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Abstract
The objective of this research was to study  respons of two aglaonema varieties to irradiation of gamma rays.  The research was

conducted in March until August 2009 using a Randomized Complete Blocked Design with three replications at Citeureup, Bogor. The
experiment was arranged factorial with two factor, the first was variety of aglaonema (Butterfly and Siam Aurora) and the second was
dosages ( 0 Gy, 30 Gy, 60 Gy, and 90 Gy). The result of experiment showed that aglaonema Butterfly has higher radisiosensitivenes than
aglaonema Siam Aurora. The result also showed that irradiation of gamma rays were inhibiting the vegetative growth of aglaonemas. Six
plants which the experiment resulted from 30 Gy, 60 Gy, and 90 Gy dosages showed different leave colours were compared to control
plants (0Gy).
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Aglaonema atau yang biasa dikenal dengan nama Sri

Rejeki tengah menjadi pimadona tanaman hias saat ini, hal ini
terlihat dari tingginya harga jual aglaonema dalam beberapa
tahun terakhir (Qodriyah dan Sutisna. 2007). Bermacam variasi
daun, mulai dari motif, warna, bentuk, serta ukurannya
menyebabkan tanaman ini menjadi salah satu tanaman yang
dijual dengan menghitung harga per lembar daunnya (Purwanto,
2006). Selain perawatannya yang mudah, tanaman aglaonema
juga tahan disimpan dalam ruangan selama satu minggu tanpa
dikeluarkan sehingga cocok digunakan sebagai tanaman indoor
(Purwanto, 2006). Wajar bila tanaman aglaonema mendapat
julukan sebagai sang ratu daun.

Peningkatan keragaman varietas dan penggunaan
varietas yang lebih unggul sangat diperlukan untuk
meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman hias aglaonema.
Peningkatan keragaman aglaonema dapat diperoleh secara alami
maupun induksi (Wulan, 2007). Hibridisasi pada tanaman
agalonema tidak mudah dilakukan karena tanaman ini memiliki
waktu kemasakan bunga jantan dan betina yang berbeda. Salah
satu metode yang dianggap efektif untuk meningkatkan
keragaman adalah mutasi. Mutasi dapat meyebabkan terjadinya
perubahan warna, guratan, dan bentuk daun tanaman aglaonema
(Purwanto, 2006).

 Mutasi dapat dilakukan secara fisik dan kimiawi.
Iradiasi dapat menyebabkan terjadinya mutasi (Poespodarsono,
1988). Iradiasi sinar gamma merupakan salah satu contoh mutasi
fisik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman
aglaonema, namun keragaman aglaonema yang diperoleh
melalui induksi mutasi masih jarang diperoleh. Diperlukan
berbagai penelitian agar dapat diperoleh tanaman aglaonema
dengan keragaan yang  beragam.

Dosis yang digunakan saat iradiasi sangat menentukan
keberhasilan terbentuknya mutan baru (Soedjono, 2003). Belum
ditemukan dosis penembakan yang tepat untuk melakukan
mutasi induksi iradiasi pada aglaonema. Menurut penelitian

Misniar (2008) tidak terdapat LD50 pada dosis 10 Gy- 50 Gy
pada tanaman aglaonema.

Tujuan
Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin

dicapai, yaitu (1). Mengamati keragaan aglaonema hasil iradiasi
sinar gamma. (2). Mengetahui tingkat radiosensivitas bibit
tanaman aglaonema. (3). Mengetahui dosis iradiasi sinar gamma
yang optimum untuk tanaman aglaonema. (4). Memperoleh
calon mutan positif yang potensial untuk dikembangkan.

Hipotesis
Hipotesis yang ingin coba diajukan dari penelitian ini

adalah (1). Terdapat keragaan agalonema yang berbeda setelah
tanaman diradiasi dengan sinar gamma. (2). Terdapat
radiosensivitas yang berbeda antar varietas aglaonema yang
berbeda. (3). Terdapat mutan positif yang potensial untuk
dikembangan. (4). Terdapat dosis LD50 pada dosis yang
digunakan

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat
Iradiasi sinar gamma dilaksanakan di Badan Tenaga

Nuklir Nasional (BATAN), Pasar Jumat, Jakarta. Pengamatan
dan pemeliharaan tanaman dilaksanakan di Citeureup,
kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan
Februari sampai dengan Agustus 2009.

Bahan dan Alat
Penelitian ini menggunakan dua jenis bonggol

aglaonema, yaitu aglaonema “Pride Of Sumatera” dan
aglaonema “Butterfly”. Bonggol yang digunakan adalah
bonggol yang sudah berakar dengan ukuran bonggol 2 - 3 cm.
Bahan tanam lain yang digunakan adalah anakan aglaonema
“Siam Aurora dan Butterfly” yang sudah memiliki 3-4 helai
daun. Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari campuran antara cocopeat : pakis : kompos : arang sekam 3
: 3 : 1 : 1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah



pot tanaman, hand sprayer, shading net, camera digital, kain
background, soft ware pengolah citra, curve-fit analyze dan
gamma chamber 4000 A.

Pelaksanaan Penelitian
Percobaan 1

Percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan
bonggol aglaonema Pride Of Sumatera dan Batterfly yang sudah
berakar dengan 2-3 mata tunas. Bahan tanam direndam ke dalam
larutan fungisida yang kemudian dimasukan ke dalam wadah
kantong kertas untuk segera dilakukan penembakan di dalam
gamma chamber. Penembakan yang dilakukan adalah iradiasi
tunggal dengan dosis 0 Gy, 30 Gy, 60 Gy, dan 90 Gy. Setelah
penembakan selesai, bibit tanaman segera ditanaman di dalam
pot dengan media campuran cocopeat : pakis : kompos : Arang
sekam 3:3:1:1.

Percobaan 2
Percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan bibit

anakan aglaonema Butterfly dan Siam Aurora. Bahan tanam
dibersihkan terlebih dahulu dengan air, kemudia bahan tanam
dimasukan kedalam wadah kantong kertas untuk segera
diiradiasi. Penembakan yang dilakukan adalah iradiasi tunggal
dengan dosis 0 Gy, 30 Gy, 60 Gy, dan 90 Gy. Setelah
penembakan selesai, bibit tanaman segera ditanaman di dalam
pot dengan media campuran cocopeat : pakis : kompos : Arang
sekam 3:3:1:1.

Pemeliharaan kedua percobaan terdiri dari penyiraman,
pemupukkan, dan pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman
berat dilakukan dua kali dalam satu minggu sedangkan
penyiraman ringan dilakukan 1 kali sehari pada pagi atau sore
hari dengan menggunakan hand sprayer. Pupuk yang diberikan
berupa pupuk cair dan pupuk butiran. Pupuk cair merupakan
pupuk daun, sedangkan pupuk butiran menggunakan pupuk
NPK Mutiara. Pengendalian hama dilakukan dengan
menaburkan fungisida dasar tempat pemeliharaan dan
menyemprotkan insektisida dan bakterisida setiap satu minggu
sekali.

Pengamatan terdiri dari dua cara, yaitu ada pengamatan
yang dilakukan setiap minggu dan ada pengamata yang
dilakukan pada awal dan akhir penelitian saja. Peubah yang
diamati terdiri dari peubah kuantitatif dan peubah kualitatif.
Peubah kuantitatif terdiri dari presentase tanaman yang hidup,
tinggi tanaman, jumlah daun per tanaman, ukuran daun, jumlah
anakan yang muncul, frekuensi mutan,  jumlah akar, panjang
akar, kecepatan pertumbuhan daun perminggu, jumlah tunas
yang muncul dan nilai merah, hijau, dan biru (RGB) daun.
Sedangkan peubah kulitatif yang diamati adalah warna daun dan
bentuk daun.

Rancangan Percobaan
Percobaan 1

Percobaan disusun secara faktorial dengan
menggunakan rancangan lingkungan rancangan kelompok
teracak (RKLT) dua faktor yang terdiri dari 8 kombinasi
perlakuan, yaitu dosis penyinaran terdiri dari 4 taraf dan varietas
yang terdiri 2 taraf. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali
yang masing-masing ulangan terdapat 5 tanaman. Persamaan
umum statistik untuk rancangan ini adalah:

Yijk = π + αi + βj + (αβ)ij + €ijk

i = 0 Gy; 30 Gy; 60 Gy; 90 Gy (taraf dosis penyinaran)
j = Pride of Sumatera dan Butterfly (taraf varietas)
k = 1; 2; 3; (ulangan)
π = Nilai tengah umum
αi = Pengaruh faktor dosis penyinaran taraf ke-i
βj = Pengaruh faktor varietas taraf ke-j
 (αβ)ij = Pengaruh interaksi antara faktor dosis penyinaran

taraf ke-i dan faktor  varietas taraf ke-j
€ijk = Galat acak pada faktor dosis penyinaran taraf ke-i,

faktor varietas taraf ke-j, dan ulangan ke-k
Data diolah dengan menggunakan program SAS dan

akan diuji lanjut dengan menggunakan uji perbandingan ganda
Duncan (DMRT) jika mengahasilkan hasil yang berbeda nyata
pada uji F.

Percobaan 2
Percobaan kedua disusun secara faktorial dengan

menggunakan rancangan lingkungan rancangan kelompok
teracak (RKLT) dua faktor yang terdiri dari 8 kombinasi
perlakuan, yaitu dosis penyinaran terdiri dari 4 taraf dan varietas
yang terdiri 2 taraf. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali
yang masing-masing ulangan terdapat 4 tanaman. Persamaan
umum statistik untuk rancangan ini adalah:

Yijk = π + αi + βj + (αβ)ij + €ijk

i = 0 Gy; 30 Gy; 60 Gy; 90 Gy (taraf dosis penyinaran)
j = Butterfly dan Siam Aurora (taraf varietas)
k = 1; 2; 3; (ulangan)
π = Nilai tengah umum
αi = Pengaruh faktor dosis penyinaran taraf ke-i
βj = Pengaruh faktor varietas taraf ke-j
(αβ)ij = Pengaruh interaksi antara faktor dosis penyinaran

taraf ke-i dan faktor  varietas taraf ke-j
€ijk = Galat acak pada faktor dosis penyinaran taraf ke-i,

faktor varietas taraf ke-j, dan ulangan ke-k
Data diolah dengan menggunakan program SAS dan

akan diuji lanjut dengan menggunakan uji perbandingan ganda
Duncan (DMRT) jika mengahasilkan hasil yang berbeda nyata
pada uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan 1

Keadaan Umum
Kondisi iklim daerah Karang Asem Barat, Citeureup,

Bogor berdasarkan data BMG (2009) selama penelitian
berlangsung (Maret-April 2009), memiliki kisaran temperatur
minimum 20,3C – 24°C, temperatur maksimum 28,8°C –
33,7°C, dan kelembaban relatif 67–90%.

Kisaran temperatur secara umum di tempat penelitian
cukup mendukung pertumbuhan tanaman aglaonema namun
temperatur maksimum dinilai cukup tinggi. Perpaduan suhu
yang ideal bagi tanaman aglaonema menurut Djojokusumo
(2006) adalah 30°C pada siang hari dan 23°C pada malam hari,
sedangkan Junaedhi (2006) menyatakan bahwa perpaduan suhu
yang sesuai bagi tanaman Aglaonema adalah 25°C – 29°C pada
siang hari dan 18°C – 21°C pada malam hari. Kelembaban udara
selama penelitian berlangsung dinilai terlalu tinggi. Hal ini
membuat beberapa tanaman aglaonema terserang penyakit
busuk akar akibat serangan cendawan Phytium sp.



Hama yang menyerang tanaman aglaonema saat
penelitian berlangsung adalah Root mealy bugs. Hama ini
terlihat berwarna putih dan meyerang bagian akar tanaman.
Menurut  Djojokusumo (2006) Root mealy bugs sering
menyerang akar tanaman aglaonema. Hama ini berwarna putih
dan bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan mealy bugs.
Persentase tanaman yang hidup sampai dengan 8 MSI sebesar
70% dari seluruh total tanaman yang diiradiasi.

Analisis Ragam
Hasil uji F dengan menggunakan program olah data

SAS 6.12 memperlihatkan bahwa varietas berpengaruh nyata
terhadap jumlah tunas, panjang tunas, dan persentase munculnya
tunas. Dosis iradiasi yang ditembakkan berpengaruh nyata
terhadap panjang tunas, persentase muncul tunas, lebar daun,
panjang daun, tinggi tanaman, jumlah akar, panjang akar, dan
jumlah daun. Hasil uji F juga menunjukkan bahwa interaksi
antara varietas dan dosis iradiasi berpengaruh nyata terhadap
panjang tunas dan persentase munculnya tunas. Tabel 1
memperlihatkan rekapitulasi sidik ragam secara lebih rinci.

     Tabel 1. Rekapitulasi Sidik Ragam Pengaruh Iradiasi Sinar
Gamma terhadap Dua Varietas Aglaonema

Keterangan:  tn = tidak berpengaruh nyata,  * = berpengaruh
nyata pada taraf 5 %, dan  ** = berpengaruh nyata
pada taraf 1 %

Jumlah  Tunas
Hasil sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan

varietas berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas yang muncul
setelah iradiasi. Tabel 2 memperlihatkan bahwa aglaonema
Butterfly memiliki jumlah tunas yang lebih banyak dari pada
aglaonema Pride Of Sumatera dari mulai 1 MSI sampai dengan
8 MSI.

     Tabel 2. Rata-Rata Jumlah Tunas  yang Muncul pada
Aglaonema Pride Of Sumatera dan Aglaonema
Butterfly

VarietasWaktu
(MSI) Pride Of Sumatera Butterfly

1 0,84 b 1,08 a
2 0,84 b 1,09 a
3 0,83 b 1,08 a
4 0,80 b 1,21 a
5 0,81 b 1,25 a
6 0,80 b 1,43 a
7 0,80 b 1,45 a
8 0,79 b 1,45 a

Keterangan: Nilai pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Panjang Tunas
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya

interaksi antara varietas dan dosis iradiasi terhadap panjang
tunas tanaman aglaonema. Tabel 3 memperlihatkan kombinasi
antara aglaonema Butterfly dan dosis 0 Gy menghasilkan rata-
rata panjang tunas yang tertinggi, sedangkan kombinasi antara
aglaonema Pride Of Sumatera dan dosis 30 Gy, 60 Gy, dan 90
Gy menghasilkan rata-rata panjang tunas yang terpendek.

Tabel 3. Rata-Rata Panjang Tunas  pada Kombinasi Perlakuan
Varietas Aglaonema dan Dosis Iradiasi

Varietas
Dosis

Pride Of Sumatera Butterfly
Rata-rata

Dosis
0 Gy 1,07 b 2,22 a 1,64 a

30 Gy 0,71 c 1,08 b 0,90 b
60 Gy 0,79 c 1,13 b 0,96 b
90 Gy 0,71 c 1,17 b 0,94 b

Rata-rata
Varietas

0,82 b 1,40 a

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Persentase Tanaman Bertunas
Hasil sidik ragam memperlihatkan terdapat interaksi

antara varietas aglaonema dan dosis iradiasi terhadap persentase
tanaman yang bertunas . Tabel 4 menunjukkan bahwa
kombinasi antara aglaonema Butterfly dengan berbagai dosis
menghasilkan rata-rata persentase tanaman bertunas yang
terbanyak. Kombinasi antara aglaonema Pride Of Sumatera dan
dosis iradiasi 30 Gy, 60 Gy, dan 90 Gy menghasilkan nilai rata-
rata persentase tanaman bertunas yang terendah.

     Tabel 4. Rata-Rata Persentase Tanaman Bertunas  pada
Kombinasi Perlakuan Varietas Aglaonema dan
Dosis Iradiasi

Varietas
Dosis

Pride Of Sumatera Butterfly
Rata-rata

Dosis
0 Gy 6,69 b 10,03 a 8,36 a

30 Gy 0,71 c 10,03 a 5,37 b
60 Gy 1,98 c 9,67 a 5,83 b
90 Gy 0,71 c 10,03 a 5,37 b

Rata-rata
Varietas

2,52 b 9,94 a

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Panjang dan Lebar Daun
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis

iradiasi berpengaruh nyata terhadap rata-rata panjang daun
tanaman aglaonema. Tabel 5 dan 6 memperlihatkan bahwa
tanaman kontrol ( 0 Gy ) menghasilkan rata-rata panjang daun
yang lebih tinggi  dibandingkan tanaman dengan perlakuan yang
lainnya. Iradiasi sinar gamma cenderung menurunkan nilai rata-
rata panjang dan lebar daun tanaman aglaonema.

Sumber Keragaman
No

Karakter
Vegetatif Varietas (V) Dosis (D) V x D

1 Jumlah Tunas ** tn tn
2 Panjang Tunas ** ** **
3 % Muncul Tunas ** ** **
3 Lebar Daun **
4 Panjang Daun **
4 Tinggi Tanaman **
5 Jumlah Akar *
6 Panjang Akar tn
7 Jumlah Daun **



  Tabel 5. Rata-Rata Panjang Daun Aglaonema Butterfly pada 1
– 12 MSI

DosisWaktu
(MSI) 0 Gy 30 Gy 60 Gy 90 Gy

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0,17 0 0 0
5 1,86 a 0 b 0 b 0 b
6 3,07 a 0 b 0 b 0 b
7 3,63 a 0 b 0 b 0 b

12 6,86 a 0 b 0 b 0 b
Keterangan: Nilai pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

     Tabel 6. Rata-Rata Lebar Daun Aglaonema Butterfly pada 1
– 12 MSI

DosisWaktu
(MSI) 0 Gy 30 Gy 60 Gy 90 Gy

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0,43 0 0 0
6 1,30 0 0 0
7 2,57 a 0 b 0 b 0 b
8 3,53 a 0 b 0 b 0 b

Keterangan: Nilai pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Pengaruh nyata akibat dosis iradiasi pada rata-rata
panjang daun aglaonema terlihat pada 5 MSI sampai dengan
akhir pengamatan, sedangkan pengaruh yang nyata pada rata-
rata lebar daun baru terlihat pada 7 MSI sampai dengan akhir
pengamatan.

Jumlah Akar
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa dosis iradiasi

berpengaruh nyata terhadap nilai rata-rata jumlah akar tanaman
aglaonema. Tabel 7 menunjukkan bahwa tanaman kontrol (0
Gy) memiliki memiliki nilai rata-rata jumlah akar tertinggi.
Tabel 7 juga menunjukkan bahwa dosis iradiasi 30 Gy
menghasilkan  nilai rata-rata jumlah akar terkecil pada tanaman
aglaonema.Iradiasi sinar gamma menurunkan jumlah akar
tanaman aglaonema.

      Tabel 7. Rata-Rata Panjang Daun Aglaonema Butterfly pada
0 dan 12 MSI

Waktu
Dosis

0 MSI 12 MSI
0 Gy 5,47 7,87 a

30 Gy 4,40 4,40 b
60 Gy 5,93 5,93 ab
90 Gy 5,80 5,80 ab

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Tinggi Tanaman
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa dosis iradiasi

sinar gamma berpengaruh nyata terhadap nilai rata-rata tinggi
tanaman aglaonema. Tabel 8 menunjukkan barwa iradiasi sinar
gamma menurunkan nilai rata-rata tinggi tanaman aglaonema.
Tanaman kontrol (0 Gy) menghasilkan nilai rata-rata tinggi
tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman pada
perlakuan lainnya.

     Tabel 8. Rata-Rata Tinggi Tanaman Aglaonema Butterfly
pada 0 dan 12 MSI

Waktu
Dosis

0 MSI 12 MSI
0 Gy 2,10 18,38 a

30 Gy 2,27 2,27 b
60 Gy 2,18 2,18 b
90 Gy 2,14 2,14 b

Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Jumlah Daun
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa dosis iradiasi

berpengaruh nyata terhadap nilai rata-rata jumlah daun tanaman
aglaonema. Tabel 9 menunjukkan bahwa iradiasi sinar gamma
menurunkan nilai rata-rata jumlah daun pada dosis 30 Gy, 60
Gy, dan 90 Gy. Nilai rata-rata jumlah daun terbanyak dihasilkan
pada tanaman kontrol ( dosis 0 Gy ).

     Tabel 9. Rata-Rata Lebar Daun Aglaonema Butterfly pada 1
– 12 MSI

DosisWaktu
(MSI) 0 Gy 30 Gy 60 Gy 90 Gy

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0,07 0 0 0
5 0,93a 0 b 0 b 0 b
6 1,38 a 0 b 0 b 0 b
7 1,33 a 0 b 0 b 0 b

12 2,33 a 0 b 0 b 0 b
Keterangan: Nilai pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Radiosensitivitas dan Calon Tanaman Mutan

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat radiosensitivitas suatu tanaman terhadap
radiasi adalah dengan LD50  (Herison, et al., 2008). Gambar 1
menunjukkan bahwa nilai LD50 bonggol aglaonema Pride Of
Sumatera adalah 12.3429 Gy dengan persamaannya
y=a+b*cos(cx+d).
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     Gambar 1 Kurva % Kematian Aglaonema Pride Of Sumatera

Nilai LD50 bonggol aglaonema Butterfly tidak dapat
ditentukan karena sampai dengan 8 MSI hanya terdapat 2dua
tanaman yang mati. Hal ini menunjukkan bahwa bonggol
aglaonema Pride Of Sumatera memiliki tingkat radiosensitivitas
yang lebih tinggi dibandingkan dengan aglaonema Butterfly. Hal
ini dapat terjadi karena tingkat sensitivitas tanaman sangat
bervariasi antar jenis tanaman dan genotipe (Abdel-Hady dan
Ali, 2006).

KESIMPULAN

Iradiasi sinar gamma berpengaruh nyata mengahambat
persentase tanaman bertunas, pertumbuhan jumlah tunas, dan
panjang tuas pada kedua varietas. Iradiasi sinar gamma juga
menghambat pertumbuhan jumlah daun, panjang daun, lebar
daun, jumlah akar, dan tinggi tanaman.

Bonggol aglaonema Pride Of Sumatera memiliki
tingkat radiosensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan bonggol
aglaonema Butterfly. Dosis optimum pada bonggol aglaonema
Pride Of Sumatera berada pada sedikit di bawah 12,3429 Gy.
Tidak didapatkan calon mutan positif dari percobaan ini.

Percobaan 2

Kondisi Umum
Kondisi iklim daerah Citeureup, Bogor berdasarkan

data BMG (2009) selama penelitian berlangsung (Mei-Agustus
2009), memiliki kisaran temperatur minimum 18,4°C – 22,8°C,
temperatur maksimum 32°C – 33,2°C, dan kelembaban relatif
68–95%.

Kisaran temperatur secara umum di tempat penelitian
cukup mendukung pertumbuhan tanaman aglaonema namun
temperatur maksimumnya masih cukup tinggi. Hal ini
mengakibatkan banyak daun tanaman aglaonema yang menjadi
layu. Perpaduan suhu yang ideal bagi tanaman aglaonema
menurut Djojokusumo (2006) adalah 30°C pada siang hari dan
23°C pada malam hari, sedangkan Junaedhi (2006) menyatakan
bahwa perpaduan suhu yang sesuai bagi tanaman Aglaonema
adalah 25°C – 29°C pada siang hari dan 18°C – 21°C pada
malam hari.

Kelembaban udara yang sesuai dengan aglaonema
berkisar antara 50 – 60% (Djojokusumo, 2006). Kelembaban
udara selama penelitian berlangsung yang berkisar antara 68 –
95% dinilai terlalu tinggi. Hal ini membuat tanaman aglaonema
terserang penyakit busuk akar akibat serangan jamur Phytium
sp. Penyakit lain yang menyerang tanaman aglaonema selama

penelitian berlangsung adalah penyakit yang diakibatkan
serangan bakteri Erwinia sp.

Hama yang menyerang tanaman aglaonema saat
penelitian berlangsung adalah Root mealy bugs. Hama ini
terlihat berwarna putih dan meyerang bagian akar tanaman.
Menurut  Djojokusumo (2006) Root mealy bugs sering
menyerang akar tanaman aglaonema. Hama ini berwarna putih
dan bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan mealy bugs.
Upaya pengendalian yang dilakukan dengan cara membersihkan
akar tanaman, dan mengganti media tanam yang lama dengan
media tanam yang baru.

Karakter Kuantitatif

Analisis Ragam
Hasil uji F dengan menggunakan program olah data

SAS 6.12 memperlihatkan bahwa varietas berpengaruh nyata
terhadap panjang akar, diameter bonggol, dan kecepatan
pertumbuhan daun per minggu. Dosis iradiasi yang ditembakkan
juga berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, panjang daun,
lebar daun, jumlah akar, nilai R, nilai B, dan kecepatan
pertumbuhan daun per minggu. Hasil uji F juga menunjukkan
bahwa interaksi antara varietas dan dosis iradiasi berpengaruh
nyata terhadap jumlah daun, tinggi tanaman, jumlah akar,
diameter bonggol, dan kecepatan pertumbuhan daun per
minggu. Tabel 10 memperlihatkan rekapitulasi sidik ragam
secara lebih rinci.

     Tabel 10. Rekapitulasi Sidik Ragam Pengaruh Iradiasi sinar
Gamma terhadap Dua Varietas Aglaonema

Keterangan:  tn = tidak berpengaruh nyata,  * = berpengaruh nyata pada taraf 5
%, dan  ** = berpengaruh nyata pada taraf 1 %

Jumlah Daun
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa terdapat

interaksi antara varietas aglaonema dan dosis iradiasi terhadap
jumlah daun tanaman aglaonema. Tabel 11 menunjukkan bahwa
kombinasi antara aglaonema Siam Aurora dan dosis 0 Gy
menghasilkan nilai rata-rata jumlah daun tertinggi, sedangkan
kombinasi aglaonema Siam Aurora dan dosis 60 Gy
menghasilkan nilai rata-rata jumlah daun terendah.

     Tabel 11. Rata-Rata Jumlah Daun Aglaonema pada
Kombinasi Perlakuan Varietas Aglaonema dan
Dosis Iradiasi

Sumber Keragaman
No

Karakter
Vegetatif Varietas (V) Dosis(D) V x D

1 Jumlah Daun tn ** **
2 Panjang Daun tn ** tn
3 Lebar Daun tn ** tn
4 Tinggi Tanaman tn tn **
5 Jumlah Akar tn ** **
6 Panjang Akar tn ** *
7 Diameter Bonggol ** tn *
8 Perkembangan Daun ** ** **
9 Nilai Red pada RGB tn * tn
10 Nilai Green pada RGB tn * tn
11 Nilai Blue pada RGB tn * tn



Varietas
Dosis

Butterfly Siam Aurora
Rata-rata

Dosis
0 Gy 3,25 b 6,67 a 4,96 a

30 Gy 2,50 bc 2,67 bc 2,58 b
60 Gy 3,64 b 1,92 c 2,78 b
90 Gy 3,58 b 2,42bc 3,00 b

Rata-rata
Varietas

3,243 a 3,42 a

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Panjang dan Lebar Daun
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa dosis iradiasi

berpengaruh nyata terhadap panjang dan lebar daun tanaman
aglaonema. Tabel 12 menunjukkan bahwa tanaman kontrol (
dosis 0 Gy ) memiliki nilai rata-rata panjang daun terpanjang
dan lebar daun terlebar dibandingkan dengan perlakuan yang
lain.

     Tabel 12. Rata-Rata Panjang Daun Aglaonema pada 0 dan 12
MSI

Dosis
`Peubah

0 Gy 30 Gy 60 Gy 90 Gy
Panjang Daun 0 MSI 11,88 11,95 11,54 11,20

Panjang Daun 12 MSI 4,76 a 1,64 b 0,86 b 1,39b
Lebar Daun 0 MSI 5,36 4,97 4,46 4,62

Lebar Daun 12 MSI 3,90 a 1,16 b 0,68 b 1,55 b
Keterangan: Nilai pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Tinggi Tanaman
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa terdapat

interaksi antara varietas aglaonema dengan dosis iradiasi
terhadap nilai rata-rata tinggi tanaman aglaonema. Tabel 13
menunjukkan bahwa kombinasi antara aglaonema Butterfly
dengan dosis iradiasi 60 Gy dan kombinasi antara aglaonema
Siam Aurora menghasilkan nilai rata-rata tanaman tertinggi.
Nilai rata-rata tinggi tanaman terendah dihasilkan oleh
kombinasi aglaonema Siam Aurora dan dosis 60 Gy.

 Tabel 13. Rata-Rata Tinggi Tanaman Aglaonema pada
Kombinasi Perlakuan Varietas Aglaonema dan
Dosis Iradiasi

Varietas
Dosis

Butterfly Siam Aurora
Rata-rata

Dosis
0 Gy 19,58 bc 26,70 a 23,14

30 Gy 21,93 abc 21,18 abc 21,56
60 Gy 26, 18 a 16,63 c 21,40
90 Gy 24, 48 ab 19,98 bc 22,23

Rata-rata
Varietas

23, 04 21,123

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Jumlah Akar
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa terdapat

interaksi antara varietas aglaonema dan dosis iradiasi terhadap
nilai rata-rata jumlah akar dan panjang akar tanaman aglaonema.

Tabel 14 dan 15 menunjukkan bahwa kombinasi aglaonema
Siam Aurora dan dosis iradiasi 0 Gy menghasilkan nilai rata-rata
jumlah akar tanaman tertinggi dan nilai rata-rata panjang akar
tanaman terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

     Tabel 14. Rata-Rata Jumlah Akar Aglaonema pada
Kombinasi Perlakuan Varietas Aglaonema dan
Dosis Iradiasi

Varietas
Dosis

Butterfly Siam Aurora
Rata-rata

Dosis
0 Gy 0,60 b 1,08 a 0,84 a

30 Gy 0,55 b 0,55 b 0,55 b
60 Gy 0,80 ab 0,68 b 0,74 ab
90 Gy 0,65 b 0,71 b 0,68 ab

Rata-rata
Varietas

0,65 a 0,76 a

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

     Tabel 15. Rata-Rata Panjang Akar Aglaonema pada
Kombinasi Perlakuan Varietas Aglaonema dan
Dosis Iradiasi

Varietas
Dosis

Butterfly Siam Aurora
Rata-rata

Dosis
0 Gy 0,81 a 0,61 b 0,71 b

30 Gy 0,83 a 0,85 a 0,84 a
60 Gy 0,81 a 0,86 a 0,84 a
90 Gy 0,83 a 0,93 a 0,88 a

Rata-rata
Varietas

0,82 a 0,81 a

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Diameter Bonggol
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa terdapat

interaksi antara varietas aglaonema dan dosis iradiasi pada
diameter aglaonema. Tabel 16 menunjukkan bahwa kombinasi
antara aglaonema Butterflay dan dosis iradiasi 90 Gy
menghasilkan nilai rata-rata diameter bonggol aglaonema
terbesar, sedangkan kombinasi antara aglaonema Siam Aurora
dan dosis 60 Gy menghasilkan nilai rata-rata diameter
aglaonema yang terendah.

      Tabel 16. Rata-Rata Diameter Bonggol Aglaonema pada
Kombinasi Perlakuan Varietas Aglaonema dan
Dosis Iradiasi

Varietas
Dosis

Butterfly Siam Aurora
Rata-rata

Dosis
0 Gy 0,56 bcde 0,63 bcd 0,60 a

30 Gy 0,73 abc 0,53 cde 0,63 a
60 Gy 0,76 ab 0,39 e 0,58 a
90 Gy 0,88 a 0,48 de 0,68 a

Rata-rata
Varietas

0,74 a 0,51 b

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %



Pertumbuhan Daun per Minggu
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa terdapat

interaksi antara varietas aglaonema dan dosis iradiasi pada
pertumbuhan daun aglaoenema per minggunya. Tabel 17
menunjukkan bahwa kombinasi aglaonema Siam Aurora dan
dosis iradiasi 0 Gy menghasilkan nilai rata-rata pertumbuhan
daun aglaonema tertinggi, sedangkan kombinasi antara
aglaonema Siam Aurora dengan dosis iradiasi 60 Gy dan 90 Gy
menghasilkan nilai rata-rata pertumbuhan daun per minggu
terkecil.

      Tabel 17. Rata-Rata Diameter Bonggol Aglaonema pada
Kombinasi Perlakuan Varietas Aglaonema dan
Dosis Iradiasi

Varietas
Dosis

Butterfly Siam Aurora
Rata-rata

Dosis
0 Gy 1,29 b 2,66 a 1,98 a

30 Gy 0,34 ef 0,48 de 0,41 b
60 Gy 0,59 d 0,26 f 0,42 b
90 Gy 0,83 c 0,21 f 0,52 b

Rata-rata
Varietas

0,76 b 0,90 a

Keterangan: Nilai pada baris rata-rata varietas, kolom rata-rata dosis, serta baris
dan kolom interaksi yang diikuti oleh huruf yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada
taraf 5 %

Nilai RGB
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa dosis iradiasi

sinar gamma berpengaruh nyata terhadap nilai green dan blue
pada daun tanaman aglaonema. Gambar 2 menunjukkan bahwa
tanaman kontrol 0 Gy menghasilkan nilai blue yang terendah
dan green yang tertinggi. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa
nilai ble tertinggi dihasilkan oleh dosis 90 Gy dan nilai green
terendah dihasilkan oleh dosis iradiasi 60 Gy.

Gambar 2. Persentase Nilai Red, Green, dan Blue (RGB)

Karakter Kualitatif

Bentuk Daun
Gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa tidak terdapat

perbedaan bentuk daun yang berarti antara berbagai perlakuan.
Bentuk daun yang paling dominan adalah bentuk daun berupa
elips. Bentuk daun elips yang memanjang juga terlihat pada
penelitian ini, namun keberadaan tipe daun ini diduga bukan
akibat dari perlakuan mutasi iradiasi yang diberikan, melainkan
karena terbawa materi genetik dan diturunkan pada generasi
berikutnya.

     Gambar 3. Persentase Bentuk Daun pada Aglaonema
Butterfly setelah Iradiasi Sinar Gamma

      Gambar 4. Persentase Bentuk Daun pada Aglaonema Siam
Aurora setelah Iradiasi Sinar Gamma

Keterangan: Tipe 1 = Elips, Tipe 2 = Elips memanjang, Tipe 3 = Pita, dan Tipe 4
= Bulat

Bentuk Ujung Daun
Gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa bentuk ujung

daun antar bebagai perlakukan tidak menunjukkan perbedaan
yang signifikan. Bentuk ujung daun yang meruncing merupakan
bentuk ujung daun yang paling umum.

      Gambar 5. Persentase Bentuk Ujung Daun pada Aglaonema
Butterfly setelah Iradiasi

     Gambar 6. Persentase Bentuk Ujung Daun pada Aglaonema
Siam Aurora setelah Iradiasi

Keterangan: Tipe 1 = Runcing, Tipe 2 = Meruncing, dan Tipe 3 = Tumpul

Bentuk Corak Daun
Gambar 7 menunjukkan bahwa bentuk corak daun yang

terbentuk pada tanaman aglaonema Butterfly hampir sama antar



perlakuan dosis iradiai yang diberikan, namun pada tanaman
kontrolnya terdapat banyak tipe corak daun di dalam
populasinya. Hal ini diduga karena aglaonema merupakan salah
satu kelompok tanaman yang memiliki variabilitas morfologi
daun yang sangat tinggi (Biogen, 2006). Hal yang sama juga
terdapat pada corak daun yang terlihat pada daun aglaonema
Siam Aurora pada berbagai perlakuan dosis iradiasi (gambar 8).

Gambar 7. Persentase Corak Warna Daun pada Aglaonema
Butterfly setelah Iradiasi

     Gambar 8. Persentase Corak Warna Daun pada Aglaonema
Siam Aurora setelah Iradiasi

Radiosensitivitas dan Calon Tanaman Mutan

Penelitian ini menhasilkan lima calon tanaman mutan
sampai dengan 12 MSI. Calon tanaman mutan ini diperoleh dari
berbagai taraf dosis iradiasi pada aglaonema Butterfly,
sedangkan dari aglaonema Siam Aurora tidak didapatkan calon
tanaman mutan sampai dengan 12 MSI. Hal ini menunjukkan
bahwa aglaonema Butterfly memiliki tingkat radiosensitivitas
yang lebih tinggi dibandingkan dengan aglaonema Siam Aurora.
Aisyah, (2006)  menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama
yang mempengaruhi radiosensitivitas, yaiut (1) faktor
lingkungan, seperti oksigen, air, kandungan air, penyimpanan
pasca iradiasi, dan suhu, serta (2) faktor biologi, yaitu volume
inti dan volume kromosom saat interfase, serta faktor genetik.

     Gambar 9. Warna Daun yang Berbeda pada Calon Tanaman
Mutan

Keterangan: Dari kiri ke kanan 0 Gy, 30 Gy, 60 Gy, dan 90 Gy

Calon tanaman mutan memiliki warna daun yang
berbeda dibandingkan dengan tanaman kontrol. Warna daun
pada calon tanaman mutan yang berasal dari aglaonema
Butterfly lebih merah dibandingkan dengan tanaman kontrolnya
(gambar 9). Hal ini diduga karena iradiasi sinar gamma dapat
menurunkan kandungan klorofil daun tanaman aglaonema. Hasil
penelitian Syukur (2000) menunjukkan bahwa meningkatnya
dosis radiasi akan menurunkan kandungan klorofil.

KESIMPULAN
Iradiasi sinar gamma berpengaruh nyata mengahambat

pertumbuhan jumlah daun, panjang daun, lebar daun, tinggi
tanaman, jumlah akar, panjang akar, diameter bonggol, dan
perkembangan daun. Iradiasi sinar gamma juga berpengaruh
nyata mengurai warna hijau dan biru pada daun.

Bibit aglaonema Butterfly diduga memiliki tingkat
radiosensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
aglaonema Siam Aurora. Tidak ditemukan dosis yang optimum
pada kedua bibit aglaonema. Percobaan pada taraf dosis 30 Gy,
60 Gy, dan 90 Gy pada aglaonema Butterfly menghasilkan 6
calon tanaman mutan positif yang potensial untuk
dikembangkan.

SARAN
Penggunaan teknik iradiasi berulang pada umur bahan

tanaman yang sama diharapkan dapat memberikan pengaruh
yang diinginkan. Penggunaan jenis aglaonema yang berbeda
sangat dianjurkan untuk mengetahui tingkat radiosensitivitas
masing-masing varietas tanaman aglaoema. Induksi iradiasi
sinar gamma terhadap aglaonema pada kultur jaringan juga baik
untuk di uji cobakan.
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