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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenotipe padi galur F4 hasil seleksi bulk 
persilangan Baas selem dengan Situ Patenggang. Setiap genotipe  ditanam pada luasan petak 1m x 
6,25 m, jarak tanam 25 cm x 25 cm. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nyur Lembang, Kecamatan 
Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB mulai bulan Juli sampai November 2014, 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)  dengan tiga ulangan, sehingga terdapat 54 unit 
percobaan. Data dianalisa dengan menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5 % dan diuji 
lanjut dengan menggunakan uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) pada taraf nyata yang 
sama. Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan umur berbunga dan umur panen galur ( G15, 
G14, G16, dan G13 ) secara berurutan menunjukkan perbedaan dengan kedua tetuanya  yaitu Situ 
Patenggang dan Baas Selem, tinggi tanaman galur (G12, G5, G4, G1, dan G13) secara berurutan 
menunjukkan perbedaan dengan kedua tetuanya yaitu Situ Patenggang dan Baas Selem, dan berat 
100 butir (G12, G9, G5, G1, dan G18) secara berurutan menunjukkan perbedaan dengan salah satu 
tetuanya yaitu Situ Patenggang, jumlah anakan produktif per rumpun galur (G11, G18) 
menunjukkan perbedaan dengan salah satu tetuanya yaitu Situ Patenggang, dan berat gabah per 
rumpun galur ( G11, G5, G12, G13, G8, dan G15 ) secara berurutan  menunjukkan perbedaan 
dengan kedua tetuanya yaitu Situ Patenggang dan Baas Selem, panjang malai galur (G16, G14 ) 
menunjukkan perbedaan dengan kedua tetuanya yaitu Situ Patenggang dan Baas Selem, Sedangkan 
untuk gabah berisi per malai semua galur termasuk tetua Situ Patenggang  kecuali G9,  
menunjukkan perbedaan dengan salah satu tetuanya yaitu Baas Selem.  
Kata kunci: Kultivar Baas Selem, Varietas Situ Patenggang, Persilangan, Seleksi Bulk. 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the F4 strain of rice phenotype derived from bulk selection of 
the crosses Baas selem x Situ Patenggang. Each genotype were planted in plot of 1m x 6.25 m, with 
spacing of 25 cm x 25 cm. This research was conducted in the village of Nyur Lembang, Narmada 
District of West Lombok NTB province from July to November 2014, using a randomized block 
design (RBD) with three replications, so that there were 54 experimental units. Data were analyzed 
using analysis of variance at 5% significance level and further tested using DMRT (Duncan 
Multiple Range Test). Based on the results and the discussion, it can concluded that days to 
flowering and harvesting age lines (G15, G14, G16, and G13) respectively showed a difference 
with the two parents, Situ Patenggang and Baas Selem, plant height of  lines (G12, G5, G4, G1, and 
G13) respectively show a difference with the two parents (Situ Patenggang and Baas Selem), and 
weighing 100 grains, G12, G9, G5, G1, and G18 respectively show a difference with one parent,  
Situ Patenggang , number of productive tillers per hill strain of G11 , G18 showed differences with 
one parent, Situ Patenggang, and grain weight per clump,  strains (G11, G5, G12, G13, G8, and 
G15) respectively show a difference with the two parents, panicle length lines of G16, G14 showed  
different to the two parents, while for grains per panicle all strains including elders Situ 
Patenggang except G9, showed  a difference with one parent Baas Selem. 
Keyword : Cultivar Baas Selem, Variety Situ Patenggang, Crossing, Bulk Selection. 
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PENDAHULUAN 

 

Ketahanan nasional tidak akan 
tercapai kalau ketahanan pangan belum  
tercapai.  Hal  inilah  yang  mendasari  
bahwasanya  kebutuhan  pangan  di  
Indonesia  harus  terpenuhi,  karena  
kekurangan  masalah  pangan  akan  
berdampak pada sektor lain. Dalam usaha 
untuk  mengatasi masalah tersebut  maka 
perlu adanya varietas-varietas padi baru yang 
memiliki daya hasil yang  tinggi  dan  
bermutu  unggul  yang  dapat  meningkatkan  
produksi  nasional.  Perbaikan varietas padi 
dapat dilakukan melalui pemilihan dan 
penggabungan  sifat-sifat  genetik  yang  
diinginkan  baik  dari  varietas  liar,  varietas  
introduksi  hasil  persilangan  maupun  galur-
galur  homozigot (Sofi, 2008). 

Para  peneliti  di lembaga  penelitian  
tanaman  padi  internasional  telah 
membuktikan bahwa varietas-varietas padi 
yang tinggi daya hasilnya memiliki morfologi  
tanaman-tanaman  yang  jauh  berlainan  
dengan  morfologi  varietas-varietas  padi  
rendah  daya  hasilnya  (Siregar et  al., 1998).  
Oleh  karena  itu, sebelum dilepas berbagai 
jenis tanaman padi perlu diidentifikasi 
terlebih dahulu sifat-sifat morfologinya. 

Menurut  Lesmana,  dkk.  (2004),  ciri  
morfologi  yang  sering  digunakan  sebagai 
pembeda kultivar padi adalah tinggi tanaman, 
jumlah anakan produktif, warna batang, 
warna  daun,  permukaan  daun,  jumlah  
gabah  per  malai,  bentuk  gabah,  warna  
gabah, dan  permukaan  gabah.  Selain  itu,  
karakter  perbungaan  dapat  membedakan  
kultivar padi  (Wet,  et  al.,  1986).  Epidermis  
daun,  termasuk  di dalamnya  stomata  
merupakan ciri  anatomi  yang  bisa  
digunakan  untuk  membedakan  kultivar  
padi.  Hal  ini dikarenakan  padi  yang  
termasuk  suku  Gramineae  memiliki  
struktur  epidermis  yang khas  (Backer  dan  
Bakhuizen,  1968).  Penampakan  epidermis,  
yang  terdiri  atas  sel panjang  dan  sel  
pendek,  serta  tipe  stomata  merupakan  ciri  
yang  dapat  dipakai  untuk membedakan  tiap  
jenis  tumbuhan  golongan  suku  Gramineae  
(Esau,  1965).  Butir pati/amilum  pada  jenis  
tanaman  yang  berbeda  dapat  bervariasi,  

baik  dari  bentuk, ukuran,  ataupun  warna  
dari  reagen  tertentu.  Amilum  padi  pada  
kultivar  yang  berbeda memiliki  kandungan  
karbohidrat  yang  berbeda.  Hal  ini  dapat  
memungkinkan  ukuran atau warna dari 
reagen tertentu menampakkan perbedaan. 
Pemilihan  sifat-sifat  ini dapat dilakukan 
dengan pemanfaatan ragam  fenotipe pada 
tanaman itu. Dalam  usaha  pelepasan  benih  
perlunya  pengkajian  terhadap  benih  terkait  
dengan  morfologi atau kenampakan secara 
fisik (fenotipe). Fenotipe yang diinginkan 
beragam.  Namun,  yang  utama  digunakan  
adalah  umur  panen,  tinggi  tanaman  dan 
potensi hasil (Sofi, 2008). 

Sejak Tahun 2013-2014 (Muliarta. 
dkk, 2014) melalui penelitian Kerjasama 
Kemitraan Penelitian dan Perkembangan 
Pertanian Nasional (KKP3N) yang dibiayai 
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan  
Pertanian telah    menghasilkan sumber-
sumber gen baru padi hasil persilangan Baas 
Selem dengan Situ Patenggang. Sumber gen 
tersebut berupa generasi F1, F2, dan F3 hasil 
persilangan  padi varietas unggul situ 
Patenggang toleran kekeringan yang berdaya 
hasil tinggi dengan kultivar beras hitam Baas 
Selem mengandung antosianin tinggi dengan 
daya hasil rendah. Dari hasil seleksi galurF1-
F3 masih nampak keragaman antar galur 
maupun keragaman dalam galur, sehingga 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
dilakukan penelitian tentang Fenotipe Padi 
Galur F4 Hasil Seleksi Bulk Persilangan 
Baas Selem Dengan Situ Patenggang. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Fenotipe Padi Galur F4 Hasil 
Seleksi Bulk persilangan Baas Selem dengan 
Situ Patenggang. 
METODE PENELITIAN 
Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 
Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, 
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB 
,mulai bulan Juli sampai November 2014. 
 

Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah galur F4 padi beras hitam yaitu : G1, 
G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 
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G12, G13, G14, G15, G16 dan dua varietas 
pembanding Situ Patenggang dan Baas Selem  
(G17 dan G18), pupuk Ponska (16:16:16), 
Urea (kandungan N 46 %), dan ZPT Atonik. 
Sedangkan alat yang digunakan adalah alat 
tulis-menulis, penggaris, sabit, cangkul, 
meteran, triplek, bambu, ember, kayu, dan tali 
rafia. 

Rancangan Percobaan  
Dalam penelitian ini digunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 
terdiri atas 18 perlakuan yaitu : enam belas 
galur  padi gogo beras hitam, dan dua varietas 
pembanding (Situ Patenggang dan Bass 
Selem). Perlakuan diulang tiga kali, sehingga 
terdapat 54 unit percobaan. 

Tabel 1. Nama Genotipe Padi yang digunakan dalam penelitian. 
No Kode Genotipe Nama Genotipe Warna Gabah 
1 G1 F4 1/1 Agak Hitam (AH) 
2 G2 F4 2/1 Agak Hitam (AH) 
3 G3 F4 3/1 Agak Hitam (AH) 
4 G4 F4 ½ Agak Hitam Garis (AHG) 
5 G5 F4 2/2 Agak Hitam Garis (AHG) 
6 G6 F4 1/3 Hitam Garis (HG) 
7 G7 F4 2/3 Hitam Garis (HG) 
8 G8 F4 3/3 Hitam Garis (HG) 
9 G9 F4 ¼ Hitam Panjang (H) 

10 G10 F4 2/4 Hitam Panjang (H) 
11 G11 F4 ¾ Hitam Panjang (H) 
12 G12 F4 4/5 Kuning Jerami (KJ) 
13 G13 F4 5/6 Kuning Jerami Garis (KJG) 
14 G14 F4 1/7 Coklat Kekuning (CK) 
15 G15 F4 3/7 Coklat Kekuning (CK) 
16 G16 F4 1/8 Coklat Kekuning Garis (CKG) 
17 G17 P1/Situ Patenggang Kuning Jerami Garis (KJG) 
18 G18 P2/Baas Selem Hitam Garis (HG) 

 

Pelaksanaan Penelitian 
Persemaian dilakukan setelah benih 

direndam selama 24 jam dengan air dan zpt 
Atonik, kemudian diperam selama 24 jam. 
Benih hasil pemeraman  di taburkan di petak 
persemaian yang kondisi airnya macak-
macak. Penanaman dilakukan pada saat 
persemaian bibit berumur 21 hari dengan 
jarak tanam 25x25 cm. Setiap perlakuan di 
tanam pada petak  seluas 1m x 6,25 m. 
Pemupukan dasar dilakukan pada saat 
tanaman berumur 7 hari menggunakan Pupuk 
ponska dengan dosis 300 kg/ha. Selanjutnya 
pemupukan susulan dilakukan pada saat 
tanaman berumur  30 HST dan 50 HST 
menggunakan pupuk Urea dengan dosis 200 
kg/ha.  
Pengamatan 

Pengambilan tanaman sampel 
dilakukan secara sistematik random sampling, 
yaitu dengan cara mengambil tanaman sampel 
secara acak pada masing-masing unit 

percobaan dengan pengambilan jumlah 
sampel 5% dari jumlah populasi tanaman. 
Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis 
dengan menggunakan analisis keragaman 
taraf nyata 5% dan apabila ada beda nyata 
akan diuji lanjut dengan menggunakan 
Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 
taraf nyata yang sama.   
Analisis Keragaman 

Persamaan pendugaan ragam model 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) menurut 
Kusriningrum (2008) adalah: 

 
 
Keterangan: 
Yij : Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i 
dan kelompok ke-j 
µ : Nilai tengah umum 
σi : Pengaruh perlakuan ke-i 
βj : Pengaruh blok ke-j 
εij : Pengaruh galat percobaan dari 
perlakuan ke-i dan blok ke-j 
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Tabel 2. Analisis Keragaman untuk Rancangan Acak Kelompok 
Sumber 
Keragaman 

Derajat 
bebas (db) 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah (KT) Fhitung Ftabel 

Blok (r-1) JKB KTB KTB/KTE Ftabel 
(dbB,dbE) 

Genotipe (g-1) JKG KTG KTG/KTE Ftabel 
(dbG,dbE) 

Eror (g-1) (r-1) JKE KTE   
Total gr-1 JKT   

 

Keterangan: r : ulangan; g : genotype 
 

Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
Cara uji Duncan adalah dengan 

membandingkan nilai tengah perlakuan yang 
diperbandingkan dengan nilai kritik Duncan 
atau dikenal dengan nilai SSD (Significant 
Studentized Ranges). Nilai kritik Duncan 
dihitung dengan menggunakan rumus: 

 
Keterangan: 
R  =  Nilai tertentu pada tabel Duncan pada 
α = 5% atau 1% dengan petunjuk: 
p  = Jarak nilai tengah yang 
diperbandingkan (2,3,4,...,n) 
n  =Banyaknya perlakuan 
v = dbG pada tabel analisis keragaman 
γp α   =  Protection level untuk p perlakuan 
pada taraf nyata α 

KTG=  Kuadrat tengah galat pada tabel 
analisis keragamanr =  Replikasi 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter yang diujikan dari ke-18 
perlakuan tampak bahwa adanya parameter 
yang menunjukkan perbedaan yang nyata 
(signifikan) dari parameter  yang diamati 
yaitu umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah 
anakan produktif per rumpun, panjang malai 
per rumpun, gabah berisi per malai, bobot100 
butir, berat gabah per rumpun dan umur 
panen. Sedangkan parameter yang 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 
(non signifikan) dari parameter yang diamati 
yaitu jumlah anakan non produktif per 
rumpun dan jumlah gabah hampa per malai. 
Sebagaimana tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Analisis Ragam dari Karakter Kuantitatif 
No. Parameter Fhit F tabel Notasi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Umur Berbunga 
Tinggi Tanaman 
Jumlah Anakan Produktif 
Jumlah Anakan Non Produktif 
Panjang Malai  
Jumlah Gabah Berisi 
Jumlah Gabah Hampa 
Berat 100 Butir 
Berat Gabah per Rumpun 
Umur Panen 

103,66 
7,03 
14,18 
1,69 
6,92 
2,43 
1,14 
4,61 
6,74 
103,66 
 

1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 

S 

s 
s 
ns 
s 
s 
ns 
s 
s 
s 

α = 0,05  
s = signifikan; ns = non signifikan 

Karakter Vegetatif Pada Galur F4 Padi 
Beras Hitam  
-  Parameter Umur Berbunga (hst) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter umur berbunga dari enam 
belas galur F4 padi beras hitam, dengan dua 

varietas pembanding (Situ Patenggang dan 
Baas Selem) yang diuji nampak  bervariasi 
yaitu antara  61,04 sampai dengan 85,8 hari  
dan reratanya adalah 75,99 hari. Pada Tabel 4. 
galur G15 menunjukkan umur berbunga 
paling genjah yaitu 61,04 hari dan walaupun 
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tidak berbeda dengan galur G14 ( 62,18 hari), 
G16 ( 62,93 hari) dan G13 ( 63,44 hari) dan 
berbeda dengan  galur lain yang diujikan serta 
kedua varietas pembandingnya yaitu G17/Situ 
Patenggang dan G18/Baas Selem. Sedangkan  
Galur G4 menunjukkan  umur berbunga 
paling lama yaitu 85,8 hari dan berbeda 
dengan semua galur-galur lainnya, termasuk 
kedua varietas pembandingnya yaitu G17/Situ 
Patenggang dan G18/Baas Selem. 
- Parameter umur panen (hst) 
 Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter umur panen dari enam 
belas galur F4 padi beras hitam, dengan dua 
varietas pembanding (Situ Patenggang dan 
Baas Selem) yang diuji nampak  bervariasi 
yaitu 96,04 sampai dengan 120,8 hari dan 
reratanya adalah 110,99 hari. Pada Tabel 4. 
galur G4 menunjukkan umur panen paling 
lama yaitu 120,8 hari dibandingkan semua 
galur. Sedangkan pada galur G15 
menunjukkan umur panen paling cepat yaitu 
96,04 hari dan walaupun tidak berbeda secara 
berturut-turut dengan galur G14 (97,18 hari), 
G16 (97,93 hari) dan G13 (98,44 hari) dan 
berbeda dengan galur yang lainnya, termasuk 
kedua varietas pembanding (Situ Patenggang 
dan Baas Selem). 
-Parameter Tinggi Tanaman (cm) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter tinggi tanaman dari enam 
belas galur F4 padi beras hitam, dengan dua 
varietas pembanding (Situ Patenggang dan 
Baas Selem) yang diuji nampak  bervariasi 
yaitu 98,63 sampai dengan 113 cm dan 
reratanya adalah 106,31 cm. Pada Tabel 4. 
semua galur menunjukkan lebih tinggi dari 
kedua varietas pembanding yaitu Situ 
Patenggang dan  Baas Selem. Galur G12 
menunjukkan tanaman tertinggi yaitu 113 cm 
dan walaupun tidak berbeda dengan galur G5 
(109,69 cm), G4 (109,54 cm),G1 (109,53 cm) 
dan G13 (109,07 cm) secara berurutan dan 
berbeda dengan galur lainnya termasuk kedua 
varietas pembanding. Sedangkan galur G14 
menunjukkan tanaman terpendek yaitu 103,64 
dan walaupun tidak berbeda dengan galur 
G15, G2, G7, G9, G3, G11, G10, G16 dan G6 
secara berurutan dan berbeda dengan galur 
lainnya termasuk kedua varietas pembanding. 
 

- Parameter Jumlah Anakan Produktif Per 
Rumpun (batang) 

Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter jumlah anakan produktif 
per rumpun dari enam belas galur F4 padi 
beras hitam, dengan dua varietas pembanding 
(Situ Patenggang dan Baas Selem) yang diuji 
nampak  bervariasi yaitu 9,97 sampai dengan 
19,47 batang dan reratanya adalah 15,56  
batang. Pada Tabel 4. galur G11 
menunjukkan jumlah anakan produktif per 
rumpun  tinggi dan sama dengan galur G18 
(Situ Patenggang) meskipun tidak berbeda 
secara berurutan dengan beberapa galur yang 
lain yaitu galur G9, G8, G13, G15, G5, G10, 
G12 dan G4, tetapi berbeda dengan varietas 
pembanding Baas Selem. Sedangkan galur G1 
menunjukkan jumlah anakan per rumpun 
sedikit dan walaupun tidak berbeda dengan 
galur G16, G2, G7 dan G6 secara berurutan 
dan berbeda dengan galur lainnya termasuk 
kedua varietas pembanding. Adapaun untuk 
jumlah anakan non produktif dari semua galur 
yang diujikan menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata. 
Karakter Generatif (Hasil dan Parameter 
Hasil) 
- Parameter Panjang Malai (cm) 
 Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter panjang malai dari enam 
belas galur F4 padi beras hitam, dengan dua 
varietas pembanding (Situ Patenggang dan 
Baas Selem) yang diuji nampak  bervariasi 
yaitu 22,44 sampai dengan 26,35 cm dan 
reratanya adalah 24,34 cm. Pada Tabel 5. 
galur G16 menunjukkan malai terpanjang  
yaitu 26,35 cm dan walaupun tidak berbeda 
dengan galur G14 (25,95 cm) dan berbeda 
dengan galur lainnya, termasuk kedua varietas 
pembanding yaitu Situ Patenggang/G17 dan 
varietas pembanding Baas Selem/G18. 
Sedangkan G10menunjukkan malai terpendek 
yaitu 22,44 cm dan walaupun tidak berbeda 
secara berurutan dengan G9 (23,04 cm), G1 
(23,35 cm) dan  varietas pembanding Situ 
patenggang/G17 (23,57 cm) dan berbeda 
dengan galur lainnya, termasuk dengan 
varietas pembanding Baas Selem/G18. 
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 - Parameter Jumlah Gabah Berisi Per 
Malai (butir) 

 Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter jumlah gabah berisi per 
malai dari enam belas galur F4 padi beras 
hitam, dengan dua varietas pembanding (Situ 
Patenggang dan Baas Selem) yang diuji 
nampak  bervariasi yaitu 120,48 sampai 
dengan 197,68 butir dan reratanya adalah 
172,95 butir. Pada Tabel 5. semua galur hasil 
seleksi menunjukkan gabah berisi per malai 
semua  tinggi dan tidak berbeda dengan  
varietas pembanding Situ Patenggang dan 
berbeda dengan galur G9 termasuk  varietas 
pembanding Baas Selem. Dan semua galur 
tersebut menunjukkan gabah berisi permalai 
lebih tinggi dari varietas pembanding Baas 
Selem termasuk varietas pembanding Situ 
Patenggang kecuali G1, G3, G4 dan 
G9.Adapun untuk gabah hampa permalai 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 
nyata. 
- Parameter Berat 100 Butir Gabah Berisi 
(gram)  

 Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter berat 100 butir gabah 
berisi dari enam belas galur F4 padi beras 
hitam, dengan dua varietas pembanding (Situ 
Patenggang dan Baas Selem) yang diuji 
nampak  bervariasi yaitu 2,40 sampai dengan 
2,74 gram dan reratanya adalah 2,57 gram. 
Pada Tabel 5. galur G12 memiliki nilai paling 
berat pada berat 100 butir gabah berisi yaitu 
2,74  gram dan walaupun  tidak berbeda 
secara berturut-turut dengan G9 (2,72 gram), 
G5 (2,64 gram), G1 (2,62 gram) dan varietas 
pembanding Baas Selem/G18 (2,61 gram) dan  
berbeda dengan galur lainnya termasuk 
varietas pembanding Situ patenggang/G17. 
Sedangkan pada galur G15 memiliki nilai 
paling ringan pada berat 100 butir gabah 
berisi yaitu 2,40 gram dan walaupun tidak 
berbeda dengan galur G2 (2,45 gram), G14 
(2,49 gram), G10 (2,50 gram), G6 (2,51 
gram), G3 (2,52 gram) dan G7 (2,53 gram) 
dan berbeda dengan galur lainnya termasuk 
kedua varietas pembanding yaitu Situ 
Patenggang dan Baas Selem. 

 
Tabel 4. Karakter Agronomi Vegetatif Pada Galur F4 Padi Beras Hitam 

 

Genotipe UB (hst) UP (hst) TT (cm) JAP (batang) JANP (batang) 
G1 (F4 1/1) 79,91 cde 114,91 cde 109,53 abc 12,38 f 0,80 
G2 (F4 2/1) 81,92 bcd 116,92 bcd 105,00 cde 13,65 ef 0,44 
G3 (F4 3/1) 81,60 bcde 116,60 bcde 105,90 bcde 15,03 cde 0,43 
G4 (F4 1/2) 85,80 a 120,80 a 109,54 abc 16,02 bcd 0,50 
G5 (F4 2/2) 79,75 de 114,75 de 109,69 ab 16,89 bc 0,62 
G6 (F4 1/3) 80,62 bcde 115,62 bcde 107,07 bcde 14,25 def 0,31 
G7 (F4 2/3) 80,74 bcde 115,74 bcde 105,33 bcde 13,98 ef 0,00 
G8 (F4 3/3) 80,48 bcde 115,48 bcde 108,58 bcd 17,32 b 0,57 
G9 (F4 1/4) 79,87 cde 114,87 cde 105,67 bcde 17,40 b 0,70 
G10 (F4 2/4) 79,19 de 114,19 de 106,92 bcde 16,78 bc 0,15 
G11 (F4 3/4) 82,87 b 117,87 b 106,08 bcde 18,05 ab 0,17 
G12 (F4 4/5) 64,07 f 99,07 f 113,00 a 16,54 bc 0,07 
G13 (F4 5/6) 63,44 fg 98,44 fg 109,07 abc 17,07 bc 0,92 
G14 (F4 1/7) 62,18 fg 97,18 fg 103,64 e 15,09 cde 0,24 
G15 (F4 3/7) 61,04 g 96,04 g 104,25 de 16,92 bc 0,42 
G16 (F4 1/8) 62,93 fg 97,93 fg 106,98 bcde 13,24 ef 0,69 
G17 (Situ Patenggang) 78,87 e 113,87 e 98,63 f 9,97 g 0,30 
G18 (Baas Selem) 82,63 bc 117,63 bc 98,67 f 19,47 a 0,20 
Rerata 75,99 110.99 106,31 15,56 0,42 
Maksimum 85,80 120.80 113,00 19,47 0,92 
Minimum 61,04 96.04 98,63 9,97 0,00 

Keterangan: UB = Umur Berbunga (hari setelah tanam), UP = Umur Panen (hari setelah tanam), TT 
= Tinggi Tanaman (cm), JAP = Jumlah Anakan Produktif Per rumpun (batang), JANP  = Jumlah 
Anakan Non Produktif Per rumpun (batang).  
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- Parameter Berat Gabah Per Rumpun 
(gram) 
 Berdasarkan hasil analisis ragam 
terhadap parameter berat gabah per rumpun 
dari enam belas galur F4 padi beras hitam, 
dengan dua varietas pembanding (Situ 
Patenggang dan Baas Selem) yang diuji 
nampak  bervariasi yaitu 33,1 sampai dengan 
52,98 gram dan reratanya adalah 43,05 gram. 
Pada Tabel 5. galur G11 memiliki nilai paling 
berat pada berat gabah per rumpun yaitu 
52,98 gram dan walaupun  tidak berbeda  

secara berturut-turut  dengan galur G5 (51,11 
gram), G12 (50,38 gram),  G13 (48,63 gram), 
G8 (46,48 gram) dan G15 (46,21 gram), dan 
berbeda dengan galur lainnya termasuk 
dengan kedua varietas pembanding Situ 
Patenggang dan Baas Selem. Sedangkan galur 
G1 menunjukkan berat cukup ringan sama 
dengan varietas pembanding Baas Selem 
meskipun tidak  berbeda dengan beberapa 
galur yang lain yaitu G2, G16 dan G3. Namun 
berbeda dengan galur lainnya termasuk 
varietas pembanding Baas Selem. 

Tabel 5. Karakter Agronomi Generatif (Hasil dan Parameter Hasil) Pada Galur F4 Padi Beras Hitam 
Genotipe PM (cm) GB (butir) GH (butir) Bobot 100 

butir (gram) 
BGP (gram) 

G1 (F4 1/1) 23,35 fgh 151,82 abc 9,04 2,62 abcd 34,31 gh 
G2 (F4 2/1) 23,80 defg 166,42 ab 10,12 2,45 ef 36,73 fgh 
G3 (F4 3/1) 24,17 cdefg 158,46 abc 10,63 2,52 cdef 39,88 defgh 
G4 (F4 1/2) 25,22 bc 152,12 abc 8,51 2,59 cd 43,17 cdef 
G5 (F4 2/2) 24,62 cde 177,71 ab 8,83 2,64 abc 51,11 ab 
G6 (F4 1/3) 24,90 bcd 185,18 ab 7,80 2,51 def 41,07 defg 
G7 (F4 2/3) 24,22 cdefg 191,65 a 9,60 2,53 cdef 40,47 defg  
G8 (F4 3/3) 24,45 cdef 185,52 ab 9,18 2,57 cde 46,48 abcd 
G9 (F4 1/4) 23,04 gh 142,57 bc 10,93 2,72 ab 44,50 bcde 
G10 (F4 2/4) 22,44 h 180,80 ab 10,35 2,50 def 40,59 defg 
G11 (F4 3/4) 24,42 cdef 180,32 ab 7,39 2,60 bcd 52,98 a 
G12 (F4 4/5) 24,96 bcd 176,38 ab 8,93 2,74 a 50,38 ab 
G13 (F4 5/6) 24,81 bcde 197,68 a 7,00 2,58 cde 48,63 abc 
G14 (F4 1/7) 25,95 ab 184,44 ab 8,76 2,49 def 45,45 bcde 
G15 (F4 3/7) 24,13 cdefg 196,94 a 8,75 2,40 f 46,21 abcd 
G16 (F4 1/8) 26,35 a       195,49 a 6,66 2,57 cde 38,33 efgh 
G17 (Situ Patenggang) 23,57 efgh 169,13 ab 12,37 2,54 cde 33,10 h 
G18 (Baas Selem) 23,79 defg 120,48 c 7,77 2,61 abcd 41,50 cdefg 
Rerata 24,34 172.95 9.03 2.57 43.05 
Maksimum 26,35 197.68 12.37 2.74 52.98 
Minimum 22,44 120.48 6.66 2.40 33.10 

Keterangan: PM = Panjang Malai (cm), GB = Gabah Berisi Per Malai (butir), GH = Gabah Hampa 
Per Malai (butir), Bobot 100 Butir Gabah Berisi (gram), BGP = Berat Gabah Per Rumpun (gram). 
 
Karakter Vegetatif Pada Galur F4 Padi 
Beras Hitam 

 Umur berbunga dan umur panen  dari 
beberapa galur yang diuji beragam dan 
diperoleh galur G15 relatif genjah dan galur 
G4 paling dalam.Umur  berbunga  dan  umur  
panen  merupakan  indikasi  kegenjahan  padi. 
Penghitungan  umur  berbunga  dihitung  
mulai  dari  tanam  sampai  90%  tanaman 
dalam  petak  mengeluarkan  malai  
sedangkan  perhitungan  umur  panen  
dihitung dari  tanam  sampai  gabah  
menguning  80%  dalam  petak   (Abdullah  et  

al.  2007). Kategori umur berbunga (jumlah 
hari dari saat tanam sampai 50% dari populasi 
tanaman padi mengeluarkan malai) dapat 
digolongkan menjadi lima yaitu: sangat cepat  
(<71 hari), cepat (71-90 hari), sedang (91-110 
hari), lambat (111-130 hari), dan sangat 
lambat (>130 hari)Anonim (2003).  
Berdasarkan penggolongan umur berbunga 
tersebut maka semua genotipe termasuk 
dalam kategori sedang. Tanaman yang 
berbunga lebih cepat memiliki fase generatif 
yang lebih cepat pula, sehingga semakin cepat 
tanaman padi mencapai umur berbunga 50% 
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maka umur panen akan semakin cepat pula.( 
Ismunadjiet al. 1988). 

 Badan  Litbang Pertanian (2009), 
menyatakan bahwa  kriteria umur panen 
terbagi menjadi  lima  yaitu  :  umur  dalam  
(umur  panen  >  151  hst),  umur  sedang  
(umur panen antara 125-150 hst), umur 
genjah ( umur panen antara 105-124 hst), 
umur sangat genjah (umur panen antara 90-
104 hst) dan umur ultra genjah (umur panen < 
90).Berdasarkan penggolongan umur panen 
tersebut maka G22, G21, G23, G20 dan G18 
termasuk dalam kategori sangat genjah. 
Sedangkan G11, G6, G10, G1, G9, G7, G8, 
G3, G2, G12, G5 dan kedua varietas 
pembanding yaitu Situ Patenggang dan Baas 
Selem termasuk dalam kategori genjah. 
 Tinggi tanaman dari beberapa galur 
yang diuji beragam dan diperoleh galur G12 
relatif tinggi dan galur G14 relatif 
rendah.Salah satu indikator pertumbuhan 
tanaman yang sering digunakan dalam  
pengukuran  pertumbuhan  adalah  tinggi  
tanaman  karena  merupakan indikator  yang  
mudah  di  lihat  (Sitompul  dan  Guritno,  
1995).   Menurut  Badan Penelitian  dan  
pengembangan  Pertanian  Komisi  Plasma  
Nutfah  (2003) menggolongkan  tinggi  
tanaman  padi  gogo  menjadi  tiga  yaitu  
Pendek  <  90  cm, sedang 90-125 cm dan 
tinggi > 125 cm.Berdasarkan penggolongan 
tinggi tanaman tersebut maka semua genotipe 
termasuk dalam kategori sedang.Tinggi 
tanaman yang dikehendaki yaitu yang  pendek  
sampai  sedang,  karena  tinggi  tanaman  padi  
merupakan  indikator kerebahan padi. 

Jumlah anakan produktif per rumpun 
dari beberapa galur yang diuji beragam dan 

diperoleh galur G11 relatif banyak dan galur 
G1 relatif sedikit.IRRI (2009) membagi 
jumlah anakan produktif menjadi lima yaitu 
sangat sedikit (<5 anakan per tanaman ), 
sedikit (5-9 anakan per tanaman), sedang (10-
19 anakan per tanaman),  banyak  (20-25 
anakan per tanaman) dan sangat  banyak  
(>25 anakan per tanaman).Berdasarkan 
penggolongan tersebut maka semua genotipe 
termasuk dalam kategori sedang.Adapun 
untuk jumlah anakan non produktif 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata.  
Karakter Generatif Pada Galur F4 Padi 
Beras Hitam 
 Panjang malai dari beberapa galur 
yang diuji beragam dan diperoleh  galur G16 
relatif panjang dan G10 relatif pendek. 
Panjang malai diukur dari buku terakhir 
sampai butir di ujung malai. Panjang malai 
ditentukan oleh sifat baka (keturunan) dari 
varietas dan keadaan keliling. Panjang malai 
beraneka ragam, pendek (20 cm), sedang (20-
30 cm) dan panjang (lebih dari 30 cm). 
Banyak cabang tiap-tiap malai berkisar dari 7-
30 buah (Hirupbagja, 2009).Berdasarkan 
penggolongan tersebut maka semua genotipe 
termasuk dalam kategori sedang. 

 Jumlah gabah berisi per malai dari 
beberapa galur yang diuji sedikit beragam dan 
diperoleh G13 relatif banyak dan G9 relatif 
sedikit.Potensi  hasil  suatu  genotip  padi  
diantaranya  ditentukan  oleh  komponen 
karakter gabah yaitu jumlah gabah per malai 
dan persentase gabah isi per malai. Menurut 
Badan Litbang Pertanian (2009) Jumlah 
gabah per malai yang baik yaitu 100-150 butir 
per malai). Persentase gabah isi permalai 
merupakan suatu indikator kesuburan  atau  

fertilitas  gabah,  Badan  Penelitian  dan  
Pengembangan  Pertanian Komisi Nasional 
Plasma Nutfah (2003) membagi kriteria 
fertilitas gabah menjadi lima yaitu: sangat 
fertil (> 90%), fertil (75-89%), sebagian steril 
(50-74%), steril (< 50%) dan sangat steril 
(0%). Adapun untuk gabah hampa per malai 
tidak terdapat perbedaan yang nyata.Menurut 
Lee (2001) dalam Limbongan (2008) bahwa 
cekaman suhu rendah memperpanjang fase 
vegetatif, menyebabkan sterilitas polen dan 
menghambat pengisian biji sehingga umur 
tanaman menjadi lebih panjang dan 

persentase gabah hampa per malai lebih 
tinggi. 
 Berat 100 butir gabah berisi dari 
beberapa galur yang diuji beragam dan 
diperoleh galur G12 relatif berat dan galur 
G15 relatif ringan.Hasil panen ditentukan 
berbagai faktor antara lain pertumbuhan,  
jumlah anakan, gabah isi permalai dan bobot 
gabah per bulir (Liu  et al.,  2008). Menurut 
FAO dalam IRRI (1965) berat 1000 butir padi 
dapat digolongkan  menjadi tiga kategori 
yaitu : sangat berat (> 28 gram), berat (22-28 
gram) dan ringan (<22 gram).Berdasarkan 
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berat 1000 butir tersebut maka semua 
genotipe termasuk dalam kategori berat. Dan 
untuk berat gabah per rumpun dari beberapa 
galur yang diuji beragam dan diperoleh galur 
G11 relatif berat dan galur G1 relatif ringan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan:  
1. Umur berbunga galur G15 (61,04 hari), 
G14 (62,18 hari), G16 (62,93 hari) dan G13 
(63,44 hari) dan umur panen galur G15 (96,04 
hari), G14 (97,18 hari), G16 (97,93 hari) dan 
G13 (98,44 hari)  menunjukkan perbedaan 
dengan kedua tetuanya yaitu Situ Patenggang 
dan Baas Selem.  
2. Tinggi tanaman galur G12 (113 cm), G5 
(109,69 cm), G4 (109,54 cm), G1 (109,53 
hari) dan G13 (109,07 cm) menunjukkan 
perbedaan dengan kedua tetuanya yaitu Situ 
Patenggang dan Baas Selem. Begitu juga 
untuk berat 100 butirnya galur G12 (2,74 
gram), G9 (2,72 gram), G5 (2,64 gram), G1 
(2,62 gram) dan G18 (2,61 gram) 
menunjukkan perbedaan dengan salah satu 
tetuanya yaitu Situ Patenggang (2,54 gram). 
3. Jumlah anakan produktif per rumpun galur 
G11 (18,05 batang) tidak berbeda dengan G18 
(19,47 batang), namun menunjukkan 
perbedaan dengan salah satu tetuanya yaitu 
Situ Patenggang. Sedangkan untuk berat 
gabah per rumpun galur G11 (52,98 gram), 
G5 (51,11 gram), G12 (50,38 gram), G13 
(48,63 gram), G8 (46,48 gram) dan G15 
(46,21 gram) menunjukkan perbedaan dengan 
kedua tetuanya yaitu Situ Patenggang dan 
Baas Selem. 
4. Panjang malai galur G16 (26,35 cm) dan 
G14 (25,95 cm) menunjukkan perbedaan 
dengan kedua tetuanya yaitu Situ Patenggang 
dan Baas Selem. Sedangkan untuk gabah 
berisi per malai semua galur termasuk tetua 
Situ Patenggang tidak berbeda kecuali 
G9,namun menunjukkan perbedaan dengan 
salah satu tetuanya yaitu Baas Selem. 
 

Saran 
Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat 
keseragaman yang nampak pada galur F5 

hasil persilangan Baas Selem dengan Situ 
Patenggang. 
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