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ABSTRAK
PENGARUH RADIASI SINAR GAMMA YANG BERASAL DARI SUMBER 60Co TERHADAP 
PEMBENTUKAN TANAMAN KEDELAI TAHAN NAUNGAN PADA GENERASI M1. Sinar gamma 
merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai daya tembus sangat kuat. Salah satu sumber sinar 
gamma adalah berasal dari 60Co. Dengan daya tembusnya yang sangat kuat, sinar gamma dapat 
dimanfaatkan dalam bidang pemuliaan tanaman untuk menciptakan keragaman genetik baru dalam 
perakitan varietas unggul. Telah dilakukan pemberian sinar gamma dengan dosis 300 Gy dan 400 Gy pada 
biji kedelai varietas Denna 1, kemudian ditanam sebagai tanaman M.1 kemudian dipanen kriteria umur 
panen yang genjah, penampilan tanaman sehat dan batang kokoh dan kuat. Dari hasil pengamatan, 
pemberian sinar gamma dapat menciptakan galur-galur mutan kedelai kedelai tahan naungan. Parameter 
yang diamati Tinggi tanaman, Jumlah cabang, Jumlah polong, Jumlah biji, Jumlah buku dan Jumlah 
tanaman yang mampu hidup. Hasil penelitian menujukkan bahwa hasil tertinggi yaitu Tinggi tanaman dosis 
300 Gy (37.76 cm) dan 400 Gy (33.03 cm), Jumlah cabang 300 Gy (1.75) dan 400 Gy (1.95), Jumlah polong 
300 Gy (26.25) dan 400 Gy (24.72), Jumlah biji dosis 300 Gy (35.55) dan 400 Gy (33.65), Jumlah buku dosis 
300 Gy (9.28) dan 400 Gy (8.53) dan Persentase tanaman yang mampu hidup dosis 300 Gy (85 ) dan 400 Gy 
(75). Kesimpulan hasil panen pada generasi M1 dan generasi selanjutnya dengan cara seleksi akan 
menghasilkan galur galur mutan kedelai tahan naungan.
Kata kunci: sinar gamma, tahan naungan, generasi, galur-galur mutan

ABSTRACT
THE EFFECT OF GAMMA RADIATION FROM SOURCES 60Co OF SOYBEAN FOR SHADE TOLERANT. 
Gamma rays are electromagnetic waves that have a very strong penetrating power. One of the sources of 
gamma rays is from 60Co. The gamma rays have strong penetration power can be used of plant breeding to 
create new genetic diversity in the make of high-yielding varieties. Irradiation of gamma rays at a dose of 
300 gray and 400 gray on soybean Denna 1 seed varieties has been done, then it was planted as M.1 the 
plants look healthy and robust and strong stems. The parameters observed plant height, sum book leaf, sum 
seed, sum pod and Procentage plant to live hade tolerant. The parameters observed were good: plant height 
doze 300 Gy ((37.76 cm) and 400 gray (33.03 cm))The number of branches with doze 300 Gy ((1.75)and 400 
Gy (1.95)), number of pod with doze 300 Gy ((26.25) and 400 Gy (24.72)), number of seed with doze 300 Gy 
((35.55kg) and 400 Gy (33.65kg)), number of Naut with doze 300 Gy ((9.28) and 400 Gy (8.53)) and the 
percentage of plants capable of hade tolerantwith doze 300 Gy (85) and 400 Gy(75)). In conclusion, 
selection mutant lines of soybeans shade tolerant at generation M1 and next generation.
Keywords: gamma rays, shade tolerant, geration, mutant lines

PENDAHULUAN
emanfaatan sinar gamma sudah berkembang 
diberbagai bidang untuk kesejahteraan umat 
manusia, antara lain dibidang kesehatan, industri, 

pengawetan makanan, pertanian dan lain-lain. Sinar 
gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang 
mempunyai daya tembusyang sangat kuat. Salah satu
sumber sinar gamma adalah berasal dari 60Co. 
Dengan daya tembusnya yang sangat kuat, sinar 
gamma dapat dimanfaatkan dalam bidang pemuliaan 
tanaman untuk menciptakan keragaman genetik baru 
dalam perakitan varietas unggul. Pemuliaan tanaman 
dengan menggunakan sinar gamma ini dinamakan 
pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi radiasi.

Pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi bertujuan 
untuk mendapatkan sifat baru dari tanaman melalui 
perubahan genetik dan sifat dari tanaman induk 
setelah mendapat radiasi sinar gamma pada dosis 
tertentu pada tanaman induk [1].

Pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi radiasi 
sudah berkembang cukup pesat di Indonesia 
khususnya di Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk 
mendapatkan varietas unggul baru.Saat ini sudah 
dilepas berbagai varietas unggul padi, kedelai, 
sorgum, kacang hijau, gandum dan kapas. Berbagai 
varietas unggul dengan teknik mutasi radiasi tersebut 
telah ikut berkontribusi dalam peningkatan produksi 
komoditi pertanian di Indonesia. Salah satu komoditi 
pertanian yang sudah banyak dihasilkan dengan
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teknik mutasi radiasi ini adalah kedelai. Saat ini 
BATAN sudah melepas 10 varietas unggul kedelai 
melalui pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi [2, 
3].

Pemuliaan tanaman dengan menggunakan 
persilangan masih merupakan metode utama dalam 
perbaikan varietas tanaman di Indonesia. Namun 
dengan terbatasnya sumber genetik (genetic 
resources) yang digunakan sebagai tetua dalam 
persilangan dapat menjadi kendala metode ini. 
Untuk memperluas keragaman genetik dalam 
populasi, salah satu cara yang dapat digunakan 
adalah metode mutasi (3) Pemuliaan tanaman dengan 
menggunakan persilangan masih merupakan metode 
utama dalam perbaikan varietas tanaman di 
Indonesia. Namun dengan terbatasnya sumber 
genetik (genetic resources) yang digunakan sebagai 
tetua dalam persilangan dapat menjadi kendala 
metode ini. Untuk memperluas keragaman genetik 
dalam populasi, salah satu cara yang dapat digunakan 
adalah metode mutasi (4). Kecepatan mutasi sangat 
bervariasi sesuai dengan dosis, makin tinggi dosis 
mutagen akan semakin sering terjadi mutasi dan 
semakin sering terjadi kerusakan kromosom 
kromosom yang berarti makin tinggi kerusakan 
genetis tapi juga makin tinggi kerusakan fisiologis 
(sel yang termutasi mati) [3].

Kedelai merupakan komoditi penting di 
Indonesia sesudah beras. Kedelai bisa sebagai 
sumber protein nabati yang cukup banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kedelai bisa 
diolah dalam berbagai macam produk seperti: tahu, 
tampe, kecap dan berbagai macam produk olahan 
lainnya. Konsumsi kedelai nasional cukup besar yaitu 
mencapai 2,5 juta ton tiap tahun, sementara produksi 
cuma bisa memenuhi 40% dari konsumsi kedelai 
nasional yaitu sekitar 0,8-1 juta ton/tahun. Untuk 
memenuhi kebutuhan kedelai nasional tersebut 
dipenuhi dengan impor, yang tentu saja 
menghabiskan devisa yang cukup banyak (5). 
Karena itu diperlukan upaya untuk peningkatan 
produksi kedelai nasional. Peningkatan produksi 
kedelai bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan 
perluasan areal tanam dan peningkatan produksi 
persatuan luas dengan memperbaiki sistim budidaya 
dan pemakaian varietas unggul. Perakitan varietas 
unggul baru salah satunya melalui pemuliaan 
tanaman dengan teknik mutasi radiasi, dengan 
menggunakan sinar gamma untuk menciptakan 
keragaman genetik baru [3].

Tanaman kedelai memerlukan sinar matahari 
penuh untuk tumbuh normal, tetapi masih dapat 
tumbuh pada batas tingkat naungan tertentu. 
Lingkungan ternaungi dapat terjadi di bawah tegakan 
tanaman tahunan atau lahan tunggu di perkebunan 
muda, maupun pada tumpangsari atau tumpang gilir 
antara tanaman palawija, misalnya tanaman kedelai 
dengan jagung atau ubi kayu, atau tanaman lainnya. 
Intensitas cahaya matahari yang terhalang oleh

tanaman lain yang lebih tinggi akan mengakibatkan 
terjadinya perubahan fisiologis tanaman, khususnya 
dalam aktivitas fotosintesis. Tanaman kedelai yang 
ternaungi akan mencapai titik kejenuhan cahaya, 
akibatnya laju fotosintesis lebih rendah dibandingkan 
tanaman yang ditanam di lingkungan yang tidak 
ternaungi [6].

Intensitas cahaya dan lama penaungan 
mempengaruhi pertumbuhan dan hasil kedelai. 
Penurunan intensitas cahaya menjadi 40% sejak 
perkecambahan. Untuk memperoleh produksi kedelai 
yang optimal di bawah naungan tinggi atau lahan 
yang intensitas cahayanya rendah diperlukan upaya 
untuk memperoleh varietas yang relatif berproduksi 
tinggi dan tahan terhadap penaungan. Varietas 
kedelai yang mempunyai produktivitas tinggi antara 
lain: Wilis, Anjasmoro, Kipas Putih, Lokon, Tidar 
dan Unggul Lokal [7]. Rendahnya intensitas cahaya 
akibat faktor naungan yang tinggi mengakibatkan 
penurunan jumlah buku, cabang, diameter cabang, 
jumlah polong, dan hasil biji serta kadar protein. 
Tanaman kedelai yang dinaungi atau 
ditumpangsarikan akan mengalami penurunan hasil 
6-52%, pada tumpangsari kedelai dan jagung 2-56% 
pada tingkat naungan 33% [8]. fosintesis terganggu 
yang mengakibatkan jumlah polong isi menjadi 
sedikit. Pengaruh intensitas cahaya yang rendah 
terhadap hasil berbagai komoditi sudah banyak 
dilaporkan. Kedelai yang berada di bawah naungan 
menyebabkan jumlah polong berisi sedikit serta 
persentase polong hampa yang tinggi, sehingga 
produksi biji kedelai rendah. [9].

Produktivitas hasil biji kedelai di bawah tegakan 
tanaman jagung dan ubi kayu lebih rendah 
dibandingkan dengan lingkungan naungan pada 
paranet hitam, karena penerimaan cahaya harian oleh 
tanaman kedelai di bawah paranet hitam selama 
pertumbuhan relatif konstan. Keadaan ini berbeda 
dengan penerimaan cahaya harian di bawah tegakan 
tanaman jagung/ubi kayu, keadaan tajuk selalu 
berubah sejalan dengan fase pertumbuhan tanaman 
maupun kanopi daun yang disebabkan oleh faktor 
lain seperti angin. Cahaya merupakan faktor 
pembatas dalam budidaya tanaman, baik tanaman 
perkebunan, pertanian maupun kehutanan. 
Penaungan dapat mengakibatkan terjadinya 
perubahan radiasi matahari yang diterima oleh 
tanaman yang meliputi intensitas maupun kualitas 
sehingga berpengaruh dalam aktivitas tanaman. 
Tanaman yang menerima intensitas cahaya lebih 
rendah (ternaungi) sampai pada batas tingkat 
naungan tertentu tidak mampu berproduksi. Dalam 
kondisi demikian. Genotipe varietas toleran 
diharapkan lebih berperan memanfaatkan lingkungan 
tercekam intensitas cahaya rendah [6].

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan 
penelitian awal kedalai tahan naungan di Pusat 
Aplikasi Isotop dan Radiasi-BATAN untuk 
mendapatkan dosis untuk mencari galur-galur kedelai
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tahan naungan, Varietas Denna 1 merupakan varitas 
kedelai tahan naungan yang unggul hasil pelepasan 
BALITKABI, Malang maka dilakukan dengan teknik 
mutasi radiasi pada biji kedelai varietas Denna 1. 
Penggunaan varietas unggul bermutu baik, dalam hal 
ini produksi yang tinggi merupakan salah satu 
kriteria untuk menjadikan kedelai sebagai komoditas 
unggulan untuk kedelai tahan naungan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mencari galur galur mutan 
tanaman kedelai yang tahan naungan yang diiradiasi 
pada dosis 300 dan 400 Gy dengan teknik mutasi 
radiasi yang ditanam di Pasar jumat.

BAHAN DAN METODA.
Bahan.

Benih yang dipakai adalah benih kedelai varietas 
Denna 1 sebanyak 500 gram dengan kadar air di 
bawah 12%, agar ketika proses radiasi tidak terjadi 
adanya radikal bebas.kemudian diradiasi dengan 
sinar gamma dosis 300 Gy dan 400 Gy dari sumber 
60Co. Batang bambo sepanjang 2.5 meter, jaring 
penutup untuk dibuat naungan dengan persentase 
penyerapan sinar matahari 75%.

Persiapan lahan.
Penelitian di kebun percobaan Ps Jumat. Lahan 

dibuat plot 4x5M, jarak tanam 40x15 cm, selanjutnya 
dibuat rumah naungan dengan penyerapan sinar 
matahari 75% untuk generasi M1 dan M2 dengan 
tetinggian dari permukaan tanah setinggi 2 meter, 
dan benih kedelai yang sudah diradiasai yaitu dengan 
dosis 300 Gy dan 400 Gy. Jika rumah naungan telah 
selesai maka benih kedelai yang sudah diradiasi siap 
untuk ditanam.

Pemupukan
Pemupukan diberikan 10 hari setelah tanam, 
selanjutnya pada pertumbuhan vegetatif atau 
pertumbuhan berbungamaka bisa dipupuk kembali 
untuk memperkuat pengisian polong atau masa 
pertumbuhan generatif. Penyemprotan pada tanaman 
yang baru berumur seminggu atau lebih, 
peyemprotan dilakukan perlima hari sekali disemprot 
dengan pembasmi hamma agar tanaman tumbuh 
normal terhindar dari hama penyakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari radiasi gamma terhadap benih kedelai telah 

diperoleh galur galur mutan kedelai tahan naungan 
pada generasi M1dan masih harus diseleksi pada 
generasi pergenerasi, maka untuk itu telah diperoleh 
hasil pengamatan dilapangan pada tanaman yang 
berdiri tegak batang kokoh dan kuat dan jumlah 
polongnya banyak yaitu :
Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman sangat berpengaruh pada 
ketahanan tanaman terhadap kerebahan, tanaman 
yang terlalu tinggi akan mudah rebah, sehingga akan 
menurunkan produksi. Dari Tabel 1 tampak terlihat 
hasil tertinggi rata rata pada dosis 300 Gy yaitu 37.76 
cm sedangkan dosis 400 Gy yaitu 33.03 cm, 
demikian pula tampak terlihat pada Gambar 1 tampak 
terlihat sekali perbedaanya atara yang diradiasi 
perdosis dengan yang tidak radiasi atau kontrol 0 Gy 
yang tingginya lebih tinggi tanamannya. Kecepatan 
mutasi sangat bervariasi sesuai dengan dosis, makin 
tinggi dosis mutagen akan semakin sering terjadi 
mutasi dan semakin sering terjadi kerusakan 
kromosom kromosom yang berarti makin tinggi 
kerusakan genetis tapi juga makin tinggi kerusakan 
fisiologis (sel yang termutasi mati) [3].

Tabel 1. Tinggi Tanaman Kedelai Tahan Naungan Generasi M1 di Tanam Ps Jumat.

Dosis
Radiasi (gy)

Tinggi Tanaman (cm)
I II III rata- rata

0 58.9 58.4 59.7 59
300 37.76 34.18 36.42 36.12
400 33.03 32.49 26.3 30.61

•& g
•5 c H H

Tinggi Tanaman Denna 1

rata- rata
III

II
I

36.12
36.42

10 20 30 40 50

59.7 ■ Dosis 400 gy

58.4 ■ Dosis 300 gy
58.9 ■ Dosis 0 gy

600

Gambar 1.Tinggi Tanaman Kedelai Tahan Naungan Generasi M1 di Ps Jumat
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Jumlah Cabang
Jumlah Cabang pada Tabel 2 dari dosis yang 

tertinggi dari dosis 300 Gy yaitu 2.08 dan 400 Gy 
yaitu 1.95 sedangkan yang kontrol 0 Gy lebih tinggi 
angkanya, hasilnya sangat berbeda nyata dengan 
kontronya jika dibandingkan dengan radiasi, 
demikian juga dengan Gambar 2. Tampak perbedaan 
antara radiasi dengan tidak radiasi. Jumlah cabang 
kedelai tahan naungan sangat penting untuk

penyinaran cahaya matahari yang masuk, maka 
jumlah polong banyaknya pada setiap tanaman 
sangat besar pengaruhnya, tapi jika kalau terlalu 
banyak jumlah cabangnya akan mengurangi 
banyaknya polong yang terbentuk, karena bisa 
menghambat pertumbuhan polong karenanya cabang 
tertutup banyaknya cabang dan daun intensitas sinar 
matahari akan berkurang semestinya [6].

Tabel 2. Jumlah cabang Kedelai Tahan NaunganGenerasi M1 di Tanam Ps Jumat

Dosis
Radiasi (Gy)

Jumlah Cabang
I II III Rata- rata

0 2.9 2.86 2.94 2.9
300 2.03 2.08 1.75 1.95
400 1.81 1.63 1.95 1.80

Grafik Jumlah Cabang

■ Dosis 400 Gy
■ Dosis 300 Gy
■ Dosis 0 Gy

Gambar 2. Jumlah Cabang Tanaman Kedelai Tahan Naungan Generasi M1 di Ps Jumat

Jumlah Polong
Jumlah Polong pada Tabel 3 tampak terlihat 

hasil yang tertinggi pada dosis 300 Gy yaitu 26.25 
sedangkan hasil tertinggi yang tidak teradiasi atau 0 
Gy tapi hasilnya tidak terlalu beda nyata dengan

kontrolnya, ini terlihat pada Gambar 3.Perbandingan 
antara radiasi dan tidak diradiasi atau kontrol 0 Gy 
sangat jauh perbedaanya. Jumlah polong yang 
banyak sangat berpengaruh produksi selain bijinya 
digunakan kebutuhan.

Tabel 3. Jumlah Polong Kedelai Tahan Generasi M1 di Tanam Ps Jumat

Dosis
Radiasi (Gy)

Jumlah Polong

I II III
Rata-
rata

0 25.5 26 25.9 25.8
300 26.25 25.66 19.33 23.75
400 24.72 24.22 22.5 23.81

20 25 30

Dosis 400 Gy

Dosis 300 Gy

Dosis 0 Gy

Gambar 3. Jumlah Polong Kedelai Tanan Naungan Generasi M1 di Ps Jumat
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Jumlah Biji.
Jumlah biji sangat menentukan produksi hasil 

kedelai seperti tampak terlihat pada Tabel 4 dosis 
300 Gy yaitu 35.55 kg dan dosis 400 Gy yaitu 33.65 
kg sedangkan pada kontrol hasilnya tertinggi yaitu 
83. Demikian pula dengan Gambar 4 jumlah biji

sangat terlihat sekali dengan grafik antara yang 
diradiasi dengan yang tidak diradiasi. Jumlah Biji 
sangat beerpenagruh pada produksi komoditas 
kedelai yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
khususnya yang berproduksi tempe dan tahu [2].

Tabel 4. Jumlah Biji Tanaman Kedelai Tahan Naungan Generasi M1 di Ps Jumat

Dosis
Radiasi (Gy)

Jumlah Biji (kg)
I II III Rata- rata

0 80.4 79 83 80.80
300 35.55 32.86 23.38 30.60
400 29.08 33.65 32.92 31.88

Grafik Jumlah Biji

■ Dosis 400 Gy
■ Dosis 300 Gy
■ Dosis 0 Gy

Gambar 4. Jumlah Biji Tanaman Kedelai Tahan naungan Generasi M1 di Ps Jumat

Jumlah buku pada Tabel 5 sangat berpengaruh 
perbedaanya baik kontrol ataupun yang tidak di 
radiasi seperti terlihat pada Gambar 5 dosis 300 Gy 
yaitu 9.28 dan 400 Gy yaitu 8.53 sedangkan 0 Gy ,

demikian tinggi tanaman akan semakin banyaknya 
buku tanaman pada tanaman kedelai khususnya 
kedelai tahan naungan [8].

Tabel 5. Jumlah Buku Tanaman Kedelai Tahan Naungan Generasi M1 di Ps Jumat
Dosis

Radiasi
(Gy)

Jumlah Buku

I II III Rata- rata
0 9.6 11 13 11.2

300 9.28 8.18 8.67 8.71
400 8.26 8.53 8.4 8.40

Grafik Jumlah Buku

, "$71
11.2

13

100 5

■ Dosis 400 Gy

■ Dosis 300 Gy

■ Dosis 0 Gy

15

Gambar 5. Jumlah Buku Tanaman Kedelai Naungan Generasi M1 di Ps Jumat.
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Persentase Tanaman yang Mampu Hidup
Persentase tanaman yang mampu hidup pada 

Tabel 6 tampak terlihat hasil tertinggi pada dosis 300 
Gy yaitu 85% dan 400 Gy yaitu 75% sedangkan yang 
kontrol 0 Gy terlihat hampir 100% tanaman mampu 
hidup, demikian pula pada Gambar 6 juga sama

semakin tinggi dosis radiasi akan semakin banyak 
tanaman kedelai yang akan mati. Semakin tinggi 
dosis radiasi akan semakin tinggi kerusakan sel pada 
tanaman atau semakin banyak tanaman yang mati 
atau tidak mampu hidup [10].

Tabel 6. Persentase Jumlah Tanaman yang Mampu Hidup.

Dosis Radiasi 
(Gy)

Persentase Jumlah Tanaman yang Mampu Hidup
I II III Rata- rata

0 99 101 100 100
300 78.75 71.65 85 78.47
400 75 68.35 65 69.45

Grafik Persentase Tanaman

■ Dosis 400 Gy
■ Dosis 300 Gy
■ Dosis 0 GY

Gambar 6. Persentase Jumlah Tanaman yang mampu Hidup

Gambar 7. Galur Mutan kedelai Tahan Naungan di Ps Jumat

KESIMPULAN.
1. Tinggi tanaman yang diiradiasi tertinggi pada 

dosis 300 Gy (37.76 cm), 400 Gy (33.03 cm) dan 
0 Gy (59 cm). Sangat berbeda nyata yang tidak 
diradiasi tanaman akan lebih tinggi tanamannya.

2. Jumlah buku yang diiradiasi tertinggi pada pada 
dosis 300 Gy (9.28), 400 Gy (8.53) dan 0 Gy 
(13). Sangat berbeda nyata yang tidak diradiasi, 
semakin tinggi tanaman kedelai semakin banyak 
jumlah bukunya

3. Jumlah cabang yang diiradiasi tertinggi pada 
pada dosis 300 Gy (2.08), 400 Gy (1.81) dan 0 
Gy (2.94). Sangat berbeda nyata yang tidak

diradiasi, semakin tinggi tanaman kedelai 
semakin banyak jumlah cabangnya.

4. Jumlah polong yang diiradiasi tertinggi pada 
pada dosis 300 Gy (26.25), 400 Gy (24.72) dan 0 
Gy (26). Tidak berbeda nyata dengan kontrol 
dari jumlah polong.

5. Jumlah biji yang diiradiasi tertinggi pada pada 
dosis 300 Gy (35.55 kg), 400 Gy (35.65 kg) dan 
0 Gy (83 kg). Sangat berbeda nyata yang tidak 
diradiasi tanaman akan berpengaruh pada 
produksi kedelai.

6. Persentase tanaman yang mampu hidup pada 
generasi M1 diiradiasi tertinggi pada pada dosis 
300 Gy (85), 400 Gy (85) dan 0 Gy (100). Pasca 
iradiasi untuk mendapatkan tanaman yang kita
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inginkan, semakin tinggi dosis radiasi tanaman 
kedelai akan semakin tidak mampu untuk 
bertahan hidup atau mengalami kematian.

7. Pemanenan pada generasi M1 dan generasi 
selanjutnya dengan cara diseleksi akan 
menghasilkan galur-galur mutan kedelai tahan 
naungan.
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