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ABSTRAK 
Telah dilakukan pembuatan  makalah mengenai aplikasi teknologi nuklir untuk pertanian,karena sebagian 

besar wilayah indonesia merupakan daerah pertanian dan banyaknya hasil pertanian yang kualitasnya kurang 

baik sehingga erlu ditingkatkan.dengan menggunkan aplikasi nuklir banyak dari hasil pertanian yang dapat 

dikembangkan yaitu varietas tanaman bahkan sampai mutasi genetika penyusun tanaman tersebut sehingga 

dapat meningkatkan hasil panen,salah satu cara yang digunakan ialah menggunakan mutasi genetika atau 

menggunakan irradiasi sinar gamma namun pada jenis tanaman tertentu penggunaan irradiasi ini dapat 

memperlambat pertumbuhan biji sehingga metode ini belum bisa diterapkan untuk tanaman. 

Kata kunci : mutasi,genetika,Nuklir 

I. LATAR BELAKANG  

Padi, sorgum, kedelai, dan cabe merupakan termasuk 

komoditi penting di Indonesia. Luas pertanaman padi 

di Indonesia diperkirakan mencapai 11–12 juta ha, 

yang tersebar di berbagai tipologi lahan seperti sawah 

(5,10 juta ha), lahan tadah hujan (2,10 juta ha), 

ladang (1,20 juta ha), dan lahan pasang surut 

(Susanto, et al., 2003). Sorgum merupakan 

merupakan salah satu komoditi unggulan untuk 

meningkatkan produksi bahan pangan dan energi, 

karena keduanya dapat diintegrasikan proses 

budidayanya dalam satu dimensi waktu dan ruang 

(Sungkono, et al., 2009). Kebutuhan   kedelai secara 

nasional per tahun 2004 sebanyak 2.955.000 ton 

sedangkan produksi dalam negeri hanya 1.878.898 

ton (PDIN BATAN). Pada  saat  tertentu,  kebutuhan  

cabai  sangat tinggi  sehingga  produksi  nasional  

tidak  mampu memenuhi  permintaan  yang  selalu  

bertambah  dari  tahun ke tahun. 

 
Dalam perakitan Varietas unggul tanaman diperlukan 

adanya keanekaragaman genetik yang tinggi karena 

dari populasi yang tersedia dapat dilakukan sleksi 

terhadap sifat-sifat unggul yang diinginkan.Untuk 

mendapatkan keanekaragaman genetika yang tinggi 

dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan fisik 

menggunakan Sinar gamma atau menggunakan bahan 

mutagen tertentu(IAES,1977;Van Harten 

1998).Mutasi secara alami terjadi sangat lambat 

(Daud,1986) sehingga induksi mutasi buatan 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

meningkatkan keragaman genetik pada berbagai 

spesies tanaman(Maluszyki et al.,1995) 

Mutasi  memiliki arti penting bagi pemuliaan 

tanaman, yaitu (1) Iradiasi memungkinkan untuk 

meningkatkan hanya satu karakter yang diinginkan 

saja, tanpa mengubah karakter yang lainnya. (2) 

Tanaman yang secara umum diperbanyak  secara 

vegetatif pada umumnya bersifat heterozigot yang pat 

menimbulkan keragaman yang tinggi  

 

Setelah dilakukannya iradiasi. (3) Iradiasi merupakan 

satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan keragaman pada tanaman yang steril 

dan iksis (Melina, 2008). Mutasi juga dapat 

menghasilkan karagaman yang lebih cepat 

dibandingkan pemuliaan secara konvensional. Selain 

itu, mutasi juga dapat menghasilkan keragaman yang 

tidak apat diprediksi dan diduga. Hal ini sangat baik 

dalam perkembangan tanaman hias. Pemuliaan engan 

mutasi, selain mempunyai beberapa keunggulan juga 

memiliki beberapa kelemahan, dimana sifat yang 

diperoleh tidak dapat diprediksi dan 

ketidakstabilan sifat-sifat genetik yang muncul 

pada generasi berikutnya (Syukur, 2000). 
 



II. DASAR TEORI 
 

Radiasi Sinar Gamma 

Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi 

atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau 

gelombang elektromagnetik (foton) dari suatu sumber 

energi (BATAN, 2008). Radiasi energi tinggi adalah 

bentuk-bentuk energi yang melepaskan tenaga dalam 

jumlah yang besar dan kadang-kadang disebut juga 

radiasi ionisasi (BATAN, 2008) karena ion-ion 

dihasilkan dalam bahan yang dapat ditembus oleh 

energi tersebut (Crowder, 1986). Radiasi dapat 

menginduksi terjadinya mutasi karena sel yang 

teradiasi akan dibebani oleh tenaga kinetik yang 

tinggi, sehingga dapat mempengaruhi atau mengubah 

reaksi kimia sel tanaman yang  pada akhirnya dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan susunan 

kromosom tanaman (Poespodarsono, 1988). 

 

Faktor yang mempengaruhi terbentuk- nya mutan 

antara lain adalah besarnya dosis iradiasi. Dosis 

iradiasi diukur dalam satuan Gray (Gy), 1 Gy sama 

dengan 0,10 krad yakni 1 J energi per kilogram 

iradiasi yang dihasilkan (Anonimous 1997). Dosis 

iradiasi dibagi tiga, yaitu tinggi (> 10 k Gy),  sedang  

(1-10 k Gy), dan rendah (< 1 k Gy). Perlakuan dosis 

tinggi akan mematikan bahan yang dimutasi atau 

mengakibatkan sterilitas. Pada umumnya dosis yang 

rendah dapat mempertahan- kan daya hidup atau  

tunas, dapat mem- perpanjang waktu kemasakan pada 

buah- buahan dan sayuran, serta meningkatkan kadar 

pati, protein, dan kadar minyak pada biji jagung, 

kacang dan bunga matahari. Tanaman mutan juga 

memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap 

serangan patogen dan kekeringan. Warna bunga atau 

daun dapat pula berubah sehingga diperoleh mutan 

komersial (Broertjes 1982; Bhatnagar dan Tiwari 

1991; Micke)Secara langsung setelah peristiwa 

mutasi induksi akan terjadi bentuk khimera yang 

solid pada sel, jaringan atau organ. Sering kali 

penampakan akibat mutasi baru muncul setelah 

generasi selanjutnya. 

 

Efek Radiasi,teknik radiasi sinar gamma 

menimbulkan efek genetika berupa terjadinya 

perubahan struktur dan komposisi pada kromosom 

dan molekul asam deoksiribonukleat  AND ( DNA) 

 

Pada berbagai jenis tanaman pangan. Proses tersebut 

dapat menimbulkan bebagai macam bentuk "mutasi" 

pada keturunan tanaman dengan sifat - sifat yang 

berbeda dengan sifat induknya.hal ini memungkinkan 

para ahli genetika dan ahli pemulian tanaman untuk 

mendapatkan bibit yang lebih unggul. 

Mutasi pada tanaman merupakan perubahan spontan 

materi- materi  genetika dalam sel yang disebabkan 

oleh terjadinya pengaturan kromosom.mutasi induksi 

yang disebut mutagen disebabkan oleh bahan-bahan 

pereaksi dari luar yang dapat dibedakan atas dua 

mutagen kimia dan mutagen fisika(Darusalam,1989) 

III. PEMBAHASAN 

 Aplikasi dari teknologi nuklir banyak dimanfaatkan 

dalam bidang pertanian dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas produk ataupun meningkatkan 

kuantitas,banyaknya cara untuk meningkatkan hasil 

pertanian dengan menggunakan  teknologi nuklir 

terbagi dalam beberapa cara yaitu  

mutasi menggunakan  

Aplikasi Mutasi Induksi dan variasi Somaklonal 

Dalam Pemulian Tanaman  

mutasi genetika sering dilakukan untuk 

mengembangkan hasil pertanian dalam makalah ini 

mebahas mengenai mutasi genetika dengan 

menggunakan Sinar-X,Gamma (Co60),netron cepat 

(Nf),dan thermal neutron (Nth).pada keturunan 

M2,pengaruh mutagen relatif efesien.tingkat 

frekuensi sifat klorofil dalah EL< 

X<DES<Nf<EMS<(Tingkat frekuensi 1-

24%).Tingkat frekuensi 1-41% menyebabkan 

terjadinya perubahan bentuk yang berbeda,yakni EL 

< X<DS<EMS<Nth<Nf. 

Teknologi nuklir selain menggunakan metode  mutasi 

juga menggunakan pancaran sinar gama sperti yang 

dilakukan oleh BATAN untuk menghasilkan varietas 

kedelai yang baru yang dinamakan dengan rajabasa 

yang menghasilkan jumlah kedelai lebih banyak 

dibandingkan denagn varietas sebelumnya varietas 

Rajabasa memiliki beberapa keunggulan tertentu, 

yaitu tingkat produktivitasnya mencapai 2, 05 – 3,90 

ton per hektar, sedangkan varietas lainnya hanya 

berkisar antara 1,4-1,6 ton per hektar. Biji kedelai 

varietas Rajabasa berwarna kuning mengkilat dan 

ukuran butir lebih besar serta berat per butirnya 

mencapai 150 gr. Namun sisi kelemahannya adalah 

umur tanaman lebih panjang sekitar 6-8 hari. 

Dengan tersedianya berbagai varietas unggul kedelai 

diharapkan para petani kembali berbagai untuk 

menanam palawija, khususnya kedelai untuk 

memenuhi kebutuhan nasional yang saat ini masih 

jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan 

produksinya. Dengan memanfaatkan teknik mutasi 

radiasi, Batan terus berupaya menciptakan varietas 

baru untuk memperkaya keragaman genetic yang 



memudahkan petani dalam memilih varietas yang 

disukai. 

IV. KESIMPULAN 

Banyaknya aplikasi dalam Teknologi nuklir untuk 

mengembangkan pertanian diantaranya digunakan 

untuk mengembangkan varietas dari tanaman tersebut 

dengan cara mutasi gnetika ataupun dengan 

menggunakan sinar gamma. 
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