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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth. 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan), Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan 

berpembuluh), Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji), Divisi : 

Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga), Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / 

dikotil), Sub Kelas : Rosidae, Ordo : Fabales, Famili : Fabaceae (suku polong-

polongan), Genus: Acacia, Spesies : Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth (The 

IUCN, 2011). 

 Acacia menurut para ahli botani bahwa tanaman Acacia berasal dari 

australia. A. crassicarpa tumbuh alami di bagian Timurlaut Queensland, Darat 

Daya Papua New Guinea dan di bagian Tenggara Papua. Jenis ini sekarang sudah 

ditanam di Sumatra, Kalimantan terutama di areal HTI yang berawa (Wardiyono, 

2014). Acacia dapat menyebar keseluruh penjuru dunia dengan cepat karena 

tanaman Acacia dapat hidup dengan mudah dan cepat tanpa memiliki syarat yang 

sulit. Acacia dapat hidup dilahan miskin dan tidak subur, lahan yang memiliki ph 

rendah (4,2) sepanjang berada pada ketinggian tidak lebih dari 300 mm, dengan 

curah hujan 1.000 mm - 4.500 mm setiap tahunnya dengan cahaya matahari yang 

cukup. Tinggi tanaman ini mencapai 30 m. 

 A. crassicarpa umumnya tumbuh secara geografis terletak pada 8-20°S, 

dengan ketinggian tempat berkisar pada 0-200 m dpl, dan dengan curah hujan 

tahunan berkisar antara 500 mm hingga 3500 mm. Tempat tumbuh yang disukai 

jenis ini memiliki rata-rata suhu udara minimum berkisar pada 15-22°C dan suhu 

udara maksimum adalah 31-34°C. A. crassicarpa dapat tumbuh pada berbagai tipe 

tanah (tanah berpasir, tanah granit, tanah vulkanik, tanah berbatu hingga aluvial, 

dan tanah koluvial. Pada daerah berpasir, spesies ini tumbuh sebagai semak atau 

pohon kecil berukuran 2-8 m. Di Papua New Guinea, A. crassicarpa sering 

ditemukan tumbuh dengan Acacia aulacocarpa, Acacia auriculiformis dan Acacia 

mangium. 

  Tumbuhan Acacia termasuk tumbuhan dikotil yang berakar tunggang 

berwarna putih dan bercabang (ramosus). Tumbuhan Acacia termasuk tumbuhan 

semak, jenis tanaman kuncup keatas (gemma terminalis), batangnya berkayu 
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(lignosus), bentuk batangnya bulat (teres), permukaan batang kasar, tipe arah 

tumbuh batang tegak lurus (erectus), tipe arah tumbuh batang condong keatas 

(patens), panjang umur tumbuhan termasuk tanaman tahunan/tanaman keras 

(perrenis), bercabang bayak (simpodial). 

 Tumbuhan Acacia memiliki daun majemuk menyirip, bentuk daun lancet 

(lanceolatus), ujung daun runcing (acutas), pangkal daun runcing (acutus), tipe 

pertulangan daun melengkung (cervinervis), tepi daun rata (integer), daging daun 

seperti kertas (papyraceus), permukaan helaian daun licin (laevis), daunnya ini 

biasanya mempunyai bantalan tanin dalam jumlah besar.  

 Tumbuhan Acacia memiliki bunga majemuk tak terbatas, tipe untai atau 

bunga lada (amentum), setiap 1 bunga satu receptakulum, letak bunga di ketiak 

daun (flos lateralis atau flos axilaris), menurut jenis kelamin bunga ini termasuk 

bunga banci karna pada bunga terdapat benang sari dan putik, bunga ini dapat 

dikatakan bunga lengkap atau bunga sempurna, bunga ini bersimetri banyak,yang 

berwarna putih kekuning-kuningan. Bunga di paku longgar untuk 10 cm panjang, 

soliter atau berpasangan dalam axils atas. Bunganya berganda dan memiliki warna 

putih atau kekuningan, panjangnya mencapai 10 cm dan bentuknya tunggal atau 

berpasangan di sudut daun pucuk. 

 Tanaman Acacia memiliki buah sejenis polong-polongan berwarna hijau 

saat masih muda dan berubah menjadi coklat setelah tua melingkar ketika masak, 

agak keras, panjang 7-8 cm, lebar 3-5 mm, biji berkilau, hitam, ellipsoid, ovate 

atau lonjong, 3,5 x 2,5 mm, funicle orangish membentuk aril berdaging bawah 

benih, benih hitam mengkilat, lonjong, 3-5 x 2-3 mm, dengan ari (funicle ) kuning 

cerah atau oranye yang terkait di benih (Gambar 2.1). 

 

         

Gambar 2.1. Benih A. crassicarpa 
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2.2 Benih  Acacia crassicarpa 

Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.12  tahun  1992  

tentang  Sistem Budidaya  Pertanian  Bab  I  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  4  

disebutkan  bahwa  benih tanaman  yang  selanjutnya  disebut  benih,  adalah  

tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau 

mengembangbiakkan tanaman. Benih juga merupakan sebagai  biji  tanaman  

yang dipergunakan untuk tujuan pertanaman (Sutopo, 2004). Benih juga sebagai 

ovule atau bakal tanaman yang masak yang mengandung suatu tanaman mini atau 

embrio yang terbentuk dari bersatunya sel-sel generatif yaitu gamet jantan dan 

gamet betina di dalam kandung embrio, serta cadangan makanan yang 

mengelilingi embrio dan digunakan untuk tujuan pertanaman atau budidaya 

(Utomo, 2006). Struktur dari embrio terdapat epikotil (calon pucuk), hipokotil 

(calon batang), kotiledon (calon daun) dan radikula (calon akar). 

Menurut Utomo (2006) benih A. crassicarpa merupakan tipe ortodoks dan 

memiliki dormansi karena termasuk jenis benih keras. Untuk membantu 

perkecambahannya perlu diberikan perlakuan skarifikasi mekanis untuk 

pematahan dormansinya.   

Mutu benih dipengaruhi oleh faktor ukuran benih. Ukuran benih terkadang 

berkorelasi dengan viabilitas dan vigor benih, dimana benih yang berat cenderung 

mempunyai vigor yang lebih baik. Ukuran benih dalam bentuk berat dan ukuran 

dimensi yang lebih besar lebih banyak dipilih karena umumnya berhubungan 

dengan kecepatan berkecambah dan perkembangan semai yang lebih baik 

(Yuniarti et al.,2013). 

A. crassicarpa memiliki benih hasil pemuliaan yang keragamannya tinggi 

dan secara genetik benih tersebut bermutu tinggi. Penanganan benih hasil 

pemuliaan yang kurang tepat akan menyebabkan benih tersebut memiliki mutu 

benih yang rendah, sehingga diperlukan penanganan benih hasil pemuliaan secara 

tepat dan dapat mempertahankan viabilitas benihnya. Salah satu tahapan penting 

dalam kegiatan penanganan benih yaitu pengujian perkecambahan benih. 

Ketersediaan benih bermutu, teknologi penanganan benih dan teknik pembibitan 

harus terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktifitas dan keberhasilan 

pengembangan jenis-jenis ini secara berkelanjutan (Sudrajat, 2011). 
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2.3 Induksi mutasi dalam perbaikan tanaman 

Induksi mutasi merupakan salah satu cara meningkatkan keragaman 

tanaman. Induksi mutasi dapat dilakukan dengan perlakuan bahan mutagen 

terhadap materi reproduktif yang akan dimutasi. Pada tingkat tertentu, mutasi 

dapat menimbulkan keragaman genetik yang berguna dalam pemuliaan tanaman, 

tetapi perubahan genetik itu bukanlah disebabkan oleh perubahan rekombinasi. 

Berbeda dengan pemuliaan melalui persilangan, pemuliaan mutasi dapat 

digunakan untuk memperoleh varietas unggul dengan memperbaiki beberapa sifat 

yang diinginkan, tanpa mengubah sebagian besar sifat baiknya (Yunita et al., 

2014). 

Induksi mutasi dapat memperluas keragaman genetik tanaman melalui 

perubahan susunan gen yang berasal dari tanaman itu sendiri.Pada tanaman A. 

crassicarpa masih rendahnya keragaman genetik, sehingga perlu dilakukan 

peningkatkan keragaman genetik. Induksi mutasi dapat memperbaiki varietas 

tanaman lokal. Induksi mutasi mampu merubah satu atau sedikit sifat tanpa 

merubah karakter khusus dari kultivar tanaman. Perubahan tersebut dapat terjadi 

secara spontan di alam tetapi dapat ditingkatkan oleh mutagen seperti penyinaran 

energi tinggi dan macam-macam zat kimia (Handayani, 2003). Oleh kerena itu, 

metode induksi mutasi merupakan solusi yang sangat penting untuk diketahui 

dalam upaya perbaikan tanaman dan meningkatkan produktifitas tanaman. 

Metode pemuliaan tanaman dengan menggunakan aplikasi teknologi 

nuklir (induced mutation) telah umum digunakan dalam proses rekayasa 

keragaman genetik tanaman yang menyerbuk sendiri seperti tanaman sorgum. 

Rekayasa mutasi buatan sangat membantu dalam meningkatkan keragaman 

tanaman yang masih terbatas (Soeranto, 2003). Sehingga pada penelitian ini 

menggunakan irradiasi sinar gamma dengan beberapa konsentrasi untuk 

keragaman genetiknya. Kemampuan tersebut dimungkinkan karena nuklir 

memiliki energi cukup tinggi untuk menimbulkan perubahan pada struktur atau 

komposisi materi genetik tanaman. Perubahan tersebut terjadi secara mendadak, 

acak, dan diwariskan pada generasi berikutnya (Yunita et al., 2014). 

Menurut Whardhana (2007) mutasi gen terhadap tanaman untuk 

mendapatkan bibit unggul suatu tanaman atau untuk pemuliaan tanaman. Bibit 
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unggul yang diperoleh dari mutasi gen tanaman diharapkan akan dapat memenuhi 

syarat sebagai berikut : tahan terhadap hama penyakit, masa panen lebih singkat, 

hasil buahnya lebih baik (warna, rasa, besarnya) dan dapat hidup (tumbuh) 

dilahan keras (lahan asin, kering dan sebagainya).  

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 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, 1998). 

Radiasi memiliki beberapa tipe, yaitu radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, 

dan radiasi sinar ultra violet (Crowder, 1986). Radiasi sinar gamma dipancarkan 

dari isotop radio aktif, panjang gelombangnya lebih pendek dari sinar X, dan daya 

tembusnya adalah yang paling kuat. Hidayat (2004) mengatakan bahwa sinar 

gamma merupakan bentuk sinar yang paling kuat dari bentuk radiasi yang 

diketahui, kekuatannya hampir 1 miliar kali lebih berenergi dibandingkan radiasi 

sinar X. 

Sinar gamma dapat menembus jaringan tanaman hingga beberapa 

sentimeter, dan merusak jaringan yang dilewatinya. Iradiasi sinar gamma 

menghasilkan radikal bebas  yang reaktif dan bereaksi dengan molekul di dalam 

sel.  Reaksi yang terjadi mengacaukan proses-proses biokimia di dalam sel 

sehingga mengganggu keseimbangan sel.  Keadaan ini menyebabkan molekul lain 

di dalam  sel tidak dapat bekerja seperti semula. Iradiasi dapat menginduksi 

terjadinya mutasi pada sel tanaman.  Sel yang terpapar iradiasi akan dibebani oleh 

energi kinetik yang tinggi sehingga mempengaruhi atau mengubah reaksi kimia 

sel tanaman. Perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

susunan kromosom tanaman. Kepekaan dari jaringan tanaman terhadap radiasi 

tidak hanya dipengaruhi oleh dosis radiasi,  tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat 



10 

 

ontogeni sel dan fase dari siklus sel. Selain itu juga dipengaruhi oleh kemampuan 

sel–sel dalam jaringan tanaman untuk memperbaiki diri dari kerusakan yang 

disebabkan oleh iradiasi (Hendro, 1981). 

Penggunaan energi seperti sinar gamma pada tanaman akan memberikan 

pengaruh yang baik dibidang pertanian, perlakuan dosis iradiasi sinar gamma 

dengan dosis yang tepat akan diperoleh tanaman yang mempunyai sifat-sifat 

seperti hasil tinggi, umur pendek, dan tahan terhadap penyakit. Namun ada 

kemungkinan hasil yang didapatkan tidak memenuhi harapan (Suryowinoto, 

1985). Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan iradiasi 

pada tanaman, antara laingenotipe, bagian tanaman yang digunakan, stadia 

tanaman, jumlah kromosom, umur jaringan, oksigen, temperature, dan dosis 

radiasi. 

Broertjes dan Van Harten (1988) menyatakan bahwa sinar gamma juga 

dapat digunakan untuk perlakuan iradiasi pada tanaman dengan populasi besardan 

ukuran yang besar, seperti pada tanaman berkayu tahunan. Dosis iradiasi yang 

beragam dapat diperoleh dengan merubah jarak antara sumber (sinar gamma) dan 

tanaman. Dosis yang akan diberikan tergantung pada radiosensitivitas tanaman 

tersebut dan bagian tanaman yang diradiasi.  

Menurut Datta (2001) radiosensitivitas adalah tingkat sensitivitas atau 

respon yang diperlihatkan oleh jaringan tumbuhan terhadap iradiasi. Respon dari 

sel-sel tumbuhan tingkat tinggi terhadap mutagen fisik (radiosensitivitas) 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor lingkungan, seperti oksigen, 

kandungan air, penyimpanan pasca radiasi, dan suhu serta faktor biologi, yaitu 

volume inti dan volume kromosom saat interfase, serta genetik. Faktor-faktor ini 

memodifikasi keefektifan (mutasi per unit dosis) dan efisiensi (rasio mutasi untuk 

melukai atau menyebabkan efek lain,seperti penyimpangan kromosom) dari 

mutagen yang digunakan pada sel-sel tumbuhan tingkat tinggi. Secara visual 

radiosensitivitas ini dapat diamati dari respon yang diberikan tanaman, baik dari 

morfologi tanaman, sterilitas, maupun Lethal Dosis50 (LD50). 

 

 

 



11 

 

2.4. LD50 

LD50 (Lethal Dosis 50) adalah dosis yang menyebabkan kematian 50% 

dari populasi yang diradiasi. Umumnya mutasi yang diinginkan terletak pada 

kisaran LD50 atau lebih tepatnya pada dosis sedikit dibawah LD50 (Aisyah, 2006). 

Dosis optimal dalam induksi mutasi yang menimbulkan keragaman dan 

menghasilkan mutan terbanyak biasanya terjadi di sekitar LD50. Selain LD50 

radiosensitivitas juga dapat diamati dari adanya hambatan pertumbuhan atau 

kematian tanaman, mutasi somatik, patahan kromosom, serta jumlah dan ukuran 

kromosom. Untuk  itu maka perlu dicari  dosis  optimum  yang  dapat  

menghasilkan keragaman  mutan  ( mutant  variability)  terbanyak,  yang pada  

umumnya  terjadi  pada  atau  sedikit  dibawah  nilai  LD50.  

Dosis bahan mutagen (seperti radiasi gamma) perlu dihitung dengan benar 

sehingga akan dapat menghasilkan mutan “positif” yang optimal. Penghitungan 

dosis optimal sering berpatokan pada nilai Lethal Dose 50% atau yang dikenal 

dengan LD50. Banyak pakar pemulia tanaman menyarankan agar dalam 

pemuliaan mutasi tidak menggunakan mutagen dengan dosis melebihi LD50. 

Dosis di atas LD50 akan dapat mengakibatkan kerusakan fisiologis tanaman 

fatal yang sering ditandai dengan tingkat kematian, sterilitas dan abnormalitas 

yang tinggi. Sebaliknya, apabila dosis mutagen terlalu rendah maka 

kemungkinan terjadinya mutasi juga akan rendah, bahkan mutasi mungkin tidak 

akan terjadi. Berdasarkan banyak pengalaman, dosis optimal radiasi gamma 

untuk jenis tanaman serealia berkisar antara LD20 sampai dengan LD50. Pada 

selang dosis optimal tersebut diperoleh ragam genetik tertinggi pada populasi 

tanaman M2 (Soeranto, 2003). 

Nilai LD50 diperoleh dengan cara menggunakan program curve-fit 

analysis, yaitu suatu program analisis statistik yang dapat digunakan untuk 

mencari model persamaan terbaik terhadap persentase kematian dari suatu 

populasi. Analisis statistik pada program ini merupakan penggabungan antara 

“data-driven analysis” dan “model-driven analysis” sehingga model persamaan 

matematika yang diperoleh dari pola kematian populasi genotipe-genotipe yang 

digunakan tidak harus sama antara genotipe yang satu dengan yang lainnya. 

(Aisyah, 2006). 


