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I. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth. merupakan salah satu jenis 

tanaman yang dikembangkan untuk hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia, 

yang berperan penting dalam menunjang pengembangan industri kayu serat. 

Pembangunan HTI Pulp penting karena besarnya ketergantungan jenis industri 

pulp dan kertas kepada kayu serat. Pada saat ini lebih dari 90% bahan baku pulp 

dan kertas berasal dari kayu Acacia, karena kayu ini mempunyai keunggulan 

dibandingkan dengan kayu yang lain, yaitu: rendemen tinggi (51,46 %), 

kandungan lignin sedang (18-33%), kekuatan pulp dan kertas yang dihasilkan 

tinggi, pemakaian alkali agak tinggi (16%), dan pulp mudah diputihkan 

(Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil Kayu Pulp, 2010).  

Selain sumber bahan baku pulp dan kertas acacia dimanfaatkan sebagai 

bahan kayu bakar, kontruksi bangunan, furniture dan kapal. Pohonnya 

memberikan naungan dan mengendalikan pertumbuhan gulma. HTI diharapkan 

bersifat ramah lingkungan sehingga disamping mampu menghasilkan bahan baku 

yang diinginkan secara optimal, juga dapat berperan dalam mengendalikan erosi 

tanah, mengatur tata air, memelihara kesuburan tanah dan sampai batas tertentu 

membantu penyerapan karbon dari udara. Disamping itu A. crassicarpa 

merupakan jenis yang efektif untuk rehabilitasi lahan yang diserang Imperata 

cylindrica (L.) Raeuschel. Di Papua New Guinea, dilaporkan bahwa jenis ini 

merupakan koloni yang kuat untuk tumbuh pada lahan-lahan yang terdegradasi 

akibat perladangan berpindah (Wardiyono, 2014). 

A. crassicarpa adalah salah satu famili Fabaceae yang mulai banyak 

direkomendasikan untuk ditanam dalam rangka rehabilitasi lahan kritis maupun 

pembangunan HTI. Hal ini didasarkan pada pertumbuhannya yang cepat, 

mempunyai adaptasi yang luas dan tahan terhadap kondisi yang kurang 

menguntungkan (tidak memerlukan syarat tumbuh yang tinggi serta kualitas 

kayunya memenuhi syarat bahan baku industri) (Riadi, 2006). A. crassicarpa 

termasuk tanaman yang cepat tumbuh, dapat hidup dengan baik pada lahan 
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marginal dengan PH rendah, tanah berbatu serta tanah yang mengalami erosi 

(Leksono dan Setyaji, 2003) dan pada daerah gambut.  

Menurut Suhartati et al. (2013) pembangunan Hutan Tanaman Industri 

untuk pulp (HTI-Pulp) khususnya di Sumatera mengembangkan A.mangium dan 

A. crassicarpa. Jenis ini dikembangkan sebagai tanaman pokok karena memenuhi 

persyaratan sebagai bahan baku kayu untuk industri dan kertas, serta telah 

dikuasainya teknik silvikulturnya. Pulau Sumatera sebagian wilayahnya terdiri 

atas lahan gambut, sehingga konsesi pengembangan HTI diarahkan ke lahan 

gambut dapat beradaptasi pada lahan gambut, sehingga terpilih sebagai tanaman 

pokok untuk lahan gambut. Permasalahan acacia adalah masih rendahnya 

keragaman genetik dan terjadinya serangan hama dan penyakit (Pengelolaan 

Hutan Tanaman Penghasil Kayu Pulp, 2010). Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan genetik.  

Perbaikan genetik merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

peningkatan produktifitas tanaman. Tahap awal dalam perbaikan genetika 

tanaman adalah perluasan keseragaman genetik tanaman untuk memudahkan 

seleksi tanaman unggul (Hidayat, 1994). Perluasan genetik dapat dilakukan 

dengan introduksi, hibridisasi, poliploidi dan mutasi tanaman. Hibridisasi 

merupakan suatu perkawinan silang antara berbagai jenis spesies pada setiap 

tanaman yang mempunyai tujuan untuk memperoleh organisme dengan sifat-sifat 

yang diinginkan dan dapat bervariasi jenisnya. Namun, hibridisasi ini merupakan 

metode konvensional yang membutuhkan waktu yang relatif lama, serta tenaga 

dan biaya yang besar, sehingga diperlukan metode yang lain seperti induksi 

mutasi.  

Menurut Faradilla (2008) induksi mutasi adalah perubahan genetik baik 

sejumlah gen atau susunan kromosom maupun gen tunggal. Secara molekuler, 

mutasi terjadi karena adanya perubahan urutan (sequence) nukleotida DNA 

kromosom yang menyebabkan terjadinya perubahan pada protein yang dihasilkan. 

Mutasi dapat terjadi pada setiap bagian dan pertumbuhan tanaman, namun lebih 

sering terjadi pada bagian sel yang aktif membelah, misalnya tunas dan biji. 

Induksi mutasi dapat dilakukan pada tanaman dengan perlakuan bahan mutagen 

tertentu terhadap organ reproduksi tanaman seperti biji, stek batang, serbuk sari, 
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akar rhizome, kalus dan sebagainya (Soeranto, 2003). Menurut Aisyah (2006) ada 

dua jenis bahan mutagen, yaitu mutagen kimia dan mutagen fisika. Mutagen 

kimia pada umumnya berasal dari senyawa kimia yang memiliki gugus alkil, 

seperti etil metan sulfonat (EMS), dietil sulfat (DES), metil metan sulfonat 

(MMS), hidroksil amina, dan  nitrous acid, sedangkan mutagen fisika adalah 

iradiasi sinar gamma, sinar x, sinar neutron dan sinar ultraviolet .  

Iradiasi dengan sinar gamma merupakan induksi mutasi dengan mutagen 

fisika yang sering dipakai dalam pemuliaan mutasi tanaman pertanian. Beberapa 

hasil penelitian menunjukkan iradiasi sinar gamma pada benih memperlihatkan 

bahwa iradiasi dosis tinggi dapat bersifat menghambat (inhibitory). Namun, pada 

dosis rendah dapat berperan memacu pertumbuhan (stimulatory) (Zanzibar dan 

Witjaksono, 2001).  

Iradiasi benih dengan sinar gamma telah diketahui berpengaruh pada 

pertumbuhan tanaman melalui perubahan sitologi, genetik, biokimia, fisiologi, 

dan perubahan morfogenetik pada sel dan jaringan (Thapa, 2004). Peran utama 

teknologi nuklir dalam pemuliaan tanaman terkait dengan kemampuannya dalam 

menginduksi mutasi pada materi genetik. Sinar gamma juga sering diaplikasikan 

karena memiliki kemampuan penetrasi yang jauh ke dalam jaringan tanaman 

(Yulianti et al., 2010). 

Pemanfaatan  radiasi  sinar  gamma  telah  banyak  digunakan  dan  

berhasil  pada  berbagai komoditas. Menurut Soedjono (2003) merangkum 

beberapa kultivar mutan yang telah dilepas di berbagai negara,  perlakuan  yang  

diberikan  dan  perbaikan  sifatnya.  Sebagai  contoh  pada  komoditas 

perkebunan, sebanyak 24 kultivar kapas (8 Cina, 9 India, 5 Pakistan, 2 Rusia) 

hasil dari perlakuan terhadap biji dengan 200 Gy sinar X, sinar gamma dan 

disilangkan; hasilnya adalah mutan semi kerdil, genjah, produksi tinggi dan tahan 

kekeringan. Pada bunga matahari ada 2 kultivar mutan yang  telah dilepas  1 

tanaman dari  Cina,  dan 1 tanaman dari India),  perlakuan  pada  biji  dengan  50-

150  Gy  neutron  cepat  dan  DMS; menghasilkan  mutan  yang  meningkat  

produksi  dan  kadar  minyaknya.  Pada  tembakau  ada  9 kultivar mutan yang 

dilepas (1 Bulgaria, 1 Kanada, 1 India, 1 Indonesia, 1 Amerika Serikat dan 4 

Rusia), menggunakan radiasi sinar X dan sinar gamma pada biji, tunas dan kalus; 
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hasilnya warna dan  kualitas  daun  lebih  baik,  tahan  patogen  dan  produksi  

lebih  tinggi.  Pada  jarak  kepyar  telah dilepas 4 kultivar mutan (3 India, 1 

Rusia), perlakuan radiasi biji dengan sinar X, sinar gamma, neutron cepat dan 

DES menghasilkan mutan yang genjah dan kadar minyak tinggi. 

Menurut Yunita et al., (2014) tingkat keberhasilan iradiasi dalam 

meningkatkan keragaman populasi sangat ditentukan oleh radiosensitivitas 

tanaman (genotipe) yang diiradiasi karena tingkat radiosensitivitas antar genotipe 

dan kondisi tanaman saat diiradiasi sangat bervariasi. Radiosensitivitas dapat 

diukur berdasarkan nilai LD50 (lethal dose 50), yaitu tingkat dosis yang 

menyebabkan kematian 50% dari populasi tanaman yang di iradiasi. Penelitian 

iradiasi sinar gamma pada benih A.crassicarpa masih kurang serta keragaman 

genetik tanaman yang masih rendah.  

Berdasarkan beberapa alasan tersebut penulis telah melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma Terhadap Perkecambahan Benih 

dan Pertumbuhan Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.” 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis iradiasi sinar 

gamma terhadap perkecambahan dan pertumbuhan A. crassicarpa dan LD50 

(Lethal dosis 50). 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah diharapkan pada tanaman A. crassicarpa 

dengan menggunakan iradiasi sinar gamma dapat memperbaiki sifat genetik dan 

untuk meningkatkan produktifitas. 

 

 

 

 

 


