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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui galur-galur harapan yang memiliki potensi hasil
yang tinggi dari ke-11 galur padi sawah yang ditanam pada dataran rendah untuk dijadikan
Varietas Unggul Tipe Baru (VUTB). Metode yang digunakan adalah metode eksperimental
dengan percobaan dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Lahan milik petani Dusun
Tatar Desa Nyur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, pada bulan September 2017 hingga Januari 2018. Rancangan Percobaan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK)yang terdiri atas 14 Perlakuan
populasi padi yang meliputi 11 galur harapan yaitu G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9,
G10, G11 dan 3 varietas pembanding yaitu G12 (Inpari 30), G13 (Inpari 32) dan G14
(Inpari 43), dan diulang sebanyak 4 kali. Data di analisis dengan Analisis of Variance
(Anova) pada taraf nyata 5%, dan untuk perlakuan yang beda nyata di uji lanjut dengan
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 5%. Hasil penelitian menunjukkan galur-galur
harapan yang memiliki hasil tinggi dan dapat ditanam di dataran rendah adalah G1, G6,
G9, G7, G8, G10, G11, G5, G2, dan G3 dan menunjukan berat hasil gabah kering panen
yang tidak beda nyata dengan dan varietas pembanding G13 dan G14. Galur harapan G10
merupakan galur yang potensial dikembangkan sebagai varietas unggul tipe baru.

Kata kunci : padi sawah, daya hasil, dataran rendah, galur harapan, varietas unggul tipe
baru (VUTB).

ABSTRACT

This research aims to know the strains of hope that have high yield potential from the 11
rice strains grown in the lowlands to be used as New Type Superior Varieties (NTSV). The
method used was experimental method with field experiment. This research was conducted
at the land owned by the farmer of Tatar Village, Nyur lembang Village, Narmada District,
West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, from September 2017 to January
2018. The experimental design used was Randomized Block Design consisting of 14
treatment of rice population covering 11 strains of hope ie G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7,
G8, G9, G10, G11 and 3 varieties of comparison G12 (inpari 30), G13 (inpari 32) and
G14 (inpari 43), and repeated 4 times. The data were analyzed with analysis of variance
(Anova) at 5% real level, and for significantly different treatment, were tested further with
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 5%. The result showed that the strain of hope that
have high yield potential that can be planted  in the lowlands is G1, G6, G9, G7, G8, G10,
G11, G5, G2, and G3, gains showed the weight of dry harvest grain yields that were not
significantly different from the G13 and G14 varieties. The strain of hope G10 are
potential strains developed as new types of superior varieties.

Keywords: rice paddy, yield power, lowlands, strains of hope,  new types of superior
varieties



PENDAHULUAN

Padi (Oryza sativa L.) merupakan komoditas tanaman serealia terpenting di dunia

setelah jagung dan gandum. Banyak negara menjadikan padi sebagai komoditas pangan

utama yang sangat dibutuhkan, karena beras masih digunakan menjadi bahan makanan

pokok mereka. Rasanya yang pulen dan sebagai sumber karbohidrat menjadi faktor utama

nasi sangat digemari oleh masyarakat dunia. Wilayah penghasil beras berpusat pada

negara-negara di Asia, Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Cina.

Produksi beras Indonesia beberapa tahun terakhir ini mencapai 70an juta ton/tahun,

namun masih membutuhkan beras impor sampai 861,16 ribu ton untuk untuk memenuhi

kebutuhan beras di Indonesia. Sedangkan kebutuhan akan konsumsi beras terus meningkat

didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Laju

pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1,27 % setara dengan

258,7 juta jiwa (BPS, 2015). Produktivitas padi mencapai tertinggi pada tahun 2013 yaitu

mencapai 71,2 juta ton/tahun, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun selanjutnya

menurut angka ramalan pertama (ARAM I) yang mencapai 69,8 juta ton/tahun. Ini

menandakan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas padi (BPS.

2014).

Upaya peningkatan produktivitas dapat ditingkatkan melalui perakitan varietas padi

yang potensi hasilnya lebih tinggi dari varietas yang telah ada.Terobosan yang dapat

dilakukan adalah dengan perakitan varietas unggul baru. Menurut Hondrade (2002)

Sebelum suatu varietas unggul baru dilepas ke petani, perlu adanya suatu pengujian galur-

galur harapan yang dapat dilakukan baik dengan pengujian daya hasil maupun uji

multilokasi pada uji daya hasil. Melalui penelitian ini upaya peningkatan produksi

dilakukan dengan pengujian galur-galur harapan yang memiliki potensi hasil tinggi

terutama didaerah dataran rendah. Galur-galur harapan ini diuji dengan membandingkan

produktivitas yang diperoleh antara galur dengan varietas pembanding.

Galur-galur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebelas galur yang berasal

dari kegiatan pemuliaan yang dilakukan oleh pemulia dari Balai Benih Padi Sukamandi.

Sedangkan varietas pembanding yang digunakan adalah varietas yang memiliki potensi

hasil tinggi yaitu Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 43. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui galur-galur harapan yang memiliki potensi hasil yang tinggi dari ke-11 galur

padi sawah yang ditanam pada dataran rendah untuk dijadikan Varietas Unggul Tipe Baru

(VUTB).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bertempat di Dusun Tatar Desa Nyur Lembang Kecamatan

Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.  paada bulan September 2017 s/d

Januari 2018. Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan Acak

Kelompok (RAK) yang terdiri atas 14 Perlakuan populasi padi yang meliputi 11 galur

harapan yaitu G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 dan 3 varietas pembanding

yaitu G12 (Inpari 30), G13 (Inpari 32) dan G14 (Inpari 43). Dan setiap perlakuan diulang 4

kali sehingga menjadi 56 unit percobaan. Variabel pengamatan yaitu umur berbunga,

tinggi tanaman, umur berbunga, umur panen, jumlah anakan produktif, jumlah anakan non

produktif,  jumlah gabah berisi, jumlah gabah hampa, berat 100 butir, kadar air, jumlah

rumpun rusak, panjang malai, dan hasil gabah. Data di analisis dengan Analisis of Variance

(Anova) pada taraf nyata 5%, dan untuk perlakuan yang beda nyata di uji lanjut dengan

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 5%, dengan menggunakan Costat version 6.4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis ragam parameter yang diujikan dari ke-14 perlakuan tampak bahwa

parameter yang menunjukan beda nyata (signifikan) dari karakter kuantitatif yang diamati

adalah hasil, tinggi tanaman, umur berbunga, umur panen, anakan non produktif, jumlah

gabah berisi, jumlah gabah hampa, berat 100 butir, panjang malai, dan Persentase serangan

hama penyakit. Sedangkan parameter yang menunjukan tidak beda nyata antar perlakuan

(Non Signifikan) dari karakter kuantitiatif yang diamati adalah anakan produktif, jumlah

rumpun rusak, dan kadar air.

Tabel 1. Hasil Analisa Keragaman Terhadap Seluruh  Parameter

No Parameter Probabilitas Notasi

1 Hasil (ton/ha) 0,0432 S

2 Tinggi Tanaman 0,0001 S

3 Umur Berbunga 0,0001 S

4 Umur Panen 0,0001 S

5 Jumlah Anakan Produktif 0,5304 NS

6 Jumlah Anakan  Tidak Produktif 0,0385 S

7 Jumlah Gabah Berisi 0,0001 S

8 Jumlah Gabah Hampa 0,0370 S

9 Berat 100 Bullir 0,0001 S

10 Kadar Air 0,6400 NS

11 Jumlah Rumpun Rusak 0,5310 NS

12 Panjang Malai 0,0001 S
13 Persentase Serangan Hama Penyakit 0,0001 S

Keterangan : s = signifikan ; ns = non signifikan



Hasil (ton/ha)

Tabel 2. Rerata Hasil Gabah Kering Panen

Perlakuan Hasil (ton/ha)
G1 6,97 ab
G2 5,85 abc
G3 5,76 abc
G4 5,42 bc
G5 6,06 abc
G6 6,92 ab
G7 6,44 ab
G8 6,36 ab
G9 6,75 ab
G10 6,28 ab
G11 6,16 ab
G12 4,57 c
G13 7,20 a
G14 6,15 ab

Rerata 6,2
Max 7,2
Min 4,57

Keterangan : a = berbeda nyata dengan G4 dan G12 pada taraf nyata 5%
c = berbeda nyata dengan G1, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G13, dan G14,    pada

taraf nyata 5%.

Daya hasil adalah kemampuan suatu tanaman untuk berproduksi maksimal pada

keadaan yang menguntungkan. Daya hasil suatu tanaman berbeda-beda, tergantung jenis

atau varietas serta kondisi lingkungan. Apabila secara genetis suatu tanaman berdaya hasil

tinggi kemudian didukung oleh keadaan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan

perkembangannya, maka dipastikan daya hasil tanaman tersebut akan tinggi, namun

sebaliknya jika kedua atau salah satu faktor tersebut tidak mendukung maka daya hasil

akan menjadi rendah (Hardjadi, 1988).

Berdasarkan Tabel 2. galur harapan G1, G6, G9, G7, G8, G10, G11, G5, G2, G3

menunjukan berat hasil gabah kering panen yang tidak beda nyata dengan dan varietas

pembanding G13 dan G14. Sedangkan hasil yang paling rendah ditunjukan oleh varietas

pembanding G12 yaitu 4,57 ton/ha yang tidak beda nyata dengan G4. Galur harapan G4

memiliki daya hasil yang rendah disebabkan karena genotipe ini agak rentan  terserang

penyakit hawar daun bakteri (HDB) yaitu mencapai 42%, selain  itu G4 memiliki

persentase gabah berisi paling sedikit yaitu 64,99% serta jumlah gabah hampa tertinggi

yaitu 108,96 bulir. Sedangkan varietas pembanding G12 memiliki daya hasil terendah



disebabkan karena genotipe ini merupakan yang paling rentan terserang penyakit busuk

leher yang disebabkan oleh jamur Pycularia oryzae mencapai 68%, sehingga

menyebabkan kehilangan hasil yang banyak, selain itu genotipe ini juga jumlah gabah

berisi yang sedikit yaitu 146,17 bulir.

Galur harapan G1 memiliki daya hasil yaitu 6,97 ton/ha, genotipe ini agak tahan

terhadap serangan hama penyakit, rerata intensitas serangannya yaitu mencapai 7,38%,

memiliki panjang malai yang sedang yaitu 25,06 cm, dan umur panen yang dalam yaitu 98

hst. Galur harapan G6 memiliki daya hasil 6,92 ton/ha, genotipe ini agak rentan terserang

hawar daun bakteri (HDB), mencapai 31%, memiliki berat 100 bullir yang berat yaitu

2,99 gram,  malai yang panjang  yaitu 28,03 cm, memiliki tinggi tanaman tertinggi yaitu

139,29 cm, dan umur tanaman yang paling dalam yaitu 97,75 hst. Galur harapan G9

memiliki daya hasil 6,75 ton/ha. genotipe ini agak tahan terhadap serangan hama penyakit,

dengan rerata serangan yang rendah, yaitu 5,28%, memiliki berat 100 bullir yang berat

yaitu 2,98 gram, malai yang panjang yaitu 28,03 cm, gabah berisi tertinggi yaitu 208, 54

bulir, tinggi tanaman tertinggi mencapai 137,74 cm, dan umur tanaman yang dalam yaitu

97,75 hst, dan seluruh anakannya produktif. Galur harapan G7 memiliki daya hasil 6,44

ton/ha, genotipe ini merupakan genotipe  yang paling banyak terserang hama burung

mencapai 26% dan hama walang sangit sebanyak 34,5%. Jumlah gabah hampa terbanyak

yaitu 105,96 bulir, tinggi tanaman yang tinggi yaitu 135,01 cm dan umur yang dalam yaitu

98,5 hst. Selain itu juga G7 merupakan genotipe yang paling banyak memiliki anakan tidak

produktif yaitu 0,92 anakan, namun genotipe ini memiliki berat 100 bullir tertinggi yaitu

3,22 gram, dan malai terpanjang yaitu 29,67 cm.

Galur harapan G8 memiliki daya hasil 6,36 ton/ha, genotipe ini agak tahan terhadap

serangan hama penyakit, rerata intensitas serangannya yaitu mencapai 6,24%, memiliki

malai yang panjang yaitu 28,24 cm, tetapi memiliki umur yang dalam yaitu 97,75 hst.

Galur harapan G11 memiiliki daya hasil 6,16 ton/ha, genotipe ini agak tahan terhadap

serangan hama penyakit, rerata intensitas serangannya yaitu mencapai 7,38%. Memiliki

berat 100 bullir yang sama dengan G7, malai terpanjang yaitu  30,74 cm, tetapi memiliki

umur yang dalam yaitu 97,75 hst, gabah berisi yang sedikit yaitu 156,5 bulir, tinggi

tanaman yang tertinggi yaitu 139,66 cm, dan umur terdalam yaitu 98,75 hst. Galur harapan

G10 memiliki daya hasil 6,28 ton/ha, genotipe ini agak tahan terhadap serangan hama

penyakit, rerata intensitas serangannya yaitu mencapai 7,57%, memiliki jumlah gabah

berisi tertinggi yaitu 218,92 bulir, serta gabah hampa terendah yaitu 56,71 bulir. Tinggi



tanaman yang tergolong pendek yaitu 107,38, dan umur tanaman yang genjah yaitu 94,75

hst.

Galur harapan G5 memiliki daya hasil 6,06 ton/ha, genotipe ini merupakan

genotipe yang paling rentan terserang penyakit hawar daun bakteri (HDB)  mencapai 64%.

Tetapi memiliki tinggi tanaman yang tergolong pendek yaitu 111,53 cm dan umur yang

genjah yaitu 92 hst. Galur harapan G2 memiliki daya hasil 5,85 ton/ha, genotipe ini agak

rentan terhadap serangan penyakit hawar daun bakteri (HDB) dengan intensitas serangan

30%, memiliki jumlah gabah total paling sedikit yaitu 189,33 bulir, memiliki tinggi

tanaman yang tinggi 132,37 cm dan berumur paling dalam yaitu 98,75 hst. Galur harapan

G3 memiliki daya hasil 5,76 ton/ha, genotipe ini agak rentan terhadap penyakit hawar daun

bakteri (HDB) dengan intensitas serangan 28%,  memiliki tinggi tanaman yang tinggi

132,37 cm, dan berumur paling dalam yaitu 98,75 hst, tetapi genotipe ini memiliki panjang

malai terpanjang yaitu 30,04 cm.

Karakter Vegetatif Tanaman

Tabel 3. Rerata Hasil Pengamatan Karakter Vegetatif Tanaman

Perlakuan TT UB UP AP ANP
G1 114 c 72 bc 98 a 15,78 0,17 bc
G2 132,37 a 71,5 bc 97,75 a 17,78 0,42 abc
G3 132,37 a 72 bc 98,75 a 17,56 0,50 abc
G4 135,01 a 76 a 97,75 a 16,66 0,08 bc
G5 111,53 c 63,5 d 92 c 16,11 0,17 bc
G6 139,29 a 71,5 bc 97,75 a 14,55 0,17 bc
G7 135,01 a 70 c 98,5 a 14,56 0,92 a
G8 122,34 b 72,5 bc 97,75 a 17,33 0,50 abc
G9 137,74 a 72,25 bc 97,75 a 15,78 0,00 c
G10 107,38 cd 71,5 bc 94,75 b 15,89 0,33 bc
G11 139,66 a 74,5 ab 98,75 a 16,67 0,42 abc
G12 122,43 b 73 abc 97,75 a 17,22 0,67 ab
G13 113,54 c 70,5 c 97,75 a 18 0,17 bc
G14 102,89 d 59 e 92 c 17,11 0,17 bc

Rerata 124,68 70,7 96,93 16,5 0,33
Max 139,66 76 98.75 18 0,92
Min 102,89 59 92 14,55 0

Keterangan : TT = Tinggi Tanaman (cm), UB = Umur Berbunga (hst), UP = Umur Panen (hst),
AP = Anakan Produktif,  ANP = Anakan Non Produktif.

Pada parameter tinggi tanaman G14 menunjukan tinggi tanaman terendah yaitu

102.89 cm, sementata itu G11 memiliki nilai tertinggi yaitu 139.66 cm. Berdasarkan



klasifikasi tinggi tanaman dibagi menjadi 3 katagori yaitu pendek (< 110 cm), sedang (110-

130 cm), dan tinggi ( >130 cm) (Departement Pertanian, 2003).   G14, G10 tergolong

dalam tipe tanaman yang pendek, G5, G13, G1,G8, dan G12 tergolong tipe tinggi tanaman

sedang, sedangkan G3, G2, G7, G4, G9, G6 dan G11 tergolong tipe tinggi tanaman yang

tinggi.  Ciri-ciri tanaman padi unggul yaitu tinggi tanamannya yang pendek, padi yang

bertipe pendek  memiliki sifat yang baik karena menyebabkan tanaman tidak cepat rebah

akibat gangguan faktor lingkungan seperti angin dan hujan (Suparyono dan Styono, 1993).

Pada parameter umur berbunga G14 menunjukan umur berbunga terendah atau

tercepat yaitu 59 hst, dan diikuti oleh G5 G7, G13 G6, G10, G2, G3, G1, G9, G8, G12,

G11, sedangkan G4 menunjukan nilai umur berbunga paling lambat yaitu 76 hst.

Perbedaan waktu umur berbunga pada masing-masing genotipe disebabkan karena dua

faktor, yaitu faktor genetik yang berkaitan dengan pewarisan sifat, dan faktor lingkungan,

yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang dapat mempercepat tanaman berbunga

seperti ketersediaan air dan intensitas penerimaan cahaya matahari (Usman, 2014).

Genotipe yang memilki umur panen tercepat yaitu G14 dan G5 hal ini sebanding dengan

kecepatan genotipe tersebut memasuki fase generatif (pada parameter umur berbunga).

Dan umur panen yang paling lambat dan tidak tampak beda nyata secara berturut-turut

pada G3, G11, G7, G1, G13, G9, G8, G12, G6, G4, dan G2. Menurut Sitohang (2014)

Adanya pebedaan umur panen ini disetiap genotipe ini disebabkan karena faktor genetiik

yang dimiliki berdeda-beda.

Anakan tidak produktif adalah parameter yang sangat menentukan hasil tanaman

padi. Semakin banyak anakan yang tidak produktif, maka semakin sedikit daya hasil yang

diperoleh. Selain itu juga meningkatkan kelembaban lingkungan mikro sehingga sangat

baik untuk perkembangan hama dan penyakit (Thamrin, et al, 2010). Anakan tidak

produktif tertinggi  ditunjukan pada G7 yaitu 0,91 anakan dan berebeda nyata secara

berurutan dengan G12, G3, G8, G11, G2, G10, G5, G6, G13, G14, G1, G4, dan G9

menunjukan anakan tidak produktif terendah yaitu 0 (anakan produktif seluruhnya).



Komponen Hasil Tanaman

Tabel 4. Rerata Hasil Pengamatan Komponen Hasil Tanaman

Keterangan  : PM = Panjang Malai (cm), B100 = Berat 100 Bullir  (gram), KA = Kadar Air (%), JRS =
Jumlah Rumpun Rusak (rumpun), JGB =  Jumlah Gabah Berisi (bulir), JGH =  Jumlah Ganah
Hampa (bulir), %GI = Persentase Gabah Berisi (%)

Berat 100 butir merupakan salah satu komponen hasil yang penting karena berat

100 butir gabah dapat menentukan hasil tanaman padi. Semakin tinggi bobot gabah, maka

semakin tinggi daya hasil padi (Departement Pertanian, 2003). G7 menujukan bobot paling

berat yaitu 3,22 gram. G7 memiliki bobot tertinggi dari pada seluruh genotipe lainnya

karena berkaitan dengan bentuk bulir yang lebih besar daripada genotipe lainnya.

Sedangkan G14 menunjukan bobot terendah yaitu 2,37 gram. Dan G14 memiliki bentuk

gabah yang ramping, sehingga bobot gabahnya rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat

Sumartono (1992) bahwa ukuran suatu biji dapat diukur dari bobot 100 butir biji.

Panjang malai sangat menentukan daya hasil padi, menurut Muliarta dan Santoso

(2017) panjang malai digolongkan menjadi beberapapa katagori yaitu malai pendek (20

cm), sedang (>20 cm sampai 30 cm) dan malai panjang (>30 cm). Malai yang tergolong

panjang yaitu G4, G11 dan G3, sejajar degan parameter tinggi tanaman. Sedangkan seluruh

malai genotipe lainnya tergolong malai ukuran sedang. G14 menunjukan malai dengan

panjang malai terendah yaitu 24,9 dan tidak beda  nyata dengan G1. Semakin panjang

malai maka jumlah daya hasil yang diperoleh akan lebih banyak, dan sangat menentukan

banyak tidaknya jumlah gabah berisi dan jumlah gabah hampa. Malai yang panjang akan

lebih banyak mengasilkan cabang, bunga, dan hasil yang dapat dipanen, tetapi malai yang



terlalu panjang akan menyebabkan fase pemasakan membutuhkan waktu yang terlalu

panjang, sehingga menyebabkan bunga yang terlambat keluar akan menghasilkan bulir

yang yang hampa (Departement Pertanian, 1983).

Pada parameter jumlah gabah berisi dan jumlah gabah hampa G10 memiliki jumlah

gabah berisi yang paling tinggi yaitu 218,92 bulir, dengan persentasi gabah isi tertinggi

yaitu 79,5%, dan beda nyata dengan seluruh genotipe lainnya. Sedangkan G4 menunjukan

Jumlah gabah hampa tertinggi yaitu mencapai 108,96 bulir. Menurut Pratama (2016)

jumlah gabah berisi dan gabah hampa sangat berkaitan dengan panjang malai, malai yang

paling panjang akan memilik gabah total yang lebih banyak daripada gabah yang lebih

pendek. Malai yang lebih panjang juga dapat menyebabkan jumlah gabah hampa

meningkat. Jumlah gabah hampa yang banyak disebabkan karena beda nya waktu

pengisian bulir padi, waktu pengisian bulir yang lama disebabkan  oleh jumlah gabah yang

terlalu banyak pada malai. Hal ini sesuai dengan jumlah gabah hampa dan panjang malai

tertinggi pada genotipe G4 yang memilliki malai terpanjang.

Persentase Serangan Hama Penyakit

Tabel 5. Persentase Serangan Hama Penyakit Tanaman Padi

Perlakuan
% Serangan Hama Penyakit Rerata

(%)UPD HDB PB WS BL B U
G1 13 ab 15 cde 11 abc 15,3 bcd 1 d 0,8 b 2,5 bc 7,48
G2 6,8 bc 30 bc 9,3 bc 17,5 bcd 4,8 d 0,5 b 2 bc 9,38
G3 6,5 bc 28 bcd 6,3 c 21,5 b 12 cd 0 b 1,8 bc 9,35
G4 6,3 bc 42 ab 4,5 c 16,8 bcd 6 cd 2,5 b 1,3 bc 10,96
G5 2,3 c 64 a 19 ab 19,5 bc 8,5 cd 4,3 b 0,5 bc 17,13
G6 8 bc 31 bc 9,3 bc 8,5 bcd 19 bc 3 b 0,8 bc 12,08
G7 6,3 bc 9,3 cde 9,5 bc 34,5 a 8,5 cd 26 a 1,5 bc 9,87
G8 18 a 3 de 6,5 c 3,3 d 3,8 d 3 b 0,5 bc 6,24
G9 5 bc 6,3 cde 8,5 bc 16 bcd 3,8 d 0 b 6,3 a 5,28
G10 16 a 6,8 cde 14 abc 16,5 bcd 0,5 d 0 b 3,8 ab 7,57
G11 7,5 bc 3,8 de 5,3 c 10,3 bcd 27 b 0,5 b 1 bc 7,38
G12 4,5 c 16 cde 6,5 c 5 cd 68 a 6,5 b 0,5 bc 15,88
G13 4,8 bc 2,3 e 10 abc 7 bcd 7,3 cd 1,8 b 0 c 4,85
G14 5,8 bc 3 de 20 a 9 bcd 29 b 3,3 b 0,5 bc 10,28

Rerata 7,91 18,61 9,98 14,91 14,24 3,73 1,64 9,55
Max 18 64 20 34,5 68 26 6,3 17,13
Min 2,3 2,3 4,5 3,3 0,5 0 0 4,85

Keterangan : UPD = Ulat Pelipat Daun, HDB = Hawar Daun Bakteri, PB = Penggerek Batang, WS =
Walang Sangit, BL = Busuk Leher, B = Burung, U = Jamur Utilago, Busuk Leher, B = Burung,
U = Jamur Utilago.



Pada awal pertumbuhan vegetatif, tanaman terindikasi  terserang hama ulat pelipat

daun yang disebabkan oleh ulat Cnaphalorcrosis medinalis. Berdasarkan Tabel 5. Rata-

rata intensitas serangan hama ini mencapai 7,9 %. G8 merupakan genotipe yang paling

rentan terkena hama ini, dan mencapai intensitas serangan tertinggi  yaitu 18%, sedangkan

G5 menunjukan intensitas serangan terendah yaitu mencapai 2,3%. Menurut Rahmadsyah

(2015), teknik pengendalian hama ini yaitu dengan cara manual yaitu mencabut hama ulat

yang ditemukan, pengaturan irigasi dan pupuk yang baik, selain itu juga dilakukan dengan

aplikasi insectisida dengan bioaktif  Fipronil.

Penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) disebabkan oleh Xanthomonas oryzae, mulai

menyerang tanaman pada saat tanaman baru memasuki fase vegetatif, gejala yang

ditimbulkan berupa daun berwarna merah. Serangan penyakit ini merupakan intensitas

serangan tertinggi dari seluruh gejala serangan yang menyerang. G5 menunjukan genotipe

paling peka terhadap penyakit ini, dan mencapai intensitas serangan tertinggi yaitu 64%,

sedangkan G13 menunjukan intensitas serangan terendah yaitu mencapai 2,3%. Menurut

Sudir et al. (2012), Tehnik pengendalian HDB ini dengan mengatur atau mengurangi

irigasi tanamannya, agar suhu tanaman terjaga tidak dalam keadaan terlalu lembab.

Hama Penggerek Batang disebabkan oleh hama ulat Triporya. Menyerang tanaman

padi pada bagian rongga bantang padi menyebabkan malai tanaman mati. G14 menunjukan

genotipe paling rentan terserang hama ini, dan mencapai intensitas serangan tertinggi yaitu

20%, sedangkan G4 menunjukan intensitas serangan terendah yaitu 4,5%. Hama ini dapat

dicegah dengan menggunakan lampu perangkap pada dekat persawahan, untuk menangkap

ngengat putih sumber larva penggerek. Selain itu juga dapat digunakan insectisida

berbahan aktif Fipronil (Baehaki, 2013). Hama Walang sangit (Leptocoiza

acuta)menyebabkan persentasi gabah berisi menjadi sedikit. Rata-rata Intensitas

serangannya mencapai 10,99%. G7 menunjukan genotipe yang paling rentan terserang

hama ini yaitu mencapai 34,5%, sedangkan G8 menunjukan intensitas serangan terendah

yaitu 3,3%.Cara pengendaliannya dengan menggunakan musuh alaminya yaitu jangkrik

atau dengan cara kimiawi dengan penyemprotan insectisida Dharmabas 500EC (Muliarta,

2017).

Jamur Pyricularia oryzae menyebabkan penyakit Busuk Leher menyerang tanaman

padi pada saat tanaman sudah memasuki fase (dough grain), jamur ini menyebabkan

penyakit busuk leher (neck blast). G12 merupakan genotipe yang paling rentan terhadap

serangan penyakt ini, bahkan itensitas serangan mencapai 68%, sedangkan G10

menunjukan intensitas serangan terendah yaitu 0,5%. Penyakit ini dapat dikendalikan



dengan menggunakan fungisida mengandung bio aktif Trisiklazol, yang diaplikasikan dua

kali yaitu ketika padi bunting dan memasuki fase masak susu (Yulianto, 2017). Hama

burung menyerang tanaman yang baru memasuki fase pengisian gabah, kerusakan yang

diakibatkan burung ini cukup tinggi karena populasi burung dikawasan are lahan sangat

banyak. G7 menunjukan genotipe yang paling banyak terserang hama burung ini yaitu

mencapai 26%, sedangkan G3,G9 dan G10 tidak terdapat serangan burung. Tehnik

pencegahannnya dengan cara menutupi padi dengan jaring (Reno. 2017).

Jamur Utilago berasal dari jamur (Ustilaginoidea virens). Berdasarkan Tabel 5.

Intensitas serangannya masih rendah yaitu mencapai 1,63 %. G9 merupakan genotipe yang

paling tinggi terserang penyakit ini yaitu 6,3%. Menurut Anonim (2017) jamur ini

menyerang padi yang masih masak susu. Serangan ini disebabkan penggunaan pupuk N

yang berlebihan dan didukung keadaan lingkungan yang agak lembab.Untuk

mengendalkan penyakit ini, perlu dilakukan pemupukan yang berimbang, Karena

gejalanya muncul pada dekat-dekat umur panen. Pengendaliannya dapat dilakuakan

dengan cara manual yaitu dengan mancabur jamur-jamur yang menempel pada malai

tanaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis hasil serta pembahasan dalam penelitian ini, maka

dapat ditarik kesimpulan yaitu galur-galur harapan yang memiliki hasil tinggi yang dapat

ditanam pada dataran rendah adalah  G1, G2, G3,  G5, G6, G7, G8, G9, G10, dan G11.

SARAN

Mempertimbangkan dari variabel yang diamati, maka galur harapan G10 dapat

disarankan untuk dijadikan sebagai varietas unggul tipe baru (VUTB).
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