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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa atas anugerah kekayaan alam yang melimpah 

dengan segala kemurahan-Nya, termasuk di dalamnya lahan 

dengan beragam tingkat kesuburan dan daya dukung bagi 

produksi tanaman. Lahan-lahan marjinal yang terhampar luas 

berdampingan dengan lahan-lahan subur yang semakin berkurang 

luasannya oleh alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas 

kehidupan oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim global, 

menjadikannya sebagai potensi sumberdaya lahan alternatif dalam 

menjaga dan meningkatkan produksi pertanian.  

Buku Pemuliaan Tanaman untuk Pengembangan Varietas 

Toleran Lahan Marjinal dengan sub judul Meretas Cekaman 

Lingkungan Abiotik di Lahan Sub Optimal yang disusun dalam bentuk 

bunga rampai kajian-kajian ilmiah dari berbagai sumber ini, 

diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan wawasan 

pembaca mengenai cekaman lingkungan abiotik dan upaya 

menyiasatinya melalui program pemuliaan tanaman.  

Ucapan terima kasih kepada para peneliti atas ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah dibagikan dan terangkai 

dalam buku ini. Upaya keras para praktisi pertanian, industri, 

kelompok masyarakat, serta pemegang kebijakan dalam 

mengeksplorasi dan mengupayakan pemanfaatan lahan marjinal 

untuk produksi pertanian telah memotivasi penulis turut 

mendukung tidak hanya dalam bentuk inovasi teknologi varietas 

unggul, tetapi juga berupa literasi yang mengungkap rangkaian 

proses kajian yang berlangsung di balik perakitannya hingga 

dihasilkan varietas-varietas unggul toleran lahan marjinal.  

Keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan buku ini 

tentu memerlukan perbaikan. Semoga buku ini dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, sebagaimana tujuan penulisannya. 

       

            Hormat kami,  

     

       Dyah Susanti dan Tim 
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1 

 

A. Definisi Lingkungan Marjinal Abiotik 

Lingkungan marjinal yang dimaksud dalam pembahasan 

ini merupakan lingkungan tumbuh tanaman yang tidak 

diandalkan sebagai lahan produktif karena daya dukungnya 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tidak optimal karena 

suatu sebab. Suatu lahan dapat mengalami penurunan daya 

dukung bagi pertumbuhan dan produksi tanaman karena 

adanya cekaman biotik maupun abiotik. Cekaman abiotik 

merupakan suatu kondisi sub-optimal akibat faktor non-hayati 

(tak hidup) yang membatasi pertumbuhan dan hasil tanaman.  

 

B. Jenis Lingkungan Marjinal Akibat Cekaman Abiotik  

1. Cekaman Kekeringan 

Keterbatasan air atau kekeringan merupakan cekaman 

abiotik yang paling penting di bidang pertanian (Jaleel et al., 

2009). Cekaman kekeringan merugikan pertumbuhan 

tanaman, menurunkan hasil panen dan mengancam 

kelangsungan hidup tanaman di lapangan (Xoconostle-

Cazares et al., 2011; Jaleel et al., 2009). Kerugian hasil panen 

yang disebabkan oleh kekeringan mungkin melebihi 

kerugian oleh penyebab lain. Cekaman kekeringan 

menyebabkan berkurangnya ukuran daun, pemanjangan 

batang dan proliferasi akar (Farooq et al., 2006). Menurut Sasli 

(2004), cekaman kekeringan pada tumbuhan dapat 

disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu kekurangan suplai air 

di daerah perakaran atau laju kehilangan air 

PENDAHULUAN 
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A. Mekanisme Ketahanan dan Ideotipe Tanaman pada 

Lingkungan Tercekam Kekeringan 
 

Pada tanaman yang toleran terhadap  cekaman 

kekeringan  terjadi mekanisme mempertahankan turgor agar 

tetap di atas nol sehingga potensial  air jaringan  tetap  rendah  

dibandingkan potensial air eksternal sehingga tidak terjadi 

plasmolisis (Jones and Turner, 1980). Kemampuan mengontrol 

terhadap transpirasi juga merupakan salah satu mekanisme 

ketahanan tanaman terhadap adanya cekaman kekeringan 

(Pitono et al., 2008). Selanjutnya dilaporkan pula bahwa ukuran 

daun yang  kecil  dan  sukulen  mengurangi laju kehilangan air 

melalui tanspirasi (Farooq et al., 2009). 

Kandungan prolin pada tanaman  yang  toleran  terlihat 

meningkat akumulasinya dibandingkan tanaman yang peka 

terhadap kekeringan (Yoshida et al., 1997). Oleh karenanya, kadar 

prolin bisa digunakan sebagai salah satu indikator sifat ketahanan 

terhadap cekaman kekeringan. 

Mawardi   dan   Djazuli   (2006) melaporkan bahwa 

penggunaan mikoriza dapat meningkatkan ketahanan tanaman 

nilam terhadap adanya cekaman kekeringan. Lebih lanjut dila- 

porkan bahwa hifa eksternal dari mikoriza membantu 

memperluas daerah serapan air sekaligus hara khususnya fosfat 

di dalam tanah. Mariska (2007) melaporkan  bahwa  dari seleksi 

keta- hanan somaklonal yang dilakukan melalui teknik kultur 

jaringan dengan senyawa  Poly  Ethylen  Glycal  (PEG) pada 

media kultur diperoleh 12 nomor somaklonal yang toleran 

MEKANISME KETAHANAN DAN 

IDEOTIPE TANAMAN  

PADA BERBAGAI LINGKUNGAN 

MARJINAL AKIBAT CEKAMAN 

ABIOTIK 
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Keanekaragaman sumber daya hayati berhubungan erat 

dengan ekosistem, keamanan dan ketahanan pangan serta kegiatan 

seleksi dalam program pemuliaan tanaman. Keanekaragaman 

sumber daya hayati berkaitan erat dengan ekosistem, keamanan-

ketahanan pangan dan konsHS� ´9DULDELOLW\� PDNHV� SURJUHVVµ�dalam 

konteks pemuliaan tanaman toleran cekaman abiotik. Varietas 

unggul toleran cekaman abiotik ini nantinya menjadi salah satu 

komponen utama dalam produksi tanaman di lahan marjinal.  

Menurunnya keanekaragaman sumber daya hayati dapat 

terjadi akibat terganggunya eksistensi suatu ekosistem. 

Terganggunya suatu ekosistem pada kurun waktu tertentu dapat 

mengakibatkan rusaknya ekosistem yang berhubungan dengannya, 

sehingga kerusakan menjadi semakin luas. Semakin luas kerusakan 

ekosistem yang terjadi maka semakin besar tingkat pengurangan 

keanekaragaman sumber daya hayati yang terjadi. 

Keanekaragaman tanaman pangan juga dapat mengalami 

degradasi akibat praktik-praktik yang dilakukan dalam pertanian 

modern. Berkurangnya keanekaragaman tanaman pangan yang 

berlangsung melalui rusaknya ekosistem alami yang memiliki 

keanekaragaman interspesifik tinggi dan digantikan dengan 

ekosistem binaan yang lebih bersifat monokultivar menjadikan 

diversifikasi pangan dalam kultivar atau bahkan dalam spesies 

menjadi sangat rendah.  

Ekosistem alami menyediakan tanaman-tanaman pangan 

indigenous yang spesifik dengan kondisi agroklimat di suatu 

wilayah. Kesesuaian habitat menjadikan tanaman-tanaman ini 

SUMBER DAN SKRINING PLASMA 

NUTFAH DALAM PEMULIAAN 

TANAMAN TOLERAN 

LINGKUNGAN MARJINAL AKIBAT 

CEKAMAN ABIOTIK 
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A. Introduksi 

Introduksi merupakan salah satu upaya pemuliaan 

tanaman dengan cara mendatangkan bahan tanam dari tempat 

lain. Introduksi merupakan cara paling sederhana untuk 

meningkatkan keragaman (variabilitas) genetik. Seleksi 

penyaringan (screening) dilakukan terhadap koleksi plasma 

nutfah yang didatangkan dari berbagai tempat dengan kondisi 

lingkungan yang berbeda-beda. Pengetahuan tentang pusat 

keanekaragaman (diversitas) tumbuhan penting untuk 

penerapan cara ini. Contoh pemuliaan yang dilakukan dengan 

cara ini adalah pemuliaan untuk berbagai jenis tanaman buah 

asli Indonesia, seperti durian dan rambutan, atau tanaman 

pohon lain yang mudah diperbanyak secara vegetatif, seperti 

ketela pohon dan jarak pagar. Introduksi dapat dikombinasi 

dengan persilangan. Introduksi tanaman selain menambah 

keragaman tanaman mempunyai manfaat lain sebagai berikt. 

a. Memajukan bidang industri dengan mendatangkan 

tanaman-tanaman industri seperti tanaman kehutanan, 

tanaman obat-obatan dan tanaman industri lainnya. 

b. Memenuhi kebutuhan aestetik dengan mendatangkan 

tanaman-tanaman ornamental untuk melengkapi koleksi 

kebun-kebun, taman-taman, gedung-gedung sehingga 

menciptakan keindahan tersendiri. 

c. Guna mempelajari asal, distribusi, klasifikasi dan evolusi dari 

tanaman dengan jalan memelihara tanaman yang 

TEKNIK PEMULIAAN 

TANAMAN TOLERAN 

LINGKUNGAN MARJINAL 

AKIBAT CEKAMAN ABIOTIK 
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A. Skrining dan Identifikasi Berdasarkan Marka Molekuler  

Guna memonitor terkombinasinya genom pada tanaman 

dalam kegiatan pemuliaan tanaman selain dilakukan 

pengukuran langsung terhadap fenotipe, juga digunakan 

berbagai penanda, antara lain penanda morfologi dan sitologi. 

Penanda morfologi adalah penanda yang berdasarkan organ-

organ tanaman yang mu dah diamati.  Namun demikian, 

penanda ini memiliki kelemahan-kelemahan antara lain sifat 

penurunan yang dominan atau resesif, dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan mempunyai tingkat keragaman (polimorfisme) 

rendah serta jumlah yang sedikit. Sedangkan penanda sitologi 

adalah penanda yang digunakan untuk membantu pemuliaan 

tanaman melalui ukuran kromosom (Brown, 1991). Penggunaan 

penanda sitologi khususnya pola pita kromosom dengan ukuran 

yang relatife besar, misalnya pada tanaman gandum.  

Saat ini dengan adanya kemajuan di bidang biologi 

molekuler,  telah didapatkan jenis -jenis penanda baru yang 

potensial dan dapat membantu pemuliaan tanaman, misalnya 

penanda DNA dan penanda izozim. Adapun penanda DNA 

yang telah dikenal antara lain Restriction Fragmen Length 

Polymorphism (RFLP), Random Amplified Polymorphism DNA 

(RAPD), dan Amplified Fragment Length Polymorphism 

(AFLP). 

Perbedaan yang mendasar antara  metode penanda DNA 

dengan isozim adalah pada tingkat pendeteksiannya. Pada 

metode penanda DNA, yaitu penanda RFLP,  RAPD   atau  AFLP 

BIOTEKNOLOGI SEBAGAI ALAT 

DALAM PEMULIAAN TANAMAN  

TOLERAN LINGKUNGAN 

MARJINAL AKIBAT CEKAMAN 

ABIOTIK 
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Demikian buku Pemuliaan Tanaman Toleran 

Lingkungan Marjinal Cekaman Abiotik ini disusun dari 

berbagai sumber sebagai bunga rampai kajian-kajian terkait. 

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi khasanah pengayaan 

wawasan bagi kalangan akademik maupun masyarakat  

umum yang lebih lanjut dapat mendukung program-program 

perbaikan varietas unggul sebagai komponen inovasi 

teknologi dalam pemanfaatan lahan-lahan marjinal. Segala 

kakurangan menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan buku ini.  
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