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MUTAN PADI PENDEK HASIL lRADIASI SINAR GAMMA 0,2
kGy PADA VARIETAS ATOMITA 4
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Puslitbang Technologi Isotop daD Radiasi, BATAN

ABSTRAK

MUTAN PADI PENDEK HASIL lRADIASI SINAR GAMMA 0,2 kGy PADA
VARIETAS ATOM ITA 4. Telah ditemukan mutan pendek daTi iradiasi benih padi varietas
Atomita 4 dengan sinar gamma dosis 0,2 kGy. Analisis segregasi pada populasi F2 clan galur F3
daTi persilangan mutan tersebut dengan varietas asalnya, Atomita 4/ secara resiprokal
menunjukkan bahwa sifat pendek tersebut dikontrol oleh satu gen resesif yang terletak pada
genom inti, bukan pada genom sitoplasmik. Untuk sementara gen yang mengontrol sifat pendek
pada galur mutan ini dapat dikatakan suatu penemuan baru sampai uji alelik dilakukan dengan
gen pendek lainnya yang sudah dilaporkan terlebih dahulu.

ABSTRACT

DWARF RICE MUTANT DERIVED FROM 0.2 KGY GAMMA RAYS
IRADIATED SEEDS OF ATOMITA 4 VARIETY. Dwarf rice mutant was obtained
when Atomita 4 seeds were irradiated by 0.2 kGy gamma rays. The results of
segregation analyses in F2 populations and F3 lines derived from reciprocal crosses of
mutant and Atomita 4 suggested that the dwarf was controlled by a single recessive
gene. This gene was not located on rice cytoplasmic genome but on nuclear genome.
The gene for dwarf obtained in this study tentatively could be assumed as a new finding
until the allelic relationships with other dwarf genes are verified.

PENDAHULUAN

Padi (Oryza sativa L.) merupakan
tanaman sereal yang penting karena lebih dari
separoh penduduk dunia menggunakan beras
sebagai makanan pokok. Sejak akhir tahun 1950-
an hampir semua negara penanam padi telah
melepas varietas yang mampu berproduksi
tinggi. Varietas tersebut dicirikan selain anakan
yang banyak juga respon terhadap pemupukan,
mempunyai indek panen tinggi dan mempunyai
tipe tanaman yang agak pendek sehingga lebih
tahan rehab walaupun diberi pupuk dengan dosis
tinggi (1). Kemungkinan gen yang mengontrol
pertumbuhan tipe agak pendek inilah yang
memberi kontribusi besar pada produktivitas
padi dunia terutama sejak dicanangkan revolusi
hijau yang ditandai dengan penggunaan secara
intensif gen agak pendek (dee-geo-woo-gene)
dalam program pemuliaan tanaman di IRRI
(International Rice Research Institute), yang
terbukti dapat menggandakan produksi padi
dunia.

menanam varietas padi daTi IRRI karena
produksinya memang jauh lebih tinggi
dibandingkan produksi padi lokal. Disamping itu
juga ban yak varietas padi agak pendek daTi IRRI
seperti varietas IR24, IR36, IR64 dIl, digunakan
dalam perakitan varietas-varietas baru. Pada
program pemuliaan tanaman, penggunaan
sumber genetik yang berasal daTi satu gen
beresiko cukup tinggi karena kalau gen yang kita
maksud terkait dekat sekali dengan gen yang
tidak kita ingini seperti peka terhadap hama
penyakit maka varietas yang dihasilkan
kemungkinan akan peka pula terhadap penyakit
tersebut. Oleh karena itu penggunaan beberapa
macam sumber genetik pada pemuliaan tanaman
akan lebih menguntungkan.

Mutasi buatan dengan menggunakan
mutagen kimia dan fisika merupakan metode
altematif untuk mendapatkan sumber genetik
baru (2, 3, 4.). Pada penelitian ini dengen
menggunakan mutagen fisika yaitunya sinar
gamma yang bersumber daTi 6OCO diiradiasi benih
Atomita 4 dengan dosis 0,2 kGy dan didapat
mutan pendek yang akan dilaporkan pada
makalah ini.

Manfaat penggunaan gen DGWG juga
sangat dirasakan di Indonesia. Hal ini terlihat
dengan banyaknya petani Indonesia yang
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BAHAN DAN METODA HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengamatan 4000 galur M2 dengan
jumlah tanaman 10 tanaman setiap galur,
terdapat tiga galur segregasi an tara tanaman
normal dengan tanaman pendek. Diantaranya
adalah galur No.3 dengan perbandingan
segregasi sembi Ian tanaman normal dan satu
tanaman pendek. Karakteristik tanaman pendek
dapat dilihat pacta Gambar 2, 3 dan Tabel1.

Bahan tanaman yang digunakan adalah
varietas Atomita 4 yang diradiasi dengan dosis
0,2 kGry. Sebanyak 800 tanaman M1 yang
ditanam di kebun percobaan P3TIR BA TAN,
Pasar Jumat, Jakarta, dipanen 5 malai per
tanaman. Pada M2 masing-masing malai
digalurkan sehingga jumlah galur M2 menjadi
4000 galur. Masing-masing galur ditanam 10
tanaman. Dari 4000 galur M2 ditemukan tiga
galur segregasi antara tanaman pendek dengan
tanaman normal, diantaranya adalah galur No.3.
Semua biji M3 daTi galur No.3 yang berasal daTi
tanaman pendek dipanen clan ditanam sebagai
tanaman M3. Ternyata semua tanaman M3 yang
berasal daTi tanaman M2 pendek terse but
berpenampilan pendek, clan untuk keperluan
analisis genetik gen yang mengontrol sifat
pendek tersebut, beberapa tanaman pendek pada
M3 disilangkan secara resiprokal dengan Atomita
4. Skema pemuliaan material tanaman dapat
dilihat pada Gambar 1.
Selanjutnya pengamatan segregasi antara
tanaman normal clan tanaman pendek dilakukan
pada populasi F2 clan F3. Kecocokan antara
perbandingan yang diduga (expected ratio) dengan
perbandingan yang diamati (observed ratio) diuji
dengan Chi-kuadrad.

Gamma 0,2 kGy
Gambar 2 Penampilan mutan pendek

tanaman asalnya, Atomita 4
dan

Pada Gambar 2, 3 clan Tabel 1 terlihat
tanaman tipe pendek tingginya lebih kurang 50
% daTi tinggi tanaman tipe normal. Berkurangnya
tinggi tanaman pada tanaman tipe pendek terjadi
karena berkurangnya jumlah ruas batang clan
ukuran panjang masing-masing ruas. Bersamaan
dengan berkurangnya tinggi tanaman ini juga
terlihat berkurangnya panjang malai clan panjang
gabah hingga menjadi hampir separoh dari
panjang malai clan panjang gabah tanaman
normal. Kalau galur mutan ini akan digunakan
dalam program pemuliaan tanaman tentu
panjang malai clan panjang gabahnya perlu
diperbaiki terlebih dahulu.

Tiga ratus dua puluh tanaman M3 yang
berasal dari satu tanaman M2 yang bertipe
pendek semuanya memperlihatkan tipe pendek.
Tujuh galur daTi sembilan galur M3 yang berasal
dari tanaman tipe normal (ditanam minimal 15
tanaman per galur) memperlihatkan segregasi
antara tanaman tipe normal dengan tanaman tipe
pendek, sedangkan dua galur lainnya tidak
memperlihatkan segregasi atau dengan kala lain
semua tanaman berpenampilan normal. Dari

Benih Atomita 4.
M1 (800 tanaman).

M2 (800 x 5 galur).<: normal (9 tan)

Galur No.3
pendek (1 tan).

M3 X Atomita 4 (resiprokal).
F1 (normal).
F2 (3 normal: 1 pendek)..

F3 homogen normal (1) homogen pend!

segregasi (2) (semua)

Gambar 1. Skema pemuliaan material tanaman
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hasil ini dapat diketahui bahwa dengan radiasi
0,2 kGy benih padi Atomita 4 telah terjadi mutasi
gen yang berhubungan dengan tinggi tanaman.
Gen yang mengontrol tinggi tanaman tipe normal
sebagai gen dominan termutasi kearah resesif
yang mengontrol sifat pendek.

terletak pacta genom inti. Perbandingan 3 : 1
memastikan bahwa sifat pendek atau tinggi
tanaman pacta mutan tersebut dikontrol oleh satu
gen resesif.

Sebagai konfirmasi data yang diperoleh
pad a populasi F2, analisis segregasi dilakukan
juga pacta populasi F3. Segregasi an tara mutan
pendek dengan tanaman normal diamati pacta 88
galur F3 yang berasal daTi tanaman F2 normal
(persilangan Mutan Pendek/Atomita 4! daD 96
galur F3 daTi tanaman F2 normal (persilangan
Atomita 4 I Mutan Pendek! serta masing-masing
10 galur F3 daTi tanaman F2 pendek kedua
persilangan (Tabel 3). Masing-masing galur F3
ditanam minimal 50 tanaman. Pad a Tabel 3
terlihat perbandingan 2 : 1 antara galur yang
bersegregasi dengan galur homogen normal pacta
galur-galur yang berasal daTi tanaman F2 normal.
Sedangkan tanaman pacta galur F3 yang berasal
daTi tanaman F2 pendek berpenampilan
homogen pendek. Hal ini semakin meyakinkan
kita bahwa sifat pendek pacta penelitian ini
dikontrol oleh satu gen resesif.

Tabel 2. Segregasi tanaman tipe normal dengan
tanaman tipe pendek pada populasi F2
daTi persilangan Mutan/Atomita 4 clan
Atomita 4/Mutan.

Gambar 3. Perbandingan jumlah ruas, ukuran
ruas, ukuran malai, dan ukuran
gabah antara tanaman asal, Atomita
4 (AI dengan mutannya (BI

Tabell. Karakteristik tanaman tipe pendek dan
tipe normal

Tabel 3. Data pengamatan uji galur F3 daTi
persilangan Mutan/Atomita 4 daD
Atomita 4/Mutan.

Untuk paengujian lebih lanjut, tanaman
pendek pada M3 disilangkan secara resiprokal
dengan tanaman asalnya, Atomita 4. Beberapa
tanaman Fl yang diperoleh semuanya
memperlihatkan tipe normal. Hal ini menegaskan
bahwa sifat normal pada persilangan ini
dikontrol oleh gen dominan. Selanjutnya semua
tanaman Fl dipanen untuk mendapatkan
populasi F2.

Populasi F2 baik yang berasal daTi
persilangan Mutan Pendek/Atomita 4 maupun
daTi persilangan Atomita 4/Mutan Pendek
memperlihatkan segregasi antara tanaman
normal dengan tanaman pendek dengan
perbandingan 3 : 1 (Tabel 21. Hal ini
menunjukkan bahwa sifat pendek ini tidak
dikontrol oleh gen yang terletak pada genom
sitoplasmik melainkan dikontrol oleh gen yang

n. tidak berbeda nyata pada level 0,1 %
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Sampai saat ini kurang lebih 57 gen pendek
sudah diidentifikasi dan sebagian besar sudah
dipetakan pada pet a khromosom (51. Beberapa
gen pendek yang sudah dipetakan seperti dl
yang terletak pada khromosom 5 sudah diklon
untuk mempelajari mekanisme pertumbuhan dan
perkembangan tanaman secara molekuler (6).
Karakteristik gen pendek yang ditemukan pada
penelitian ini ada kemiripan dengan karakteristik
gen dl, karena menurut Ashikari dkk. (61 dl juga
punya karakteristik tipe tanaman pendek, malai
pendek, warna daun hijau gelap dan kaku,
bent uk biji bulat kecil. Namun gen pendek yang
ditemukan pada penelitian ini untuk sementara
dapat dikatakan penemuan baru sampai uji alelik
dilakukan dengan gen pendek lainnya yang
sudah dilaporkan, terutama dengan gen dl.
Diharapkan gen pendek yang ditemukan pada
penelitian ini dapat digunakan selain sebagai
sumber genetik baru pada perbaikan varietas
padi dan juga sebagai material genetik da!am
studi genetik terutama yang berkaitan dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman
padi.
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Melalui radiasi benih Atomita 4 dengan
sinal gamma dosis 0,2 kGy diperoleh galur
mutan yeng bertipe pendek. Setelah dilakukan
analisis genetik diketahui bahwa sifat pendek
terse but dikontrol oleh satu gen resesif yang
terletak pada genom inti.
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DISKUSI

RAHAYU CHOSDU ARY ANTI

Mutan pendek padi yang telah ditemukan
ini apakah umurnya juga pendek tapi
produksinya tinggi sehingga layak kredit apabila
petani menanamnya ?

Bagaimana cara membedakan antara gen
resesif berasal daTi genom inti atau daTi genom
sitoplasmik. Apa cukup dengan analisa segregasi
saja, dan seberapa besar populasinya.

SOBRIZAL SOBRIZAL

Urnur rnutan padi pendek sarna dengan
varietas asalnya, Atornita 4, yaitu sekitar 120
hari. Produksinya belurn diuji, tetapi rnungkin
lebih rendah dibandingkan produksi varietas
asalnya. Manfaatnya lebih diarahkan kepada stok
genetik gen pendek, kalau rnernungkinkan untuk
perbaikan varietas yang tinggi atau untuk studi
genetik yang berhubungan dengan perturnbuhan
dan perkernbangan tanarnan.

KRISNA DWIATMINI

Untuk melihat apakah satu gen resesif
terletak pada genom inti atau genom sitoplasmik
yaitu dengan melakukan persilangan secara
resiprokal antara tanaman yang membawa satu
gen resesif terse but dengan tanaman normal.
Kalau kedua tanaman Fl normal clan pada
populasi F2 terjadi segregasi antara tanaman
pendek dengan tanaman normal maka gen resesif
tersebut terletak pada genom inti, tetapi kalau
tidak terjadi segregasi maka gen tersebut terletak
pada genom sitoplasmic.
Besar populasi, semakin besar semakin baik,
tetapi kalau untuk satu gen resesif sekitar 50
tanaman sudah cukup.

Apa dasar padi mutan Atomita 4 diradiasi
lagi ? Sampai berapa kali kebaikan induksi
mutasi sinar gamma tersebut dilakukan ? clan
dosisnya apa lebih besar atau lebih kecil daTi
sebelumnya, apa patokannya LD50.

SOBRIZAL

Padi Atomota 4 diradiasi lagi dengan
tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan
galur mutan yang rendah Phytic Acid clan untuk
mempelajari jumlah inisial sel yang termutasi.
Sebagian basil ini telah dilaporkan pada
pertemuan ilmiah APISORA 2003 (Astri Dewi
dkk.l. Kebetulan pada populasi M2 ditemukan
segregasi antara mutan pendek dengan tanaman
normal yang dilaporkan pada pertemuan ini.
Berapa kali sinar gama sebaiknya dilakukan,
tergantung kepada tujuan. Kalau untuk memecah
linkage mungkin diperlukan radiasi berkali-kali
Atomita 4 berasal dari iradiasi sinar gamma
varietas Cisadane dengan dosis 0,2 kGy. Mutan
pendek basil iradiasi sinar gamma varietas
Atomita 4 dengan dosis 0,2 kGy.
LD50 adalah dosis dimana hanya 50% dari biji
yang diradiasi yang dapat hidup.


	KE DAFTAR ISI
	MUTAN PADI PENDEK HASIL lRADIASI SINAR GAMMA 0,2 kGy PADA VARIETAS ATOMITA 4
	ABSTRAK
	PENDAHULUAN
	BAHAN DAN METODA
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA




