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ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI SINAR GAMMA 6OCO TERHADAP PERTUMBUHAN
TANAMAN BAWANG PUTIH (Allium sativum L) VARIETAS LUMBU HIJAU DI
DATARAN RENDAH. Tanaman bawang putih berasal daTi daerah subtropis. Di Indonesia
tanaman bawang putih dibudidayakan di dataran tinggi antara 1000 -1600 m di atas permukaan
air laut (dpl). Oleh karena itu areal untuk penanaman dan produksi bawang putih sangat terbatas.
Di samping itu keragaman genetik bawang putih sangat sempit karena termasuk tanaman yang
diperbanyak secara vegetatif. Usaha meningkatkan keragaman genetik bawang putih telah
dilakukan melalui radiasi siung bawang putih dengan sinar gamma untuk mendapatkan galur
mutan bawang putih yang mampu beradaptasi di dataran rendah. Siung bawang putih diradiasi
dengan sinar gamma dengan dosis 0 (kontrol) 2, 4, 6, 8 dan 10 Gy di Puslitbang Teknologi Isotop
dan Radiasi. Setiap dosis terdiri daTi 150 siung, kemudian ditanam di Kebun Percobaan Bandar
Buat, Padang (50 m dpl). Percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan
(dosis radiasi) dan 3 ulangan. Parameter yang diamati adalah persentase tanaman yang tumbuh
dan bertahan sampai saat panen, tinggi tanaman, jumlah daun, kandungan khlorofil, jumlah
stomata, umur tanaman, jumlah siung per umbi, diameter umbi serta berat basah dan berat
kering umbi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis radiasi 6 Gy merupakan dosis
yang menguntungkan untuk mendapatkan mutan bawang putih yang mampu beradaptasi di
dataran rendah.

ABSTRACT

EFFECT OF IRRADIATION OF 6OCO GAMMA RAYS ON GROWTH OF GARLIC
(Allium sativum L) PLANTS CV. LUMBU HIJAU AT LOW LAND AREA. Garlic originally
come from the sub tropical area. In Indonesia, garlic is grown generally in high land area with an
altitude between 1000 -1600 m above sea level. Therefore, the area for growing and producing
garlic is limited. Besides, genetic vatiation of garlic is very narrow since garlic belongs to
vegetatively propagated crops. An effort for increasing genetic variation of garlic was done by
exposing garlic cloves to gamma rays in order to obtain garlic mutant lines adapted to low land
area. Garlic cloves were exposed to different doses of gamma rays 0 (untreated) 2, 4, 6, 8 and 10
Gy at the Centre for Research and Development of Isotope and Radiation Technology. Each dose
consisted of 150 garlic cloves. Untreated and irradiated garlic cloves were grown at Bandar Buat
Experimental Station (50 m above sea level), Padang, West Sumatera. The experiment was
arranged in a randomized block design with three replication. The parameter observed were
percentage of grown plants and survival harvested plants, plant height, leaf number, chlorophyl
content, number of stomata, plant age, number of cloves per bulbs, fresh, dry weight and
diameter of bulbs. The result indicated that the dose of gamma rays 6 Gy is an advantage dose for
obtaining well adapted garlic mutant lines in the low land area.

PENDAHULUAN pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi
dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan
gizi. Walaupun demikian, peningkatan
kebutuhan bawang putih belum diikuti dengan
peningkatan produksi, bahkan impor bawang
putih yang meningkat (3, 4).

Di Indonesia tanaman bawang putih
dibudidayakan di dataran tinggi. Oleh karena itu
areal untuk penanaman dan produksi bawang
putih sangat terbatas. Di samping itu keragaman
I!enetik bawanl! Dutih sanl!at semDit karena

Bawang putih (Allium sativum L.)
merupakan komoditas hortikultura yang sangat
penting digunakan orang yaitu sebagai pelengkap
bumbu masak. Di samping itu bawang putih
dapat digunakan sebagai obat anti jamur dan
bakteri serta dapat menurunkan klesterol dan
mencegah pembekuan darah (1, 2).

Kebutuhan bawang putih di Indonesia
semakin meningkat seialan dengan laiu



RisaJah Seminar /lmiah Penelilian dIn Pengembangan Aplikasi IsolOp dIn Radia~ 200.1

termasuk tanaman yang diperbanyak secara
vegetatif. Varietas bawang putih yang banyak
dibudidayakan di Indonesia adalah Lumbu Hijau,
Lumbu Kuning dan Lumbu Putih. Di antara
varietas tersebut, Lumbu Hijau memberikan
produksi tinggi dibandingkan varietas lainnya,
karena ukuran umbinya lebih besar dan
aromanya lebih tajam. Varietas Lumbu Hijau
mampu menghasilkan 7 ton umbi kering setiap
hektar (51. Namun demikian varietas Lumbu
Hijau hanya dapat tumbuh pada ketinggian
tempat 1000 -1600 m di atas permukaan taut
(dpll dengan suhu rendah 20 -25°C dan tekstur
tanah lempung berpasir. Oleh karena itu lahan
yang sesuai untuk pertumbuhan dan produksi
varietas Lumbu Hijau di daerah tropis hanya
terbatas di dataran tinggi.

Masalah yang dihadapi dalam perbaikan
varietas bawang putih adalah rendahnya
keragaman genetik karena tanaman ini
diperbanyak secara vegetatif. Keberhasilan
program pemuliaan pada tanaman yang
diperbanyak secara vegetatif sangat kecil karena
seleksi hanya dapat dilakukan dengan
memanfaatkan keragaman genetik di alamo

Program pemuliaan berkesinambungan
melalui seleksi berdasarkan keragaman yang luas
dapat mencapai basil yang ideal. Sebaliknya
apabila keragaman genetik sangat sempit, proses
seleksi sangat lambat karena kerentanan
terhadap hama dan penyakit (61.

Keragaman genetik pada bawang putih
dapat ditingkatkan melalui pemuliaan mutasi (7).
Perbaikan varietas bawang putih dengan
menggunakan teknik mutasi buatan disarankan
oleh Koul et al (81. Chaudry dan Dyansagar (91
melaporkan bahwa radiasi sinar gamma pada
bawang putih menghasilkan 16 mutan pada MV 2
dan MV 3' sedangkan Marchesi (101 mendapatkan
mutan bawang putih dari basil radiasi sinar
gamma pada dosis 1 -4 Gy. Di Indonesia,
Sumiyarsih dan Aliudin (11) melaporkan bahwa
radiasi sinar gamma pada bawang putih dengan
dosis 2 -12 Gy dapat mempengaruhi tinggi
tanaman.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkat-
kan keragaman genetik tanaman bawang putih
dan mendapatkan tanaman MV 1 dengan sifat
agonomis yang menguntungkan untuk
dikembangkan di dataran rendah.

Gamma Cell 220 di Puslitbang Teknologi Isotop
dan Radiasi, BAT AN, Jakarta. Dosis radiasi yang
digunakan adalah 0 (kontrol) dan 2 -10 Gy
dengan interval 2 Gy.

Percobaan dilakukan dalam rancangan
acak kelompok dengan 3 ulangan dan 6
perlakuan dosis radiasi. Setiap unit perlakuan
terdiri daTi 50 siung. Perbedaan di antara
perlakuan dianalisis dengan uji beda nyata
terkecil (BNT) pada tarat 5 %. Penelitian ini
dilaksanakan di Kebun Percobaan Bandar Buat,
Padang, Sumatera Barat dengan ketinggian
tempat 50 m di atas permukaan laut dan suhu
rata-rata 26,5OC.

Setiap siung bawang putih yang diradiasi
dan kontrol ditanam di dalam polibag berukuran
20 x 25 cm yang berisi campuran media tanah
dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1.
Tanaman dinaungi dengan plastik transparan
untuk mencegah kelebihan air pada saat hujan.
Pupuk yang diberikan adalah Urea (46 % N), SP-
36 (36 % PzOs! dan KCI (60 % KzO) masing-
masing sebanyak 0,78; 0,25 dan 0,75 gram setiap
polibag pada saat tanam dan diulang setelah
tanaman berumur 1 bulan. Panen umbi dilaku-
kan pada saat 75 % daTi tanaman menunjukkan
kriteria panen, yaitu 90 % daun dan pangkal
batang telah mengering (umur 16 minggu!.

Pengamatan jumlah stomata setiap mm2
dilakukan dengan metode Choralhydrate daTi
Gerlach. Daun bawang putih segar dengan
ukuran 5 x 5 mm dimasukkan dalam tabung
reaksi berisi 5 bagian khloralhidrat dan 2 bagian
aquadest, kemudian tabung reaksi dimasukkan
ke dalam beker glass yang berisi air dan
dipanaskan hingga daun tampak transparan.
Selanjutnya potongan daun transparan diletakkan
pada kaca objek, ditetesi dengan gliserin, ditutup
dengan kaca penutup dan diamati di bawah
mikroskop dengan perbesaran 400 x.

Kandungan khlorofil (mg/l! diamati dengan
menggunakan spektrofotometer. Daun bawang
putih segar sebanyak 1 g digerus dalam mortir
selama 5 menit, kemudian diekstrak dengan 100
ml aceton 80%. Ekstrak dipisahkan dengan
saringan Buchner, selanjutnya diukur .optica
density. nya dengan menggunakan cuvet masing-
masing pada panjang gelombang 663 dan 645 nm
untuk khlorofil a dan b.

Pengamatan jumlah stomata dan
kandungan khlorofil dilakukan pada minggu ke
10 dimana pada saat tersebut telah dicapai
pertumbuhan daun bawang putih yang optimum.
Pengamatan lainnya adalah persentase tanaman
tumbuh pada umur 2 minggu, tanaman yang
mampu berproduksi, tinggi tanaman, jumlah
daun (umur 10 minggu dan saat panen) , umur
tanaman, be rat basah, berat kering dan diameter
umbi serta jumlah siung per umbi.

BAHAN DAN METODE

Bahan tanaman yang digunakan dalam
penelitian ini adalah siung bawang putih varietas
Lumbu Hijau yang diradiasi dengan sinar gamma
(yl yang berasal daTi Cobalt-GO (GOCol. Radiasi
dilakukan dengan menggunakan irradiator
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HASIL DAN PEMBAHASAN dosis 0 -6 Gy clan menurun pada dosis 8 -10
Gy. ]umlah daun terbanyak diperoleh dari
tanaman dengan perlakuan dosis radiasi 6 Gy
(TabeI3).

Gambar 1. Tinggi tanaman pada berbagai dosis radiasi (dari
kiri ke kanan berturut-turut tanaman kontrol,
dosis 2, 4,6, 8 clan 10 Gyl.

Tabel Persentase tumbuh, tinggi tanaman dan tanaman
MY J bawang putih yang mampu berproduksi pada

berbagai dosis radiasi

~~:.:..O~ ~:'~- 3,67 I 7,6
KK (%) 14,72 5,78 1 10,87

Keterangan:
Angka yang diikuti dengan huruf yang sarna dalarn kolorn yang sarna
rnenunjukkan tidak berbeda nyata dengan uji BNJ 0,05.

Perlakuan radiasi sinar y mengakibatkan
menurunnya persentase tumbuh clan tinngi
tanaman seiring dengan meningkatnya dosis
radiasi (Tabel 11. Tampaknya hal ini akibat
terganggunya metabolisme tanaman seperti yang
dilaporkan Casarett (12) bahwa radiasi dapat
mengakibatkan terganggunya sintesa protein
yang berperan dalam pertumbuhan tanaman.
Tanaman tertinggi diperlihatkan pada tanaman
kontrol clan berbeda nyata dibandingkan
tanaman dengan perlakuan radiasi. Semakin
tinggi dosis radiasi, tanaman tampak semakin
rendah (Gambar 1 clan Tabel 1). Untuk
parameter persentase tanaman yang mampu
berproduksi (Tabel 1), daTi tanaman yang tidak
diradiasi (kontrol) hanya 31 % yang mampu
berproduksi. Hal ini disebabkan lingkungan yang
tidak sesuai untuk pertumbuhan bawang putih
varietas Lumbu Hijau dengan ketinggian SO m
dpl clan suhu rata-rata 26,Soc, sedangkan syarat
tumbuh bawang putih varietas Lumbu Hijau
adalah pada ketinggian lebih daTi 1000 m dpal
dengan kisaran suhu 20 -2SoC. Cahyono (13)
menyatakan bahwa suhu di atas 2JOC
mengakibatkan tanaman bawang putih tidak
mampu membentuk umbi. Peningkatan dosis
radiasi 2, 4, 6 clan 8 Gy memperlihatkan
peningkatan persentase tanaman yang mampu
berproduksi, sedangkan persentase tanaman yang
mampu berproduksi pada dosis radiasi 10 Gy
lebih rendah dibandingkan tanaman kontrol.

Kandungan khlorofil clauD bawang putih
dengan perlakuan dosis radiasi 2, 4, 6, 8 clan 10
Gy lebih tinggi dibandingkan tanpa radiasi,
namun perlakuan dosis 2 Gy tidak

memperlihatkan perbedaan yang nyata (Tabel 2).
Tampaknya perlakuan radiasi mempengaruhi
kandungan khlorofil, dimana dosis radiasi 2 -6
Gy merupakan dosis yang mampu menstimulir
kandungan khlorofil, sedangkan dosis 8 -10 Gy
mengakibatkan terhambatnya pembentukan
khlorofil. Secara visual, warDa clauD bawang
putih dengan perlakuan 6 Gy lebih hijau
dibandingkan dengan clauD tanaman kontrol
(Gambar 21. Pada parameter jumlah stomata
clan jumlah daun, semakin tinggi dosis radiasi
semakin berkurang jumlah stomata clan jumlah
clauD (Tabel 2) yang disebabkan terganggunya
perkembangan gel protoderma sebagai penghasil
gel stomata (141. Pada umur 10 minggu, jumlah
clauD semakin sedikit seiring dengan
meningkatnya dosis radiasi. Hal ini disebabkan
oleh kerusakan fisiologis akibat perlakuan
radiasi. Namun pada saat paneD, dimana
sebagian clauD sudah lepas daTi batang semu clan
tanaman sudah mampu bertahan akibat
kPTtt.c;RkRn fi.c;inlnai.c; i"mIRn rI.",n m..n;n..lr.,t rI~r;

Gambar 2. Penampilan warna daun pada tanaman kontrol
(kiri) dan tanaman dengan perlakuan dosis
radiasi 6 Gy (kanan).

Perlakuan radiasi dapat memperpendek umur
tanaman, namun tidak memperlihatkan
perbedaan yang nyata hila dibandingkan dengan
tanaman kontrol. Umur tanaman terpendek {120
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haril terdapat pada tanaman dengan perlakuan
dosis radiasi 6 Gy, sedangkan umur tanaman
varietas Lumbu Hijau berkisar antara 122 -125
hari !Tabel 31. Peningkatan diameter umbi
diperoleh pada tanaman dengan perlakuan
radiasi 2 -8 Gy. Perlakuan radiasi dosis 6 Gy
memberikan diameter umbi yang lebih baik daD
berbeda nyata dibanding tanaman kontrol,
sedangkan diameter umbi terkecil diperoleh daTi
tanaman dengan perlakuan radiasi 10 Gy (Tabel
31.

Berat basah dan berat kering umbi tertinggi
diperoleh pada tanaman dengan perlakuan dosis
radiasi 6 Gy dan berbeda nyata jika dibanding-
kan dengan tanaman kontrol. Tanaman dengan
perlakuan dosis radiasi 6 Gy juga mampu
membentuk siung terbanyak dibandingkan
dengan tanaman kontrollTabel 4 dan Gambar 3).
Tanaman dengan perlakuan dosis radiasi 6 Gy
memiliki jumlah daun lebih banyak dan
kandungan khlorofil tinggi, sehingga mampu
membentuk siung lebih banyak dan umbi yang
lebih berat. Pembentukan umbi dan siung pada
tanaman bawang putih diperlukan suhu rendah
serta perbedaan suhu siang dan malam hari yang
signifikan (2).

Tabel 2. Kandungan khlorofil, jumlah stomata dan
jumlah daun umur 10 minggu tanaman MY I
bawang putih pada berbagai dosis radiasi.

Keterangan:
Angka yang diikuti dengan huruf yang sarna dalam kolom
yang sarna tidak berbeda nyata dengan uji BNJ 0,05.

Gambar 3. Penampilan siung tanaman kontrol (kiri) daD
tanaman dengan perlakuan dosis radiasi 6 Gy

(kanan!Pemuliaan mutasi pada bawang putih
dengan menggunakan sinar y clan ethyl methan
sulfonat (EMS) telah dilaporkan oleh Selvaraj et al
(15). Perlakuan radiasi mempengaruhi bentuk
clan karakteristik siung clan umbi (berat clan
diameter) galur mutan bawang putih pada
generasi ketiga.

Tabel 4. Berat basah dan be rat kering umbi
serta jumlah siung per umbi.

Tabel 3. Umur tanaman clan jumlah daun pada
saat panen serta diameter umbi.

Keterangan:
Angka yang diikuti dengan huruf yang sarna dalarn kolorn
yang sarna rnenunjukkan tidak berbeda nyata dengan uji BNJ

0,05.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa perlakuan dosis radiasi 6 Gy merupakan
dosis yang menguntungkan untuk mendapatkan
mutan bawang putih yang mampu beradaptasi di
dataran rendah.

Keterangan:
Angka yang diikuti dengan huruf yang sarna dalarn kolorn
yang sarna rnenunjukkan tidak berbeda nyata dengan uji BNJ
0,05.
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DISKUSI

MUGIONO ISMIY A TI SUT ARTO

Memgapa penelitian ini dilakukan di
Sumatera Barat? Apakah tidak terlalu jauh?
Untuk mencari lokasi pada ketinggian 1000 -
1600 m dpl sara kira penelitian ini bisa
dilakukan di Wonosobo sehingga dapat

menghemat biaya.

Penelitian ini dilaksanakan pada generasi
MV 11 walaupun demikian hampir semua
paramater yang diamati memperlihatkan bahwa
dosis 6 Gy merupakan dosis yang diharapkan
mampu menghasilkan mutan bawang putih yang
dapat beradaptasi di dataran rendah.

ISMIYATI SUTARTO DEBY SRIDENI

Penelitian ini dilakukan bekerjasama
dengan mahasiswa Program Pasca Sarjana
Universitas Andalas, jadi pengamatan di
Sumatera Barat dilakukan oleh mahasiswa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
varietas/mutan yang mampu beradaptasi di
dataran rendah, oleh karena itu penelitian
dilaksanakan di dataran rendah.

Apakah penelitian ini juga dilakukan di
dataran rendah selain Sumatera Barat? Jika tidak,
apakah hasil penelitian ini sudah mewakili
bahwa bawang putih Lumbu Hijau hasil radiasi
ini mampu beradaptasi di dataran rendah?

ISMIY A TI SUT ARTO

Penelitian ini merupakan penelitian
pendahuluan clan perlu dilakukan penelitian
lanjutan di beberapa lokasi dataran rendah selain
Sumatera Barat untuk mendapatkan daya
adaptasi yang lebih stabil.

SOBRIZAL

Mutan adalah individu yang telah berubah
secara genetik daTi tanaman asalnya. Pada
pengamatan yang dilakukan tidak terlihat adanya
un sur genetika, hanya pada radiasi dengan dosis
6 Gy angka pengamatan pada beberapa
parameter lebih baik daripada dosis lainnya.
Bagaimana ibu bisa sampai pada kesimpulan
bahwa perlakuan dengan dosis 6 Gy merupakan
dosis yang menguntungkan untuk mendapatkan
mutan.
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