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ABSTRACT 

The increasing need for cucumbers is not balanced by the decreasing of plant 
productivity that encourages efforts to produce new improved varieties. One of 
the attempts to establish varieties is by utilizing mutation induction through 
gamma ray irradiation in seeds that can cause damage to plant chromosomes 
randomly. Breeding mutations with these physical mutagens can lead to the 
greatest genetic variability of chemical mutagens. Cucumber seeds irradiated by 
gamma rays with low doses of 0, 350, 400 and 450 Gray. The purpose of this 
study was to determine the Lethal Dose (LD50) cucumber as well as the analysis 
of population variability in M1 generation. The variability in M1 population is 
indicated by observation of quantitative characters (plant height, leaf number, 
leaf length, leaf width and flowering age) and qualitative characters (leaf color 
and leaf texture). The results of this study get a LD50 value of 333 Gray. The 
highest quantitative variability occurs at 450 Gray dose. Qualitative variability 
such as leaf color occurs at a dose of 450 Gray. Variability of leaf texture at 
doses of 350 and 400 Gray. 

Keywords: Cucumber, gamma ray irradiation, LD50, mutation, variability 

ABSTRAK 

Kebutuhan mentimun yang semakin meningkat tidak diimbangi oleh produktivitas 
pertanamannya yang makin menurun sehingga mendorong upaya untuk 
menghasilkan varietas unggul baru. Salah satu upaya pembentukan varietas 
dilakukan dengan memanfaatkan induksi mutasi melalui iradiasi sinar gamma 
pada benih yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kromosom tanaman 
secara acak. Pemuliaan mutasi dengan mutagen fisik ini dapat menimbulkan 
keragaman paling banyak dibanding mutagen kimia. Benih mentimun diiradiasi 
sinar gamma dengan dosis rendah 0, 350, 400 dan 450 Gray. Tujuan penelitian 
ini untuk menentukan Lethal Dose (LD50) mentimun serta analisis keragaman 
populasi pada generasi M1. Keragaman pada populasi M1 ditunjukkan dari 
pengamatan karakter kuantitatif (tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, 
lebar daun dan umur berbunga) dan karakter kualitatif (warna daun dan tekstur 
daun). Hasil penelitian ini mendapatkan nilai LD50 sebesar 333 Gray. Keragaman 
seluruh karakter kuantitatif tertinggi terjadi pada dosis 450 Gray. Keragaman 
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karakter kualitatif seperti warna daun terjadi pada dosis 450 Gray. Keragaman 
tekstur daun pada dosis 350 dan 400 Gray. 

Kata kunci : iradiasi sinar gamma, keragaman, LD50, mentimun, mutasi 

PENDAHULUAN 

Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan salah satu tanaman yang 
banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia (Tufeila et al., 2014). Permintaan 
buah mentimun semakin meningkat dari tahun ke tahun (Wulananggraeni et al., 
2016). Namun semakin meningkatnya permintaan justru produktivitas mentimun 
semakin menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
(2015) produksi mentimun pada tahun 2009-2015 mengalami penurunan dari 
10.39 ton ha-1 menjadi 9.97 ton ha-1. Penurunan produktivitas mentimun salah 
satunya dapat disebabkan oleh benih dari varietas yang dibudidayakan. 
Kebutuhan benih unggul berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap cekaman biotik 
dan abiotik semakin meningkat, sehingga kegiatan pemuliaan tanaman untuk 
menghasilkan varietas baru perlu dilakukan (Pardal, 2014). 

Petani di Indonesia banyak menanam varietas mentimun introduksi 
karena memiliki buah yang lebih besar dan seragam, akan tetapi benih ini tidak 
dapat ditanam kembali pada periode tanam berikutnya. Oleh karena itu perlu 
dilakukan upaya khusus untuk memperbaiki sifat benih tersebut. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan dengan induksi mutasi diantaranya memanfaatkan 
mutagen fisik melalui iradiasi sinar gamma. Menurut Acquaah (2007) induksi 
mutasi dapat menyebabkan perubahan secara tiba-tiba dan acak pada materi 
genetik (genom, kromosom dan gen).  

Mutasi kromosom dengan sinar gamma menghasilkan tanaman yang tahan 
penyakit (Ahloowalia et al., 2004). Pemuliaan dengan mutagen sinar gamma 
berdampak pada keragaman buah tomat untuk umur berbunga, jumlah tandan 
per tanaman, ukuran buah dan tingkat kekerasan buah (Damayanti et al., 2007). 
Peningkatan keragaman genetik diharapkan terjadi sebagai dasar untuk 
melakukan seleksi sampai didapatkan karakter unggul yang bermanfaat untuk 
kemajuan pertanian khususnya mentimun di Indonesia.  

Sinar gamma memberikan efek kerusakan fisiologi berupa hambatan 
pertumbuhan, sterilitas, dan kematian tanaman pada generasi M1 sehingga 
banyak diaplikasikan untuk meningkatkan keragaman genetik (de Micco et al., 
2011; Santosa et al., 2014). Induksi mutasi menggunakan iradiasi menghasilkan 
mutan paling banyak (sekitar 75%) bila dibandingkan mutagen kimia. Sinar 
gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 
pendek dan energi tinggi, yang berinteraksi dengan atom-atom atau molekul 
untuk memproduksi radikal bebas dalam sel. Radikal bebas tersebut akan 
menginduksi mutasi dalam tanaman sebab radikal tersebut akan menghasilkan 
kerusakan sel atau malah memberikan pengaruh penting dalam komponen sel 
tanaman (Kovacs & Keresztes, 2002). Keuntungan menggunakan sinar gamma 
adalah dosis yang digunakan lebih akurat dan penetrasi penyinaran ke dalam sel 
bersifat homogen. Iradiasi sinar gamma dapat menyebabkan kombinasi gen-gen 
baru dengan frekuensi mutasi tinggi. Mutasi ini digunakan untuk memperbaiki 
banyak karakter yang bermanfaat yang mempengaruhi ukuran tanaman, waktu 
berbunga dan waktu panen, warna buah, toleransi terhadap penyakit dan yang 
lainnya (IAEA, 2009). 
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Respon terhadap induksi mutasi melalui iradiasi bervariasi antar tanaman, 
tergantung dari morfologi dan fisiologi tanaman, jenis, umur, dosis. Pengaruh 
sinar gamma terhadap perkecambahan benih yang diradiasi mungkin disebabkan 
oleh aktivasi sintesa RNA atau sintesa protein, yang terjadi pada tahap awal 
perkecambahan (Abdel-Hady et al., 2008). Peningkatan atau penurunan 
persentase perkecambahan sebagai akibat dari perlakuan iradiasi menggunakan 
sinar gamma pada beberapa jenis tanaman telah banyak diteliti. Habba (1989) 
melaporkan bahwa peningkatan dosis iradiasi hingga 100 Gy, meningkatkan 
perkecambahan benih, namun kemudian menurun ketika dosis iradiasi 
ditingkatkan. Marcu et al. (2012) juga menyatakan bahwa iradiasi dosis tinggi 
dapat mengurangi perkecambahan benih. Fenomena ini dikenal dengan istilah 
pengaruh hormesis yang didefinisikan sebagai stimulasi pada pertumbuhan 
tanaman pada dosis rendah dan penghambatan pada dosis yang tinggi (Luckey, 
2003). Kuzin (1997) mengemukakan bahwa penyinaran jaringan tanaman 
dengan radiasi dosis rendah akan menginduksi radiasi sekunder yang 
merangsang pembelahan sel-sel dan juga mengaktifkan reseptor membran sel. 
Sementara, radiasi benih dengan sinar gamma dosis tinggi mengganggu sintesa 
protein, keseimbangan hormon, pertukaran gas, pertukaran air dan aktivitas 
enzim (Hameed et al., 2008).  

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menentukan nilai Lethal Dose (LD50) 
tanaman mentimun serta analisis keragaman populasi mentimun hasil induksi 
mutasi melalui iradiasi sinar gamma pada generasi M1. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi benih mentimun, 
media tanam, pupuk NPK dan gandasil D dan B, AB Mix. Alat yang digunakan 
meliputi gamma chamber. Benih mentimun diiradiasi di Pusat Aplikasi Teknologi 
Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (PATIR BATAN) Pasar Jumat 
Jakarta Selatan pada bulan Maret 2017. Dosis iradiasi yang digunakan adalah 0, 
350, 400 dan 450 Gy. Benih hasil iradiasi disemai di kebun percobaan Sabisa 
Farm IPB.  

Penghitungan LD50 dilakukan pada saat tanaman berumur 2 minggu 
setelah semai (MSS) dengan menghitung rasio tanaman yang hidup terhadap 
total tanaman, kemudian dianalisis menggunakan program Best Curve-fit 
Analysis. Selanjutnya dipindah ke polybag. Karakter yang diamati yaitu karakter 
kuantitatif (tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, umur 
berbunga) dan kualitatif (warna, tekstur daun) tanaman mentimun. Pengamatan 
dilakukan dengan membandingkan tanaman perlakuan dengan tanaman kontrol. 
Data kuantitatif dan kualitatif diolah dengan Microsoft Excel kemudian dianalisis 
dengan metode Analisis klaster, aplikasi R serta minitab. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Induksi mutagen fisik berupa iradiasi sinar gamma menyebabkan 
perubahan fisiologi pada tanaman. Perubahan genetik juga terjadi karena 
pengaruh mutagen fisik dapat menyebabkan ekspresi gen berbeda dengan 
keadaan normalnya dan keragaan fenotipenya bisa sangat bervariasi. Tanaman 
yang diiradiasi dengan sinar gamma akan mengalami kerusakan fisiologi tetapi 
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akan mengalami pemulihan. Sedangkan gen yang termutasi akan diwariskan 
pada generasi berikutnya. Penentuan dosis iradiasi sinar gamma setiap tanaman 
berbeda. Informasi tentang LD50 diperlukan untuk mengetahui pada dosis berapa 
sejumlah 50% dari tanaman akan mati jika dilakukan irradiasi. Metode untuk 
menentukan LD50 pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan morfologi 
seperti persentase perkecambahan.  
 
Tabel 1. Persentase tanaman hidup pada umur tanaman 1 MSS 

Dosis Tanaman hidup (%) 

0 100 

350 55 

400 20 

450 20 

 
Perbedaan persentase tumbuh tanaman disebabkan karena perlakuan 

taraf dosis. Perlakuan dosis 0 Gy menunjukkan tanaman tumbuh 100%, 
sedangkan pada dosis 350, 400 dan 450 Gy terdapat sejumlah tanaman yang 
mati (Tabel 1). Pramono (2011) menyatakan bahwa perlakuan irradiasi sinar 
gamma menyebabkan tanaman iles-iles mengalami kematian, dormansi yang 
panjang (penundaan pertumbuhan kecambah), serta munculnya keragaman 
antar individu tanaman. 

 

 

Gambar 1. Persentase tanaman mati berdasarkan program Best Curve-fit 
Analysis 

 
Tanaman yang diinginkan dari kegiatan mutasi berada pada kisaran dosis 

LD50 (Aisyah, 2006). Penentuan persentase tanaman mati dengan program Best 
Curve-fit Analysis merekomendasikan kurva dengan tipe MM model. Hal tersebut 
didasarkan pada nilai S (standar deviasi) terendah (0.00) dan nilai r (koefisien 
korelasi) tertinggi sebesar 1.00 (jika dibandingkan dengan bentuk kurva lainnya). 
LD50 diperoleh pada dosis 333 Gy (Gambar 1). 

Perlakuan dosis iradiasi sinar gamma yang berbeda memberikan hasil 
yang berbeda pada pertumbuhan tanaman mentimun baik terhadap karakter 
kuantitatif maupun kualitatif yang diamati. Karakter kuantitatif seperti tinggi 

S = 0.00000000

r = 1.00000000

Dosis

J
u

m
la

h
 T

a
n

a
m

a
n

 H
id

u
p

0.0 82.5 165.0 247.5 330.0 412.5 495.0
2.40

5.60

8.80

12.00

15.20

18.40

21.60



 

448 
 
Prosiding Seminar Nasional PERIPI 2017  
Bogor, 3 Oktober 2017 

Penentuan LD50 dan Pendugaan 
Keragaman Mentimun Hasil 
Iradiasi Sinar Gamma 
Halaman 444-454 

tanaman, jumlah daun, panjang daun dan lebar daun pada dosis 450 Gy teramati 
paling tinggi dibandingkan tanaman dengan dosis 350 Gy, 400 Gy maupun 
kontrol (Tabel 2).  

 
Tabel 2. Karakter kuantitatif tanaman mentimun hasil iradiasi sinar gamma 

Karakter 
Dosis (Gy) Standard 

error 0 350 400 450 

Tinggi tanaman (cm) 11.82 7.31 3.23 34.53 13.98 

Jumlah daun 1.20 1.08 0.78 8.17 3.58 

Panjang daun (cm) 3.50 3.80 2.10 8.07 2.58 

Lebar daun (cm) 5.05 4.15 3.80 11.03 3.39 

Umur berbunga (HST) 32.00 28.00 32.00 32.00 2.00 

 

Gambar 2. Keragaan tanaman mentimun pada empat dosis iradiasi sinar gamma  
 
 

 
Gambar 3. Keragaan jumlah daun mentimun pada empat dosis iradiasi                 

sinar gamma 
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Gambar 4. Keragaan umur berbunga mentimun pada empat dosis iradiasi                

sinar gamma 
 

Penggunaan iradiasi sinar gamma yang merupakan mutagen fisik 
menyebabkan tumbukan materi dalam sel tanaman sehingga terjadi mutasi acak 
serta kerusakan fisiologis dalam metabolisme perkembangan sel, sehingga 
potensi pertumbuhannya dapat lebih cepat atau lebih lambat. Umumnya semakin 
tinggi dosis sinar gamma akan menyebabkan penurunan pertumbuhan dan 
menghambat perkembangan tanaman. Namun, pada penelitian ini justru 
diperoleh pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman mentimun yang lebih 
baik pada perlakuan iradiasi sinar gamma dengan dosis yang tinggi (450 Gy). 
Anshori (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanaman kunyit yang 
diteliti memberikan pertumbuhan karakter vegetatif yang positif dibanding 
dengan kontrol dimana perlakuan dosis iradiasinya semakin tinggi. Perbedaan 
tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun dan umur berbunga 
pada berbagai dosis radiasi dapat dilihat pada Gambar 2-4. 

Iradiasi sinar gamma bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik 
pada mutan yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tabel 3 
menunjukkan adanya variasi genetik pada pertumbuhan fase vegetatif tanaman 
mentimun. Variasi genetik pada fase pertumbuhan ini dapat dilihat dari nilai 
standar deviasi yang tinggi dari suatu karakter. Standar deviasi menunjukkan 
range level maksimum dan minimum pertumbuhan pada tiap karakter vegetatif 
dari tanaman yang diaplikasikan perlakuan iradiasi sinar gamma pada berbagai 
dosis.  

 
Tabel 3. Kisaran nilai tengah pada karakter vegetatif tanaman mentimun populasi 

M1 

Karakter 
Dosis (Gy) 

0 350 400 450 

Tinggi tanaman (cm) 11.82±0.43 7.31±3.95 3.23±1.55 34.53±16.58 

Jumlah daun  1.20±0.28 1.08±1.34 0.78±0.52    8.17±3.62 

Panjang daun (cm) 3.50±0.70 3.80±0.30 2.10±0.00    8.07±2.11 

Lebar daun (cm) 5.05±0.05 4.15±0.55 3.80±0  11.03±1.52 

 
Dosis 450 Gy memberikan nilai variasi tertinggi pada fase pertumbuhan di 

semua karakter vegetatifnya. Wardhani (2005) dan Saputra (2012) menyatakan 
bahwa induksi mutasi fisik menggunakan mutagen sinar gamma akan 
mempengaruhi keragaan karakter vegetatif tanaman mentimun hasil iradiasi. 
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Keragaman tertinggi dapat membantu pemulia untuk melakukan seleksi sesuai 
dengan arah dan kebutuhan pemuliaan yang diinginkan. 
 
Tabel 4. Keragaan karakter kualitatif pada warna dan tekstur daun tanaman 

mentimun hasil iradiasi sinar gamma 

Dosis iradiasi (Gy) Warna daun Tekstur daun 

0 Hijau muda Bergerigi 
350 Hijau muda Halus 
400 Hijau muda Halus 
450 Hijau tua Bergerigi 

 
 

 

Gambar 5. Keragaan karakter kualitatif warna dan tekstur daun mentimun                                
pada empat dosis iradiasi sinar gamma 

 
 

 
 
Gambar 6. Keragaan karakter kualitatif bentuk bunga mentimun  

pada empat dosis iradiasi sinar gamma 
 

Iradiasi sinar gamma ternyata juga menyebabkan perubahan keragaan 
kualitatif mentimun. Dalam penelitian ini, terjadi perubahan pada karakter warna 
daun dan tekstur  daun tanaman mentimun, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 
4. Bentuk morfologi daun tanaman kontrol (0 Gy) berukuran normal sedangkan 
daun pada tanaman dengan dosis radiasi 350 Gy berukuran paling kecil 
dibandingkan dengan semua perlakuan. Ukuran daun pada dosis 400 Gy lebih 
kecil dari kontrol sedangkan ukuran daun dengan dosis 450 Gy paling besar dari 
semua dosis perlakuan (Gambar 5). Ukuran bunga mentimun dengan dosis 
radiasi 450 Gy paling besar dari semua perlakuan sedangkan ukuran bunga pada 
dosis 350 Gy dan 400 Gy berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan kontrol 
(Gambar 6).  
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Keragaman genetik dari suatu tanaman dapat diperoleh dengan induksi 
sinar gamma yang mengakibatkan perubahan susunan DNA sehingga berdampak 
pada keragaan setiap individu tanaman yang bervariasi. Perbedaan variasi 
genetik tersebut sangat penting bagi pemulia tanaman sebagai materi awal 
dalam merakit varietas tanaman yang unggul. Pengelompokkan galur sangat 
diperlukan sehingga dibutuhkan analisis gerombol (Gambar 7). Analisis gerombol 
digunakan untuk mengelompokkan galur sehingga dapat membantu pemulia 
tanaman untuk keperluan pemilihan tetua dalam perakitan varietas unggul baru 
(Wahyuni et al., 2014; Biantari et al., 2014).  

 

 
Gambar 7. Analisis gerombol tanaman mentimun pada empat dosis                      

iradiasi sinar gamma 

Hasil analisis gerombol empat dosis radiasi sinar gamma pada tanaman 
mentimun berdasarkan karakter kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa  
terdapat dua pengelompokkan (Gambar 7). Kelompok pertama adalah tanaman 
mentimun populasi M1 dengan dosis 0 Gy, 350 Gy, dan 400 Gy sedangkan 
kelompok kedua adalah tanaman mentimun populasi M1 dengan dosis 450 Gy. 
Pengelompokkan tersebut berdasarkan nilai koefisien ketidakmiripan. Semakin 
besar nilai koefisien ketidakmiripan maka akan semakin besar perbedaan antar 
tanaman (pada perlakuan dosis radiasi). Tanaman mentimun hasil iradiasi sinar 
gamma dengan dosis 0 hingga 400 Gy menunjukkan nilai koefisien 
ketidakmiripan kurang dari 0.50 (Tabel 5) sehingga dianggap mirip. Sebaliknya, 
tanaman dengan dosis 450 Gy jika dibandingkan dengan dengan tanaman 
berdosis 0-400 Gy menunjukkan angka koefisien ketidakmiripan yang tinggi yaitu 
lebih dari 0.50 sehingga dianggap berbeda dengan tanaman kontrol (0 Gy). 
 
Tabel 5. Koefisien ketidakmiripan empat dosis tanaman mentimun populasi M1 

Dosis (Gy) 0 350 400 450 

0 
    350 0.33 

   400 0.25 0.21 
  450 0.61 0.93 0.86 

    
Analisis komponen utama berguna untuk mereduksi data sehingga hanya 

data-data yang dianggap penting yang digunakan dan sudah mewakili karakter 
lain. Suketi et al. (2010) menyatakan bahwa analisis komponen utama dilakukan 
untuk mengetahui ciri atau karakter yang membedakan setiap genotipe. 
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Tabel 6. Analisis komponen utama menunjukkan Eigen values, proporsi 
keragaman, dan total kumulatif  keragaman tanaman mentimun M1 

Komponen Utama Eigen values 
Proporsi 

keragaman (%) 
Total kumulatif (%) 

PC1 5.55 79.30 79.30 
PC2 1.08 15.50 94.80 
PC3 0.37 5.20 1.00 
PC4 0.00 0.00 1.00 
PC5 0.00 0.00 1.00 
PC6 0.00 0.00 1.00 
PC7 0.00 0.00 1.00 

Tabel 7. Analisis komponen utama pada karakter kuantitatif dan kualitatif 
tanaman imentimun populasi M1 hasil iradiasi sinar gamma 

Karakter PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Tinggi tanaman -0.42 -0.08 -0.09 -0.01 -0.34 -0.22 -0.80 
Jumlah daun -0.42 -0.14 -0.23 -0.75 -0.26 -0.24 -0.26 
Panjang daun -0.41 -0.26 0.12 -0.35 -0.28 -0.54 -0.52 
Lebar daun -0.42 -0.07 -0.08 -0.53 -0.04 -0.73 -0.03 
Umur berbunga -0.18 00.83 -0.46 -0.11 -0.16 -0.16 -0.07 
Warna daun -0.41 -0.14 -0.31 -0.04 -0.81 -0.22 -0.09 
Tekstur daun i0.32 -0.44 -0.78 -0.17 -0.23 -0.07 -0.10 

 
 

 

Gambar 8. Analisis komponen empat dosis mentimun populasi M1 
 

Keragaman karakter tanaman mentimun hasil iradiasi sinar gamma 
dengan total kumulatif 94.80 % serta dengan nilai Eigen values 1.05 (Tabel 6). 
Nilai Eigen values lebih dari 0.5 menunjukkan keragaman karakter tinggi. 
Sebaliknya, jika nilai Eigen values 0.00 maka nilai keragaman karakter pada 
populasi tersebut rendah (sama). Karakter yang termasuk dalam komponen 
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pertama yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, dan 
warna daun sedangkan karakter yang termasuk pada komponen kedua yaitu 
umur berbunga dan tekstur daun (Tabel 7). Karakter yang tergolong sebagai 
komponen pertama sangat efektif digunakan untuk karakter seleksi.  

Pengelompokkan tanaman hasil iradiasi sinar gamma dilakukan 
berdasarkan posisi kuadran. Pada penelitian ini posisi kuadran dua adalah 
tanaman mentimun dengan dosis 0 dan 400 Gy berdasarkan kesamaan karakter 
jumlah daun, panjang daun, dan warna daun. Kuadran ketiga diperuntukkan bagi 
tanaman mentimun dengan dosis 350 Gy. Selanjutnya kuadran keempat untuk 
tanaman mentimun dengan dosis 450 Gy (Gambar 8). 

KESIMPULAN 

Induksi mutasi dengan sinar gamma  pada tanaman mentimun diperoleh 
LD50 sebesar 333 Gy. Keragaman karakter kuantitatif paling tinggi pada dosis 
450 Gy. Keragaman karakter kualitatif warna daun terjadi pada dosis 450 Gy dan 
keragaman pada tekstur daun terjadi pada dosis 350 dan 400 Gy. 
Pengelompokkan tanaman hasil induksi mutasi dibagi menjadi dua kelompok 
besar. Kelompok pertama mentimun dengan dosis 0, 350, dan 400 Gy sedangkan 
kelompok kedua adalah tanaman dengan dosis 450 Gy. Hasil analisis komponen 
utama menunjukan total kumulatif keragaman 94.80% pada komponen kedua. 
Pengelompokkan mentimun dosis 0 dan 400 Gy berdasarkan pada karakter 
jumlah daun, panjang daun, dan warna daun.  
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