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ABSTRAK 
PENGARUH IRRADIASI SINAR GAMMA TERHADAP PERTUMBUHAN.VARIETAS DENNA 1.  
Peningkatan produksi kedelai dalam negeri merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi 
ketergantungan import kedelai dan upaya untuk mencapai swasembada kedelai tahun 2015. Pusat Aplikasi 
Isotop dan Radiasi, BATAN. Telah melakukan penelitian awal  tanaman kedelai. Biji kedelai diiradiasi 
dengan sinar gamma 60 Co masing-masing dosis yaitu 0 Gy, 100 Gy, 200, Gy, 300 Gy, dan 400 Gy . 
Kemudian biji tersebut ditanam dalam bak-bak almunium di di rumah kaca di kebun percobaan Pasar Jumat 
PAIR BATAN. Pertumbuhan tanaman dari masing-masing dosis menujukkan perbedaan. Jika dilihat 
kemampuan benih berkecambah pada hari ke tiga, persentase yang tertinggi yaitu pada Dosis 200 Gy yaitu 
67.5 %. Pertumbuhan hasil yang terendah pada hari ke 7 adalah 400 Gy, hari ke 14 yang terendah pada  
dosis yang sama yaitu dosis 400 Gy demikian dengan umur 21 hari yang terendah pada dosis 400 Gy.    

Kata kunci: iradiasi, dosis, kedelai, rumah kaca 

ABSTRACT 
EFFECTS OF GAMMA RAY IRRADIATION ON EARLY GROWTH OF SOYBEAN (Glycine mac (L). 
Merill).. Increasi my in domestic soybean production is one of the government's program to reduce 
dependence on imported soybeans and soybean efforts to achieve self-sufficiency in 2015. An experiment has 
been conducted to study the effects of gamma ray irradiationof of 60Cobalt  on early growth of soybean seed. 
Variety Denna 2 varieties have been irradiated by gamma rays with 0 Gy, 200 Gy, 300 Gy, 400 Gy doses , 
and then planted in green house on Ps Jumat PAIR-BATAN. Plant growth from each doses is proved to be 
varied. From germination viability on the third day, the highest percentage of seedling with leaves is on 100 
Gy dose (73.75%), and 7, 14 and 21 day the lowest is on dose 400 Gy. 
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PENDAHULUAN 

rogram pemerintah untuk peningkatan produksi 
kedelai dalam negeri untuk mengurangi ke 

tergantungan impor perlu terus di dukung oleh semua 
elemen di Indonesia. Pemerintah telah mencanang-
kan untuk berusaha keras mencapai swasembada 
kedelai dalam tahun 2015 ini. Berbagai usaha telah 
dilakukan untuk meningkatkan produksi kedelai 
dalam negeri, diantaranya melalui perluasan areal 
tanam dan peningkatan produksi per satuan luas. 
Perluasan areal tanam dengan memanfaatkan lahan-
lahan yang selama ini tidak produktif, lahan 
suboptimal dan lahan naungan. Sedangkan 
peningkatan produksi persatuan luas diantaranya 
dengan menggunakan varietas unggul yang dirakit 
melalui program pemuliaan tanaman. 

Konsumsi kedelai nasional terus meningkat 
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Saat 
ini konsumsi kedelai nasional mencapai 2,5 juta 
ton/tahun, sementara produksi kedelai nasional cuma 
mencapai 800 ribu kg/tahun atau sekitar 40% dari 
kebutuhan nasional. Untuk mencukupinya diperlukan 
impor kedelai yang menyebabkan pengeluaran devisa 
negara yang cukup besar [1]. 

Menurut Marwoto dkk 2012 kedelai merupakan 
salah satu komoditi pangan kedua setelah padi yang 
memegang peranan penting sebagai bahan makanan 
utama di samping beras dan jagung, karena 
merupakan salah satu sumber gizi yang tinggi yaitu 
protein  nabati. 

Peningkatan produksi kedelai nasional bisa di 
tingkatkan melalui perluasan areal tanam dan 
peningkatan produksi per satuan luas. Untuk daerah 
optimal dan sawah perluasan areal tanam terkendala 

P 
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dengan persaingan dengan komoditi lain seperti padi, 
sehingga petani lebih tertarik untuk menanam padi. 
Sedang untuk daerah suboptimal diperlukan input 
teknologi dan modal yang lebih besar, sehingga juga 
merupakan kendala dalam penerapannya [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 ubikayu, 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 [4]. 

Menurut IAEA [1977], bahan mutagen yang 
sering digunakan dalam penelitian pemuliaan 
tanaman digolongkan menjadi dua kelompok yaitu  
1.  Mutagen kimia (chemical mutagen) yaitu 

senyawa alkyl (alkylating agents) misalnya 
seperti ethyl methane sulphonate (EMS), diethyl 
sulphate (dES), methyl methane sulphonate 
(MMS), hydroxylamine, nitrous acids, acridines 
dan sebagainya. 

2.  Mutagen fisika (physical mutagen)  yaitu radiasi 
pengion (ionizing radiation) seperti sinar-X, 
radiasi Gamma, radiasi beta, neutrons, dan 
partikel dari aselerator. Mutagen fisika bersifat 
sebagai radiasi pengion (ionizing radiation) yang 
dapat melepas energi (ionisasi), begitu melewati 
atau menembus materi. 
Pemuliaan tanaman kedelai bertujuan untuk 

mendapatkan varietas kedelai unggul yang mampu 
beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. 
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 [6]. 

Mutasi adalah suatu proses dimana gen 
mengalami perubahan  atau segala macam tipe 
perubahan bahan keturunan yang menyebabkan 
perubahan fenotip yang diwariskan dari satu ke 
generasi berikutnya. Dengan menggunakan mutagen 
atau bahan penyebab mutasi, keragaman baru dapat 
diciptakan dalam usaha mendapatkan varietas unggul 
sesuai dengan tujuan pemuliaan. Pemuliaan tanaman 

dengan mutasi induksi merupakan cara efektif untuk 
memperkaya plasma nutfah yang sudah ada dan 
sekaligus untuk perbaikan varietas [7]. 

Pemuliaan mutasi sangat bermanfaat untuk 
perbaikan beberapa sifat tanaman saja dengan tidak 
merubah sebagian besar sifat tanaman asli. 
Pemuliaan mutasi akan lebih cepat jika perubahan 
karakter genetik yang diinginkan tersebut dikontrol 
oleh gen sederhana [8].  Mutasi induksi sementara ini 
merupakan metode pemuliaan yang paling efektif 
untuk perbaikan satu atau beberapa sifat yang tidak 
diinginkan. Sejalan dengan ini perbaikan sifat yang 
diinginkan melalui metode pemuliaan mutasi dapat 
mungkin berkonsentrasi hanya pada satu target [9]. 

Kelebihan teknik mutasi antara lain adalah 
salah satu sifat dari suatu varietas dapat diperbaiki 
tanpa merubah sifat yang lain, menimbulkan sifat 
baru yang tidak di miliki oleh induknya, dapat 
memisahkan pautan gen dan metode ini bersifat 
komplemen dengan teknik yang lain sehingga teknik 
tersebut dapat di gunakan bersamaan dengan teknik 
lain seperti hibridisasi dan bioteknologi [10]. 

Penanaman varietas kedelai yang tahan 
cekaman naungan diharapkan menjadi cara yang 
lebih efisien untuk mencegah penurunan hasil biji di 
lingkungan ternaungi. Pengujian terhadap sejumlah 
genotipe di lingkungan ternaungi untuk mengetahui 
perubahan karakter-karakter agronomi perlu dilaku-
kan guna mendapatkan genotipe tahan naungan [2]. 

Sampai dengan tahun 2015 ini BATAN telah 
melepas 10 varietas kedelai unggul nasional, dengan 
beragam jenis dan keunggulannya diantaranya 
produksi tinggi, umur genjah, tahan hama penyakit 
dan jenis kedelai hitam. Kesepuluh varietas unggul 
nasional yang sudah dikeluarkan oleh BATAN, yang 
sudah disahkan dengan SK Menteri Pertanian RI 
didapat melalui pemuliaan tanaman dengan teknik 
mutasi radiasi. 

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 
tahan naungan, Varietas Denna 2 merupakan varitas 
kedelai tahan naungan  yang unggul hasil pelepasan 
BALITKABI, Malang maka dilakukan dengan teknik 
mutasi radiasi pada biji kedelai varietas Denna 2. 
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 [11]. 

Penelitian tanaman kedelai merupakan 
penelitian awal yang bertujuan untuk mencari dosis 
irradiasi yang akan digunakan untuk mencari galur-
galur mutan tanaman kedelai tahan naungan yang 
nantinya dapat dilepas sebagai varietas unggul yang 
berumur genjah, berproduksi tinggi dan tahan hama 
penyakit. 
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BAHAN DAN METODE 
a.  Persiapan. 

Bak-bak aluminium diisi dengan tanah yang 
sudah homogen dicampuri pupuk hayati untuk 
penanaman biji kedelai di Green house.  Bahan 
yang di gunakan sebanyak 100 biji varietas 
kedelai tahan naungan varietas Denna 2 yang 
telah diiradiasi dengan 60 Co (laju dosis  0.85 
kGy/jam) dengan dosis 0 Gy, 100 Gy, 200 Gy, 
300 Gy dan 400 Gy. 

b.  Penanaman 
Biji kedelai varietas Denna 2 yang sudah di-
iradiasi ditanam  bak-bak alumunium sebanyak 8 
sebagai ulangan, masing masing bak alumunium 
diberi label perbaris 0 Gy. 100 Gy, 200 Gy, 300 
Gy dan 400 Gy.  Pada hari ketiga diamati jumlah 
pertumbuhannya demikian pula hari ke 7, ke  14 
dan hari ke 21.  

Pengamatan yang dilakukan meliputi : 
1.  Kemampuan perkecambah benih kedelai yang 

dapat hidup. 
2.  Pertumbuhan benih kedelai pasca radiasi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tanaman kedelai merupakan tanaman yang 

memerlukan sinar matahari penuh untuk tumbuh 
normal, akan tetapi masih dapat tumbuh pada batas 
tingkat naungan tertentu. Pengembangan tanaman 
kedelai sebagai tanaman sela atau tumpangsari 
merupakan alternatif untuk meningkatkan produksi 
kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
varietas kedelai yang dapat tumbuh dan berproduksi 
[4].  Telah dilakukan penelitian awal kedelai tahan 
naungan di rumah kaca di green house PAIR 

BATAN Pasar Jumat adalah untuk mengetahui 
apakah masing-masing dosis yang diberikan yang 
telah diiradiasi dengan 60 Co dapat tumbuh ber-
kecambah dengan baik tampak terlihat pada Tabel 1. 

Tampak hasil persentase daya tumbuh 
perkecambahan hasil yang terbesar  atau tertinggi 
pada dosis 0 Gy yaitu  80 persen yang tumbuh, 
sedangkan yang terendah pada dosis  Gy  200  dan 
400 Gy yaitu  masing-masing 67.50 persen, bahwa 
mutu biji kedelai yang baik terlihat dari hasil 
pertumbuhan dari mulai perkecambahan yang 
berumur 3 hari  terlihat pada Gambar 1. Pemuliaan 
tanaman kedelai bertujuan untuk mendapatkan varietas 
kedelai unggul yang mampu beradaptasi pada berbagai 
kondisi lingkungan. Untuk memperluas keragaman 
genetik dalam populasi, salah satu cara yang dapat 
digunakan adalah metode mutasi [6]. 
 
 

 

Gambar 1.  Tanaman Kedelai varietas Denna 2 
berumur 3 hari setelah tanam. 

 
 

Tabel 1.  Persentase daya tumbuh tanaman kedelai  varietas Denna 2 di rumah 
kaca di Pasar Jumat. 

Dosis 
(Gy) 

Ulangan 

I II III IV V VI VII VIII X 

0 90 90 50 80 80 90 80 80 80 

100 30 60 60 100 80 80 90 90 74.75 

200 40 50 60 80 70 80 80 70 67.50 

300 50 80 40 100 70 70 90 80 72.5 

400 50 70 70 90 80 80 40 60 67.50 
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KESIMPULAN 
1. Kemampuan berkecambah pasca irradiasi 

tanaman kedelai pada hari ke tiga persentase yang 
berkecambah hasil yang tertinggi pada dosis 100 
Gy yaitu 74,75 % sedangkan yang terendah pada 
dosis 200 Gy dan 400 Gy yaitu 67, 75 %. 

2. Tinggi tanaman kedelai pasca iradiasi pada hari 
ke tujuh, ke empat belas dan ke dua puluh satu 
hari  yaitu pada dosis tertinggi selain kontrol atau 
0 Gy yaitu 100 Gy sedang yang terendah pada 
dosis 400 Gy. 

3. Orietasi dosis adalah untuk mengetahui dosis 
pada tanaman pasca iradiasi untuk mendapatkan 
tanaman yang kita inginkan, semakin tinggi dosis 
radiasi tanaman kedelai akan semakin tidak 
mampu untuk bertahan hidup atau mengalami 
kematian. 
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TANYA JAWAB 
Suyanti 
− Apa perbedaan jenis kedelai yang diteliti dengan 

varietas kedelai yang sudah ada (hasil PAIR), apa 
keunggulannya. 

− Pada Tabel 1 bibit yang diiradiasi 0 Gy atau tanpa 
penyinaran hasil timbulnya lebih baik disbanding 
yang diiradiasi, mohon penjelasan. 

Lilik Harsanti 
− Pemilihan kedelai tahan Naungan benih 

didapatkan di (BALITKABI) Malang yaitu kedelai 
yang baru dilepas 2014 varietas Denna 2 jadi 
bukan hasil PAIR. 

− Dosis 0 Gy hanya sebagai control jadi tidak 
diiradiasi, sedangkan iradiasi dengan dosis 100 
Gy, 200 Gy, 300 Gy dan 400 Gy untuk mencari 
keragaman genetic terjadi pada generasi M2 dan 
M3 akan didapatkan tanaman yang diinginkan. 

 
Dadang Sudrajat 
− Keragaman genetik dari tanaman kedelai hasil 

iradiasi selama ini dilakukan hanya dengan 
penampilan/morfologi tanaman, apakah sudah 
dilakukan uji secara biologi molecular (perubahan 
DNA dan molecular)? 

Lilik Harsanti 
− Bisa pada generasi M5 dan M6 bila digunakan 

uji biologi molecular setelah tanaman tersebut 
sudah homogeny. 


