
ii 
 

INDUKSI MUTASI DAN ANALISIS MOLEKULER 

EKSPLAN KLON Eucalyptus pellita Muel 
 
 

Sigit Putra Pamungkas (11182102906) 
Di bawah bimbingan Zulfahmi dan Edi Erwan 

 

 

 

INTISARI 

Perbaikan genetik merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

peningkatan  produktivitas Ecalyptus pellita Muel. Induksi mutasi dengan 

perendaman EMS (Ethyl Metan Sulfonat) merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan keragaman genetik tanaman E. pellita. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui LD50, mengamati pengaruh mutagen EMS terhadap pertumbuhan           

E. pellita dan melihat keragaman genetik klon E. pellita hasil mutasi menggunakan 

EMS. Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Biologi Molekuler, Research 

and Development PT. Arara Abadi, Riau. Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap dengan dua faktor. Faktor pertama konsentrasi EMS dengan lima 

taraf, faktor kedua durasi perendaman dua taraf dengan empat ulangan. Penelitian 

ini terdiri dari dua tahapan, induksi mutasi dengan EMS dan analisis DNA 

(Deoxyribose Nucleid Acid) dengan RAPD (Random Amplified Polymorphic). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi EMS berpengaruh 

nyata terhadap tinggi dan berat eksplan, sedangkan kombinasi perlakuan durasi 

perendaman dan konsentrasi EMS berpengaruh nyata terhadap persentase eksplan 

hidup.Total rerata tertinggi terdapat pada konsentrasi EMS 0,50%. Analisis regresi  

menunjukkan bahwa nilai LD50 dari konsentrasi perendaman EMS adalah 2,78%. 

Hasil analisis RAPD menunjukkan bahwa 17 primer yang digunakan terdapat 4 

primer yang mampu mendeteksi mutasi yaitu pada primer OPA-02, OPH-18, OPM-

02 dan OPM-05. Keragaman genetik hasil mutasi tersebut terdeteksi pada sampel 

nomor 10 dan 12 (0,50% EMS + 60 menit perendaman) nomor 13 (1,00% EMS + 

30 menit perendaman) nomor 18 (1,00% EMS + 60 menit perendaman) nomor 20 

dan 21 (1,50% EMS + 30 menit perendaman) nomor 22 dan 24 (1,50% EMS + 60 

menit perendaman) nomor 26 dan 27 (2,00% EMS + 30 menit perendaman) serta 

sampel nomor 28, 29 dan 30 (2,00% EMS + 60 menit perendaman). 
 

Kata kunci : ethyl metana sulphonat; induksi mutasi; RAPD. 

 

 

 

 

 

 


