and the quality of water i.e. pH, temperature, and oxygen
concentration were also measured. Determination of heavy metal content in fish meat and water were carried out using
the atomic absorption spectrometer (AAS). Results of the experiment showed that feed of composition A (irradiated
chicken manure) at lOth and 14th weeks had lowest conversion value than the feed of composition B (mixed with
shrimp waste) and feed of composition C (commercial pellet). The content of heavy metals in all fish meat and water
were under permissible limit, except for Fe content in water before and after experiment were found 5,92 and 1,01
ppm which higher than pennissible limit for fish raised. There were no Salmonella found in the chicken manure. This
means that irradiated chicken manure can be used safely as feed supplement for fish and has almost the same effect
compared to the commercial feed. The water quality was found suitable for the growth of fish.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ikan erat hubungannya dengan faktor
makanan dan kualitas air. Makanan ikan harus mempunyai
nilai nutrisi yang cukup sehingga dapat memberikan
kehidupan yang baik bagi ikan dan mempercepat
pertumbuhannya. Nilai nutrisi biasanya ditunjukkan oleh
komposisi zat makanan seperti kandungan protein, lemak,
karbohidrat, vitamin dan mineral.

Seperti diketahui produk daging ayam broiler
mendominasi konsumsi secara nasional sehingga
pemeliharaan ayain broiler terus berkembang. Menurut
NINGRUM (1), sistem pemeliharaan ayam dengan cara
memadukan antara kandang ayam dengan kolam ikan di

bawahnya yang dikenal dengan longyam tidak dibenarkan
karena menimbulkan pencemaran lingkungan. Keadaan ini
perlu diantisipasi karena kotoran ayam mengandung nutrisi
sehingga masih dapatdimanfaatkan sebagai pupuk tanaman
alau sebagai pakan tambahan pada ikan. Selain mengandung
nutrisi, kotoran ayam juga mengandung bakteri patogen
misalnya Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, dll
(2). Oleh karena itu kotoran ayam yang akan dimanfaatkan
kembali harus bebas dari bakteri patogen sehingga tidak
mencemari lingkungan. Salah satu cara untuk tnendesinfeksi
kotoran ayam adalah dengan iradiasi gamma. Hasil
penelitian WARDOYO dkk. (3) dinyatakan bahwa kotoran
ayam mengandung logam berat, oleh karena itu pada
penelitian ini akan dianalisis kandungan logam berat dalatn
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daging ikan dan air kolani terutaina unsur logam berat
beracun Hg, Pb dan Cd.

Menurut hasil penelitian terdahulu (4) kotoran
ayam iradiasi sebagai pakan tambahan ikan gurame perlu
dicampur dengan bahan pakan lainnya untuk mencapai
pertumbuhan ikan yang optimal. Dalam penelitian ini
digunakan ikan karper (tombro) Cyprinus carpio L. yang
sifatnya omnivora yaitu meinakan semua jenis bahan
makanan. Ikan tersebut merupakan ikan air tawar yang
dikenal masyarakat dengan nama ikan mas. Ikan mas
merupakan salah satu ikan konsumsi yang telah banyak
diteliti di negara-negara maju di Amerika, Eropa, dan Asia.
Di Indonesia ikan nias menjadi bahan pemikiran dalam
penyusunan strategi pemuliaan ikan (5).

Untuk menilai kualitas air diteliti kadar oksigen
yang terlarut dalam air, pH dan suhu. Kualitas pakan dinilai
berdasar nilai konversi yaitu jumlah pakan yang diberikan
untuk menghasilkan 1 kg bobot ikan.

Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan
kotoran ayam iradiasi sebagai pakan tambahan ikan mas
yang dipelihara dalam kolam jaring.

BAHAN DAN TATAKERJA

Bahan. Kotoran ayam umur sehari "day old
chicken" (DOC) diperoleh dari peternakan ayam di Parung,
Bogor. Kotoran ayain dikeringkan dengan panas matahari
hingga mencapai kadar air + 30%, kemudian diiradiasi
gamma dengan dosis 6 kGy di iradiator IRP ASENA. Tepung
ikan, tepiipig kedelai, dedak, vitamin dan mineral dibeli dari
pasar. >.f.

•< Pembuatan Pakan Ikan. Pakan dibuat dalam
bentuk pelet. Pelet A mempunyai komposisi dengan
perbandingan berat sebagai berikut: tepung ikan:tepung
kedelai:kotoran ayam:dedak:vitamin/mineral = 30,14:30,14
: 19^85 : 19,85 : 2, sedang pelet B mempunyai komposisi
dengan perbandingan berat tepung ikamtepung
kedelai:kepalaudang:dedak:vitamin/inineral = 23,15:12,92
: 19,36 : 33,57 : 2. Pelet C adalah pakan komersial tnerk
Pokphan sebagai kontrol.
Ikan mas Cyprinus carpio L. berasal dari petani ikan di
daerah Citayam Depok dengan berat rata-rata 107 g per
ekor. Penelitian ini dilakukan di Citayam, Depok.

Pengukuran pH, Suhu, dan Oksigen Terlarut
dalam Air Kolam. pH air diukur dengan menggunakan
kertas pH buatan Merck dengan kisaran nilai 1-14, suhu
air dengan tennonieter, sedang oksigen terlarut diukur
dengan menggunakan KIT buatan Aquamerck.

Pemeriksaan Sattnonelta. Pemeriksaan Salmonella
dalam kotoran ayam dilakukan dengan cara sebagai berikut:
sampel diinkubasi pada media preenrichment, enrichment,
selective media dan bila ada bakteri terduga dilanjutkan
dengan uji biokimiawi kearah Salmonella dan terakhir
dengan uji serologi (6).

Pengukuran Kandungan Logam Berat.
Kandungan logam berat dalam ikan dan air diukur dengan
atomic absorption spectrophotometer (AAS) seperti
penelitian terdahulu (3).
Kolam dengan ukuran 25 x 20 m digenangi air yang berasal

dari mata air di sekitar kolam. Kemudian dipasang jaring
yang berukuran + 1 x 1 x 1 m. Untuk mengatur sirkulasi
dan ketinggian air dalam kolam dipasang pipa pralon ukuran
4 inci. Setiapjaring ditebar + 40 ekor ikan. Pakan diberikan
tiga macam dengan jumlah ulangan dua kali. Pemberian
pakan dilakukan tiga kali sehari sebanyak 3% dari berat
total ikan yang berada dalam setiap jaring.

Penimbangan Berat Ikan. Penimbangan
dilakukan setiap 2 minggu sekali yaitu pada pagi hari
sebelum diberi makan.

Pengukuran Konversi Pakan. Dihitung dari
jumlah berat pakan yang diperlukan untuk menghasilkan 1
kg bobot ikan. Perhitungan statistik dari nilai konversi
pakan dilakukan dengan uji t (7).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan kualitas air selama percobaan
menunjukkan bahwa air kolam tnempunyai pH sekitar 5 -
6, suhu 23 - 27° C dan kandungan oksigen terlarut 3 ppm.
Kondisi tersebut menurut SURIATNA (8) merupakan
kondisi yang cocok untuk pertumbuhan ikan mas. Untuk
hidup normal ikan mas memerlukan suhu optimuin berkisar
antara 14 dan 32° C. Di luar kisaran tersebut ikan mas tidak
aktif dan pada suhu kurang dari 5° C ikan mas akan berhenti
makan. Menurut SARIG dalam SURIATNA (8),
pertumbuhan yang normal untuk ikan mas di daerah tropis
memerlukan suhu berkisar antara 20 dan 25° C. Selain suhu
air, derajat keasaman (pH) air berpengaruh terhadap
pertumbuhan ikan mas. Toleransi ikan mas terhadap
kekurangan oksigen dalam air cukup besar. Pada kadar
oksigen 2 ppm, ikan mas akan mati dalam waktu lama,
sedangkan pada kadar oksigen 0,5 ppm ikan mas akan mati
dalam waktu cepat (8).

Kualitas pakan dihitung berdasar nilai konversi
yaitu makin kecil nilai konversi kualitas pakan makin baik.
Hasil perhitungan nilai konversi pakan ikan pada akhir
percobaan yaitu 14 minggu setelah ditebar dapat dilihat pada
Tabel 1. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa nilai konversi
pakan ikan bervariasi antara 1,17 dan 4,05. Pakan B
menghasilkan nilai konversi paling besar yaitu 4,05,
sedangkan pakan A menghasilkan nilai konversi paling kecil
yaitu 1,17 dan pakan C nilai konversi 1,41. Hal ini
menunjukkan bahwa pakan A yang merupakan campuran

Tabel 1. Konversi pakan ikan mas pada akhir percobaan
(14 minggu)

Jenis pakan* Pertambahan
berat (g)

Nilai konversi

A
B
C

135O± 1,15
410 ±0,36
760 ± 0,36

1,17 ±0,20
4,05 ± 0,36
1,41 ±0,51

* A = ikan yang diberi pakan A (pelet kotoran ayam iradiasi)
B = ikan yang diberi pakan B (pelet kepala udang)
C = ikan yang diberi pakan C (pelet komersial)
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dari kotoran ayam iradiasi dengan tepung ikan, tepung
kedelai, dedak dan vitamin/inineral menunjukkan liasil yang
paling baik dibandingkan dengan pakan lainnya, walaupun
secara statistik antara nilai konversi jenis pakan A, B dan
C tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Walaupun
demikian, bila dilihat dari nilai konversi, jenis pakan A
merupakan campuran yang paling baik diantara ke tiga jenis
pakan karena untuk menaikkan bobot ikan sebanyak 1 kg
hanya metnerlukan 1,17 kg jenis pakan A, sedang untuk
jenis pakan B memerlukan 4,05 kg,dan untuk jenis pakan
C memerlukan sebesar 1,41 kg. Keadaan ini inenunjukkan
pula bahwa pakan A banyak mengandung protein yang
diperlukan oleh tubuh ikan. Menurut MUJIMAN (9)
pertumbuhan yang baik sangat ditentukan oleh mutu protein
asal dan kandungan asam aininonya. Hasil ini sesuai dengan
penelitian terdahulu (4) bahwakotoran ayam iradiasi dapat
dimanfaatkan sebagai pakan tambahan ikan gurame, natnun
hanis dicampur dengan bahan pakan lainnya.

Selanjutnya hasil perhitungan nilai konversi pakan
ikan mas yang dipelihara selama 10 minggu disajikan pada
Tabel 2. Nilai konversi dari tiga jenis pakan A, B, dan C
yang diberikan masing-masing adalah 0,37; 1,41 dan2,02.
Pakan A merupakan campuran dari kotoran ayam iradiasi
dengan bahan tambahan lainnya memberikan nilai konversi
yang rendah yaitu 0,37. Hal ini sesuai dengan pengamatan
terakhir pada 14 minggu. Akan tetapi berbeda dengan pakan
B yaitu campuran kepala udang dengan balian lainnya lebih
rendah bila dibandingkan dengan pakan C (pakan
komersial). Sampai dengan waktu pengamatan 10 minggu,
jenis pakan A memberikan nilai konversi yang paling baik
diantara ke tiga macam jenis pakan diikuti dengan pakan B
dan C, walaupun secara statistik ketiga jenis pakan tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini mungkin
disebabkan oleh kualitas protein dan jenis asam amino yang
diperlukan berbeda pada niasa pertumbuhan tertentu. Selain

Tabel 2. Konversi pakan ikan mas selama 10 minggu

Jenis pakan* Pertambahan Nilai konversi
berat(g)

A
B
C

1910 + 0,07
510 + 0,10
350 + 0,06

0,37 + 0,29
1,41+0,25
2,02 + 0,28

* A = ikanyang diberi pakan A (pelet kotoran ayam iradiasi)
B = ikan yang diberi pakan B (pelet kepala udang)
C = ikan yang diberi pakan C (pelet komersial)

itu mungkin juga disebabkan adanya keseimbangan yang
baik antara protein dan energi yang diperlukan untuk
tumbuh. Menurut HASTING yang dikutip oleh SUHENDA
(8) kandungan energi suatu ransum harus seimbang dengan
kandungan proteinnya. Dari hasil pengamatan ternyata
dalam masing-masing jaring ditemukan 5-10% dari jumlah
total ikan yang pertunibuhannya lambat karena secara alaini
kalah bersaing dalam berebut makanan. Menurut
pengalaman peternak ikan (komunikasi pribadi), di dalam
kolam yang berukuran besar perkembangan ikan yang
lambat diperkirakan sekitar 10% dari jumlah total.

Analisis logam berat dalam daging ikan perlu
dilakukau karena kotoran ayam yang mengandung logatn
berat dapat terserap di dalam daging ikan. Bila kandungan
logam berat Hg, Cd, dan Pb melebihi konsentrasi yang
diizinkan maka akan menipengaruhi kesehatan manusia
yang mengkonsumsinya, karena logam berat tersebut juga
terakumulasi dalam tubuh manusia. Selain itu dalam
pemanfaatan limbah yang potensial mengandung bahan
cemaran, perlu dikontrol kualitas air kolani termasuk
Salmonella dan kandungan logam beratnya.

Hasil analisis kandungan logam berat dalam
daging ikan mas sebelum dan sesudah percobaan dapat
dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis logam berat pada daging ikan mas
sebelum dan setelah percobaan

Contoh

Sebelum percobaan
Setelah percobaan

Logam berat (\.

Hg Pb

0,004 tt
0,017 1,89

lg/g)

Cd

0,052
0,035

tt = tidak terdeteksi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kandungan raksa
pada daging ikan mas sebelum percobaan 0,004 ug/g,
kandungan kadmium 0,052 ug/g dan kandungan timah
hitam tidak terdeteksi. Kandungan raksa, kadmium dan
timah hitam dalam daging ikan setelah percobaan masing-
masing 0,017; 0,035 dan 1,89 ug/g. Kandungan Hg, Cd,
dan Pb tersebut masih di bawah batas kadaryang diizinkan.
Kandungan raksa dan timah hitam meningkat setelah
percobaan. Hal ini mungkin disebabkan penyerapan kedua
logam tersebut dari pakan akan terakumulasi dalam daging
ikan, sedangkan kadmium tidak terakumulasi dalam daging
tetapi terakumulasi dalam ginjal yang kemudian akan
dieksresikan melalui urine. Oleh karena itu kandungan Cd
dalam daging ikan berkurang setelah percobaan.

Hasil analisis logam berat Hg dan Pb dalam air
kolam disajikan pada Tabel 4. Ternyata Hg dan Pb tidak
terdeteksi baik sebelum maupun setelah percobaan. Untuk
logain Cd sebelum percobaan tidak terdeteksi tetapi setelah
percobaan terdeteksi yaitu sebesar 0,81 ppb. Konsentrasi
tersebut masih di bawah konsentrasi yang diizinkan.
Kandungan Fe total sebelum dan sesudah percobaan itiasing-
masing 5,92 dan 1,01 ppm. Kandungan tersebut melebihi
konsentrasi yang diizinkan dalam air yaitu 0,2 ppm. Hal
ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan karena Fe
yang berupa senyawa hidroksida dengan cepat akan menutup
insang dan akhirnya akan mehyebabkan kematian ikan (3).
Akan tetapi pada percobaan ini ikan-ikan tersebut masih
dapat bertahan untuk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa
ikan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan
kolain percobaan.
Kualitas air kolain terhadap kandungan logam berat Hg,
Pb dan Cd telah memenuhi syarat untuk perikanan
(golongan C). Hal ini didukung oleh sumber air kolatn yang
berasal dari mata air di sekitarnya yang jauh dari sumber
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cemaran industri. Dari hasil analisis kualitas air setelah
percobaan dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan limbah
kotoran ayain iradiasi sebagai pakan ikan tidak mengandung
logam berat yang dapat menceinari lingkungan.

Tabel 4. Kandungan logam berat dalam contoh air kolam
percobaan

Contoh

Sebelum percobaan
Setelah percobaan

Ambang batas*

Hg
(ppb)

tt
tt

-

Logam berat

Cd
(ppb)

tt
0,81

10,00

Pb
(Ppb)

tt
tt

30,00

Fe
(ppm)

5,92
1,01

0,20

tt = tidak terdeteksi - = tidak ada data
* = dikutip dari WARDOYO dkk (3)

KESIMPULAN

Limbah kotoran ayam iradiasi aman untuk
dimanfaatkan sebagai pakan ikan karena bebas dari bakteri
patogen Salmonella. Pelet kotoran ayain iradiasi lebih baik
daripada pelet koinersial untuk pakan ikan mas dalam kolam
jaring. Pemanfaatan limbah kotoran ayam iradiasi tidak
menceniari lingkungan karena kandungan logam berat
raksa, kadmium dau timali hitam inasih jauh di bawah
konsentrasi yang diizinkan, kecuali kandungan Fe.
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DISKUSI

S.M. ADININGSARI

1. Sasaran iradiasi pada kotoran ayam adalah bakteri
potogan. Bakteri patogan jenis apakah yang menjadi
sasaran utaina ?

2. Secara ekonotnis sampai berapa jauh keuntungan dari
penggunaan, pelet kotoran ayam yang diiradiasi, bila
dibandingkan dengan pelet komersial, Penggunaannya
di masyarakat luas apakah dapat dehgan mudah
dilakukan ?

HARSOJO

1. Bakteri patogan yang tnenjadi sasaran adalah
Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus. Di masyarakat
luas di jabas dikenal dengan LONGY AM, yaitukandang
ayam letaknya di atas kolam ikan. Hal ini menurut kami
dan Nigrum adalah sangat riskan, sebab bila dalam
kotoran ayam mengandung bakteri patogan, maka
penyebarannya akan dengan cepat meluas dan berbahaya
bagi lingkungan.

2. Secara ekonomi bila tidak terjadi krisis moneter, hal ini
cukup baik sebab dilihat dari nilai konversinya kotoran
ayam iradiasi ini cukup rendah dibandingkan dengan
pakan lainnya termasuk pakan komersial. Bila kotoran
ayatn tidak diiradiasi dan bila ada bakteri patogen maka
lingkungan di sekitarnya akan tercemar bakteri patogen,
salah satu keuntungan dari mengiradiasi kotoran ayam
ini adalah supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan.

SUHARYONO

1. Kotoran yang digunakan ayarn dari d/o/c/ istilah d.o.c.
adalah anak ayam yang berumur 1 hari, jadi bagaimana
mendapatkan kotoran tersebut, dan apa alasan Anda
mengunakan doc bukan ayam dewasa ?

2. Dari hasil pengamatan tentang logain berat Fe sebelum
percobaan 5,82 ppm, setelah percoban Fe turun 1,1 ppm
mohon penjelasan ?

HARSOJO

1. Kotoran tersebut tercampur pakan yang diberikan untuk
ayam, Jadi seluruhnya ini yang dipakai untuk campuran
pakan ikan.

2. Fe ini kemungkinan terakumulasi dalam insang ikan,
oleh sebab itu kandungan Fe dalam air setelah percobaan
lebih kecil daripada sebelutn percobaan. Hal ini terjadi
juga pada logam besar Cd sebelum percobaan kandungan
Cd tak terdeteksi tetapi setelah percobaan kandungan
Cd nya sebesar 0,81 ppb.

UMIYATI ATMOMARSONO

Kotoran ayam yang Anda pakai dalam penelitian
ini adalah dari anak ayatn umur sehari. Apa alasannya ?
Secara praktis apakah tidak sulit mendapatkan kotoran jenis
ini?
1. Logam berat diukur sebelum percobaan dan setelah

percobaan ini untuk perlakuan yang mana ?
2. Fe di air sebelum percobaan 5&2. Apa ada pengaruh

iradiasi pakan dalam penurunan kadar FE ini setelah
percobaan 0,01.

HARSOJO

Sama dengan jawaban untuk Pak Suharyono

SUHARNI SADI

Selain untuk pelet apakah kotoran ayam iradiasi
tersebut dipakai juga untuk fertilizer (tumbuhan) ?

HARSOJO

Mungkin kotoran ayam ini dapat digunakan untuk
fertilizer, penulis belum pernah melakukannya.
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IRADIASIJENIS KHAMIR LOKAL DENGAN NEUTRON
CEPAT UNTUK SELEKSISTRAIN BARU

Rosmiarty A. Wahid, Zurhan Mukhri,
Lukman Utnar dan Invansyah

Pusat Penelitian Teknik Nuklir, BATAN
ID0000169

ABSTRAK

IRADIASI JENIS KHAMIR LOKAL DENGAN NEUTRON CEPAT UNTUK SELEKSI STRAIN
BARU. Ragi atau khamir sering digunakan dalam penelitian efek zat karsinogen terhadap sel dan jaringan karena
merupakan jenis eukaryotik yang dapat berfungsi sebagai penghubung informasi perubahan secara molekuler.
Penggunaan organisme ini dalam pcngujian sifat mutagenik dalam aplikasi biologi molekuler selalu melibatkan jenis
ragi temuan baru (strain baru). Pada penelitian ini neutron cepat sebagai mutagen fisika digunakan untuk menginduksi
karakter yang sensitif terhadap radiasi pada khamir jenis lokal. Telah dilakukan seleksi koloni khamir yang berasal dari
ragi tape, tempe, dan oncoin pada media cair dan padat dengan iradiasi dosis 5, 25, SO dan 100 Gy. Pengamatan secara
turbidimetri memberikan gambaran pola radiosensitivitas spesiflk untuk beberapa isolat. Uji penyerapan glukosa
menunjukkan pola yang mendukung perbedaan isolat. Telah dapat dipisahkan 6 isolat khamir dari ragi yang diiradiasi.
Identifikasi koloni secara mikroskopis menunjukkan ciri spesies Saccharomyces cerevisiae, S. elongisporus, dan
Endomycopsis mali.

ABSTRACT

IRRADIATION OF SEVERAL LOCAL YEASTS BY FAST NEUTRON FOR THE NEW STRAIN
SELECTION. Yeast (beaker's yeast) is often used to study carcinogenic elTccts againts the cells atid tissues; couse of
that eukaryote cells could be performanced to indicate the molecular changes. The use of these microbe as mutagenic
tester in Biomolecular Application Field is usualy involve of the new specific strains. Fast Neutron Irradiation as
physical mutagen was used through local yeasts of tape, tempe and oncom mixed colonies to prove the radiosensitivity
character applied by 5 Gy, 25 Gy, 50 Gy as well as 100 Gy n'.f. dose, respectively. The results shows that there were
six new yeast isolats found for both of radiosensitivily and the glucose absorption patern. The colonies identification
seem as the deftnite species of Saccharomyces cecevisiae, S. elongisporus, and Endomycopsis tnali.

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi pada sel yang diiradiasi
adalah gabungan antara respon sel terhadap radiasi dan
respon perubahaii yang terjadi pada sel sekitamya. Di bidang
radiobiologi telah diketahui hubungan langsung antara
jumlah mikroorganisme yang talian terhadap radiasi dengan
dosis radiasi yang diteriraa. Dengan radiasi dosis rendah
diharapkan memberikan efisiensi jumlah sel yang terkena
dan terpengaruh radiasi.

Mikroorganisme dinyatakan lulus hidup (survival)
akibat iradiasi ditandai dengan keinampuan tumbuh serta
memperbanyak diri dan membentuk koloni selama masa
inkubasi pada medium pertutnbuhan yang sesuai.
Radiosensitivitas mikroorganisine bergantung pada fase
pertumbuhan saat diiradiasi. Biasanya mikroorganisme
bersifat radioresisten terutama pada fase vegetatif (Casaret,
1968).

Akibat iradiasi sinar pengion terhadap khamir
diharapkan dapat menghasilkan mutan baru sebagai akibat
terjadinya perubahan atau hambatan pembentukan pasangan
basa pada DNA dan pada molekul RNA. Di samping itu
kemungkinan terjadi kerusakan membran sel, inti,
tnitokhondria, dan liposoin yang akan menyebabkan

terjadinya gangguan keseimbangan metabolik dan kematian
sel (IAEA, 1986).

Penelitian radiosensitivitas ragi telah dilakukan
terhadap khamir Saccharomyces cerevisiae strain A3 asal
impor dengan tnengamati perubahan yang terjadi pada pola
pertumbuhan dan kadar pembentukan glukosa (Rosmiarty
dkk, 1995).

Dalam penelitian ini dicoba mengamati pola
radiosensitivitas ragi spesies lokal yang berasal dari ragi
komersial untuk pembuatan tape, tempe, dan oncom.
Penggunaan ketiga macam ragi ragi tersebut dengan
pertitnbangan sifat fermentasinya bervariasi antara
heterofermentasi dan homofermentasi (Rahayu, 1989).
Dalam penelitian diharapkan ditemukan isolat dengan
karakter radiosensitivitas yang spesifik terhadap neutron
cepat dan pola pembentukan glukosa.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah
ragi murni berasal dari ragi komersial untuk pembuatan
tape, tempe, dan oncomyang diiradiasi dengan neutron cepat
dari USIF (Uranium Shielded Iradiation Fascilities) Reaktor
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Triga Mark II PPTN dengan dosis 5, 25, 50 dan 100 Gy.
Dengan metode apusan suspensi pada permukaan media
agar, dipisahkan koloni isolat yang berhasil lulus hidup
(survive) dari setiap dosis iradiasi dan kontrol.

Media padat dan cair untuk pertumbuhan ragi
adalah media Salle (1961) yang terdiri atas 1 g bacto pepton,
0,5 g ekstrak ragi, 2 g glukosa, dan 1 g KH2PO4 dan 1,6 g
agar per liter air suling (untuk media cair) atau ditambahkan
1,6 g agar (untuk media padat) dan diaduk dengan pengaduk
magnetik hingga homogen. Sterilisasi media dilakukan
dalam otoklaf pada suhu 121 °C, tekanan 15 psi. selama 17
menit.

Penentuan jenis khamir isolat terpilih berdasarkan
jenis yang paling dominan dan diidetifikasi secara
mikroskopis.

Penanaman ragi dilakukan secara aseptik dalam
"Laininar Air Flow" pada media padat dan media cair.
Pengukuran pertumbuhan secara turbidimetri isolat ragi
yang telah murni, yaitu dengan jalan dipindalikan sebanyak
4 ose ke dalam 50 ml media cair lalu diinkubasi kocok
selama 2 x 24 jam dengan kecepatan 60 rpin untuk aktivasi.
Selanjutnya 10 % volume yang diaktivasi dipindahkan ke
media cair berikutnya untuk pengukuran laju tumbuh dengan
spektrofotometer.

Pengukuran secara turbidimetri dengan
menggunakan spektrofotoineter merek Hitachi model 200-
20 pada panjang gelombang 520 mm selang waktu 1 jam.
Pengamatan dilakukan pada fase adaptasi, fase eksponensial,
dan fase stasioner, masing-inasing pada jam ke 0, 1,2,3, 4,
5, 6, hingga jam ke 24, 25, 26, dan 27 (Rosmiarty dkk.
1995). Setiap jenis ragi diiradiasi 0 (kontrol), 25, 50, dan
100 Gy.

Sebagai pembanding dilakukan pula pengukuran
kandungan ragi dengan cara menghitung jumlah sel secara
mikroskopis menggunakan bilik hitung tipe "Improved
Neubauer". Pengamatan dilakukan terhadap jumlah sel yang
terdapat dalam bidang pandang preparat mikroskopik pada
5 blok representatif hemositometer untuk setiap kultur cair.
Jumlah sel per inl suspensi dihitung dengan rumus "Karl
Hecht" (Anonymus, 1972).

Penentuan penyerapan glukosa isolat khainir
berdasarkan Nelson Somogyi, yaitu dengan menentukan
kadar glukosa standar pada konsentrasi 10, 50, 100, 200,
300, 400, hingga 700 \ig per ml. Ke dalam 0,1 ml larutan
glukosa dan suspensi ragi yang diuji ditambahkan 1.0
larutan Cu-Nelson alkali, dipanaskan dalatn pengangas air
mendidih selama 20 menit. Secara serentak didinginkan
dalain es, dan ke dalam masing-masing tabung ditainbahkan
1,0 ml reagen wama arsenomolibdat serta dikocok selang 5
menit. Setelah 1 jam ditentukan rapat optik pada panjang
gelombang 620 inm. Pengamatan dilakukan pada 1, 5, 24,
dan 29 jam setelah inkubasi (Rosmiarti, dkk, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh iradiasi neutron cepat terhadap
pertumbuhan dilakukan derigan menentukan nilai rapat
optik berdasarkan kekeruhan suspensi ragi. Metode
turbidimetri merupakan penghitungan kerapatan suatu

materi (sel) dalam larutan. Kualitas cahaya yang dilalukan
identik dengan kerapatan materi (sel) yang berada dalam
larutan tersebut (Suriawiria, 1990). Pengamatan
pertumbuhan dilakukan pada semua isolat hasil seleksi dan
kontrol (Tabel 1, 2, 3, 4 dan 5).

Sebagai pembanding, dilakukan pula penghitungan
jumlah sel dengan bilik hitung hemositometer.
Penghitungaii dilakukan pada isolat ragi teinpe karena lebih
mudah mengamati bentuk sel dari jenis ini (Tabel 4).

Pembentukan glukosa disajikan pada Tabel 6.
Kadar pembentukan seperti halnya glukosa pada ragi tape
kontrol dan yang diiradiasi mempunyai kesamaan, pada
khamir S. cerevisiae strain A3 seperti pada penelitian
sebelumnya (Rosmiarti, dkk., 1995).

Hasil pengamatan secara keseluruhan ketiga jenis
khamir menunjukkan variasi waktu untuk setiap phase
pertumbuhan, baik antara perlakuan iradiasi dengan kontrol,
maupun antara isolat pada setiap perlakuan. Hal ini
memberikan gambaran perbedaan respon setiap isolat
terhadap dosis iradiasi yang diberikan. Hasil identifikasi
spesies khamir (Lodder, 1970), ragi tape, ragi tempe, dan
ragi oncom lokal berturut-turut termasuk Saccharomyces
cerevisiae, Endomycopsis mali, dan S. elongisporus. Hasil
diisolasi 2 isolat setiap perlakuan iradiasi dari ketiga jenis
ragi.

Secarakeseluruhan ragi tapekontrol menunjukkan
nilai rapat optik lebih rendah hingga jam ke 3. Pada khamir
perlakuan radiasi nilai rapat optik lebih tinggi, kecuali pada
dosis 25 Gy isolat ke 2 yang menunjukkan fase adaptasi
lebih lama (hingga jam ke-4). Pada isolat 1 dan 2 dari dosis
iradiasi 50 Gy nilai rapat optik meningkat dengan cepat
niulai jam pertama, sehingga pertumbuhan koloni ragi
melaju tanpa melalui fase adaptasi terlebih dahulu (Tabel 1
dan 2). Pada pengamatan setelah 24 jam terlihat bahwa
semua kelompok sudah lnengalami fase stasioner.
Sedangkan lamanya fase eksponensial bervariasi untuk
setiap spesies dan isolat yang diamati.

Pada ragi tempe, perlakuan iradiasi ternyata
menghambat pertuinbuhan sel khamir hingga jam ke-5,
ditunjukkan oleh lebih rendahnya nilai rapat optik dan lebih
diperpaiijangnya fase adaptasi dibandingkan dengan kontrol.
Hal ini diperjelas oleh penghitungan jumlah sel secara
mikroskopis (Tabel 3 dan 4). Pertumbuhan sel khamirpada
jam selanjutnya lebih tinggi pada isolat perlakuan iradiasi
dibandingkan kontrol, kecuali pada isolat 1 ragi tetnpe dosis
50 Gy.

Pada ragi oncotn perlakuan iradiasi dosis 50 dan
100 Gy menghambat pertumbuhan hingga awal fase
stasioner, sehingga fase eksponensial berlangsung lebih
laina. Sedangkan pada isolat 1 dosis rendah (25 Gy) ternyata
mempunyai karakter berbeda terhadap iradiasi, di mana
tanpa melalui fase adaptasi dan fase eksponensial yang
sangat singkat, sehingga fase stasioner telah tercapai pada
jam ke-5 setelah masa inkubasi (Tabel 5).

Pembentukan kadar gula ketiga jenis ragi
menunjang ciri spesies (Tabel 6). Pada penelitian ini
pembentukan glukosa diamati mulai perlakuan iradiasi dosis
rendah (5 Gy). Ragi tape petnbentukan gula pada dosis
rendah adalah paling tinggi. Peningkatan dosis
mengakibatkan perubahan pola pembentukan gula. Terlihat
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penyimpangan pola pembentiikan glukosa pada S. serevisiae
ragi tape, apabila dibandingkan dengan pola pembentukan
X cerevisisae A3 dari penelitian sebelumnya (Rosmiarty
dkk. 1995). Ragi tempe bersifat fermentasi negatif(Stanbury,
dan Whitaker, 1986). Sedang ragi oncom pada penelitian
ini .S'. elongispoms ternyata bersifat fermentasi kuat pada
kontrol telah berubah setelah diberi perlakuan radiasi yang
terendah hingga ke dosis tertinggi (5,25,50, dan 100 Gy).
Hasil penelitian pada peinbentukan giukosa telah diisolasi
6 isolat khamir dengan pola pembentukan glukosa yang
berbeda.

KESIMPULAN

1. Telah berhasil diisolasi 6 jenis isolat dari tiga niacam
khamir lokal iradiasi neutron cepat, yaitu dua isolat ragi
tape (S. cerevisiae), dua isolat ragi tempe (E. mali), dan
dua isolat ragi oncom (S. etongisporus).

2. Terjadi perubahan pola petnbentukaii glukosa setiap
isolat dari karakter fermentasi kuat menjadi fermentasi
letnali.
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Tabel l. Pengaruh iradiasi neutron cepat terhadap
pertumbuhan ragi tape isolat 1

Tabel 4. Pengaruh iradiasi neutron cepat terhadap
pertumbuhan ragi tempe isolat-2

Interva

WaKli

(Jam)

0
1
2
3
4
5

24
25
26
27

Tabel 2.

tl

i

Kontrol

100,0
99,8
99,4
118,4
143,6
164,5

190,2
191,4
192,7
195,5

Absorbansi

25 Gy

100,0
103,1
113,7
132,5
155,9
185,3

322,8
333,4
334,3
339,0

Rerata (%)

50 Gy

100,0
131,5
179,6
233,4
281,9
307,8

378,5
382,7
392,4
400,3

Pengaruh Iradiasi neutron cepat
pertumbuhan ragi tape isolat -2

Interval
Wakti
(Jam)

0
1
2
3
4
5

24
25
26
27

Tabel 3.

I

Kontrol

100,0
95,6
105,5
122,8
144,6
171,8

308,6
308,9
310,1
314,4

Absorbansi

25 Gy

100,0
73,4
67,3
82,3
122,8
175,6

260,9
265,6
266,0
270,5

Rerata (%)

50 Gy

100,0
142,2
222,4
287,7
330,0
344,8

353,7
354,7
358,4
264,6

Pengaruh iradiasi neutron cepat
pertumbuhan ragi tempe isolat-1

Interval

WoKll

(Jam)

0
1
2
3
4
5

24
25
26
27

I

Kontrol

100,0
113,2
152,3
175,3
230,0
278,2

453,4
466,9
462,1
452,4

Absorbansi

25 Gy

100,0
70,6
97,0
133,6
294,8
213,5

798,5
858,2
827,8
840,8

Rerata (%)

50 Gy

100,0
94,8
105,6
113,7
103,6
144,6

179,1
179,2
180,4
169,4

100 Gy

100,0
101,8
121,1
141,7
163,2
185,2

236,7
238,3
241,7
246,4

terhadap

100 Gy

100,0
110,3
135,2 '
178,9
269,7
282,3

409,5
401,5
401,9
369,0

terhadap

100 Gy

100,0
80,7
97,4
109,2
125,1
153,7

851,1
847,4 .
859,2
860,3

Interval
Waktu
(Jam)

0
1
2
3
4
5

24
25

27

Absorbansi
Rerata

Kontrol

100,0
111,3
165,7
166,0
385,1
434,8

810,0
812,0

670^6

100 Gy

100,0
107,0
107,4
121,9
146,6
149,4

773,1
775,6

790^8

Jumlah isel per ml
(X 1000) Rerata

Kontrol

100,0
90,1
165,2
199,6
188,0
143,7

297,4
377,0

257,3

Tabel 5. Pengaruh iradiasi neutron cepat
pertumbuhan ragi oncom isolat-1 dan

Interval
Waktu
(Jam)

ISOLAT-1
0
1
2
3
4
5

24
25
26
27

rcni AT-2
0
1
1

2
•x
J

4
5

24
25
26
27

Kontrol

100,0
107,0
138,2
190,4
224,1
240,5

1 /" O C

268,5
266,4
189,6
267,5

100,0
110 51 JL yJ^tJ

157,3
715 1
Zi 1 Jy X

253,2
276,6

133,6
328,3
327,4
324,6

Absorbansi

25 Gy

100,0
148,0
241,2
319,5
377,9
410,4

A A I 1

441,2
435,4
433,7
435,4

-
-

-
-
-

i Rerata (%

50 Gy

100,0
110,4
134,2
153,8
193,0
225,5

383,7
372,0
376,9
372,0

100,0
108 9
124,8
141,9
135,5

-

142,0
162,7
161,1
163,0

100 Gy

100,0
57,9

205,6
230,8
257,9
230,8

469,1
289,7

342,0

terhadap
isolat-2

)

100 Gy

100,0
169,5
245,6
302,7
356,5
372,8

381,8
379,3
382,6
386,0

100,0
134 1 'X «-* • ^ X

205,1
251 7X i — ' X y I

281,3
293,1

304,3
303,4
300,8
302,8
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Tabel 6. Pengaruh iradiasi neutron cepat terhadap penyerapan glukosa
dan ragi tape, ragi tempe, dan ragi oncoin

Interval
Waktu

(Jain)

RAGITAPE
0
1
5

24
29

RAGI TEMPE
0
1
5
24
29

RAGI ONCOM
0
1
5

24
29

Kontrol

100,0
116,1
98,8
59,0
46,6

100,0
112,6
124,8
94,3
146,2

100,0
118,8
81,8
46,8
71,6

Absorbansi Rerata

5Gy

100,0
119,2
95,0
50,2
42,6

100,0
110,9
107,4
94,3
156,3

100,0
111,8
70,6
194,7
165,3

25 Gy

100,0
124,2
108,3
144,7
133,5

100,0
106,9.
134,0
99,5
143,2

100,0
122,7
95,1.
196,5
178,6

(%)

50 Gy

100,0
109,7
85,2
106,1
65,4

100,0
97,8
105,2
114,8
140,6

100,0
126,2
82,8

215,0
196,5

100 Gy

100,0
142,1
113,0
128,5
108,8

100,0
122,2
118,3
98,2
124,8

100,0
126,2
87,4

200,3
159,4

DISKUSI

SUHARYONO

Dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan
strain baru dengan cara menggunakan teknologi radiasi
neutron cepat, tentu saja hasilnya bersifat radioaktif.
1. Bagaimana mengatasi masalah tersebut ?
2. Parameter yang akan di amati laju pertumbuhan

produktifitas, protein, dan penyelupan glukosa, lalu
bagaimana caranya mengetahui agar supaya strain baru
tersebut tidak akan berbahaya terhadap timbulnya hal-
hal yang negatif contoh karsiganella dll ?

ROMIARTI A. WAHID

1. Radiasi dilakukan dengan netron cepat dari fasilitas
iradiasi untuk bijian dan materi biologi (USIF) dengan
dosis yang rendah apabila dibandingkan dengan dosis
yang dipakai untuk penelitian penulis non biologi ?

2. Strain baru yang dihasilkan tidak berbahaya, karena
radiasi netron cepat pada ragi atau materi biologi lainnya
menggunakan dosis rendah atau fasilitas radiasi materi
biologi khusus yang sudah dirancang IAEA

MARIA LINA

Dari 6 isolat khamir yang didapat dari ragi yang
diiradiasi untuk mendapatkan strain mutan/penelitian efek
zat karsinogen terhadap sel/jaringan, kriteria apakah yang
dipakai ?

ROSMIARTI A. WAHID

Kriteria yag dipergunakan adalah tingkat kepekaan
terhadap zatyang diuji. Penelitian ini masih berlanjut, akan
dipelajari metobalisme zat beracun tertentu pada strain/
mutan yang dihasilkan.
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STUDI KOMPARASI TRANSFER NITROGEN PADA LEGUMINOSA HIDUP
DAN MATI DENGAN TEKNIK PELABELAN y5N

Didik Wisiiu Widjajanto

Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak,
Fakultas Peternakan UNDIP

ID0000170

ABSTRAK

STUDIKOMPARASITRANSFER NITROGEN PADA LEGUMINOSA HIDUP DAN MATIDENGAN
TEKNIK PELABELAN " N. Fenetitian tenfang transfer N oleh tanaman leguminosa hidup dan mati ke non-
leguminosa telah dilakukan dengan menggunakan teknik pelabelan ls N. Clover merah (Trifolium prasente cv Astra)
dikecambahkan selama 38 hari. Kecambah kemudian dipindahkan ke dalam pot penelitian (diameter 12,5 cm), berisi
500 g tanah segar. Sebanyak 300 tng benih rumput Ilalian rye (Loiium multiflorum cv Tribune) ditanam secara campuran
dengan leguminosa dan ditanam secara monokultur. Dua puluh delapan (28) hari setelah pemindahan clover merah, satu
helai daun dibalut dengan kertas tissue, kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik dan sebanyak 1 ml 30 niM
(NH4)2SO4 (99 atom% UN) diinjeksikan kedalamnya. Plastik kemudian disegel. Kondisi ini kemudian dibiarkan selama
1 tninggu. Perlakuan ini diulang sampai 3 kali. Dua puluh satu (21) hari setelah pelabelan terakhir tanaman dipanen
dan dianalisis. Parameter yang diamati terdiri dari batang dan akar leguminosa dan rumput (berat kering, N total, dan
" N), dan tanah (NOj'-N, " NO3-N, NH/-N," NH^-N,N biomass, " N biomass). Rancangan acak Iengkap digunakan
untuk mendesain penelitian. Perlakuan terdiri dari rumput monokultur (kontrol), rumput + clover merah hidup, rumput
+ clover merah mati. Data diolah dengan analisis sidik ragam, sedangkan perbedaan antar perlakuan dilakukan secara
bertahap dengan uji T. Penelitian menunjukkan terdapat transfer N oleh clover merah ke rumput tye Italia. Kandungan
N batang yang ditransfer Clover merah mati lebih tinggi daripada yang ditransfer oleh Clover merah hidup, dan
sebaliknya untuk kandungan N pada akar.
Kala kunci: Leguminosa, Pelabelan '5 N, Transfer Nilrogen

ABSTRACT

The experiment was done in order to evaluate the N transfer frotn the intact and decapitated legumes by using
the 1S N labeling technique. Seven days after final labeling the above ground biomass from labeled legume species was
removed and the remaining stalks capped to prevent regrowth. Twenty days after final labeling (Fourteen days after
capping) the all treatments were sampled and analyzed. The decapitated legumes appeared to transfer rnore percentage
N than the intact legumes. Although both decapitated and intact legumes transferred, the transfer of N did not incur a
dry matter and N yield benefit.
Key word: Intact and decapitated legumes, " N labeiing technique, N iransfer

PENDAHULUAN

Dekomposisi bahan organik seperti bintil dan
jaringan akar tanaman merupakan faktor penting dalam
penyediaan N tanah. Penambahan bahan organik,
pemotongan batang tanaman atau defoliasi dalam rangka
memperbaiki status nitrogen tanah telah dipraktekan
bertahun-tahun. Beberapa faktor seperti kualitas subtrat,
suhu, kadar lengas, dan aerasi berpengaruh terhadap
pelepasan nitrogen dari bahan organik (Paul, 1984; Haynes,
1986). Constantinides, et al., (1994) menyatakan bahwa
pelepasan nitrogen dari bahan organik dipengaruhi oleh
komposisi kimia seperti nitrogen, lignin dan polyphenol
terlarut. Lignin dan polyphenol dikenal mampu menghambat
pertumbuhan mikrobia tanah, selanjutnya peristiwa ini
mempengaruhi laju pelepasan nutrisi.

Pelepasan nitrogen baik karena penambahan bahan
organik atau pembusukan bintil dan jaringan akar tanaman
telah diteliti bertahun-tahun (Simpson, et al, 1965; Ta, et

ai, 1987;Franzluebbers,efa/., 1993;Constantinides,e?a/.,
1994). Siinpson, et al., (1965) melaporkan bahwa
pemotongan batang pada tanaman cloverputih dan lucerne
mempengaruhi pelepasan nitrogen, nainun demikian
peristiwa ini hanya terjadi pada jangka waktu yang pendek.
Selanjutnya dilaporkan bahwa pada pemanenan pertama
pemindahan nitrogen oleh leguminosa yang telah mati lebih
tinggi daripada yang dipindahkan oleh leguminosa hidup.
Sedangkan pada pemanenan kedua pemindahan nitrogen
oleh tanaman leguminosa tnati menurun dengan cepat,
sebaliknya pemindahan nitrogen oleh leguminosa hidup
meningkat. Perontokan bintil akar dan kematian jaringan
akar tanaman distimulasi oleh defoliasi.

Simpson, et al, (1965) dan Ta, et al, (1987)
raelaporkan bahwa frekuensi defoliasi meningkatkan
pemindahan nitrogen dari tanaman leguminosa ke non-
leguminosa. Ta, etai, (1987) mencatatbahwadekomposisi
bintil dan jaringan akar alfalfa yang telah mati memberikan
kontribusi nitrogen ke rumput timothy. Selanjutnya
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dilaporkan bahwa kandungan nitrogen total dari rumput
pada pemotongan ketiga alfalfa lebih tinggi daripada
pemotongan sebelumnya dan berikutnya. Peristiwa ini
muncul dikarenakan peningkatan nitrogen tanah tersedia
dari dekomposisi bintil dan jaringan akar.

Penelitianbertujuan untuk mengevaluasi pengaruh
pemotongan legiuninosa terhadap pemindahan nitrogen
oleh leguminosa, Clover merah dan pea, ke rumput rye.
Teknik pelabelan 1S N digunakan untuk mendeteksi
pemindahan nitrogen tersebut.

Pemindahan nitrogen dilakukan baik oleh tanaman
leguminosa mati tnaupun hidup. Pada awalnya pemindahan
nitrogen oleh leguminosa mati akan lebih tinggi daripada
leguminosa hidup, namun kondisi ini akan berbalik pada
pengamatan yang lebih panjang.

Telah banyak informasi bahwa penggunaan
leguminosa pada tanaman campuran tidak selalu mampu
memperbaiki status nitrogen tanah, namun demikian
leguminosakadang-kadang menekanketersediaan nitrogen
tanah. Hal ini mungkin terjadi jika leguininosa berperan
sebagai kompetitor yaiig kuat terhadap kebutuhan nitrogen
tanah atau jika penambahan bahan organik justru
meningkatkan laju immobilisasi.

Berdasarkan pada alasan tersebut banyak peneliti
masih mencoba untuk mencapai hasil yang optimal dari
penggunaan leguminosa di dalam memperbaiki status
nitrogen tanali, seperti defoliasi dan pemotongan batang
tanaman. Dilaporkan bahwa hal ini mengakibatkan
peningkatan status nitrogen tanah melalui pelapukan bintil
dan jaringan akar yang telah mati.

Simpson, et al., (1965) mengevaluasi pengaruh
frekuensi defoliasi dan pembunuhan tanaman beberapa
leguminosa seperti Clover putih dan Lucerne terhadap
peinindahan nitrogen dari beberapa leguminosa di Australia.

repens L., dan Clover subterranean L., ditanam campur
dengan rumput Dactylis ghmerata L., Cockfoot var:
Brigroles. Pertanaman campuran tersebut ditanam pada 100
g tanah yang dicampur dengan 2,6 g CaCOr Sebagai kontrol
ditanam rumput secara monokultur. Larutan standard tanpa
nitrogen ditambah pada setiap pot sebanyak tiga kali dengan
jumlah yang sama.

Sebanyak 134 mg (NH4)2SO4 ditambahkan selama
perkecambahan rumput sampai mencapai establish sebelum
dilakukan penananian leguminosa. Ruinput didefoliasi setiap
8 minggii. sedangkan leguminosa didefoliasi pada ininggu
ke2,4, dan8.

Simpson, et al., (1965) melaporkan bahwa
pemindahan nitrogen dipengaruhi oleh frekuensi defoliasi
dan species Ieguminosa. Selanjutnya dilaporkan bahwa
seiring dengan peningkatan frekuensi defoliasi pemindahan
nitrogen pada tanaman campuran Clover subterranean-
rumput dan Z,«cer«e-riunput menurun. Sebaliknya
pemindahan nitrogen oleh Clover putih hanya terjadi pada
defoliasi 2 mingguan. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan
penyimpanan energi pada leguminosa.

Dilaporkan bahwa frekuensi defoliasi yang sering,
tanaman membutuhkan energi yang leblH banyak untuk
mendorong pertumbuhan kembali daripada untuk
memindahkan nitrogen. Kompetisi antara leguminosa

dengan rumput juga dipengaruhi oleh laju pemindahan
nitrogen. Clover subterraman dan Lucerne berkompetisi
dengan nimput lebih lemahdaripada kompetisi antara Clover
putih dengan rumput. Simpson, etal., (1965)jugamencatat
bahwa pembunuhan leguminosa berpengaruh terhadap
pemindahan nitrogen oleh leguminosa pada rumput. Pada
pemotongan pertama pemindahan nitrogen oleh Clover
putih dan Lucerne mati lebih tinggi daripada nitrogen
yang dipindahkan oleh Clover putih dan Lucerne hidup.
Namun demikian pada pemotongan kedua nitrogen yang
dipindahan oleh leguminosa mati menurun dengan tajam,
dan sebaliknya pemindahan nitrogen oleh leguminosa hidup
meningkat.

Kim, etal., (1993) menemukan bahwa laju fiksasi
N2 dan suplai C menurun sampai 10 hari setelah pemotongan
batang leguminosa, kemudian meningkat setelah 24 hari.
Dilaporkan bahwa sekitar 80% dari /5N akar ditemukan di
batang. Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi C dan N
mungkin digunakan untuk pertumbuhan ketnbali daripada
hilang. Goodman (1988), disisi lain, meinpelajari
pemindahan nitrogen oleh Clover ke rumput rye pada
padang di dataran rendah dan tinggi. dilaporkan bahwa
produksi hijauan dan kandungan N rumput pada pertanaman
campuran Clover-rumput lebih tinggi daripada pada
pertanaman rumput monokultur.

MATERI DAN METODA

Prosedure Penelitian. Penelitian dilaksanakan di
rumah kaca dari bulan Maret - Juni 1995. Suhu udara di
dalam rumah kaca berkisar antara 11,5°C - 31,5°C. Clover
merali (Trifolium prasente cvAstra) dikecambahkan selama
38 hari. Kecambah dipindahkan ke dalam pot penelitian
(diameter 12,5 cm), berisi 500 g tanah segar (lolos saring 5
mm). Sebanyak 300 mg benih rumput Italian rye (Lolium
multiflorum cv Thbune) ditanam secara campuran dengan
leguminosa dan ditanam secara monokultur.

Penelitian diaturdengan tujuan untuk mengevaluasi
pengaruh Clover merah mati dan hidup terhadap pemindahan
nitrogen dengan menggunakan teknik pelabelan "N. Tiga
perlakuan terdiri atas rumput monokultur, rumput + Clover
merah hidup, dan rumput + Clover merah mati berturut-
turut lima dan enain ulangan dilakukan pada sistem
monokultur dan campuran.

Dua puluh delapan (28) hari setelah pemindahan
clover merah, satu helai daun dibalut dengan kertas tissue,
kemudian dimasukan ke dalam kantong plastik dan sebanyak
1 ml 30 mM (NH4)2SO, (99 atom% WN) diinjeksikan
kedalamnya. Plastik kemudian disegel. Kondisi ini kemudian
dibiarkan selama 1 minggu. Perlakuan ini diulang sampai 3
kali. Dua puluh satu (21) hari setelah pelabelan terakhir
tanaman dipanen dan dianalisis.

Enam pot pada setiap pertanaman campuran
leguminosa/rumput dipanen dan diambil sampelnya untuk
dianalisis, dengan perincian sebagai berikut:
• Leguminosa :

batang dan akar (berat kering, N total, dan " N)
• Rumput:

batang dan akar (berat kering, N total, dan " N)
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• Tanah
(NO3--N, " NO/-N, NH/-N, " NH/-N, N biomass, " N
biomass)

Pada perlakuan peinotongan leguminosa batang
dipotong dan dimatikan dengan jalan menutup permukaan
batang yang tertinggal supaya tidak terjadi regrowth.
Bersainaan dengan itu, rumput baik pada pertanainan
monokulturdan campurandengan leguminosajuga dipotong
dengan ketinggi sekitar 2 cm dari pennukaan tanah. Empat
belas hari kemudian seinua tanaman dipanen.

Kalkulasi N yang dipindahkan dari Leguminosa.
N yang dipindahkan dari leguminosa dikalkulasi dengan
meodifikasi rumus N^menjadi:

, (mg) = x kandungan N (mg)

N^ : N yang dipindahkan dari leguminosa
drc : kandungan " N rumput pada pertanaman campuran
d^ : kandungan " N nimput pada pertanainan monokultur
d ,̂ : kandungan " N pada akar leguminosa

Analisis Statistik. Penelitian dirancang dengan
mengunakan rancangan acak lengkap. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan sidik ragam, selanjutnya
perbedaan antar perlakuan diuji secara bertahap dengan
menggunakan uji T.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh Perlakuan tcrhadap Produksi Bahan
Kering dan Rasio Batang : Akar. Produksi bahan kering
rumput pada pertananian campuran dengan Ieguminosa
yang dimatikan lebih tinggi daripada dengan leguminosa
yang hidup. Walaupun perbedaan tersebut tidak nyata
berbeda (P>0,05). Rasio batang : akar monokultur lebih
rendah (P<0,01) dibandingkan pada pertanaman campuran.
Secara detail tersaji pada Tabel 1.

PengaruhPerlakuanterhadapKonsentrasiNO}~
-N," NO,--N, NH/-N," NH4

+-N, N Biomass," N Biomass.
Konsentrasi NO3-N tanah tidak terdeteksi pada pertanaman
monokultur, dan campuran. Konsentrasi NH,+-N tanah pada
pertanaman monokultur tidak berbeda nyata (P>0,05)
dibandingkan dengan pada pertanaman campuran.
Kandungan " NO3-N dan "NH/-N pada rumput monokultur
tidak nyata berbeda (P>0,05) dibandingkan pada ruinput
dalam pertanaman campuran.

Namun data menunjukkan bahwa kandungan
15 NO3-N dan '5NH4

+-N rumput pada pertanaman campuran
dengan leguminosa yang dimatikan lebih tinggi daripada
dengan leguminosa yang dibiarkan hidup. Biomas ;5N pada
pertanaman monokultur nyata lebih rendah (P<0,05) daripada
pada pertanaman campuran baik dengan leguminosa mati
maupun hidup. Biomas N tanah pada pertanaman monokultur
nyata lebih tinggi (P<0,01) daripada pada pertanaman
campuran. Data secara rinci tersaji pada Tabel 2.

Pengamh Perlakuan terhadap N Total N dan
Kandungan Atom% '• N Pada Tanaman. Kandungan N

total pada batang dan akar rumput pada monokultur sangat
nyata lebih tinggi (P<0,01) dibandingkan dengan pertanaman
campuran baik pada leguminosa hidup maupun mati. Disisi
lain atom% IS N pada batang dan akar rumput pada
monokultur sangat nyata berpengaruh (P<0,01)
dibandingkan pada pertanaman campuran leguminosa hidup
dan mati. Secara rinci data terlihat pada Tabel 3.

Clover merah hidup berturut-turut mampu
mentransfer N sebesar 13,3% dan 30,2% pada batang dan
akar rumput. Nilai ini tidak berbeda nyata (P>0,05)
dibandingkan dengan N yang ditransfer oleh Clover merah
yang dimatikan. Sebesar 17,0% dan 27,3%Nberturut-turut
ditransfer oleh Clover merah hidup ke batang dan akar
ramput. Sejumlah384mgNpof' (0,3 kgNha ' )dan 1.496
mg N pot' (1,2 kg N ha') masing-masing ditransfer oleh
leguminosa hidup ke batang dan akar rumput.

SedangkanClovermerahmati601 mgNpot'1 (0,5
kg N ha1) dan 1.260 mg N pot1 (1,0 kg N ha1) ditransfer ke
batang dan akar rumput. Data N yang dipindahkan oleh
Clover merah ke rumput pada pertanaman campuran tersaji
padaTabeU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlakuan terhadap Produksi Bahan
Kering. Data yang terangkum pada Tabel 1 menunjukkan
bahwa kompetisi antar species tanaman pada pertanaman
campuran lebih dominan daripada kemungkinan N yang
ditransfer oleh tanaman leguminosa pada rumput. Pada
pertanaman monokultur, dalain mengabsorbsi N tanah akar
rumput mempunyai keseinpatan yang lebih baik
dibandingkan pada pertanaman campuran. Hal ini didukung
oleh kenyataan bahwa pertumbuhan leguminosa pada
pertanainan campuran dengan rumput tidak selalu
memperbaiki status N tanah, bahkan pada kondisi tertentu
leguminosa menurunkan ketersediaan N tanah melalui
kompetisi dengan tanaman partner. Hasil ini bersesuai
pendapat dengan Pezo, et al, (1990) bahwa leguminosa
mampu meningkatkan status N tanah dan mentransfernya
ke tanaman partner, Namun demikian persyaratan
kebutuhan nutrisi juga meningkat seiring dengan
peningkatan umur tanainan. Hal ini yang menyebabkan
kompetisi antara leguminosa dan rumput meningkat dan
transfer N menurun.

Produksi bahan kering rumput pada pertanaman
campuran dengan Clover merah hidup lebih rendah
dibandingkan dengan produksi yang sama pada pertanaman
campuran leguminosa yang dimatikan. Namun demikian
angka tersebut secara statistik tidak berbeda nyata (P>0,05).
Hal ini menunjukkan bahwa N transfer pada leguminosa
yang dimatikan ke rumput lebih tinggi daripada yang
ditransfer oleli Ieguminosa hidup. Kemungkinan ini diduga
karena bintil akar dan jaringan akar tanaman dari clover
yang dimatikan telah terdekomposisi dan termineralisasi,
hal ini yang diduga mampu meningkatkan status N tanah.

Interprestasi ini tepat dengan data yang ditunjukkan
oleh bahan anorganik dan N biomass. N anorganik tanah
pada perlakuan pertanaman dengan leguminosa yang
dimatikan lebih tinggi daripada leguminosa yang hidup,
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sedangkah N bioniass sebaliknya. Kesimpulan ini sesuai
dehgan Simpson (1965), Ta, et al., (1987), Kiiti, et at.,
(1993). Simpson (1965) ineiiemukaii bahwa leguminosa
yarig dimatikan mampu meningkatkah transfef N dari
legiiminosa ke nbn-lfegiuhinosa. Selanjutnya dilaporkan
bahwa transfer N yang dilakukan oleh Clover putih dan
Lucerne yang dimatikan lebih tinggi daripada yang ditransfer
oleh kedua leguminosa tersebut dalam kondisi hidup. Hal
ini dikarenakan pemotongan batang menyebabkan kematian
bintil dan jaringan akar. Peristiwa ini yang menyebabkan
peningkatan N anorganik melalui mineralisasi (Simpson,
1965, Ta, et al, 1987). Simpson (1965), sebaliknya,
melaporkan bahwa N yang ditransfer oleh leguminosa mati
menurun saat masa inkubasi ditingkatkan.

Disisi lain, terdapat kemungkinan bahwasuplai C
dari hasil fotosintesis pada perlakuan leguminosa yang
dimatikan menurun. Pendapat ini sesuai dengan Kim, etai,
(1993) yang menemukan bahwa suplai energi mempengaruhi
metabolisme bintil akar dan laju fiksasi nitrogen. Ta, et al.,
(1987) selanjutnya inenambahkan bahwa defoliasi
menstimulasi perontokan bintil akar dan kematian jaringan
akar tanaman, yang kemudian termineralisasi dan
mengakibatkanpeningkatanstatusNtanah.Namundemikian
Simpson (1965) melaporkan bahwa transfer N oleh Clover
subterranean dan Lucerne menurun seiring dengan
peningkatan frekuensi defoliasi.

Pengaruh Perlakuan terhadap N Total dan
Kandungan Atom% " N Pada Tanaman. Kandungan N
total dan atom% " N (Tabel 3) mengindikasikan bahwa
kompetisi lebih dominan dari pengaruh transfer nitrogen
dari leguminosa ke rumput. Perbedaan N total rumput pada
monokultur lebih besar daripada N total pada rumput pada
pertanaman campuran mengindikasikan bahwa kompetisi
terjadi antara leguminosa dan rumput pada pertanaman
cainpuran. Naumun demikian transfer nitrogen juga terjadi
pada pertanaman campuran. Fenomena diperlihatkan bahwa
kandungan atom% / 5 N pada rumput monokultur lebih
rendah dibandingkan pada pertanaman campuran.

Hal ini sangat kuat mendukung indikasi bahwa N
ditransfer oleh leguminosa ke rumput. Jumlah N yang
ditransfer oleh leguminosa mati lebih rendah dari N yang
ditransfer oleh leguminosa hidup. Hal ini sesuai dengan
pendapat Simpson (1965) yang melaporkan bahwa N telah
ditransfer oleh beberapa leguminosa seperti Clover
subterranean, Clover putih, dan Lucerne ke rumput rye.
Hasil ini juga sesuai dengan Ledgard, et al., (1985) dan
Giller, et ai, (1991) yang melaporkan bahwa leguminosa
mampu mentransfer N ke non-leguminosa. Disisi lain,
Goodman (1988) meneinukan bahwa kandungan N rumput
pada pertanaman monokultur lebih rendah daripada
kandungan N ruinput pada pertanaman carapuran dengan
leguminosa.

Pengaruh Perlakuan terhadap Transfer N oleh
Leguminosa. Kandungan N dan atom% " N (Tabel 3)
lnenunjukkan bahwa N telah ditransfer baik bleh leguminosa
hidup niaupun mati. N transfer yang dilakukan oleh
leguminosa hidup dan mati secara statistik tidak berbeda
nyata (Tabel 4).

Gambaran ini terjadi dikarenakan disamping N
telah ditransfer oleh kedua leguminosa hidup dan mati,

namun kompetisi juga terjadi antara tanaman leguminosa
dan rumput. Pada kbndisi yang sarigat terbatas (diameter pot
: 12,5 mm) mengakibatkan kompetisi N dan transfer N
terjadi secara simultan; Kemuiigkinan irii didukung oleh
data= i dari; produksi bahan kering dan kandungan N.
Kesimpulan ini sesuai dengan Ledgard, etal., (1985) yang
melaporkan bahwa pada penelitian pot, N telah ditransfer
oleh leguininosa ke non-leguminosa, sedang pada penelitian
lapang tidak ada bukti adanya transfer N. Hasil ini didukung
oleh Goodman (1988) yang melaporkan bahwa produksi
hijauan daii kandungan N rumput pada pertanaman campuran
Clover-rumput lebih tinggi daripada pada pertanainan rumput
monokultur. Didugabahwa N transferberasal dari turnover
bahan organik makro.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa N ditransfer
oleh leguminosa Clover merah ke rumput rye Italian selatna
periode pertumbuhan. Leguininosa mati pada pertanaman
campuran terbukti mampu mentransfer N, hal ini
memungkinkan N tanah tersedia meningkat melalui
mineralisasi.
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Tabel 1. Penganih perlakuan terhadap produksi bahan kering dan rasio batang dan
akar rumput pada sistem monokultur dan campuran (21 hari setelah
labelling terakhir)

Perlakuan

Rumput
monokultur

Cainpuran Clover
hidup-rumput

n = 6

Campuran Clover
mati-rumput

n = 6

Batang
mg pof'

592.3"
34.9

316.6"
32.7

358.4"
68.4

Akar
mg pot'

1369.8"'
121.5

534.8"
108.0

544.5"
74.0

Batang + akar
mg pof'

1962.0""
137.9

851.4"
115.7

902.9"
133.0

ratio batang:
akar

0.3"'
0.1

0.6"
0.1

0.7"
0.1

Angka tercetak miring adalah standard deviasi. Superskrip yang berbeda
menunjiikkan perbedaan sangat nyata (PO.05), * (P<0,01)
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Tabel 2. PengaruhPerlakuanterhadapKonsentrasiNO3-N, " NO3-N, NH/-N, sNH/-N, Nbiomass,
" N biomass (21 hari setelah labelling terakhir)

Perlakuan

Rumput
monokultur

n = 5

Campuran Clover
hidup-nimput

11 = 6

Campuran Clover
lnati-nmiput

n = 6

NO3--N
(Hg g"1 soil)

X

X

X

15N

NO3-N

0.446"
0.07

0.425"
0.05

0.452"
0.09

NH/-N
(Hg g1 soil)

1.03"
0.8

1.0"
0.8

1.29"
0.8

I5N

. NH4
+-N

0.460"
0.05

0.495"
0.09

0.595"
0.3

15N

biomass

0.374"
0.001

0.432"
0.03

0.40c

0.007

biomass N
(Hg g'soil)

31.6"
1.3

25.2"'
2.3

19.0c"
3.6

Angka tercetak miring adalah standard deviasi. Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan
sangatnyata (P<0.05), *(P<0,01)

Tabel 3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan N total dan atom% '5 N (21 hari setelah
labelling terakhir)

Perlakuan

Rumput
monokultur

n = 5

Campuran Clover
hidup-rumput

n = 6

Campuran Clover
mati-rumput

n = 6

N batang
mg pot'

5.5»
0.5

2.9"'
0.3

3.5C

0.4

Nakar
mg pot"'

9.9""
0.7

5.0"
1.1

4.8"
0.5

Ntotal
mg pot'

15.7""
1.2

7.9"
1.1

8.3"
0.8

Atom% " N
batang

0.376""
0.001

0.427"
0.05

0.449"
0.06

Atom%" N
akar

0.375a"
0.002

0.572"
0.03

0.543"
0.05

Pengaruh Perlakuan terhadap Transfer N oleh Clover Merah Angka tercetak miring adalah
standard deviasi. Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0.05), *
(P<0,01)
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Tabel 4. Pengaruh Perlakuan terhadap N yang ditransfer oleh clover pada pertanaman campuran
Clover merah hidup + rumput dan Clover merah mati + rumput (21 hari setelah labelling
terakhir)

Perlakuan

Campuran Clover
hidup-rumput

n = 6

Campuran Clover
mati-rumput

n = 6

•%totaIN
ditransfer

batang

13.3»
6.7

17.0"
12.0

akar

30.2"
9.8

27.3"
12.5

Total
(MJ

batang

384"
270

601"
422

N ditransfer
gNpor1)

akar

1496"
587

1260"
474

Total N i
(kglN

batang

0.3"
0.2

0.5"
0.3

ditransfer
I ha')

akar

1.2"
0.5

1.0"
0.4

Angka tercetak miring adalah standard deviasi

DISKUSI

SUKARDJI P.

Apakah penelitian transfer N itu diamati
sebelumnya tentang analisis N tanah dalam pot, dan
seandainya telah ada unsur (hara N) baik dari pupuk
kandang atau pupuk buatan, atau kandungan N dari tanah
itu sendiri ?

DIDIK W. WIDJAYANTO

Analisis tanah awal telah dilakukan, karena itu
adalah prosedur basal.

SUHARYONO

Apakah penelitian ini diharapkan untuk
mendapatkan kesuburan tanah atau mendapat efisiensi
penmpukan N. Mohon penjelasan ?

DIDIK W. WIDJAYANTO

Ya, Penelitian diharapkan mampu meinberikan
informasi seberapa besar N dapat ditransfer oleh legume ke
tanaman partner dalam pertanaman campuran.
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ABSTRAK

PEMANDULAN NGENGAT Helicoverpa armigera (HUBNER) (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE)
DENGAN MENGGUNAKAN RADIASI GAMMA. Pemandulan ngengat Helicoverpa armigera dengan
menggunakan radiasi sinar gamma dilaksanakan di Instalasi Fasilitas Iradiasi, Badan Tenaga Atom Nasional, Jakarta
dan Laboratorium Entomologi Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat Malang pada tahun 1991. Pemandulan
ngengat dilakukan dengan meradiasi serangga pada stadia pupa. Dosis radiasi 0 (tidak diradiasi), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
dan 15 krad. Perlakuan disusun dalam rancangan acak lengkap dengan tiga kali ulangan. Masing-masing dosis radiasi
dibuat variasi perkawinan (1) dua betina diradiasi dengan satu janlan tidak diradiasi, (2) dua betina tidak diradiasi
dengan satu jantan diradiasi, dan (3) dua betina diradiasi dengan satu jantan diradiasi. Hasil penelitian menunjukan
bahwa dosis submandul (LDJ0) untuk pupa jantan 0,94 krad dan pupa betina 7,02 krad. Dosis mandul (LD9J) pupa
jantan 10,85 krad dan pupa betina 14,35 krad. Penelitian lanjutan persaingan kawin antara serangga jantan diradiasi
dengan jantan tidak diradiasi perlu dilakukan.

ABSTRACT

STERILIZATION OF Helicoverpa armigera (HUBNER) MOTH (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE)
BY USING GAMMA RAYS RADIATION. This experiment was conducted at the Radiation Facility, National
Atomic Energy Agency, Jakarta and Entomology Laboratory of the Research Institute for Tobacco and Fibre Crops
Malang in 1991. Sterilization of moth by radiating insect on pupae stage. The dosage were 0 (unradiated), 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, and 15 krad. The treatments were arranged in complete randomized design with three replications. Each
treatments were made variation of copulation (1) two females radiated with a male unradtated (2) two females unradiated
with a male radiated, and (3) two females radiated with a male radiated. The results showed that sub sterile dosage
(LDJ0) for male was 0.94 krad and 7.02 krad for female. The sterile dosage (LD9J) for male was 10.85 krad and 14.35
krad for feinale. Research of the competition for copulation between the male radiated and unradiated is needed.

PENDAHULUAN

Helicoverpa annigera (Htibner) merupakan hama
yang bersifat polifagus. Ulatnya menyerang pada beberapa
komoditas pertanian penting antara lain kapas, tembakau,
jagung, tomat, kedelai, dankacang liijau (Kalshoven, 1981).
Pengendaliannya sampai saat ini masih mengandalkan
insektisida kimia sintetik (Wolfenbarger, 1987a; Kennedy
et al., 1987; Todd et ai, 1987; Tapaan et al., 1987).
Pengendalian dengan insektisida kimia telah menitnbulkan
resistensi ulat buah kapas terhadap insektisida kimia
(Wolfenbarger, 1987b), menimbulkan pencemaraii tehadap
produk pertanian dan lingkungan. Untuk itu perlu dicari
alternatif pengendalian hama yang ramah lingkungan,
antara lain dengan teknik serangga mandul. Prinsip teknik
serangga mandul pada dasarnya adalah melepas serangga
mandul untuk mengawini serangga-serangga fertil di alam.
Dari perkawinan tersebut diharapkan akan menghasilkan
telur-telur mandul, sehingga populasi serangga berikutnya
akan turun. Dengan melepas serangga inandul selang
tertentu di alam, maka lama kelamaan populasi serangga
di alam akan musnah. Teknik serangga mandul telah

berhasil digunakan untuk memusnahkan serangga
Calitroga hominivorax Cqrl. yang menimbulkan penyakit
pada ternak di Florida dan Curacao, terhadap hama uret
Melolonta spp., lalat buah (Dacus spp), lalat bawang
{Hylemya antigua Meig.) (Hatmosuwarno, 1969). Selain itu,
teknik serangga mandul telah berhasil digunakan untuk
inengendalikan lalat screw wonn (Cochliomya hominivorax)
di Meksiko dan Libia, lalat buah meditterranean (Ceratitis
capitata) di Kalifornia dan Meksiko, lalat melon (Dacus
cucurbitae) di Jepang dan Taiwan, ulat merah jambu
(Pectinophora gossypiella) di Kalifornia, lalat tsetse
(Glosina sp.) di Tasmania, Zimbabwe, dan Upper Volta,
berbagai jenis nyamuk di Florida, Afrika Timur, dan
Venezuela, boll weevil (Anthonomus grandis) di Amerika
Serikat Bagian Tenggara, lalat buah mexican (Ariastrepha
ludens) di Texas dan Meksiko, ulat jagung (Helicoverpct
zea) di Amerika Serikat, dan ulat tanduk tembakau
(Manduca sexta).

Keberhasilan teknik serangga mandul tersebut
perlu dikembangkan untuk hama H. armigera yang sampai
saat ini pengendaliannya sering mengalami kesulitan.
Teknik tersebut sebelum digunakan dan mencapai hasil yang
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baik, maka diperlukan berbagai. komponen penelitian.
Menurut Knipling (1979) komponen penelitian tersebut
adalah (1) pembiakan massal, (2) penentuan dosis steril,
(3) daya saing kawin dengan serangga di alam, (4)
ekonoinis, (5) evaluasi penurunan populasi serangga di
alam, dan (6) reinfestasi. Penelitian pembiakan massal H.
armigera telah dapat dilakukan, yaitu dengan pakan buatan
(Singh, 1985), untuk itu perlu penelitian lanjutan berapa
penentuan dosis mandul. Pemandulan ngengat sebaiknya
dilakukan dengan meradiasi serangga pada stadia pupa
(Soegiarto, 1970).

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dosis
sub mandul (LD50) dan mandul (LD95) ngengat H. annigera
dengan menggunakan radiasi sinar gamma.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di Instalasi Fasilitas
Iradiasi, Badan Tenaga Atom Nasional, Jakarta dan
Laboratorium Entoinologi Balai Penelitian Tembakau dan
Tanaman Serat Malang pada tahun 1991. Bahan ulat 50
ekor diperoleh dari pertanaman kapas dan diperbanyak di
laboratoium kemudian dipelihara di dalam tabung-tabung
plastik yang telah diisi pakan buatan (Singh, 1985). Ulat
dibiarkan dalam tabung sampai menjadi pupa. Pupa yang
diperoleh dibedakan antara jantan dan betina. Setelah pupa
menjadi ngengat kemudian dikawinkan dalam sangkar
perkawinan yang terbuat dari kassa: Ukuran sangkar 15 x
15 x 30 cm. Ngengat diberi pakan larutan madu dicampur
air dengan perbandingan 1 : 10. Selanjutnya ngengat
bertelur. Setelah telur menetas, ulat dipindahkan kedalam
tabung pemeliharaan yang diisi pakan buatan, dan dibiarkan
sampai menjadi pupa. Setelah pupa berumur 4 hari,
selanjutnya dipisahkan yang jantan dan betina.

Pupa hasil pemeliharaan yang akan diradiasi
dimasukkaii kedalam tabung plastik berukuran 100 ml yang
diberi alas kapas, 16 tabung untuk pupa betina, daii 8 tabung
untuk pupa jantan. Masing-masing tabung diisi 10 pupa.
Tabung yang diisi pupa dibawa ke Unit Gamina Sel untuk
diradiasi dengan sinar gamma cobalt 60 dengan variasi dosis
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 krad. Masing-masing dosis
terdiri atas dua tabung pupa betina dan satu tabung pupa
jantan. Pupa yang diradiasi dimasukan kedalam sangkar
peineliharaan.

Masing-masing variasi dosis radiasi disusun
pasangan perkawinan (1) dua betina diradiasi dengan satu
jantan tidak diradiasi, (2) dua betina tidak diradiasi dengan
satu jantan diradiasi, dan (3) dua betina diradiasi dengan
satu jantan diradiasi. Sebagai kontrol disusun perkawinan
betina tidak diradiasi dengan jantan tidak diradiasi.
Perlakuan disusun dalam rancangan acak lengkap, dan
masing-masing pasangan perkawinan diulang tiga kali.
Pupa yang tersisa hasil radiasi dibuang.

Parameter yang diainati adalah viabilitas pupa,
lama hidup ngengat, fekunditas, dan fertilitas dari masing
masing perlakuan dan pasangan perkawinan. Data dianalisis
dengan rancangan acak lengkap. Apabila terjadi perbedaan
nyata dilakukan uji banding Duncan Multiple Range .Test.
Untuk mengetahui dosis mandul digunakan analisis probit,

yaitu hubungan dosis radiasi (log) dengan responnya (probit)
(Hawlett dan Plackett, 1979). Selanjutnya dicari LD50 dan
LD95. LD^ adalahbesarnyadosis radiasi untuk mendapatkan
ngengatdapatbertelur, tetapi teluryang menetas mencapai
50%, sedangkan LD95 telur yang menetas 5%.

HASIL

Viabilitas Radiasi sinar gamma cobalt 60 pada
stadia pupa terhadap viabilitas pupa betina dan jantan
berpengaruh nyata (Tabel 1).

Pada pupa betina mulai dosis 1 krad sudah terjadi
perbedaan viabilitas pupa apabila dibandingkan dengan
kontrol. Pada perlakuan kontrol (tidak diradiasi) viabilitas
pupa mencapai 100%, sedang pada dosis radiasi 1 krad
viabilitas pupa 95%. Tetapi pada dosis 5 krad terjadi
peningkatan viabilitas pupa mencapai 100%, dan tidak
berbeda nyata dengan kontrol. Dosis 5 krad ini disebut
sebagai dosis stimulasi. Mulai dosis 7 krad terjadi penuruan
viabilitas pupa dan berbeda nyata dengan dosis stimulasi.

Pengaruh radiasi terhadap pupa jantan terlihat
tnulai dosis 5 krad. Pada dosis 5 krad viabilitas pupa 80%
dan berbeda nyata apabila dibandingkan dengan kontrol,
dosis 1, dan 3 krad. Berdasarkan viabilitas pupa, ternyata
pupa jantan lebih tahan terhadap radiasi, karena pada dosis
5 krad baru terjadi penurunan viabilitas pupa.

Hasil analisis regresi sederhana antara viabilitas
pupa dengan dosis radiasi menunjukkan hubungan linier
negatif. Semakin tinggi dosis radiasi maka viabilitas pupa
akan menurun. Untuk pupa betina menghasilkan persamaan
y = 105,37 - 3,25x (r = -0,89) dan y = 99,17 - l,29x (r = -
0,80) untuk pupa jantan.

Lama Hidup Ngengat. Radiasi sinar gamma
cobalt 60 pada stadia pupa terhadap lama hidup ngengat
betina dan jantan berpengaruli nyata (Tabel 2). Dosis radiasi
13 dan 15 krad ngengat yang terbentuk tidak normal,
sehingga lama hidupnya tidak dapat dianalisis.

Pada ngengat betina raulai dosis radiasi 9 krad
teijadi perbedaan lama hidup ngengat apabila dibandingkan
dengan kontrol. Pada perlakuan dosis radiasi 9 krad lama
hidup ngengat 10,7 hari, sedang pada kontrol 13,3 hari,
sedang pada ngengat jantan pada dosis radiasi 5 krad sudah
terlihat beibeda nyata apabila dibandingkan dengan kontrol.
Hal ini berarti bahwa radiasi pada pupa jantan lebih
berpengaruh apabila dibandingkan dengan pupa betina,
karena pada dosis radiasi 5 krad lama hidup ngengat sudah
berbeda nyata apabila dibandingkan dengan kontrol.

Hasil analisis regresi sederhana antara lama hidup
ngengatdengan dosis radiasi menunjukkan hubungan linier
negatif. Seinakin tinggi dosis radiasi maka akan
memperpendek lama hidup ngengat. Untuk ngengat betina
menghasilkan persamaan y = 11,63 - 0,2 lx (r = -0,88) dan
y = 12,77 - 0,25x (r = -0,88) untuk ngengat jantan.

Fekunditas. Radiasi sinar gamma cobalt 60 pada
stadia pupa terhadap fekunditas ngengat berpengaruh nyata
(Tabel 3).

Pada pasangan perkawinan dua betina radiasi
(2 $ R) dengan satu jantan tidak diradiasi (1 oTR) pada dosis
radiasi 11 krad baru terjadi perbedaan apabila dibandingkan
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dengan kontrol. Pada dosis 11 krad rata-rata fekunditas
ngengat 276,7 butir telur, sedang pada kontrol 1548 butir
telur. Pada pasangan 29TR dengan ltfOR dosis radiasi 3
krad sudah terjadi perbedaan fekunditas apabila
dibandingkan dengan kontrol. Pada dosis 3 krad fekunditas
ngengat 632,7 butir telur, sedang pada kontrol 1548 butir
telur. Pada pasangan 2 ¥ R dengan 1 d"R perbedaan fekunditas
terjadi pada dosis radiasi 9 krad. Dari ketiga variasi
perkawinan tersebut pengaruh radiasi lebih nampak terlihat
pada serangga jantan dari pada serangga betina.

Hasil analisis regresi sederhanaantara dosis radiasi
dengan fekunditas menunjukkan hubungan linier negatif.
Semakin tinggi dosis akaii menuruiikan fekunditas ngengat.
Untuk pasangan 29Rx ld"R nilai korelasinya (r) = -0,81,
pasangan 29TR x lo*R nilai r = -0,78, sedang pasangan
29R x lcfR nilai r = -0,96 (Gambar 1).

Fertilitas Telur. Radiasi sinar gamma cobalt 60
pada stadia pupa terhadap fertilitas telur berpengaruh nyata
(Tabel 4). Pada pasangan perkawinan dua betina radiasi
(2 9 R) dengan satu jantan tidak diradiasi (1 oTR) pada dosis
radiasi 7 krad terjadi perbedaan fertilitas telur apabila
dibanding dengan kontrol. Pada dosis radiasi 7 krad telur
menetas 17,8%, sedang pada kontrol 42,2%. Padapasangan
29TR dengan ld"R terjadi perbedaan fertilitas telur pada
dosis radiasi 7 krad, tetapi pada pasangan 2$R dengan
1 c?R pada dosis 3 krad.

Hasil analisis regresi sederhana antara dosis radiasi
dengan fertilitas telur menunjukkan hubungan linier negatif.
Semakin tinggi dosis radiasi akan menurankan fertilitas
telur. Untuk pasangan perkawinan 29R x 1 dTR nilai r nya
-0,79, dan pasangan 29R x ld"R r nya -0,75 (Gambar 2).

Dosis Mandul. Berdasarkan analisis probit
diperoleh LD50 dan LDg5 masing-masing pasangan
perkawinan (Tabel 5).

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa
perlakuan dosis radiasi terhadap pupa jantan lebih efektif
dibanding pupa betina. Pada pasangan perkawinan 2$TR
x lc?R dengan meradiasi pupajantan dosis 0,94 krad sudah
mengakibatkan telur menetas 50%, sedang untuk pasangan
29R x ld"TR dosisnya 7,02 krad dan 29R x ld"R dosisnya
1,88 krad. Halyang sama terjadi untukLD95. Pasangan 2$R
x 1 a"R LDg5 lebih rendah, yaitu 4,87 krad, tetapi tidak dapat
diaplikasikan karena di alam yang dijumpai adalah serangga
yang tidak iradiasi.

PEMBAHASAN

Viabilitas. Terjadinya penurunan viabilitas pupa
dengan semakin meningkatnya dosis radiasi sinar gamma
cobalt 60, disebabkan oleh gangguan metabolisme (Syarief,
1978). Gangguan metabolisme akan menyebabkan pupa
mati atau cacat. Cacat yang ditemukan adalah imago tidak
mampu keluar dari selubung pupa. Hasil yang sama juga
terjadi pada lalat Dacus dorsalis (Farida, 1988). Terjadinya
peningkatan viabilitas pupa betina pada dosis radiasi 5 krad
diduga pada dosis tersebut merupakan dosis stimulasi. Pada
dosis tersebut radiasi meinbawa efek positif terhadap pupa
betina. Dosis stimulasi iiii juga terjadi pada hama penggerek
padi Chilo suppressalis (Syarief, 1978).

Lama Hidup Ngengat. Terjadinya pengurangan
lama hidup ngengat dengan semakin meningkatnya dosis
radiasi sinar ganuna cobalt 60, disebabkan oleh efek tidak
langsung dari radiasi. Efek tidak langsung tersebut adalah
juinlah pakan yang dimakan oleh serangga. Semakin tinggi
dosis radiasi, maka jumlah pakan yang dimakan serangga
menjadi sedikit. Berkurangnya jumlah makanan yang masuk
dalam tubuh serangga menyebabkan daya tahan tubuh
serangga menurun dan lebih cepat mati, karena kebutuhan
energinya tidak tercukupi (O'Brien dan Wolfe dalam Farida,
1988). Hasil yang sama juga terjadi pada ulat kubis
Crocidolomia binotalis (Sutrisno, 1979).

Fekunditas. Fekunditas semakin menurun dengan
meningkatnya dosis radiasi. Menurunnya fekunditas pada
pasangan 2tfR x lcfTR disebabkan radiasi sinar gamma
cobalt 60 pada dosis tertentu merusak organ reproduksi
akibat terionisasi sinar gamma, sehingga menganggu proses
oogenesis (pembentukan telur). Syarief (1978) melaporkan
bahwa ngengat betina yang pupanya diradiasi, terlihat
adanya kerusakan sel trofosit yang selalu menyertai oosit
yang berada dalam susunan ovariol, sehingga tidak semua
sel oosit matang menjadi ovum.

Penurunan fekunditas karena peningkatkan dosis
pada pasangan 29TR x lo*R disebabkan oleh gangguan
dalam perkawinan, sehingga menurunkan produksi telur.
Gangguan tersebut berupa rusaknya sel eupirin sperma.
Menurut Syarief (1978) ngengat jantan yang pupanya
diradiasi akan menyebabkan rusaknya sel eupirin sperma
yangberfungsi membuahi sel telur. Kalaupun ngengatjantan
yang diradiasi mengawini ngengat betina tidak diradiasi,
maka yang dimasukan ke alat kopulasi betina adalah sekret
kelenjar asesori dan sel eupirin saja.

Penurunan fekunditas karena peningkatan dosis
pada pasangan 2 9R x ltfR disebabkan selain organ
reproduksi betina yang rusak juga organ reproduksi jantan.
Organ reproduksi betina ditandai dengan rusaknya sel
trofosit, sedang organ reproduksi jantan ditandai dengan
rusaknya sel eupirin sperma (Syarief, 1978).

Dilihat dari ketiga variasi perkawinan, terlihat
bahwa pengaruh radiasi lebih banyak pada serangga jantan
dibanding betina. Hal ini disebabkan daya penyembuhan
sel germinal serangga betina lebih besar dibanding jantan
(Syarief, 1978).

Fertilitas Telur. Terjadinya penurunan fertilitas
dengan semakin meningkatnya dosis radiasi, disebabkan
karena ovariol yang terbentuk tidak tumbuh sempurna,
sehingga sebagian besar telur yang dihasilkan tidak dapat
dibuahi. Hal saina terjadi pada Dacus cucumis (Sutrisno,
1977) dan penggerek padi C. suppressalis (Syarief, 1978).

Dosis Mandul. Pada dosis sub mandul (LD50)
radiasi sinargamina cobalt 60 pada pupa jantan lebihefektif
dibanding pupa betina. Hal ini disebabkan kerusakan sel-
sel germinal pada serangga jantan daya penyembuhannya
lebih kecil dibanding betina (Syarief, 1978). Hasil yang sama
juga pernah dilaporkan oleh Sutrisno (1979).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa :
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1. Semakin tinggi dosis radiasi akan menyebabkan
menurunnya viabilitas pupa, mengurangi lama hidup
ngengat, menurunkan fekunditas, dan menurunkan
fertilitas telur.

2. Dosis sub mandul (LDM) radiasi sinar gamma cobalt 60
pada stadia pupa jantan adalah 0.94 krad, sedang pupa
betina 7.02 krad. Dosis mandul (LD95) untuk pupa jantan
10,85, sedang untuk pupa betina 14,35 krad.

Setelah diperoleh dosis sub mandul (LD50) dan
dosis mandul (LD9J), maka perlu dilakukan penelitian
lanjutan, yaitu persaingan kawin jantan yang diradiasi
dengan jantan tidak diradiasi.
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Tabel 1. Pengaruh radiasi sinar ganima pada stadia pupa
terhadap viabilitas pupa H. armigera

Dosis radiasi

..Krad.

0
1
3
5
7
9
11
13
15

Viabilitas Pupa

Bctina

100 a'>
95 b
90 b
100 a
95 b
85 b
65 c
65 c
45 d

Jantan

100 a"
100 a
100 a
80 b
90 b
90 b
90 b
80 b
80 b

" Angka yang didampingi oleh huriif yang sama tidak berbeda
nyata berdasarkan uji Dunoan 5%.

Tabel 3. Pengaruh radiasi sinar gamma pada stadia pupa
terhadap fekunditas ngengal H. armigera

Dosis
radiasi

0
1
3
5
7
9
11
13
15

2?Rx loTR

1548,0 a"
406,0 a
1683,0 a
1802,7 a
896,7 ab
889,7 ab
276,7 b

0,0 c
0,0 c

Fckundilas

2 ? TR x 1 o"R

1548,0 a"
809,0 a
632,7 b
676,0 b
695,0 b
689,0 b
678,7 b
312,0 c
277,7 c

29Rx ltfR

1548,0 a'> 1
1588,0 a
820,0 ab
798,0 ab
732,7 ab
354,0 b
319,0 b
184,7 b
0,0 c

Catatan : R = Diradiasi
TR = Tidak diradiasi
" Angka yang didampingi oleh hurul'yang sama tidak

berbeda nyata berdasarkan uji Duncan 5%.

Tabel 2. Penganih radiasi sinar gamma pada stadia pupa
terhadap lama hidup ngengat //. annigera

Tabel 4. Pengaruh radiasi sinar gamma pada stadia pupa
terhadap fertilitas telur //. armigera

Krad

0
1
3
5
7
9
11
13
15

Lama Hidup

Betina

13,3 a"
12,3 ab
11,3 abc
11,3 abc
11,7 abc
10,7 bc
9,7 c
1,0 d
1,0 d

Jantan

13,3 a"
11,0 a
11,0 a
10,0 b
10,0 b
10,3 b
9,3 b
1,2 c
1,0 c

Dosis
radiasi

..Krad..

0
1
3
5
7
9
11
13
15

2¥Rx lo-TR

42,2 a"
34,4 ab
38,1 ab
51,4 a
17,8 b
17,9 b
0,0 c
0,0 c
0,0 c

Fertilitas

2¥TRx lo"R

%

42,2 a"
13,3 ab
14,9 a

8,4 abc
2,9 bc
2,0 bc
0,5 c
0,6 c
0,0 c

2?Rx lo"R

42,2 a»
37,3 a
2,7 b
2,5 b
1,3 b
1,2 b
0,6 b
0,0 c
0,0 c

'' Angka yang didampingi oleh huruf yang sama lidak berbeda
nyata berdasarkan uji Duncan 5%.

Catatan : R = Diradiasi
TR = Tidak diradiasi
" Angka yang didainpingi oleh huruf yang sama tidak

bcrbeda nyala berdasarkan uji Duncan 5%.

Tabel 5. LD50 dan LD9J dari masing-masing variasi
perkawinan

Variasi Perkawinan

2?R x lo"TR
2?TRx lcfR
2¥R xltfR

L D 5 0

7,02
0,94
1,88

. Krad

LD,5

14,35
10,85
4,87

Catatan : R = Diradiasi
TR = Tidak diradiasi
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Gambar 1. Hubungan antara fekunditas ngengat dan dosis radiasi
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Gambar 2. Hubungan antara persentase telur menetas dan dosis radiasi

13 15
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8

6

Mortalltas

a. 2QR x 10TR
y - 1,0764 • 4.6366

b. 2OTR x 1<$R
y • 6.0376 • 1.3644

c. 2QR x 1<JR
y - 4.0418 x 3,4887

0
-0.5 0 0.5

Log Dosis
Gambar 3. Hubungan antara dosis (Log) dengan mortalitas (Probit)

1.5

DISKUSI

SUHARNI SADI

LD50 & LD95 untuk pupa jantan dibandingkan
dengan pupa batina 7,02 kred 0,97 krad LD 95 =10,85krad
= dapat diterangkan ? LD95 =14,37 kad

SUBIYAKTO

Yang diinaksud LD50 adalah dosis yang
dibutuhkan agar telur yang berhasil menetas hanya 50 %,
sedang pada LD 95 adalah 5 % telur berhasil menetas. LD
dihitung dari hubungan dosis yang persentase telur yang
menetas. Kerusakan sel-sel germinal pada serangga jantan
daya penyembuhannya lebih kecil dibanding betina

T. TJITOSUMIRAT

Mohon penjelasan tentang cara pengukuran
fekunditas pupa/larva nyengat ?

SUBIYAKTO

Fekunditas diamati dengan cara inenghitung
jumlah telur yang dihasilkan dan mengenai pembahasan
penyebab lnenurunnya fekunditas didasarkan dari literatur.

ALI RAHAYU

Berbeda dengan serangga Diptera, untuk
kemandulan pada lepidoptera lebih ditekankan pada Fl
(kemandulan yag diwariskan), untuk itu bagaimana
kelanjutan penelitian ini ?

SUBIYAKTO

Untuk penelitian ini bukan ditekankan pada
kemandulan yang diwariskan (Fl), tetapi juga kemandulan
langsung, tetapi karena dengan segala keterbatasan justru
kemandulan yang diwariskan tersebut terjadi atau belum
diketahui/belum diamati.
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PENGARUH TRANSFER ISI RUMEN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN
SEL BAKTERI DAN PROTOZOA

Suharyono*, Winugroho, M.**, Widiawati, Y.**, dan Marijati, S.**

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
** Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor

ABSTRAK
ID0000172

PENGARUH TRANSFER ISI RUMEN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN SEL BAKTERI DAN
PROTOZOA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran laju pertumbuhan sel mikroba dan melengkapi informasi
isolat sebagai pakan suplemen ternak ruminansia. Metode penentuan laju pertumbuhan sel mikroba dengan
menggunakan traser 32P. Hasil isi rumen kerbau NTT telah diseleksi sebagai donor untuk transfer rumen dan petnbuatan
isolat. Transfer rutnen kerbau NTT dengan sapi peranakan ongole ternyata Iaju pertumbuhan sel bakteri lebih baik
dari pada laju pertumbuhan sel protozoa pada inkubasi 48 jam bila dibanding dengan cairan rumen dari ternak lainnya.
Hasil menunjukkan berturut-turut 30,99 mg/jam/100 ml dan 24,92 mg/jam/100 ml. Hasil seleksi isolat menunjukkan
pada perlakuan dengan campuran cairan rumen sapi peranakan ongole + isolat protozoa + isolat bakteri + isolat fungi
pada inkubasi 48 jam adalah yang terbaik, karena laju pertumbuhan sel bakteri 26,96 mg/jam/ml, sedangkan laju
pertumbuhan sel protozoa 2,53 mg/jam/100. Hasil penelitian in vitro menunjukkan bahwa pH dan konsentrasi amonia
mendukung peningkatan laju pertumbuhan sel bakteri tanpa menimbulkan keracunan mikroba dan induk semang.
Laju pertumbuhan sel bakteri pada perlakuan pakan D berbeda nyata dengan perlakuan A, B, dan C. Hasil 21,44 mg/
jam/100 ml untuk perlakuan D, sedang untuk A, B, dan C berturut-turut menunjukkan 7,99; 13,13; dan 13,38 mg/jam/
100 ml. Pertumbuhan sel protozoa cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sel bakteri.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan sel bakteri bila dalam kondisi lingkungan yang baik,
hasilnya lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan sel protozoa.

ABSTRACT

THE EFFECT OF RUMEN CONTENT TRANSFER ON RATE OF BACTERIA AND PROTOZOA
GROWTH. The aims the experiment wants to know the benefite of rate of microbial protein in rumen content and to
complete the information that isolates is useful for ruminant animals feed. The result indicated that buffaloes from
East Nusa Tenggara is the best when they are used as donor rumen transfer for tnaking isolate. When rumen content of
ongole cattle generation was mixed in rumen content of buffaloes from East Nusa Tenggara and incubated 48 h, the
rate of bacteria cell growth is better than rate of protozoa cell frowth comparing to the other animals. The values are
30.99 mg/h/100 ml and 24.92 mg/h/100 ml respeetively. The results of isolate selection in 48 h incubation indicated
that treatment F is the best. The results rates of bacteria cell growth and rate of protozoa's cell growth are 26.96
mg/h/100 ml and 2.53 mg/h/100 ml respectively. The result of w vitro study indicated that pH and ammonia
concentrations support the rate of bacteria cell growth and do not cause the toxicity of microbes and animals. The rate
of bacteria cell growth on D treatment is a significant to A, B, and C treatments. The values are 21.44 mg/h/100 ml,
7.99; 13.13; and 13.38 mg/h/100 ml respectively. The result rates of protozoa's cel! growth tends to be lower than rates
of bacteria cell. The overall conclusion is a lower or a higher rate of miroorganism cell growth depends on the envoirement
condition.

PENDAHULUAN

Rumen merupakan baiik pada ternak ruminansia
sebagai sumber keliidupan, karenabila temak tersebut Iianya
mendapatkan rumput saja masih mampu mempertahankan
kehidupannya. Hal ini berhubungan erat dengan adanya
mikroorganisme yang tumbuh dalam rumen untuk
membentuk protein mikroba. Mikroorganisme yang ada
ialah bakteri, protozoa dan fiingi.

Ketiga jenis mikroorganisme tersebut mempunyai
peran yang penting dalam mencerna pakan yang masuk
dalam rumen, baik protein dan sumber karbohidrat mudah
dicerna dan berserat tinggi, selain mikroba tersebut mampu
menyediakan protein yang bermanfaat bagi induk semang.

Peneliti sebelumnya telah melaporkan, bahwa
dalam mencerna pakan kerbau, mempunyai kemampuan
yang lebih tinggi dalam tnencerna serat kasar bila
dibandingkan dengan sapi. Sebagai contoh misalnya
Fibrobacter succinogenes pencerna serat kasar yang hanya
terdapat dalam rumen kerbau, dan bakteri tersebut juga
dinamakan Bacteroides succinogenes (1).

Peneliti lain melaporkan adanya jenis bakteri
Synergistikjonesii yang mampu menghilangkan pengaruh
racun memosin yang terkandung dalam lamtoro (2).

Kawasan Indonesia Bagian Timur merupakan
kantong ternak nasional, namun kondisi curah hujan yang
sangat terbatas, yang mengakibatkan ketersediaan pakan
hijauan juga sangat rendah, hal ini berakibat terhadap
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lambatnya pertumbuhan bobot badan, dan keterlambatan
masa reproduksi ternak betina sehingga mengakibatkan
rendahnya populasi temak khususnya sapi.

Berdasarkan informasi tersebut Balai Penelitian
Ternak telah mencoba mengadakan penelitian dengan
transfer rumen yang dikenal metode Balitnak (3) dan telah
menghasilkan suatu kombinasi yang bersifat synergistik
terutama isi ruinen yangberasal dari kerbau NusaTenggara
Timur (NTT) dengan sapi Bali, dan sapi Peranakan Ongole
(PO).

Hasil yang telah dilakukan tersebut baru pada
tingkat in vitro dengan pengukuran produksi gas, daya cerna
bahan kering dan bahan organik, sedangkan dengan in vivo
menggunakan bioplus kerbau NTT untuk sapi PO diperoleh
hasil padapeningkatan bobotbadan 1 kg/hari/ekor (4). Hasil
peneliltianbioplus pada sapi PO yang berhubungan dengan
reproduksi yaitu dapat memperpendek jarak kelahiran dari
15 bulan menjadi 13 bulan (5), dan meningkatkanpersentase
kebuntingan dari 25% menjadi 90% (6).

Parameter yang diamati hanya performen, belum
melakukan penelitian secara lengkap tentang fermentasi
rumen, khususnya laju pertuinbuhan sel mikroba yang
membantu sejauh mana peranan protein mikroba, dan untuk
melengkapi infonnasi mengapa bioplus dalam kondisi
anaerobik masih mampu memberi respon yang baik terhadap
pertumbuhan dan penampilan reproduksi. Atas dasar
tersebut maka pengamatan ini akan dilakukan pengukuran
terhadap laju pertumbuhan sel mikroba.

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui sampai
sejauh mana peran bakteri, protozoa dan fiingi. Pelaksanaan
penelitian hanya pada pengamatan terhadap laju
pertumbuhan mikroba, dan penghitungan jumlah protozoa.

BAHAN DAN METODE

Untuk melengkapi informasi tentang pengaruh
positif bioplus telah dilakukan beberapa tahapan
pengamatan antara lain pengamatan 6 cairan rumen yang
berasal dari sapi PO Sumba, sapi Bali, kerbau Sulawesi,
kerbau NTT, sapi Bali><kerbau Sulawesi, dan sapi
PO><kerbau NTT, seleksi isolat dan pengaruh isolat
terhadap sapi potong PO.

Tahap 1. Pengukuran laju pertumbuhan mikroba
terhadap ke 6 cairan rumen dilakukan 3 ulangan, sampel
diinkubasi selama 0, 24, dan 48 jam. Pelaksanaan
pengukuran dilakukan beberapa tahap antara lain
penyaringan, fermentasi, sentrifugasi, destruksi,
pengenceran dan deteksi isotop.

Penyaringan dilakukan agar cairan rumen tidak
sulit dalam proses pemipetan, menghindari material pakan
yang masuk dalam tabung sentrifius dan memperoleh
mikrobayang diperlukan. Proses ini harus dilakukan secepat
mungkin, bila terlalu lama akan berpengaruh terhadap
kehidupan mikroba. Untuk menghindari tersebut, tabung
sentriflis ditempatkan dalam inkubator dengan temperatur
39° C dan diberi gas CO2 selama 1 menit.

Fermentasi dilakukan selama 2 jam, dalam proses
ini setiap sampel disediakan 3 tabung sentrifiis yang diberi
10 mg tepung jerami. Tabung pertama diisi cairan rumen

saja, tabung ke 2 diisi cairan rumen + isotop 32P dan tabung
ke 3 diisi H2SO4 10 N sebanyak 0,625 ml + 25 ml cairan
rumen + isotop "P. Setelah pemberian gas CO2, dilakukan
pengocokan sampel dengan menekan tombol pada
inkubator. Aktivitas isotop yang diberikan sekitar 1.000.000
ni/cpm, sehingga tidak membahayakan bagi peneliti dan
lingkungan.

Sentrifiigasi dilakukan pada 3000 rpm selama 10
menit, kemudian dicuci sampai 3 kali dengan aquades
sehingga diperoleh endapan dan supernatan. Supernatan
yang dihasilkan disentrifiis kembali pada kecepatan 12000
rpm selama 10 menit sampai 3 kali dan dicuci aquades,
sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan didestruksi,
dengan cara endapan diencerkan dengan aquades kemudian
dituangkan ke labu Kjeldhal dan ditambah 5 ml HC1O4,
ketnudian didestruksi sampai jernih dalam ruang asam dan
ditunggu sampai dingin.

Sampel endapan dan filtrat ketnudian diencerkan
dalam labu ukur 25 ml dan 100 ml kemudian diambil 2
atau 5 ml dimasukan ke dalam vial dan ditambah 8 atau 5
ml aquades, sehingga siap untuk dideteksi aktivitas
radioisotopnya, dengan alat pencacah sintilasi cair. Metode
untuk pengukuran laju pertumbuhan mikroba sesuai dengan
metode Demeyer (1976) yang telah dimodifikasi oleh (7).
Untuk pengukuran ini, selain deteksi isotop phospor, juga
dilaksanakan dengan pengukuran phosphor yang ada di
intraseluler dan ekstraseluler dengan metode
spektrofotometer. Selain penentuan laju pertumbuhan sel
mikroba juga dilakukan penghitungan jumlah protozoa
dengan metode Ogimoto dan Imai (8).

Tahan 2. Isolat protozoa, dan fungi diambil dari
cairan rumen kerbau NTT. Enam (6) perlakuan antara lain
cairan rumen segar PO (A), isolat protozoa (B), isblat
campuran A dan B (C), isolat A dan B + isolat bakteri (D),
kombinasi A + B + isolat fiingi (E), dan F adalali kombinasi
A + B + isolat bakteri + isolat fungi. Parameter yang diambil
adalah jumlah protozoa dan laju pertumbuhan mikroba.
Metode yang digunakan seperti pada tahap 1.

Tahap 3. Percobaan dilakukan di kandang Balitnak
Bogor dengan menggunakan 16 ekor sapi PO muda dengan
bobot badan sekitar 100-145 kg. Percobaan dibagi dalam 4
kelompok perlakuan. Perlakuan A = kontrol (rumput + 0,5
kg KPS), B = Campuran 3 isolat masing-masing 100 ml
bakteri, protozoa dan fungi, C = 0,5 kg bioplus/ekor/hari,
dan D = B + C. Parameter fermentasi ruinen yang diamati
ialah pH, konsentrasi amonia, dan laju pertumbuhan sel
mikroba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sel percobaan tahap 1 menunjukkan bahwa
laju pertumbuhan bakteri dan protozoa cairan rumen sapi
PO, Bali, kerba Sulawesi, kerbau NTT dan kombinasi sapi
Bali dengan kerbau Sulawesi lebih rendah bila dibandingkan
kombinasi cairan rumen antara S-PO dengan kerbau NTT.
Namun pada campuran yang sama laju pertumbuhan sel
bakteri lebih tinggi dari pada protozoa.

Pertumbuhan bakteri yang banyak akan lebih
menguntungkan induk semang (9, 10). Beberapa peneliti
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telah mencoba untuk menghilangkan protozoa dalam ramen,
karena selain protozoa mengkonsumsi bakteri juga lebih
lama tinggal dalam rumen (11), hal ini cenderung
merugikan pertumbuhan induk semang. Salah satu spesies
protozoa dengan nama Eudiplodinium maggii mampu
mencerna selulosa mikrokristal (12).

Hasil rerata yang diperoleh menunjukkan bahwa
jumlah protozoa dalam cairan rumen imtuk inkiibasi 24 jam
pada S-PO dan K-NTT berturut-turut 1,7 dan 3,5 x lOVinl,
sedangkan inkubasi 48 jam menunjukkan 3,6 dan 3,2 x 107
ml, namun setelah dikombinasi antara sapi PO dengan K-
NTT, hasil rerata jumlah protozoa 4 x lOVml, sedangkan
inkubasi 48 jain 2,8 x lOVml. Hasil tersebut cenderung lebih
rendah dari jumlah protozoa cairan rumen hewan lainnya
(Gambar 1). Hasil yang rendah tersebut cenderung
mendukung laju pertumbuhan sel bakteri tinggi, dan
rendahnya laju pertumbuhan sel protozoa.

Hasil percobaan tahap 2 dari 6 perlakuan isolat
pada laju pertumbuhan sel bakteri, sel protozoa dan jumlah
protozoa disajikan pada Gambar 2, 3 dan 4.

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada isolat yang
diinkubasi 24 jam, laju pertumbuhan sel bakteri cenderung
seperti distribusi normal, dan isolat yang dikombinasi
dengan isolat cairan rumen S-PO, isolat protozoa dan isolat
bakteri K-NTT ialah yang Iebih tinggi dari pada campuran
isolat lainnya. Nilai yang diperoleh ialah 21,58 mg/jam/
100 ml (Gambar 1). Saat inkubasi 48 jam menunjukkan
laju pertumbuhan sel bakteri yang paling tinggi pada
campuran isolat S-PO + isolat bakteri + isolat fungi + isolat
protozoa yaitu 22,64 mg/jam/100 ml (Gambar 2). Hal ini
cenderung menunjukkan perbedaan hasil yang sangat
menyolok, karena pada campuran ke 4 isolat pada inkubasi
24 jam diperoleh hasil yang sangat rendah yaitu 8,57 mg/
jam/100 ml.

Gambar 3 disajikan hasil laju pertumbuhan sel
protozoa berbeda dengan laju pertuinbuhan sel bakteri,
khususnya pada inkubasi 48 jam sangat rendah yaitu 2,53
mg/jain/100 ml, sedangkan pada inkubasi 24 jam hasil lebih
tinggi yaitu 19,68 mg/jam/100 ml.

Atas dasar campuran ke 4 isolat cairan rumen
tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sel bakteri
paling tinggi pada inkubasi 48 jain, sedangkan pada inkubasi
24 jam terlihat pada campuran ke 3 isolat, yaitu isolat S-PO
+ isolat protozoa dan isolat bakteri. Pembuatan isolat yang
terbaik adalah iiikubasi pada 48 jam, karena pada saat
tersebut adanya faktor sinergistik untuk pembentukan
protein mikroba.

Hasil laju pertumbuhan sel protozoa pada inkubasi
48 jam yang sangat rendah mendapatkan dukungan peneliti
sebelumnya bahwa protozoa cenderung tidak berperan
penting untuk induk semang (10,11, dan 13). Di lain pihak
peneliti lain berpendapat bahwa protozoa jenis tertentu
inampu mencerna serat kasar (12). Hal ini didukung oleh
(14) yang menyatakan baliwa Polyplastron multivesiculatum
dan Eudiplodinium maggi dapat mencerna serat kasar
selulose dari lucerne dalam cairan rumen. Coleinan (15)
juga melaporkan bahwa 70 % aktivitas celulotik berasal dari
Eudiplodinium bukan murni dari bakteri.

Pada Gambar 4 disajikan jumlah protozoa pada
inkubasi 24 jani diperoleh hasil tertinggi, yaitu 2,2 x 10V

ml pada campuran isolat S-PO + isolat protozoa + isolat
bakteri, sedangkanpada inkubasi 48 jam yang tertinggi pada
campuran S-PO + isolat bakteri + isolat protozoa + isolat
fungi yaitu 1,7 x lOVml. Menurut beberapa peneliti
melaporkan bahwa tinggi rendahnya jumlah protozoa yang
berasal dari cairan rumen yang disaring bergantung dari
pola peinberian pakan pada ternak (16 dan 17). Orpin (18)
melakukan penelitian secara in vitro melaporkan bahwa
jumlah protozoa dapat dipengaruhi oleh unsur kimia dan
anatomi pakan yang digunakan. Coleman (15) melaporkan
bahwa bila jumlah protozoa tinggi dalam rumen, populasi
bakteri akan rendah (19), demikian pula dilaporkan bahwa
dengan menghilangkan protozoa dalam rumen, populasi
fiingi akan meningkat secara nyata (20).

Hasil pada percobaan tahap 3, yaitu pH,
konsenstrasi amonia, dan laju pertumbuhan sel bakteri dan
protozoa disajikan pada Tabel 2. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa pH dari ke 4 perlakuan dalam kondisi
normal tidak menunjukkan nyata dengan kisaran 6,93-6,96.

Konsentrasi amonia terendah pada perlakuan A
(kontrol) yaitu 32,19/100 ml dan tertinggi pada perlakuan
D, yaitu 40,80 mg/100 ml. Secara statistik menunjukkan
perbedaan yang nyata, namun antara perlakuan A, B dan C
tidak berbeda nyata, demikian juga pada perlakuan B, C
dan D. Hasil konsentrasi amonia tersebut cenderung tidak
menimbulkan keracunan pada sapi tersebut. Ternak
ruminansia akan mengalami keracunan bila dalam rumen
mengandung 1700-2200 mg/1 (9).

Satter dan Slyter (21) melaporkan bahwa
kebutuhan minimal ainonia untuk pertumbuhan protein
mikroba 50 mg N-NH/1 dalam rumen. Pengamatan daya
cerna pakan konsentrat dengan teknik kantong nilon dapat
meningkat, karena konsentrasi amonia dalam rumen 230
mg N-NHj/I (22).

Laju pertumbuhan sel bakteri pada perlakuan D
menunjukkan perbedaan yaiig sangat nyata dan memperoleh
hasil tertinggi yaitu 21,44 mg/jam/100 ml bila dibanding
dengan perlakuan A, B, dan C, yaitu 7,99; 13,13; dan 13,38
ing/jam/100 ml (Tabel 2). Perlakuan D masih ditambah
dengan bioplus berarti mungkin hasil tidak mutlak
dipengaruhi oleh campuran ke tiga isolat tersebut.

Laju pertumbuhan sel protozoa pada percobaan in
vivo terlihat hasil yang rendah yang diperoleh dari ke 3
campuran isolat yaitu 5,69 mg/jam/100 ml, namun laju
pertumbuhan sel bakteri lebih tinggi, yaitu 13,13 mg/jain/
100 ml. Hal ini sesuai dengan pendapat Leng (10) yang
melaporkan bahwa semakin rendah jumlah protozoa,
aktivitas bakteri meningkat. Demikian pula hasil laju
pertumbuhan sel protozoa untuk perlakuan pakan C dan D.

KESIMPULAN

Tahapan penelitian ini mampu membuktikan
bahwa bioplus sebagai pakan tambahan hasil transfer rumen,
dalam bentuk keritig dan kondisi aerobik ternyata mampu
meningkatkan produksi ternak sapi, hal ini terlihat dari liasil
seleksi donor ternak terjadi efek synergestik mikroba pada
isi rumen sapi PO yang ditransfer ke isi ruinen kerbau NTT,
laju pertumbuhan sel bakteri labih tinggi saat diinkubasi
pada48jam.
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Hasil tersebut dilanjutkan dengan seleksi isolat
dengan berbagai campuran isolat, ternyata isolat yang
berasal dari cairan rumen PO dengan isolat bakteri, fungi
dan protozoa dari kerbau NTT dapat meningkatkan laju
pertumbuhan sel bakteri yang diikuti rendahnya laju
pertuinbuhan sel protozoa, sehingga diperoleh isolatbekteri,
fungi dan protozoa yang terpilih.

Hasil penelitian terhadap sapi potong PO terlihat
bahwa campuran ke tiga isolat tersebut ditambah dengan
bioplus dapat meningkatkan laju pertumbuhan sel bakteri
kurang lebih 168% bila dibanding dengan kontrol, namun
hal ini belum sepenuhnya dipengaruhi oleh isolat tersebut,
karena perlakuan D masih ditambah dengan bioplus.
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Tabel 1. Laju pertumbuhan sel bakteri dan protozoa cairan rumen beberapa
jenis hewan

Jesia hewan

S-PO
S-Bali
K-Sul
K-NTT
S-PO >< K-NTT
S-Bali >< K-Sul

Laju pertumbuhan

Bakteri

Inkubasi (jam)

0

29,77
29,80
36,80
39,93
38,02
32,14

24

15,56
19,65

. 20,83
10,48
16,88
9,26

48

10,70
7,05
14,96
9,27

30,99
33,82

sel (mg/jam/100 ml)

Protozoa

Inkubasi (jam)

0

20,37
16,20
16,75
16,19
27,09
20,59

24

11,26
15,78
30,12
32,23
29,82
16,25

48

17,70
18,20
25,11
18,73
24,92
21,25

Tabel 2. Pengaruli isolat bakteri, gungi dan protozoa yang terpilih
terhadap hasil fermentasi rumen

Perlakuan

A
B
C
D

pH

6,94=
6,96=
6,93=
6,93=

NH3

(ing/100 ml)

32,19a

35,02ab

38,5 lab

40,80a

Laju pertumbuhan sel
(mg/jam/100 ml)

Bakteri

7,99a

13,13"
13,63"
21,44C

Protozoa

14,79"
5,69a

14,75"
12,70b

Catatan :
A = kontrol (ruinput + 0,5 kg KPS), B = Campuran 3 isolat bakteri,
protozoa dan fungi dengan volume masing-masing 100 ml/ekor,
C = 0,5 kg bioplus/ekor/hari dan D = B + C.
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(...x 10 /ml)

8

PO Bali K.Sul K.NTT Bali><K.SuPO><K.NTT

Garabar 1. Jumlali protozoa dalam cairan temak ruminansia.
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(mg/jam/100 ml)

30

25 -

10

A : PO B : Protoro» C : PO • Protozoa
D : PO«Protozo«-»B«kt«ri
E : PO*Protoio«*FunQi

F i PO • PR • B • F

A B C
Gambar 2. Laju pertumbuhan bakteri isolat.

YZ7
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(mg/jam/100 ml)

50 A : PO B : Protozoa C : PO • Protozoa

D : PO * Protoioa * Bdkteri

E •. PO • Protozo» •» Fungi

F : PO • PR •» B * F

Inkubati

A B C
Gambar 3. Laju pertumbuhan protozoa isolat.
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(..x 10/ ml)

2-t A : PO B : Protozoa C : PO • Protozoa

D : PO • Protozoa * Bakterl

E : PO • Protozoa « Fungi

F « PO * PR • B • F

Inkubasi

• i 24 jam
1 3 48 jam

A B C D

Gambar 4. Jumlah protozoa dalam cairan rumen dan isolat.
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DISKUSl

MARIA LINA

Laju pertumbuhan bakteri ditentukan dengan
menggunakan 32P, apakah alasannya ? Dapatkah digunakan
radioisotop lain misalnya MC sehubungan dengan
metabolisme bakteri ?

SUHARYONO

1. Didalam protein mikroba selain mengandung C,H,O,
juga mengandung unsur N, P dan S, jadi dalam
penggunaan 32P,
a. Disesuaikan dengan unsur yang ada
b. Halflife berumur pendek (± 14).
c. Lebih mudah didapat.
d. Lebih mudah analisisnya.

2. 14C, dalam penelitian laju pertumbuhan inikroba yang
sering digunakan adalah 32P, "S, I5N dan I4C glukose

umumya untuk menentukan ratio bakteri dan protozoa.
14C halflife-nya. berumur panjang.

SUHARNI SADI

Untuk perlakuan D laju pertumbuhan sel bakteri
berbeda nyata dibanding perlakuan lainnya ?

SUHARYONO

Dari hasil penelitian inemang beda nyata, hal ini
mungkin disebabkan karena penambahan ke-3 isolat dan
bioplus. Perlu diketahui, dalam 3 isolat tersebut
menunjukkan mikroba yang terpilih seperti halnya pada
seleksi trasfer rumen, sedangkan bioplus merupakan produk
transfer isi rumen yang sudah dikeringkan, tentu saja
perlakuan ini cenderung lebih baik kualitasnya.

212



- Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isolop dan Radiasi, 1998

STUDI TENTANG PENGGUNAAN SERUM DOMBA PASCAVAKSINASI
LARVA TIGA (L3) CACING Haemonchus contortus IRADIASI

PADA KELINCI

Sukardji Partodihardjo*, Helmi Suryadi**,
Endang Purwati**, Gatot Adiwinata***, dan Irtisam**** ""'"™jo0000173

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
** Fakultas Peternakan, Unand. Padang
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ABSTRAK

STUDI TETANG PENGGUNAAN SERUM DOMBA PASCA VAKSINASI LARVA TIGA (L3)
CACING Haemonchus contortus IRADIASI PADA KELINCI. Suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui
pengaruh pemberian serum domba pasca vaksinasi cacing lambung radiasi pada kelinci ditantang dengan larva
H.contortus infektif. Sejumlah 48 ekor kelinci lokal dibagi menjadi 3 kelompok K, VI dan V2, masing-masing terdiri
dari 4 ekor, dengan menggunakan 4 ulangan. K = kelompok yang hanya diinokulasi 10.000 L3 H.contortus infektif.
VI = Kelompok yang diinokulasi serum domba 2 kali dengan selang waktu 21 hari, dosis inokulasi 0,3 ml serum/ekor
dan ditantang 10.000 L3 H.contortus infektif. V2 = kelompok yang diinokulasi serum domba 3 kali selang waktu 21
hari, dosis inokulasi 0,3 ml seruin/ekor dan ditantang 10.000 L3 H.contorlus infektif. Model Rancangan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan menggunakan cara DUNCAN untuk uji antar perlakuan. Peubah
yang diamati meliputi total fraksi protein, kandungan larva L4 dalam lambung, pertambahaan bobot badan kumulattf,
dan persentase kematian kelinci. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada peubah rataan total fraksi protein pada K
= 2,0086 ± 0,2353 mg/dl, VI = 3,2781 ± 0,9227 mg/dl dan V2 = 5,5035 ± 1,6794 mg/dl. Peubah rataan L4 mati pada
K = 10, Vl=8, dan V2 = 4, sedangkan L4 hidup pada K = 3, VH dan V2 =0. Peubah rataan komulatif nilai PCV pada
K = 19,91 ± 1,24 %, VI = 27,31 ± 1,22 %, dan V2 = 35,71 ± 0,56 %. Peubah rataan pertambahaan bobot badan
perminggu pada K = 24,46 ± 0,74 g, VI = 26,04 ± 2,23 g, dan V2 = 28,93 ± 1,67 g. Peubah rataan prosentase tingkat
kematian pada K = 37,5 ± 14,46 %, VI = 18,75 ± 23,90 % dan V2 = 0 ± 0 %. Dari hasil percobaan tersebut dapat
disimpulkan bahwa inokulasi serum pada kelinci mempunyai kelebihan yaitu menurunkan tingkat anaemia,
meningkatkan pertambahaan bobot badan, menurunkan persentase kematian, meningkatkan kematian L4 yang hidup
dalam lambung, dan dapat meningkatkan kandungan tanggap kebal yaitu total fraksi protein pada hewan kelinci.

ABSTRACT

STUDY ON THE USE OF SHEEP SERUM POST VACCINATION OF THREE PHASE LARVA
(L3) HAEMONCHUS CONTORTUS WORM IRRADIATED INOCULATED TO RABBIT. Study has been done
on rabbit to find out the effect of giving sheep serum post vaccination with irradiated gastric worm challenged with
infective H.contortus larva. Forty eight local rabbit divided into 3 groups: K, VI dan V2, each group consists of 4
rabbits, by using 4 times repetition. K = group which only inoculated 10.000 L3 H.contortus infective. VI = group
which twice serum inoculated with 21 days interval, inoculation dose were 0,3 ml serum each, and challenged with
10.000 L3 H.contortus infective. V2 = group which 3 times serum inoculation with 21 days interval, inoculation dose
0,3 ml serum each and challenged with 10.000 L3 H.contortus infective. Design model used with Completely Random
Design (RAL), Duncan was used as inter treatment test. Parameter observed are total protein fraction, larva L4
content in gaster, cumulative weight gain, and death percentage rabbits. Result of study showed that on average
parameter total protein fraction on K = 2,0086 ± 0,2353 mg/dl, VI = 3,2781 ±0,9227 mg/dl dan V2 = 5,5035 ± 1,6794
mg/dl. Average parameter L4 death showed on K = 10, VI = 8, dan V2 = 4, while L4 alive on K = 3, VI = 1 dan V2
=0. Commutative Average parameter PCV value on K = 19,91 ± 1,24 %, VI = 27,31 ± 1,22 %, and V2 = 35,71 ± 0,56
%. Average parameter weight gain per week on K = 24,46 ± 0,74 g, VI = 26,04 ± 2,23 g, and V2 = 28,93 ± 1,67 g.
Percentage average parameter death rate on K = 37,5 ± 14,46 %, VI = 18,75 ± 23,90 % and V2 = 0 ± 0 %. The
conclusion of the study result was serum inoculation on rabbits have positive result on reducing anaemia rate, elevating
weight gain, reduce death percentage, reduced L4 alive content in gaster, and able to elevate immunity respond
content that is total protein fraction on rabbits.

PENDAHULUAN yang ditimbulkan adalah kekurusan dan oedema di jaringan
sub kutis (SEDDON dan ALBISTON, 1). Bentuk gangguan

Cacinginidianggapsangatmerugikankarenapada yang khas akibat infeksi cacing Haemonchus contortus
keadaan iiifeksi akut dapat menyebabkan kehilangan darah adalah anaemia, dengan ditandai kadar haemoglobin
yangbanyak, yaitu mencapai 0,049 ml/hari/ekordangejala menurun, nilai leukosit berkurang (ARIFIN, 2).
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RONOHARDJO (3) inenyatakan bahwa anaemia pada
domba dan kambing yang menderita haemonchosis terdapat
dalam tiga tahap. Taliap pertama yang ditandai dengan
penuruiian drastis dari nilai hematokrit dan zat besi dalam
serum darah, tahap kedua terjadi pada periode postpaten
yaitu periode penurunan eritrosit dari sel darali. Tahap ketiga
terjadi penurunan lebih lanjut dari nilai hetnatokrit dan
rendahnyacadangan zatbesi dalamserum. MenurutSOOD
(4) kehadiran cacing Iambung ini dalam abomasum akan
menganggu penceraaan dan abosorbsi protein, kalsiutn dan
pospor ; meningkatkan keasainan lambung dan plasma
pepsinogen serta abomasitis. Kedaan tersebut
mengakibatkan hewan menderita hipoproteinemia dan
katabolisme protein yang cepat. Bila digunakan hewan
percobaan yang lebih miirah dan dapat menghasilkan respon
hasil penelitian juga cukup baik maka perlu digunakan
hewan pengganti domba yaitu kelinci atau marnnit.
CHARLESTON (5) menyatakan bahwa gangguan yang
terjadi pada lambung kelinci yang terinfeksi Haemonchus
contortus adalah mirip dengan infeksi yang terjadi pada
abomasum domba dan kambing,sehingga hewan kelinci ini
oleh WAGLAND dkk (6) dan HUTCHINSON dan
SLOCOMBE (7) merupakan hewan laboratorium yang
dapat digunakan untuk penelitian infeksi buatan cacing
H.contortus. Terjadinya perubahaan yang tinggi pada level
iosinophil apabila kelinci teriiifeksi Haemonchus contortus
dalam juinlah yang banyak. Hal ini diperkuat oleh
CHRISTEE (8) bahwa peningkatan yang tinggi sekali terjadi
pada kandungan asam lambungjikakelinci terinfeksi cacing
ini dalam jumlah yang sangat banyak. Upaya
penanggulangan penyakit ini biasanya dengan
menggunakan obat cacing dan perbaikan tatalaksana
beternak. Pengalaman di luar negeri menunjukkan
pemakaian obat terus menerus meniinbulkan masalah
resistensi obat, sehingga timbul galur cacing yang tahan
obat cacing tertentu. Salah satu usaha untuk pencegahaan
penyakit ini dapat dilakukan dengan cara imunisasi atau
lebih dikenal dengan vaksinasi yang dapat merangsang
thnbulnya respon kekebalan terhadap haetnonchosis.

Respon kekebalan yang dapat dilakukan yaitu
dengan pemindahaan antibodi dari hewan resisten atau
hewan pasca vaksinasi kepada hewan yang rentan sehingga
diperoleh kekebalan yang bersifat temporer (TONAMEX,
9). CULBERTSON (10) Menyatakan bahwa bila suatu
individu diberikan suatu vaksinasi dan kemudian ditantang,
temyata juinlah parsit yang timbul kembali jumlahnya jauh
kerkurang, maka individu tersebut telah mempunyai
tendensi kekebalan. Usaha lain untuk penanggulangan
dengan vaksin iradiasi merupakan pilihan yang baik, tetapi
pilihan lain yangdianggap inemungkinkan adalah menjajagi
kemungkinan dapat ditemukannya kandidat antigen yang
potensial melalui penelitian ini.

Respon kekebalan didalam tubuh hewan percobaan.
Setiap antigen yang masuk ke dalam tubuh hewan harus
ditangkap dan dikenali sebagai benda asing. Informasi ini
akan diberitahukan kepada sistim pembentukan antibodi
atau kepada sitim kekebalan dengan perantara sel (Cell
Medieted lmmune = CMI). Sistim tersebut pada saatnya
harus berespon dengan menghasilkan antibodi tersebut,
sistim kekebalan harus juga menyimpan memori dari

kejadian tersebut sehingga pada kejadian berikutnya dengan
antigen yang sama, respon kekebalan akan lebih efisien
(TONAMEX, 9). Antibodi adalah imunoglobulin yang
terbentuk pada tanggap terhadap pengenalan bahan/
substansi asing yang tnasuk ke dalatn tubuh dan dikenal
oleh tubuh sebagai antigen yang menyebabkan pembentukan
antibodi itu sendiri. Imunoglobulin ini secara fisikokimia
dapat dikelompokkan berdasar kelarutannya dalam larutan
garam kuat, muatan elektrostatik, berat molekul, dan stuktur
antigenitasnya. Antibodi terdapat dalam berbagai cairan
tubuh, sedangkan dalam konsentrasi tinggi, jumlah yang
banyak dan mudah diperoleh untuk dinalisa yaitu terdapat
dalain serum darah (TIZARD, 11). Kekebalan dapatberupa
kekebalan pasif dan kekebalan aktif dimana dapat diperoleh
secara alamiah atau buatan. Kekebalan pasif diperoleh
dengan meinindahkan antibodi dari hewan resisten kepada
hewan yang rentan sehingga diperoleh kekebalan yang
bersifat temporer. Kekebalan aktif diperoleh dengan
memberikan antigen kepada hewan yang rentan yaitu
dengan cara pemberian vaksinasi (TONAMEX, 9). Hewan
akan bereaksi dengan meningkatan respon kekebalan,
sehinggakekebalan yang terjadi tidak segera hilang. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk melihat manfaat pemberian
sera domba pasca vaksinasi larva tiga Haemonchus contorttts
iradiasi dalam menghambat pertumbuhan cacing lambung
pada hewan kelinci. Respon penyembuhan diteliti berdasar
total fraksi protein, gambaraii larva 4 dalatn lambung pasca
seksi, pertambahaan bobot badan, persentase kematian dan
tingkat anaemia. Untuk proses pembuatan vaksin dengan
iradiasi secara komersial, aman tanpa syarat, para pakar
FAO, WHO dan Division of Atomic Energy in Food and
Agriculture, pada IAEA, telah merekomendasikannya pada
tgl 11 Mei 1968 (IAEA, 12 ).

BAHAN DAN METODE

Larva infektif H. contortus dan Iradiasi. Cacing
dewasa H. contortus diambil dari abomasum domba-domba
yang dipotong di abatoar. Cacing ini dibiarkan untuk
bertelur dalam cawan petri selama satu malatn. Cacing
dewasa yang masih mengandung telur kemudian digerus,
agar telur-telurnya keluar. Telur-telur tersebut kemudian
dipupuk dalatn media vermikulite. Satu minggu kemudian,
larva yang tuinbuh dipanen dan disimpan dalam cairan
fisiologis pada suhu 4 C. Sebelum digunakan, larva ini
dihitung jumlahnya berdasarkan konsentrasi tiap tnl larutan.
Karena percobaan akan dilakukan pada kelinci perlu terlebih
dahulu larva tersebut dilepas selubungnya atau disebut
"exheated larva". Untuk itu perlu digunakan tnetode
raodifikasi dari SLOCOMBE dan WHITLOKE (12) dimana
pada cairan larva dialirkan 40 % CO2, dan 60 % N2. Dengan
metode ini didapatkan sekitar 90 % L3 yang terkelupas
selubungnya.

Larvayang telah terkelupas selubungnya kemudian
dibawa dari Balitvet Bogor ke PAIR-B AT AN Jakarta untuk
diiradiasi dengan sumber iradiasi sinar Gamma kobalt-60
dari Iradiator Irpasena, dengan dosis iradiasi 500 Gy. Larva
yang sudah diiradiasi dianggap sebagai kandidat vaksin
dengan dosis inokulasi 50.000 L3/ekor domba.Domba yang
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telah divaksinasi lalu diambil serum darahnya dengan cara
sebagai berikut. Darah diambil melalui vena jugolaris dari
domba pasca vaksinasi L3 iradiasi 2 minggu pasca vaksinasi
dengan volume± 10 ml. Setelah darah diambil dalam tabung
reaksi, kemudian ditaruh dalam posisi miring untuk
mendapatkan serum yang dikehendaki, kemudian serum
tersebut disimpan dalam refrigerator. Penggunaan seruni
domba untuk inokulasi pertama dilakukan 2 - 3 hari pasca
pengambilan darah, inokulasi ke-2 dan ke-3 dilakukan
dengan interval 21 hari.

Model rancangan. Percobaan ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap dengan 3 (K,V1 dan V2)
perlakuan masing-masing 4 ulangan.
K = Kelompok kelinci yang hanya mendapat tantangan

10.000 L3 H.contortus infektif.
VI = Kelompok kelinci yang diinokulasi 2 kali dengan

selang waktu 21 hari, dosis inokulasi 0,3 ml serum/
ekor dan ditantang 10.000 L3 H.contortus infektif.

V2 = Kelompok kelinci yang diinokulasi 3 kali dengan
selang waktu 21 hari, dosis inokulasi 0,3 ml seram/
ekor dan ditantang 10.000 L3 H.contortus infektif.
Uji antar perlakuan digunakan DUNCAN.

Hewan yang digunakan adalah kelinci lokal
sebanyak 48 ekor yang ditempatkan pada kandang kawat.
Hewan diamati kesehatannya, stabilitas bobot badan, dan
kelincahaannya selama 2 minggu sebelum percobaan
dimulai. Setiap perlakuan terdiri dari 4 ekor kelinci yang
dalam pemeliharaannya diperhatikan kebersihan kandang,
pemberian air tninum, vitainin B dan pakan. Pakan yang
diberikan, yaitu daun kembang kol yang dapat memberikan
palatabilitas cukup tinggi. Sebelum percobaan kelinci perlu
dibersihkan dari kontaminasi cacing dengan cara
memberikan pengobatan dengan Thiabendazole dan
diadaptasikan selama 15 hari, dengan demikian hewan
percobaan telah bebas dari infeksi cacing.

Peubah yang diamati meliputi; Total fraksi protein
dengan menggunakan metode Mikroplate modifikasi atau
metode LOWERY (13). Peubah yang lain yaitu kandungan
L4 didalam abomasum, persentase PCV, bobot badan dan
persentase ketnatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama masa percobaan di mana kelinci mulai
diinokulasi senim dari domba pasca vaksinasi ternyata hasil
rataan kumulatif dari total fraksi protein yang tertinggi ada
pada perlakuan V2 = 5,5035 ± 1,6794 mg/dl, sedangkan
pada perlakuan kontrol K= 2,0086 ± 0,2353 mg/dl. (Tabel
1). Terlihat bahwa vaksinasi serum domba pasca vaksinasi
L3 H. contortus iradiasi dapat mempengaruhi total fraksi
protein, setelah dianalisa sidik ragam, menunjukkan bahwa
inokulasi sera domba pasca vaksinasi tersebut berpengaruh
nyata (P<0,05) terhadap peningkatan total fraksi protein.
Berdasar pendapat NIELSEN dan ANDERSEN (Dalam
SCHALM, 14) menurunnya total fraksi proteinberhubungan
dengan tingkat penyerangan parasit cacing dan kerusakan
yang terjadi pada saluran usus dan lambung, makin tinggi
tingkat penyerangannya, tingkat kenisakan meningkat dan

makin banyak kehilangan protein yang terjadi di dalam
saluran pencernaan. SCHALM juga menambahkan bahwa
haemonchosis dapat menyebabkan terjadinya
hypoproteinemia, yang dengan tingkat penyerangan berat
akan berakibat buruk terhadap protein. Hal ini juga
disebabkan oleh banyaknya darah yang diisap cacing,
sehingga jumlah protein yang diserap hewan menjadi
berkurang. Tingginya total fraksi protein pada V2
menunjukkan bahwa pemberian serum domba pasca
vaksinasi dapat menambah penyembuhan tubuh kelinci
terhadap serangan cacmgH.contortus.

Peubah rataan L4 yang masih ada pada lambung
memperlihatkan bahwa pada perlakuan K yang mati 10,
hidup 3, VI yang mati 8, hidup 1, dan V2 yang mati 4,
hidup 0 (Tabel 2). Menurut TONAMEX, pengaruh inokulasi
serum yang masuk kedalam tubuh, masih belum mampu
menahan pertumbuhan L4 di dalam lambung (kecuali V2)
akibat pengaruh pemberian inokulasi serum sampai 2 kali
inokulasi.

Persentase PCV dari tiga kelompok yang diukur
tiap minggu pasca tantangan, dapat dilihat pada Tabel 3.
Terlihat bahwa inokulasi serum domba akan dapat
mempengaruhi persentase kadarPCV, dan setelah dianalisa
sidik ragam, menunjukkan bahwa inokulasi serum domba
dapat menimbulkan pengaruh sangat nyata (P < 0,01) pada
peningkatan kadar PCV. Usaha pemberian inokulasi serum
dapat menekan pertumbuhan L4 cacing menjadi berkurang
dan banyak yang mati. Hal ini disebabkan terbentuknya sel-
sel darah merah serta cairannya secara sempuma, sebagai
akibat mobilisasi sitim hemapoitik organ berjalan secara
normal, kenyataan ini sesuai dengan pendapat TIZARD dan
SOULSBY (15) yang menyatakan bahwa adanya reaksi
antibodi yang menyebabkan antigen cacing dapat melakukan
reaksi hipersensitivitas sehingga tingkatpenyerangancacing
dalam menghisap darah semakin berkurang. Ini berarti
tingkat anaemia menjadi rendah di mana pada perlakuan
V2 dapat tercapai kadar hematokrit yang normal.

Berdasar hasil analisa sidik ragam menunjukkan
bahwa serum domba pasca vaksinasi L3 H. contortus iradiasi
berpengaruh nyata (P < 0,05). (Tabel 4) terhadap
pertambahaan bobot badan kelinci. Dengan terhambatnya
pertuinbuhan cacing penantang, maka gangguan yang
terjadi pada metabolisme tubuli menjadi berkurang, sehingga
menyebabkan ransum yang dikonsumsi menjadi lebih
banyak dan efek berantainya adalah zat makanan yang
dikonsumsi lebih meningkat, akhirnya dapat merangsang
pertumbuhaan bobot badan. Hal ini sesuai dengan pendapat
dari MULLIGAN (16) yang menyatakan adanya hubungan
antara jumlah konsumsi ransum dengan tingkat
penyerangan parasit cacing serta pertambahaan bobot badan.
Pemberian inokulasi serum tampaknya memberikan
pengaruh terhadap daya tahan tubuh terhadap serangan
infeksi ulang atau tantangan dari L3 cacing H.contortus.
Hal ini dapat dibuktikan berdasar data pada Tabel 5, dimana
persentase kematian tertinggi terjadi pada perlakuan Kontrol
yaitu 37,5 %, sedangkan terendah didapatkan pada
perlakuan V2, yaitu 0 %. Setelah dianalisa sidik ragam,
pengaruh inokulasi serum terhadap kematian hewan
percobaan sangat nyata (P < 0,01). (Tabel 5). Pemberian
serum domba yang mengandung antibodi, ternyata anti
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bodinyajugaberftingsi pada kelinci sehingga menghambat
pertumbuhan yang diinfeksikan.

KESIMPULAN

Pengaruh inokulasi seruni diambil dari darah
domba yang telah divaksinasi dengan L3 H. contortus
iradiasi 500 Gy kepada hewan percobaan berdasar liasil
pengamatan dari beberapa peubah seperti total fraksi protein,
L4 didalam abomasum, persentase PCV, bobot badan dan
persentase kematian temyata telah menyebabkan kondisi
kesehatan hewan percobaan menjadi lebih baik dari pada
perlakuan kontrol bila ditantang dengan L3 H. contortus
infektif. Semakin sering hewan tersebut metnperoleh serum
yang mengandung antibodi, semakin kuat dia menghadapi
serangan penyakit. Dari percobaan diatas ternyata serum
dari darah hewan yang divaksinasi dapat digunakan untuk
meningkatkan kekebalan hewan lain terhadap penyakityang
saina.
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Tabel 1. RataanTotal Fraksi Protein Kelinci yang divaksin Tabel 4. Rataan Pertambahaan bobot badan kelinci yang
sera domba pasca vaksinasi L3 H. contortus divaksin sera domba pasca vaksinasi L3 H.
iradiasi dan Kontrol contortus iradiasi dan Kontrol

Perlakuan

K
VI
V2

Total Fraksi

Rataan

2,0086
3,2781
5,5035

Protein (mg/dl)

Simpangan baku

±0,2353
± 0,9227
± 1,6794

Perlakuan

K
VI
V2

Pertambahaan

Rataan

24,46
26,04
28,93

bobot badan (g/minggu)

Simpangan baku

±0,74
±2,23
±1,67

Perbedaanya sangat nyata P < 0,01 Perbedaannya nyata P < 0,05

Tabel 2. Rataan kandungan L4 yang mati dan hidup pasca
seksi dari perlakuan K, VI dan V2

Tabel 5. Rataan persentase Tingkat Kematian kelinci yang
divaksin sera domba pasca vaksinasi L3 H.
contortus iradiasi dan Kontrol

Perlakuan

K
VI
V2

mati

10
8
4

hidup

3
1
0

Tabel 3. Rataan kadar hematokrit atau PCV kelinci yang
divaksin sera domba pasca vaksinasi L3 H.
contortus iradiasi dan Kontrol

Perlakuan

K
VI
V2

Kadat

Rataan

19,91
27,31
35,71

• hematokrit (%)

Simpangan baku

±1,24
±1,22
± 0,56

Perlakuan

K
VI
V2

Perbedaannya

Tingkat kematian ( % )

Rataan

37,5
18,75

0

nyata P < 0,05

Simpangan baku

14,46
23,90

0

Pengaruhnya sangat nyata P < 0,01
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REGENERASI MUTAN TANAMAN PISANG AMBON KUNING
DAN BARANGAN (Musa spp) BERASAL DARI EKSPLAN

ORGAN BETINA DAN PUCUK

Azri Kusuma Dewi dan Isliak

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN

ID0000174

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai regenerasi tanaman galur mutan pisang Barangan dan Ambon kuning
dengan menggunakan pucuk dan organ betina sebagai sumber eksplan. Eksplan organ betina diambil dari jantung,
sedangkan eksplan pucuk diambil dari anakan tanaman (sucker) yang ditanam di kebun penelitian di Ps.Jumat, Jakarta.
Kedua sumber eksplan tersebut dikultur pada media MS yang mengandung 3 mg/l BAP, 0.5 mg/l IAA dan ditambahkan
100 tng/l asam atnino tirosin dan 80 mg/l Adenin hemisulfat. Hasil pengamatan terhadap pembentukan tunas dari
eksplan organ betina adalah 180 dan 42 tunas berturut-turut untuk mutan JBR 01 dan JBR 02. Sedangkan pembentukan
tunas pada JAK 01 dan JAK 02 berturut-turut adalah 84 dan 79 tunas. Rata-rata pembentukan pucuk yang tertinggi
adalah 1,013 pucuk diperoleh genotipe BRC dan yang terendah 0,573 diperoleh galur mutan JBR 01. Analisa statistik
menunjukkan bahwa pembentukan pucuk antara genotipe BRC dengan galur mutan lainnya berbeda nyata pada taraf
0,05 dengan pengujian BNT. Pembentukan plantlet yang berasal dari eksplan organ betina maupun eksplan pucuk
menunjukkan bahwa genotipe BRC menghasilkan jumlah rata-rata plantlet per botol paling tinggi dibandingkan dengan
galur inutan lainnya.

ABSTRACT

Plant regeneration of bananas Ambon kuning and Barangan mutant lines were carried out by using female
organ and shoot-tip as explants source. Female organ was taken from heart of banana stem, while shoot-tip taken from
sucker in banana plantation at Pasar jumat, Jakarta. Those explants were cultured on MS medium containing 3 tng/l
BAP, 0.5 mg/l IAA and supplemented by 100 tyrosin and 80 mg/l adenin hemisulphate. Observation showed that 180
and 42 buds were obtained from JBR 01 and JBR 02 mutant lines respectively, while 84 and 79 buds for JAK 01 and
JAK 02 respectively. The highest shoot fonnation was 1.013 shoots were obtained froni BRC variety and lowest one
was JBR 01 mutant line. Statistical data analysis indicated that shoot fonnation between BRC variety and another
tnutant lines were significant difference using LSD test at level 0.05. Plantlet formation derived from female organ as
well as shoot-tips showed that BRC variety produced nuinber of plantlets per bottle was higher than another one.

PENDAHULUAN

Tanaman pisang pada umumnya diperbanyak
melalui perbanyakan vegetatif dan sangat sulit melalui biji
oleh karena tanaman pisang bersifat "parthenocarpy".
Ketersediaan bibit dari anakan sangat terbatas juinlahnya,
oleh karena itu untuk penyediaan bibit pisang secara besar-
besaran dilakukan melalui teknik kultur jaringan. Dengan
perbanyakan tanainan pisang melalui kulturjaringan, dapat
diperoleh bibit yang seragam bebas dari penyakit atau virus.

Pisang barangan dan ambon kuning merupakan
varietas tanaman pisang yang mempunyai nilai ekonomi
tinggi di Indonesia. Penyediaan bibit tanaman pisang untuk
ke dua varietas tersebut akan membantu perluasan areal
tanaman pisang , khususnya di luar pulau Jawa.

Penelitian mengenai kultur jaringan pisang sudah
banyak dilaporkan (1,2,3). Keberhasilan regenerasi tanaman
pisang sangat tergantung pada sumber eksplan dan media
yang digunakan (4,5). Cronauer-Mitra dan Krikorian (6)
melaporkan bahwa histologi perkembangan embrio somatik
dari kalus yang di induksi dari eksplan shoot-tip tanaman
pisang mirip dengan embrio zigotik.

Regenerasi tanaman pisang maupun tanaman
dikotiledon dapat melalui dua cara; pertama melalui
organogenesis dan ke dua melalui embrio somatik (7,8,
10,11). Regenerasi tanaman melalui jalur organogenesis
berasal dari banyak sel "multi cellular", sedangkan
regenerasi tanaman melalui embrio somatik berasal dari sel
tunggal saina halnya dengan embrio zigotik (8,10).
Keuntungan lainnya pembentukan plantlet yang berasal dari
embrio somatik adalah untuk mendapatkan tanaman
transgenik setelah dilakukantransfergen. Vincent Escalant
dkk (2) melaporkan bahwa pembentukan embrio somatik
yang berasai dari bunga jantan juga telah dilakukan. Embrio
somatikberasal dari "pollen grain" kemudianberdiferensiasi
menjadi plantlet.

Regenerasi tanaman pisaiig melalui organogenesis
dapat digunakan untuk persediaan bibit dalam jumlah
banyak tenitama untuk perkebunan besar. Teknik kultur
jaringan yang dikombinasikan dengan penggunaan radio
isotop seperti sinar gamma dapat memberikan kontribusi
yang nyata terhadap pemuliaan tanaman, khususnya pada
tanaman pisang (12,13 ). Novak (7) mengatakan bahwa
kombinasi penggunaan teknik kultur jaringan dengan
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induksi mutasi dapat membantu program pemuliaan
taiiaman dalam memperbaiki sifat toleran terhadap penyakit.
Kombinasi teknik kultur jaringan dengan mutasi dapat
mempercepat program pemuliaan untuk perbaikan sifat
tanaman pisang. Perbaikan sifat tanaman pisang secara
konvesional seperti dengan persilangan tidak mungkin
dilaksanakan, karena tanaman pisang tidak mempunyai biji.

Penggunaan mutagen kimia atau fisika adalali yaiig
paling tepat untuk meningkatkan variasi genetik pada sel-
sel somatik. Untuk tujuan ini harus digunakan teknik kultur
jaringan guna membiakkan kembali sel-sel vegetatif yang
sudah tennutasi menjadi tanaman pada suatu medium yang
cocok.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari
kemainpuan regenerasi tanaman secara in-vitro berasal dari
organ betina dan pucuk pada var. Ambon Kuning dan
Barangan

BAHAN DAN METODE

Persiapan eksplan untuk kultur Tiga genotip
pisang Barangan dan dua genotip galur mutan pisang
Ambon Kuning (V^R )̂ digunakan dalam penelitian ini. Dari
tiga genotip pisang Barangan tersebut, satu genotip berasal
dari Cipanas dan dua genotip yang lain adalah hasil dari
iradiasi sebelumnya (V^R,). Sedangkan galur mutanpisang
anibon kuning diambil dari kebun Pasar Juinat, Jakarta.
Kultur organ betina dilakukan dengan mengambil jantung
pisang dari tanainan yaiig sedang berbuah kemudian dikupas
dan diambil organ betina untuk dikultur, sedangkan untuk
kultur pucuk diperoleh dari titik tumbuh tanaman.
Semua eksplan sebelum dikultur disterilkan dengan HgCl2
(0,05%) selama 15 menit dan dibilas tiga kali dengan air
suling steril.

Mcdia pembentukan pucuk dan kultur. Eksplan
yang sudah steril dikultur pada media MS untuk
mikropropagasi yang terdiri dari; nutrisi makro dan mikro.
Media MS (MURASHIGE dan SKOOG) (9) ditambah 0,5
mg/1 nicotinic acid, 0,5 mg/l pyridoxin.HCl, 0,5 nig/1
thiamin.HCl, 100 mg/1 tyrosin 80 mg/1 adenin hemisulfat,
30 gr/1 sukrosa, 3 ing/1 BAP dan 0,5 mg/ IAA dengan pH
5,8 sebelum di sterilkan. Eksplan yang berasal dari organ
betina sebelum dikultur dipotong kecil-kecil, kemudian
ditumbuhkan dalam petridish yang berisi media
pertumbuhan seperti di atas. Setiap petridish berisi 4-5
eksplan. Untuk eksplan pucuk dipotong menjadi seperempat
bagian setelah itu di tumbulikan pada media MS.

Media pertumbuhan akar. Enarn sainpai delapan
minggu, setelah ditumbuhkan dalam media juinlah tanaman
yang tumbuh per botol dihitung dan di analisis secara
statistik.Tanaman tersebut keinudian dipindahkan ke media
akar untuk pembentukan akar tanaman. Komposisi media
akar sama seperti pada media pembentukan pucuk, tetapi
tidak mengandung hormon pertumbuhan seperti media
pembentukan pucuk.

Analisis statistik dari plantlet yang dihasilkan.
Percobaan dilakukan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan 10 ulangan setiap genotipnya. Jumlah

tanaman dari masing-masing genotip yaitu BRC, JBR-01,
JBR-02, JAK-01, dan JAK-02 yang dihasilkan dianalisis
secara statistik untuk mengetahui efisiensi pembentukan
plantlet selaina kultur in-vitro. Uji beda nyata di antara
perlakuan (genotip) digunakan Beda Nyata Terkecil (BNT)
dengan F 0.05 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembcntukan tunas-pucuk tanaman. Galur
mutan pisang JAK 01, JAK 02, JBR 01 dan JBR 02
memperlihatkan gejala toleran terhadap penyakit layu di
lapangan. Di samping itu, galur mutan tersebut
menghasilkan buah yang cukup baik bila dibandingkan
dengan kontrolnya (data tidak ditunjukkan). Oleh karena
itu perbanyakan tanaman secara in-vitro dari galur mutan
di atas bertujuan untuk mendapatkan klon-klon tanaman
pisang yang toleran terhadap penyakit terutama yang
disebabkan oleh Fusarium spp. Dalam mengembangkan
strategi pemuliaan tanaman pisang terutama toleran
terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur, maka
pemuliaan mutasi yang dikombinasikan dengan teknik
kultur jaringan akan memberikan alternatif dalam
mendapatkan galur inutan yang diinginkan.

Sebagai sumber eksplan untuk perbanyakan
tanaman pisang tersebutdiambil dari bagianjantung (organ
betina) dan shoot-tip, Bagian atas dari jantung pisang yaitu
organ jantan dibuang dan diperkirakan bagian bawah hanya
tinggal organ betina. Organ betina ini kemudian dikultur
pada media MS yang mengandung hormon pertumbuhan.
Pembentukan tunas-tunas kecil dari eksplan tersebut diatas
membutuhkan waktu 60 hari setelah dikultur (Gambar 1
dan 2). Hasil pengamatan pembentukan tunas yang paling
linggi diperoleh pada genotip JBR 01 yaitu 180 tunas dari
100 total eksplan yang ditumbuhkan pada media MS (Tabel
1). Persentase kematian eksplan diperoleh pada genotip
JAK 01 dan JAK 02. Hal ini disebabkan eksplan genotip
JAK tersebut lebih banyak mengeluarkan eksudat
dibandingkan dengan genotip JBR. Juinlah eksudat yang
dikeluarkan oleh eksplan akan lnempengaruhi pembelahan
sel-sel tanaman untuk pertumbuhan selanjutnya. Tunas-
tunasyang sudab terbentuk pada media regenerasi pertama,
setelah itu dipindahkan ke media regenerasi baru untuk
perkembangan tunas menjadi pucuk.

Tabel 1. Pembentukan tunas berasal dari beberapa eksplan
jantung pisang

Genotip

JBR01
JBR02
JAK01
JAK02

Total Eksplan

100
78
58
52

Tunas

180
42
84
79

Mati

27
6
18
20

Diferensiasi tunas menjadi pucuk pada media
regenerasi baru ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
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Hasil pengamatan niemperlihatkan bahwa secara berangsur-
angsur daun pertama niulai muncul dari tunas, dua minggu
kemudian daun kedua dan ketiga niunc'ul (Gainbar 3).
Perkembangan pucuk yang berasal dari shoot-tip tidak
melalui pembentukan tunas yang nyata tidak seperti
pembentukan tunas yang berasal dari eksplan organ betina.
Perkembangan tunas pada eksplan organ betina terlihat jelas,
perubahan tunas menjadi pucuk tanaman dapat diikuti
dibawah mikroskop. Apabila selama proses pertumbuhan
pucuk terlalu banyak mengeluarkan eksudat maka eksplan
segera dipindahkan ke media pembentukan pucuk yang baru
agar tidak menghainbat perkembangan pucuk selanjutnya.
KRIKORIAN dkk (6) menyatakan bahwa disamping shoot
tip dan titik tumbuh dari jantung pisang, pembentukan pucuk
dan plantlet dapat melalui kalus kemudian berkembang
membentuk embrio somatik yang selanjutnya akan
membentuk plantlet.

Pembcntukan plantlet tanaman. Setelah 4-6
minggu pucuk ditumbuhkan pada media pembentukan
pucuk, kemudian dipindahkan ke media MS bebas hormon
untuk proses pembentukan plantlet. Pertumbuhan pucuk
sampai menjadi tanaman utuh membutuhkan waktu sekitar
4-6 minggu (Ganibar 4). Plantlet dari media regenerasi
belum membentuk akar secara maksimal, oleh karena itu
harus segera dipindahkan ke media MS bebas honnon untuk
merangsang pertumbuhan akar. Rata-rata pembentukan
pucuk yang paling tinggi diperoleh pada genotipe BRC
keinudian diikuti oleh mutan JBR 02, dan yang paling
rendah adalah galur mutan JBR 01. Hasil analisa
penibentukan pucuk diantara liina genotipe pisang
menunjukkan bahwa antara BRC dan JBR 02 serta galur
lainnya berbeda nyata pada uji BNT 005 (Tabel 2).

Tabel 2. Peinbentukan pucuk dan plantlet tanaman pisang
dari berbagai suinber eksplan

Genotipe Pucuk (x) Planlet (X)

JBR01
JBR02
JAK01
JAK02
BRC

0.573
0.816
0.780
0.714
1.013

5.9
7.4
7.4
5.9
9.1

KK (%)
BNT (5%)

3.14
0.122

17.21
0.129

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai regenerasi tanainan
pisang ainbon kuning dan barangan (Musa spp) dari eksplan
organ betina dan pucuk dapat diainbil kesiinpulan sebagai
berikut:
1. Hasil pengainatan terhadap pembentukan tunas yang

berasal dari eksplan organ betina pada pisang varietas

Ambon kuning dan Barangan lnenunjukkan baliwa galur
mutan JBR01 menghasilkan 180 tunas, jumlah ini Iebih
tinggi bila dibandingkan denga'n galur mutan lainnya.

2. Pembentukan pucuk yang paling tinggi pada genotipe
BRC, hasil uji statistik diantara perlakuan ternyata
berbeda nyata dengan galur mutan lainnya pada taraf
nyata 0.05 dengan pengujian BNT.

3. Pembentukan plantlet dari eksplan organ betina dan
pucuk menunjukkan bahwa genotipe BRC menghasilkan
rata-rata "plantlet" per botol paling tinggi
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Ganibar 1. Pembentukan lunas dari eksplan orgaii betina galur mutan
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Gambar 2. Diferensiasi tunas dari eksplan organ betina menjadi
pucuk pada media pembentukan pucuk

Gambar 3. Pucuk tanaman berkeinbang dari tunas setelah 6 - 8 minggu
pada media pucuk
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Gambar4. Pertumbuhan plantlet pada media MS
bebas horinon selama enam minggu
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