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      ABSTRAK 

 Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui penampilan fenotipe padi galur F3 hasil 

persilangan ganda IPB3S/beras merah//Fatmawati/beras merah. Metode yang digunakan adalah 

metode eksperimental dengan percobaan dilapangan. Percobaan ini dilakukan di Lahan 

Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB pada bulan Februari sampai Juni 2017, menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 ulangan sehingga diperoleh hasil 32 unit 

percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) pada taraf 5%. 

Selanjutnya sumber keragaman diuji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter yang menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (signifikan) dari karakter vegetatif adalah tinggi tanaman sedangkan dari karakter vegetatif 

yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang  nyata (non-signifikan) adalah umur berbunga dan 

jumlah anakan produktif. Ragam dari karakter generatif yang  menunjukan tidak ada perbedaan 

yang nyata (non-signifikan) adalah jumlah gabah hampa per malai dan berat gabah per rumpun, 

sedangkan karakter generatif yang menunjukkan perbedaan yang nyata (signifikan) adalah 

panjang malai, Jumlah gabah berisi per malai dan berat 100 butir. 

Kata kunci: Padi, Galur F3, IPB 3S, Fatmawati, Beras merah, Penampilan fenotipe 

ABSTRACT 

This research aims to know the appearance of phenotype of F3 strain of IPB3S/red rice// 
Fatmawati/brown rice. The method used is experimental method with field experiment. This 
research has been conducted at Experimental Field of Faculty of Agriculture, University of 
Mataram. Nyurlembang Village, District of Narmada, Comlete Lombok Country, West Nusa 
Tenggara Province in February untul June 2017, using Randomized Block Design (RCBD) with 
2 replications to obtain 32 units of experiments. The observed data were analyzed by multiform 
analysis (ANOVA) at 5% level. Furthermore the source of diversity was tested further using 
Duncan Multiple Range Test (DMRT). The results showed that the parameter showing 
significant (significant) differences of vegetative character were plant height while from 
vegetative character showed no significant difference (non-significant) was the age of flowering 
and number of productive tillers. Variations of generative characters that show no significant 
difference (non-significant) are the number of empty grain per panicle and the weight of grains 
per clump, while the generative character showing significant difference is the panicle length, the 
number of grains per panicle and weight 100 items. 

Key words: Rice, F3, IPB 3S, Fatmawati, Rice red, Phenotype appearance 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan beras selalu meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan pertambahan 

jumlah penduduk dunia dan upaya perbaikan gizi masyarakat serta terjadinya perubahan 

kebiasaan yang sebelumnya makanan utama bukan beras beralih ke beras. Pemerintah telah 

melakukan banyak usaha untuk meningkatkan produksi padi nasional baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif sebagai upaya  untuk memenuhi kebutuhan akan beras tersebut (Toekidjo, 

1992 cit. Saádah et al., 2013).  

Produksi padi pada tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 

mengalami penurunan sebanyak 0,43 juta ton (0,61 persen) dibandingkan tahun 2013. Sementara 

itu produksi padi pada tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 

mengalami kenaikan sebanyak 4,55 juta ton dibandingkan tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 

2016). 

Upaya perbaikan varietas padi yang selama ini dilakukan lebih ditunjukan untuk stabilitas 

dan meningkatkan nilai ekonomis dengan memperbaikan sifat-sifat ketahanan hama dan 

penyakit, toleran terhadap cekaman lingkungan, dan perbaikan kualitas beras. Upaya 

peningkatan potensi hasil padi dirasakan sudah sangat berat jika tipe tanaman varietas unggul 

modern yang mempunyai anakan banyak tetapi banyak yang tidak produktif masih tetap 

dipertahankan (Satoto dan Suprihatno, 1997). 

Tipe tanaman padi ideal yang diharapkan mampu menembus batas atas potensi hasil 

(yield plateu) yang ada sekarang adalah tanaman yang mempuanyai anakan 5-8 rumpun, tanpa 

anakan non-produktif, berbatang besar dan kuat, bersekam tipis dan berbiji-berat, berdaun hijau 

gelap, bertipe tegak, bermalai panjang dengan 200-300 gabah isi permalai berindek panen tinggi. 

Sifat-sifat tanaman padi ideal tersebut sebagian besar dapat dijumpai pada padi bulu (javanica) 

yang terkenal memiliki malai panjang, anakan sedikit, dan batang kuat. Persilangan antara padi 

bulu dan padi cere (indica) diharapkan dapat memberikan rekomendasi sifat unggul dari kedua 

sumber genetik sehingga membentuk padi ideal yang mampu menembus batas atas potensi hasil 

yang ada saat ini (Satoto dan Suprihatno 1997). 

 Kebutuhan beras merah terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan serta peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Harga 

beras merah cukup tinggi dibandingkan dengan beras pada umumnya (Muliarta, 2014). 

Mengingat hal tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan peningkatan produksi padi beras merah. 
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Penggunaan varietas unggul merupakan salah satu teknologi utama yang mampu meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan petani serta paling mudah diadopsi oleh petani karena murah dan 

praktis (Suhendrata, 2010). 

Padi (nama ilmiah: Oryza sativa) dengan varietas IPB 3S, ia memiliki umur tanaman 

sekitar 112 hari. Rata-rata hasil panen padi varietas ini bisa mencapai 7 ton per hektar, serta 

potensi panen mencapai 11,2 ton per hektar. Padi varietas IPB 3S juga memiliki keunggulan lain 

yaitu tahan terhadap hama penyakit tungro. IPB 3S lebih tahan terhadap serangan hawar daun 

bakteri patotipe III. Selain itu, IPB 3S cocok ditanam di lahan irigasi dan tadah hujan. Sedangkan 

varietas unggul Fatmawati merupakan varietas dengan ciri umur genjah, tinggi tanaman ideal, 

batang kokoh, anakan sedang tetapi produktif, jumlah gabah lebat (> 250 butir) dengan ukuran 

relatif besar (bobot 1000 butir 29 g) (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2004). 

Dilakukan persilangan antara beberapa fenotipe beras merah dengan padi tipe baru (PTB) 

Fatmawati telah dilakukan dan dihasilkan beberapa hibrida dengan turunan padi beras merah 

yang berpotensi hasil tinggi. Menurut Derajat et al., (2003), bahwa tidak semua persilangan 

antara dua galur inbred menghasilkan hibrida yang superior, oleh karena itu perlu dilakukan 

perbaikan lebih lanjut melalui proses persilangan salah satunya yaitu dengan melakukan silang 

ganda. Salah satu pembentukan silang ganda dengan potensi untuk menghasilkan beras merah 

yang berproduksi tinggi yaitu dengan cara menyilang varietas beras merah dengan varietas IPB 

3S (Hibrida). Dilakukan silang ganda diduga akam memberikan banyak sifat yang positif bagi 

keturunannya maka penting dilakukan pendugaan untuk melihat perubahan karakter pada beras 

merah hasil persilangan ganda.  

Sunarya (2017), bahwa telah merakit galur padi tipe ideal dengan menggunakan empat 

tetua yang memiliki karakter unggul yang berbeda, antara lain memiliki potensi hasil tinggi serta 

memiliki kualitas beras yang baik. Hasil seleksi terhadap segregan yang terjadi pada generasi ke-

2 (F2) telah dihasilkan 11 segregan (progeni baru) berupa turunan F3 sebagai calon galur pada 

tipe ideal yang memperlihatkan penampilan karakter masing-masing yang berbeda. Untuk 

mengetahui penampilan galur F3 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Menurut Qosim et al., 

(2013) informasi dari penampilan fenotipik suatu tanaman dapat dijadikan sebagai landasan 

untuk menyeleksi suatu fenotipe yang dikehendaki secara efektif. Berdasarkan uraian di atas 

maka perlu  dilakukan  penelitian  dengan  judul ’’Penampilan Fenotipe Padi Galur F3 Hasil 

Persilangan Ganda IPB3S/Beras Merah//Fatmawati/Beras Merah’’. 
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   METODOLOGI PENELITIAN 

  Penelitian  ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 

Desa Nyurlembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, mulai dari bulan Februari – 

Juni 2017. 

 Rancangan percobaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri atas 16 perlakuan (Tabel 1), setiap perlakuan di ulang 2 kali 

sehinga diperoleh hasil 32 unit percobaan. 

Tabal 1. Nama Genotipe Padi Beras Merah yang Digunakan dalam Penelitian 

Kode Perlakuan Nama Genotipe Warna Gabah 

G1 F3 7/1 Merah 

G2 F3 18/1 Merah 

G3 F3 24/3 Merah 

G4 F3 21/26 Merah 

G5 F326/23 Merah 

G6 F3 7/3 Merah 

G7 F3 5/12 Merah 

G8 F3 17/11 Merah 

G9 F3 42/9 Merah 

G10 F3 19/26 Merah 

G11 F3 18/2 Merah 

G12 F3 4/8 Merah 

G13 F3 30/23 Merah 

G14 Beras Merah G9 Merah 

G15 Fatmawati Putih 

G16 IPB 3S Putih 

Pelaksanaan Penelitian 

 Benih direndam selama 24 jam  menggunakan zpt Atonik ditambahkan larutan Cruiser, 

kemudian benih yang direndam ditiriskan dan diperam selama 24 jam sebelum disemaikan. 

Benih padi ditanam 1 bibit per jarak tanam. Pengairan disesuikan kondisi lapangan dan 

penyulaman dilakukan setelah tanaman berumur 7 hari setelah tanam (HST) untuk mengganti 

tanaman yang rusak atau tidak tumbuh dengan menggunakan bibit cadangan yang telah di 

siapkan.  

 Pemupukan dasar dilakukan 7 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk NPK 

(Phonska) dosis 300 kg/ha, kemudian pemupukan susulan pertama diberikan pada saat tanaman 

berumur 30 hari setelah tanam dan pemupukan susulan kedua diberikan pada saat tanaman 

berumur 50  hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk Urea dosis 100 kg/ha dengan cara 
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sebar. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma menggunakan tangan dan dilakukan 

dua kali sebelum melakukan pemupukan susulan pertama dan pemupukan susulan ke dua. 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan di lapangan dengan menggunakan Furadan 3G, 

Virtako, Prevator, dan Matador serta dilakukan pemasangan jaring.  

 Parameter yang diamati : umur berbunga (hst), tinggi tanaman (cm), jumlah anakan 

produktif per rumpun (batang), panjang malai (cm), jumlah gabah berisi dan gabah hampa per 

malai (butir), berat 100 biji (gram), dan berat gabah per rumpun (gram). Dengan cara 

pengambilan tanaman sampel akan dilakukan secara sistematik random sampling, yaitu dengan 

cara mengambil tanaman sampel secara acak pada masing-masing perlakuan dengan 

pengambilan jumlah sampel 5% dari jumlah populasi tanaman yaitu 5 tanaman. Data hasil 

pengamatan dianalisa dengan menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5% yaitu 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan sumber keragaman diuji lanjut 

menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis ragam dari karakter vegetatif dan karakter generatif terhadap 

16 genotipe yang diujikan, tampak bahwa ragam dari karakter vegetatif yang menunjukkan 

perbedaan yang nyata (signifikan) adalah tinggi tanaman sedangkan dari karakter vegetatif yang 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang  nyata (non-signifikan) adalah umur berbunga dan 

jumlah anakan produktif. Ragam dari karakter generatif yang  menunjukan tidak ada perbedaan 

yang nyata (non-signifikan) adalah jumlah gabah hampa per malai dan berat gabah per rumpun, 

sedangkan karakter generatif yang menunjukkan perbedaan yang nyata (signifikan) adalah 

panjang malai, Jumlah gabah berisi per malai dan berat 100 butir, sebagaimana yang tercantum 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Analisis Ragam dari Karakter Kuantitatif Padi Beras Merah 
No. Karakter Fhit Probabilitas Notasi 

1. Umur berbunga 0,79 0,66 NS 
2. Tinggi tanaman 11,10 0,00 S 
3. Jumlah anakan  produktif 2,18 0,07 NS 
4. Panjang malai 3,07 0,01 S 
5. Jumlah gabah berisi per malai 6,34 0,00 S 
6. Jumlah gabah hampa per malai 2,26 0,06 NS 
7. Berat 100 butir  2,54 0,04 S 
8. Berat gabah per rumpun 0,94 0,53 NS 
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F table 2,40 α = 5%;    p (0,05) 
Keterangan : S : Signifikan, NS : Non Signifika 

 

Karakter Vegetatif 

Tabel 3. Nilai Rerata, Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Karakter Vegeratif Padi Beras 

Merah Hasil Persilangan Ganda IPB 3S/ Beras Merah// Fatmawati/ Beras Merah yaitu : 
Perlakuan UB (hst) TT (cm) JAP (batang) 

G1 77,70 137,50 a 15,50 
G2 79,80 121,80 bcd 12,60 
G3 78,80 122,80 bcd 11,30 
G4 78,60 112,00 de 9,60 
G5 78,30 123,30 bcd 8,90 
G6 78,10 130,20 ab 10,80 
G7 79,80 124,60 bc 10,40 
G8 78,80 117,10 cde 7,90 
G9 79,40 120,70 bcd 7,40 
G10 78,40 114,80 cde 10,10 
G11 78,90 116,40 cde 7,50 
G12 78,90 120,80 bcd 9,50 
G13 79,10 107,50 ef 9,00 
G14 81,50 106,60 ef 13,10 
G15 79,40 95,10 g 7,80 
G16 80,50 98,00 fg 7,60 

Rerata 79,13 116,86 9,94 
Maksimum 81,50 137,50 15,50 
Minimum 77,70 95,10 7,40 

Keterangan : UB : Umur berbunga (hari setelah tanam); TT : Tinggi tanaman (cm);  

 JAP : Jumlah anakan produktif per rumpun (batang) 

Karakter Generatif 

Table 4. Nilai Rerata, Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Karakter generatif  Padi Beras 

Merah Hasil Persilangan Ganda IPB 3S/ Beras Merah// Fatmawati/ Beras Merah yaitu: 

Perlakuan PM (cm) JGB (butir) JGH (butir) B100B (gram) BGPR (gram) 

G1 28,90 abc 261,05 bcde 17,95 2,58 cd  65,80 

G2 25,85 cd 223,45 de 18,75 3,16 a 58,30 

G3 28,38 abc 247,05 bcde 33,00 3,06 ab 57,20 

G4 29,26 abc 249,65 bcde 33,75 2,76 abcd 53,64 

G5 27,72 bc 279,70 bcd 20,40 2,92 abc 54,80 

G6 28,55 abc 275,00 bcd 18,20 2,71 bcd 58,00 

G7 31,65 a 297,80 abc 22,80 2,55 cd 62,50 

G8 29,54 ab 307,91 ab 27,45 2,66 bcd 41,13 

G9 29,24 abc 352,95 a 28,20 2,68 bcd 45,97 

G10 26,63 bcd 237,20 bcde 20,40 2,95 abc 55,82 

G11 26,95 bcd 195,55 ef 20,30 2,83 abcd 41,96 

G12 27,60 bc 229,10 cde 21,70 2,51 cd 57,08 

G13 28,80 abc 253,05 bcde 21,40 2,53 cd 56,06 

G14 24,08 d 132,40 f 11,85 2,42 d  58,72 

G15 28,98 abc 213,80 de 44,10 2,69 bcd 53,78 
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G16 27,65 bc 194,00 ef 24,80 2,65 bcd 50,36 

Rerata 28,11 246,85 24,07 2,73 54,44 

Maksimum 31,65 352,95 44,10 3,16 65,80 

Minimum 24,08 132,40 11,85 2,42 41,13 

Keterangan : PM: Panjang malai (cm); JGB: Jumlah gabah berisi per malai (butir); JGH: Jumlah  gabah hampa per 

malai (butir); B100B : Berat 100 butir gabah berisi (gram); BGPR :  Berat gabah per rumpun (gram). 

Pembahasan 

Karakter Vegetatif 

Fase umur berbunga merupakan tahapan peralihan antara fase vegetatif menuju fase 

generatif ditunjukkan dengan mulai berbunganya tanaman padi. Apabila 50% bunga dari 

tanaman dalam satu hamparan telah keluar, maka tanaman tersebut telah memasuki fase 

pembungaan dan saat itu dihitung sebagai umur berbunga (Manurung & Ismunadji, 1988). 

Menurut Fagi dan Las (1988) dalam Endrizal dan Bobihoe (2007) Umur berbunga tanaman padi 

dipengaruhi oleh genotipe dan kondisi lingkungan. Umur berbunga pada tanaman padi dari 16 

genotipe yang diuji menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata. Kisaran umur berbunga antara 

77,7 hst sampai dengan 81,5 hst dengan nilai reratanya 79,13 hst (Tabel 2). Umur berbunga 

digolongkan menjadi lima kategori menurut Anonim (2003), yaitu sangat cepat (<71 hari), cepat 

(71-90 hari), sedang (91-110 hari), lambat (111-130 hari), dan sangat lambat (>130 hari). 

Berdasarkan penggolongan pada umur berbunga tersebut maka G1 sampai G16 termasuk 

kategori cepat. Umur berbunga berhubungan dengan umur panen. Menurut Ismunadji et al., 

(1988) bahwa tanaman yang berbunga lebih cepat cenderung memiliki fase generatif yang lebih 

cepat pula, sehingga semakin cepat tanaman padi mencapai umur berbunga 50 % maka umur 

panen akan semakin cepat. Dengan demikian, G1 sampai G13 dapat direkomendasikan sebagai 

bahan seleksi dalam menghasilkan galur harapan yang berumur genjah. 

Pada parameter tinggi tanaman dari 16 genotipe yang diuji, kisaran tinggi tanaman yaitu 

95.1 cm sampai 137,5 cm. Menurut Lubis et al., (1995) pengelompokan tinggi tanaman padi 

secara umum adalah tanaman padi tergolong pendek jika kurang dari 110 cm, sedang antara 110-

125 cm, dan tinggi yaitu lebih dari 125 cm. Tinggi tanaman tertinggi diperoleh pada G1 dan pada 

G14 (tetua beras merah G9), G15 (tetua IPB 3S) dan G16 (tetua Fatmawati) memiliki tinggi 

tanaman kurang dari 110 cm dikategorikan tinggi tanaman pendek. Pada golongan sedang yaitu 

G2, G3, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G11, G12, sedangkan yang termaksud golongan yang tinggi 

yaitu G1 dan G6. Hal ini bisa terjadi karena keragaman genetik yang tinggi menyebabkan tinggi 
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tanaman tidak sama antar galur, sehingga tinggi tanaman dilahan penanaman tidak merata. 

Tinggi tanaman merupakan salah satu faktor dalam kemampuan tanaman untuk menyerap 

cahaya yang selanjutnya berpengaruh terhadap hasil asimilat. Karakter tinggi tanaman 

merupakan salah satu kriteria seleksi pada tanaman padi. Atman dan Yarda (2008) juga 

berpendapat bahwa tinggi tanaman dipengaruhi secara dominan oleh faktor genetik. Semakin 

tinggi tanaman padi akan memungkinkan semakin tinggi pula resiko terjadinya rebah karena 

terpaan angin (Suparyono & Setyono, 1993). Sehingga dalam perbaikan sifat tanaman padi yang 

diinginkan salah satunya adalah varietas yang tegak dan berbatang pendek. Hal tersebut juga 

diungkapkan Yoshida (1981) bahwa perlu dilakukan pengembangan varietas pendek karena 

varietas tinggi mempunyai gaya bengkok lebih besar dari varietas pendek. Kerebahan dapat 

menurunkan hasil terutama apabila terjadi pada saat pembungaan (heading). Dengan demikian, 

genotipe yang dikategorikan sebagai tinggi tanaman pendek dapat digunakan sebagai bahan 

seleksi selanjutnya untuk mendapatkan galur harapan yang memiliki batang yang tegak dan 

pendek. Tinggi tanaman sangat berhubungan dengan tingat kerebahan dan kemudahan saat 

memanen (Yunnita, et al., 2015). 

Pada pengamatan parameter jumlah anakan produktif dari 16 genotipe yang diuji 

menunjukkan tidak ada perbedaan. Pada tabel 3 tampak bahwa kisaran  jumlah anakan produktif 

per rumpun berkisar antara 7,40 batang sampai 15,50 batang dengan rerata 9,94 batang. Jumlah 

anakan produktif yang paling banyak di tunjukkan oleh G1 yaitu sebanyak 15,5 batang dan 

jumlah anakan produktif yang paling sedikit ditunjukkan oleh G9 yaitu 7,40 batang. Menurut 

Sunihardi & Hermanto (2004), jumlah anakan produktif dikatakan paling sedikit apabila rumpun 

tanaman padi dibawah kisaran 9 batang, sedikit berkisar antara 9-10 batang, sedang berkisar 

antara 11-14 batang, banyak berkisar antara 15-20 batang, dan sangat banyak berkisar di atas 20 

batang per rumpun. Berdasarkan keterangan di atas maka G5, G8, G9, G11, G15 (tetua IPB 3S) 

dan G16 (tetua Fatmawati) termasuk kategori paling sedikit, kategori sedikit pada G4, G6, G7, 

G10 G12, dan G13, kategori sedang yaitu pada G2, G3 dan G14 (tetua beras merah G9), 

sedangkan kategori banyak yaitu pada G1. Peningkatan jumlah anakan produktif juga akan 

mempengaruhi jumlah gabah yang di peroleh. Hal ini didukung oleh Muliarta et al., (2012) 

bahwa anakan produktif merupakan salah satu komponen hasil yang berpengaruh langsung 

terhadap tinggi rendahnya hasil gabah. Dengan demikian semakin tinggi jumlah anakan 

produktif semakin besar jumlah gabah yang dihasilkan. 
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Karakter Generatif 

Pada parameter panjang malai dari 16 genotipe yang diuji menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata, kisaran panjang malai berkisar antara 24,08 cm sampai dengan 31,65 cm. 

Pada G7 memiliki nilai tertinggi (terpanjang) pada panjang malai yaitu dengan panjang 31,65 

cm, sedangkan pada G14 (tetua beras merah G9) memiliki nilai terendah (terpendek) pada 

panjang malai yaitu dengan panjang 24,08 cm. Panjang malai pada tanaman padi digolongkan 

menjadi lima kategori menurut Anonim (2003), yaitu : sangat panjang (>30 cm), panjang (26-30 

cm), sedang (21-25 cm), pendek (16-20 cm) dan sangat pendek (<16 cm). Berdasarkan 

penggolongan tersebut maka G7 termasuk dalam kategori sangat panjang. Pada G1, G3 G4, G5, 

G6, G8, G9, G10, G11, G12, G13, dan tetua G15, G16 (tetua IPB 3S dan Fatmawati) termasuk 

dalam kategori panjang. Sedangkan pada G2 dan G14 (tetua beras merah G9) termasuk kategori 

sedang. Panjang malai biasanya memiliki korelasi dengan jumlah gabah per malai (Dewi et al, 

2009). Oleh sebab itu semakin panjang malai kemungkinan memperoleh jumlah gabah lebih 

banyak. Selanjutnya menurut Makarim dan Suhartatik (2009), semakin panjang malai tanaman 

padi maka semakin banyak gabah yang akan dihasilkan. Namun malai yang terlalu panjang juga 

dapat menyebabkan waktu masak antara bulir awal dan bulir akhir yang muncul terlalu jauh 

sehingga banyak menghasilkan gabah hampa. 

Seperti halnya panjang malai, gabah berisi dan gabah hampa juga berpengaruh terhadap 

hasil. Semakin tinggi jumlah gabah berisi per malai maka akan berpeluang meningkatkan hasil 

gabah begitu juga sebaliknya, apabila jumlah gabah hampa semakin meningkat per malainya 

maka akan semakin menurunkan hasil. Jumlah gabah berisi per malai juga menandakan 

keberhasilan dalam proses agronominya karena dapat memberikan hasil yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Menurut (Dewi et al., 2009, dalam Yunita et al., 2015) 

jumlah gabah berisi dan jumlah gabah hampa per malai merupakan karakter agronomi yang 

pertama diseleksi. Disamping itu salah satu karakter padi tipe ideal  menurut (Muliarta et al., 

2006 dalam Dewi, et al., 2009) adalah jumlah gabah antara 180-240 dengan gabah berisi lebih 

dari 85 persen. Jumlah gabah berisi dari 16 genotipe yang diuji menunjukkan adan perbedaan 

yang nyata. Kisaran jumlah gabah berisi antara 132,40 butir sampai 352,95 butir dengan rerata 

246,85 butir. Terlihat bahwa galur yang memiliki jumlah gabah berisi paling banyak ditunjukkan 

oleh G7 yaitu sebesar 297,80 butir, G8 yaitu sebesar 307,91 butir dan G9 yaitu sebesar 352,95 



Crop...Agro...Vol...No_...2018   
 

10 

butir, sedangkan jumlah gabah berisi paling sedikit ditunjukkan oleh G11 yaitu sebesar 195,55 

butir, G14 (tetua beras merah G9) sebesar 132,40 butir dan G16 yaitu sebesar 194,00 butir. 

Pada parameter jumlah gabah hampa dari 16 genotipe yang diuji menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang nyata. Kisaran jumlah gabah hampa antara 11,85 butir sampai 44,10 butir 

dengan rerata 14,07 butir (Tabel 4). Jumlah gabah hampa yang paling banyak ditunjukkan oleh 

G15 (tetua IPB 3S) yaitu sebanyak 44,10 butir, sedangkan galur yang memiliki nilai gabah 

hampa paling sedikit ditunujukkan oleh G14 (tetua beras merah G9) dengan nilai yaitu 11,85 

butir. Dengan demikian hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan seleksi dalam smenghasilkan 

galur harapan padi dengan tingkat kehampaan yang rendah. Tingkat kehampaan gabah selain 

dari pengaruh genetik tanaman itu sendiri, juga karena faktor lingkungan. Jumlah gabah hampa 

dapat mempengaruhi hasil ton/ha. Menurut Bakhtiar et al., (2010), bahwa penurunan persentase  

gabah  hampa akan  meningkatkan  bobot  gabah  per rumpun. Pembentukan malai yang tidak 

sempurna juga dapat menyebabkan kehampaan pada gabah. Disamping itu salah satu karakter 

padi tipe ideal adalah menurut (Muliarta et al., 2006 dalam Dewi, et al., 2009) adalah jumlah 

gabah antara 180-240 dengan gabah berisi lebih dari 85 persen. 

Berat 100 butir gabah berisi dari 16 genotipe yang diuji, berkisar antara 2,42 gram sampai 

dengan 3,16 gram (Tabel 4). Adanya perbedaan yang nyata dari semua galur yang diujikan 

menunjukkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam berat tiap 100 butir yang dimiliki. Berat 

100 butir gabah berisi yang paling tinggi ditunjukkan oleh G2 yaitu sebesar 3,16 gram, 

sedangkan berat 100 butir gabah berisi yang paling rendah ditunjukkan oleh G14 (tetua beras 

merah G9) yaitu sebesar 2,42 gram. Menurut Chandrasari et al., (2012), komponen hasil 

merupakan sifat kuantitatif yang berpengaruh terhadap hasil, sehingga tinggi rendahnya hasil 

sangat bergantung pada komponen-komponen hasil yang menyusunnya diantaranya gabah isi, 

bobot 1000 butir, dan bobot gabah panen. Oleh karenanya berat 100 butir dapat berpengaruh 

langsung terhadap hasil yang diperoleh. 

Pada parameter berat gabah per rumpun dari 16 genotipe yang diuji menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata. Kisaran berat gabah per rumpun antara 41,13 gram sampai 65,40 

gram dengan rerata 54,44 gram. Berat gabah per rumpun paling tinggi ditunjukkan oleh G1 yaitu 

dengan berat 65,80 gram, sedangkan berat gabah per rumpun paling rendah ditunjukkan oleh G8 

yaitu dengan berat 41,13 gram (Tabel 4). Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah anakan produktif, 

panjang malai, jumlah gabah berisi serta berat seratus butir gabah. Menurut Muliarta et al., 
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(2003) keeratan hubungan antara sifat morfologi tanaman yang mudah diukur dengan berat 

gabah per rumpun seperti tercermin pada nilai penampilan fenotipe mempunyai arti penting bagi 

pemulia khususnya dalam hubungannya dengan penentuan kriteria seleksi. 

    KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada karakter vegetatif 13 galur F3 hasil persilangan ganda IPB 3S/beras 

merah//Fatmawati/beras merah memiliki umur berbunga paling genjah pada galur G1 

(77,70 hst) lebih cepat dibandingkan dengan semua tetua G14, G15 dan G16 (beras merah 

G9, IPB 3S dan Fatmawati); tinggi tanaman tertinggi pada galur G1 (137,50 cm) lebih 

tinggi dibandingkan dengan semua tetua G14, G15 dan G16 (beras merah G9, IPB 3S dan 

Fatmawati) dan jumlah anakan produktif paling banyak pada galur G1 (15,50) lebih 

banyak dibandingkan dengan semua tetua G14, G15 dan G16 (beras merah G9, IPB 3S 

dan Fatmawati). 

2. Pada karakter generatif 13 galur F3 hasil persilangan ganda IPB 3S/beras 

merah//Fatmawati/beras merah memiliki malai terpanjang pada galur G7 (31,65 cm) yang 

lebih panjang dibandingkan dengan tetua G14, dan G16 (beras merah G9 dan Fatmawati); 

jumlah gabah berisi paling banyak pada galur G9 (352,9 butir) yang lebih banyak 

dibandingkan dengan semua tetua G14, G15 dan G16 (beras merah G9, IPB 3S dan 

Fatmawati); jumlah gabah hampa yang paling sedikit terdapat pada galur G1 (17,95 butir) 

yang lebih rendah dibandingkan dengan G15 dan G16 (IPB 3S dan Fatmawati); berat 100 

butir tertinggi pada galur G2 (3,16 gram) lebih berat dibandingkan dengan semua tetua 

G14, G15 dan G16 (beras merah G9, IPB 3S dan Fatmawati); berat gabah per rumpun 

tertinggi pada galur G7 (41,13 gram) lebih tinggi dibandingkan dengan semua tetua G14, 

G15 dan G16 (beras merah G9, IPB 3S dan Fatmawati). 

Saran 

Perlu dilakukan seleksi lebih lanjut pada galur G1 dan G7 untuk diarahkan ke 

pembentukan pada tipe baru. 
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