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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Eucalyptus pellita Muell termasuk famili Myrtaceae adalah salah satu jenis 

prioritas untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) karena sifatnya yang mudah 

beradaptasi dan kayunya dapat digunakan untuk bahan baku  pulp. Kapasitas 

produksi kertas dunia didominasi oleh Amerika Serikat dan China yang masing-

masing memiliki kapasitas produksi lebih dari 75 juta ton. Di peringkat berikutnya 

adalah jepang dengan kapasitas produksi sekitas 30 juta ton. Sementara negara-

negara produsen besar lainnya termasuk Indonesia memproduksi sekitar 8-15 juta 

ton. Cit. LMFEUI (2010).  

Permintaan pulp di pasar dunia semakin meningkat. Pada tahun 2002 

sebesar 163,10 juta ton meningkat menjadi 174,95 juta ton pada tahun 2006 atau 

naik rata-rata sebesar 1,77% per tahun (Dirjen Industri Agro dan Kimia, 2009). 

Namun demikian, kontribusi negara NORSCAN (North America and 

Scandinavia)  dalam mensuplai pulp dunia semakin menurun. Pada periode 2001-

2005, peran negara-negara NORSCAN dalam mensuplai pulp dunia turun dari 

58,51% menjadi 52,96%. Di Indonesia, permintaan pulp secara absolut cukup 

besar. Komoditi pulp serat pendek di Indonesia juga selalu mengalami surplus. 

Pada periode 1997-2006, ekspor pulp meningkat dari 1,2 juta ton menjadi 2,8 juta 

ton (APKI, 2007). 

E. pellita tumbuh diatas 800 meter dari permukaan laut dengan curah hujan 

900 - 2.400 mm/tahun dan tipe iklim kering yang jelas. Pengembangan jenis ini 

sebagai tanaman HTI di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan pertumbuhan 

yang baik dari bentuk batangnya, kecepatan tumbuh dan kualitas kayu yang bagus 

serta memiliki kemampuan bertunas tinggi (Leksono, 2001). 

Menurut Moore dan Jopson (2008) bahwa penggunaan Eucalyptus sebagai 

bahan baku  pulp dan kertas sangat besar jumlahnya seiring dengan tingginya 

permintaaan untuk Bleach Eucalyptus Kraft  Pulp (BEKP). Pulp Eucalyptus  

mempunyai kontribusi 50% untuk produksi pulp di dunia dan lebih dari 20% 

untuk produksi pulp lainnya. Selain digunakan sebagai bahan baku pulp, 
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Eucalyptus juga digunakan untuk berbagai keperluan seperti kayu pertukangan 

(solid wood), veneer, kayu bakar (kayu energi) dan kebutuhan lainnya untuk  

berbagai industri kosmetika, obat-obatan dan industri kimia lainnya.  

Pemuliaan tanaman hutan menghendaki proses seleksi dari sumber genetik 

yang luas, pengujian terhadap sifat yang diinginkan, seleksi tetua dan perkawinan, 

dan propagasi untuk perbanyakannya (Talbert, 1992). Pada tanaman kehutanan 

kegiatan pemuliaan berlangsung relatif lama dan hal ini disebabkan oleh waktu 

pertumbuhan yang lama pula, tanaman dan variasi dari lokasi (Libby, 1992). 

Zanzibar & Sudrazat (2014) menyatakan bahwa untuk jenis tanaman kehutanan, 

khususnya jenis-jenis tropik Indonesia, teknologi ini belum banyak 

dikembangkan. 

Perbaikan genetik merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

peningkatan  produktivitas E. pellita. Pada dasarnya keragaman tanaman E. pellita 

sudah luas namun pada kegiatan pemuliaan tanaman dewasa ini diharapkan dapat 

menghasilkan tanaman yang lebih resisten terhadap serangan hama dan gangguan 

penyakit. Maka untuk mendapatkan hal tersebut salah satunya dengan 

mengidentifikasi tetua yang superior lalu melakukan induksi mutasi, Sehingga 

akan menghasilkan keragaman varian tanaman E. pellita dengan hasil tanaman 

yang lebih resisten terhadap serangan hama dan gangguan penyakit. 

Ketika genotipe superior telah diperoleh, optimasi penyebaran dan 

propagasinya sangat diharapkan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk 

mengembalikan besarnya investasi yang telah ditanamkan dalam program 

pemuliaan hutan, oleh karenanya metode untuk penyebaran material yang telah 

dimuliakan sangat dibutuhkan untuk dikembangkan. 

Bahan mutagen yang sering digunakan untuk induksi mutasi dalam 

penelitian pemuliaan tanaman yaitu mutagen kimia, misalnya  seperti Ethyl 

Methane Sulphonate (EMS), Diethyl Sulphate (DES), Methyl Methane Sulphonate 

(MMS), Nitrous Acids dan sebagainya (IAEA, 1977).  

EMS  paling  banyak  digunakan  karena sering  menghasilkan  mutan  yang 

bermanfaat dan tidak bersifat mutagenik setelah terhidrolisis (Van Harten, 1998). 

Senyawa EMS merupakan  senyawa  alkil  yang  mengubah  guanin  menjadi 7 

etilguanin yang berpasangan dengan timin (Chopra, 2005). Senyawa ini banyak 
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digunakan  untuk  meningkatkan  keragaman  genetik  tanaman dan  perbaikan 

kualitas tanaman. Beberapa  penelitian  melaporkan  EMS  menghasilkan 

peningkatan  keragaman  dan  menghasilkan  mutan,  misalnya  dihasilkan  mutan 

pisang  yang  resisten  terhadap  virus  (Imelda et  al., 2000). Mutagen  EMS  juga 

menyebabkan peningkatan  keragaman  varian  abaka  dan berhasil mendapatkan 

mutan yang tahan terhadap penyakit layu Fusarium (Purwati et al., 2008). 

Keberhasilan mutasi dengan mutagen kimia pada tiap tanaman tergantung 

pada  konsentrasi  dan  lama  perendaman yang digunakan (Yanti, 2007). Menurut 

Alcantara et al., (1996) EMS yang digunakan pada kisaran konsentrasi 0.5 % 

sampai  1.0 % dan  lama  perendaman  3 - 9  jam dapat  menghasilkan  mutan 

pada cabai besar.  

Berdasarkan penelitian pada tanaman lain (tanaman jarak, anggrek, dan lain-

lain) yang menunjukkan pemberian EMS akan menurunkan tingkat kemampuan 

sel untuk berkembang, sel-sel cenderung stagnant, walau tetap hidup terutama 

pada konsentrasi di atas 0.5 % . Semakin tinggi EMS dan semakin lama waktu 

perendaman, maka persentasi eksplan yang mati meningkat (Manzila et al., 2010). 

Menurut Muligan (2003) cit. Nurmayulis et al. (2010), mutagen EMS 

dengan rumus kimia CH3-SO2-CH2-CH3 akan mengetilasi Guanin pada posisi O6 

yang menyebabkan perubahan dari sekuens GC menjadi AT. EMS juga akan 

menyerang posisi O4 dari basa timin. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam 

pasangan basa. Perubahan sekuens tersebut akan menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam proses transkripsi dan  translasi, sehingga mengakibatkan 

terjadinya perubahan ekspresi. Ekspresi pada  eksplan tercermin dari 

morfologinya yang berbeda bila dibandingkan dengan kontrol (Nurmayulis et al., 

2010). 

Analisis keragaman genetik hasil mutasi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yaitu dengan penanda morfologi, isozim dan molekuler DNA. Analisis 

keragaman morfologi banyak memiliki kelemahan diantaranya penampilan sering 

rancu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, waktu pengamatan, 

subjektivitas peneliti dan umur tanaman (Hadiati dan Sukmadjaya, 2002; 

Saraswati et al.,2012; Sari et al., 2012). Selanjutnya analisis keragaman dengan 

isozim, analisis ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu sangat dipengaruhi 
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oleh faktor lingkungan, jenis organ, umur tanaman, dan tingkat perkembangan 

organ (Harahap, 2001).  

Penanda molekuler DNA, memiliki keunggulan yaitu dapat menutupi 

kekurangan analisis morfologi dan isozim karena metode ini dapat dilakukan 

untuk semua jenis organisme, tidak terkait umur, dan tidak dipengaruhi oleh 

lingkungan, namun analisis ini memelukan biaya yang cukup tinggi. Analisis 

molekuler DNA untuk keragaman genetik memerlukan penanda molekuler DNA. 

Penanda yang telah banyak digunakan salah satunya adalah Random Amplified 

Polymorphic DNA (RAPD). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi 

genotipe tumbuhan, karena memiliki kelebihan dalam pelaksanaan dan 

analisisnya dibandingkan dengan penanda DNA yang lain, seperti Restriction 

Fragment Length Polymorphisms (RFLP) dan Simple Sequence Repeats (SSR) 

dan Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP). Teknik RAPD lebih 

murah, mudah dilakukan, cepat memberikan hasil, menghasilkan polimorfisme 

pita DNA dalam jumlah banyak, tidak memerlukan pengetahuan tentang latar 

belakang genom yang dianalisis dan mudah memperoleh primer acak yang 

diperlukan untuk menganalisis genom semua jenis organisme (Tingey et al., 

1994). 

Penanda RAPD adalah salah satu penanda yang efektif karena memiliki 

keunggulan dari penanda molekuler DNA yang lainnya baik dari segi ekonomis 

maupun aplikasinya. Analisis keragaman secara genetik menggunakan penanda 

RAPD telah banyak dilakukan oleh para peneliti diantaranya keragaman genetik 

cabai menggunakan penanda RAPD (Peeraullee dan Sanmukhiya, 2013; Cheema 

dan Pant, 2013; Bhadragoudar dan Patil, 2011), analisis keragaman genetik pada 

tanaman Amorphophallus muelleri Blume di Jawa (Poerba dan Martanti, 2008), 

keragaman genetik populasi sengon (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) pada 

hutan rakyat di Jawa (Siregar dan Olivia, 2012), analisis keragaman genetik 

manggis (Widiastuti et al, 2013), keragaman genetik plasma nutfah jeruk 

(Karsinah et al, 2002). 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis telah melakukan penelitian 

dengan judul “Induksi Mutasi Dan Analisis Molekuler Eksplan Klon 

Eucalyptus pellita Muel”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amplified_fragment_length_polymorphism
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1.2. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengamati pengaruh pemberian EMS pada konsentrasi EMS 0.00 %, 0.50 

%, 1.00 %, 1.50 % dan 2.00 % dengan lama perendaman 30 menit dan 60 

menit terhadap pertumbuhan klon E. Pellita. 

2. Mengetahui LD50 (Letal Dosis) EMS pada eksplan klon E. Pellita. 

3. Mendapatkan keragaman genetik klon E. Pellita. 

4. Mendeteksi sampel yang terjadi mutasi menggunakan penanda RAPD. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini menguji aksi dari perendaman mutagen kimia EMS pada 

konsentrasi 0.00 %, 0.50 %, 1.00 %, 1.50 % dan 2.00 % dengan lama 

perendaman 30 menit dan 60 menit terhadap klon E. pellita. 

2. Untuk mengidentifikasi LD50 pada tanaman E. Pellita 

3. Untuk mengetahui mutasi pada sample dengan menggunakan penanda 

RAPD. 

4. Keragaman genetik yang didapat berguna sebagai materi seleksi dalam 

rangka memperbaiki sifat inferior dari klon yang diuji. 

 

1.4. Hipotesis 

1. Pemberian beberapa konsentrasi EMS berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan tanaman E. pellita. 

2. Terdapat pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman E. pellita dengan 

beberapa durasi perendaman EMS. 

3. Terdapat interaksi antara pemberian beberapa konsentrasi EMS dan 

beberapa durasi perendaman terhadap klon E. pellita. 

4. Terjadi mutasi terhadap sample yang dianalisis dengan menggunakan 

penanda RAPD. 


