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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan komponen daya hasil antara galur-galur 

harapan padi (Oryza sativa L) fungsional dengan varietas Aek Sibundong dan Impari 5 Merawu pada Musim 

Kemarau 2013. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK), 16 perlakuan dan di ulang 3 kali dengan 14 galur harapan dan 2 varietas pembanding 

(Aek Sibundong dan Impari 5 Merawu). Perbandingan antara antara 14 galur harapan padi fungsional dan 2 

varietas pembanding terhadap parameter komponen pertumbuhan G15 (Impari 5 Merawu) dan G16 (Aek 

Sibundong) terdapat pada umur berbunga (G2, G5, G6, G10 dan G11) lebih pendek/genjah dan untk tinggi 

tanaman (G1, G2, G4, G7, G10, G11 dan G13) selain itu untuk parameter yang lainnya sama sedangkan 

Perbandingan antara antara 14 galur harapan padi fungsional dan 2 varietas pembanding terhadap parameter 

komponen hasil G15 (Impari 5 Merawu) dan G16 (Aek Sibundong) selain G4 dan G9 berbeda dengan 

menunjukkan nilai yang lebih rendah, sehingga didapatkan Galur G1, G3, G4, G8, G13 dan G14 memiliki 

hasil sama dengan G15 (IPARI 5 MERAWU) dan G16 (Aek Sibundong) berkisar antara 7,51-8,35 ton per 

hektar. 

Kata kunci : Galur Harapan (Padi) Fungsional, Impari 5 Merawu dan Padi Aek Sibundong. 

 

ABSTRACT 

This research aims to know the comparison of results between the power component strains the 

expectations of rice (Oryza sativa l.) varieties with functional Aek Sibundong and Impari 5 Merawu on 

Summer 2013. The experimental design used in this study was a randomized Design Group (RAK), 16 the 

treatment and in the repeated 3 times with 14 strains of hope and 2 varieties comparison (Aek Sibundong 

and Impari 5 Merawu). A comparison of the parameters of the components of growth between 14 strains of 

rice functional expectations and 2 varieties comparison i.e. G15 (Impari 5 Merawu) and G16 (Aek 

Sibundong) that, with a more short is the G2, G5, G6, G10 and G11, and shorter high is the G1, G2, G4, G7, 

G10, G11 and the G13. Comparison of the results of the growth parameters between the 14 strains of rice 

functional expectations and 2 varieties comparison i.e. G15 (Impari 5 Merawu) and G16 (Aek Sibundong) 

that had the same result was G4 and G9, and number of grain less vacuum is G8, so it brings the Genotype 

has a high yield of rice functional is the G1, G4, G13, G14 same with Varieties G15 (IPARI 5 MERAWU) 

and varieties of G16 (Aek Sibundong) with heavy tertingggi 8.35 tonnes/hectares. 

Keywords: wishes genotive fungcional rise, Impari 5 Merawu and Aek Sibundong . 
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PENDAHULUAN 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman 

pangan yang mempunyai arti ekonomis sangat 

penting, yaitu sebagai makanan pokok hampir 

seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kebutuhan 

beras terjadi seiring pertumbuhan penduduk yang 

cukup pesat. Meningkatnya kebutuhan beras di 

Indonesia harus diimbangi dengan produksi padi 

yang tinggi pula. Oleh karena itu program 

pemerintah dalam usaha swasembada pangan lebih 

menekankan pada peningkatan hasil padi, baik secara  

intensif maupun perluasan areal pertanaman. 

Intensifikasi yang didukung oleh teknologi prapanen, 

inovasi sosial, dan kebijaksanaan pemerintah telah 

mampu meningkatkan produksi pangan nasional, 

hingga mampu berswasembada pangan pada tahun 

1984 (Rida dkk, 2011).   

Sebagai bahan makanan pokok sebagaian besar 

rakyat Indonesia, beras menyumbang 63% terhadap 

total kecukupan energi, 38% terhadap total 

kecukupan protein, dan 21,5% terhadap total 

kecukupan zat besi (Indrasari dkk, 1997). Selain itu, 

beras juga berfungsi sebagai pangan fungsional 

karena mengandung satu atau lebih komponen 

pembentuk yang mempunyai fungsi fisiologis 

tertentu dan bermanfaat bagi kesehatan (Widjayanti, 

2004). Dilihat dari fungsinya, beras tidak hanya 

berperan sebagai sumber energi dan zat gizi, tapi 

juga mengandung komponen aktif dengan fungsi 

fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Sehingga 

peningkatan kesehatan dan nutrisi atau gizi 

masyarakat perlu diupayakan melalui pembentukan 

varietas unggul baru padi fungsional selain sebagai 

pemenuhan bahan pangan. 

Upaya perbaikan genetik tanaman padi terus 

dilakukan untuk menunjang program swasembada 

beras di Indonesia. Sasaran perbaikan varietas padi 

ditujukan untuk terus menerus menghasilkan 

varietas-varietas baru yang mampu berperan dalam 

memantapkan program swasembada beras. Varietas 

tersebut mempunyai sifat-sifat penting yang sesuai 

untuk masing-masing pengembangan pada produksi 

padi. Penyediaan varietas-varietas baru untuk dapat 

memenuhi keinginan dicirikan dengan sifat potensi 

hasil tinggi dan berumur genjah merupakan fokus 

utama dari usaha perbaikan varietas padi. Beras 

varietas tertentu atau yang telah diproses melalui 

pengolahan khusus, selain sebagai pangan pokok 

juga dapat berperan sebagai pangan fungsional. Padi 

fungsional adalah pangan yang secara alami atau 

sudah melalui proses tertentu mengandung satu atau 

lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah 

dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis yang 

bermanfaat bagi kesehatan (Wijayanti, 2004). 

Dengan demikian, inovasi yang dapat dilakukan oleh 

para pemulia tanaman adalah merakit suatu varietas 

baru padi fungsional yang secara genetik memiliki 

kandungan gizi dan vitamin untuk kesehatan 

masyarakat. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan tanaman yang memiliki keunggulan 

pada kondisi lingkungan yang luas adalah dengan 

melakukan uji multilokasi. Uji multilokasi umumnya 

digunakan untuk mengevaluasi tanaman pada suatu 

hamparan yang luas yang merupakan target untuk 

lingkungan pertumbuhan tanaman (Berger dkk, 

2007). Selanjutnya Soewito (2003) menambahkan uji 

multi lokasi bertujuan untuk mengetahui daya hasil 

dan daya adaptasi dari genotipe-genotipe di berbagai 

lokasi yang berbeda.  

Uji multilokasi yang dilakukan terdapat pada 16 

wilayah dengan penanaman pada musim hujan dan 

kemarau di Indonesia dengan perincian bahwa 8 

lokasi penanaman pada musim penghujan dan 8 

lokasi penanamannya pada musim kering. Salah satu 

pengujian yang dilakukan di daerah NTB dimana 

pembentukan varietas baru spesifik fungsional 

merupakan tujuan utama suttle breeding. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan menggunakan 16 perlakuan adalah 14 

galur harapan dan 2 varietas pembanding (Aek 

Sibundong dan Impari 5 Merawu) diulang 3 kali. 

sehingga didapatkan 48 unit petak percobaan. 

 

Tabel 1. Perlakuan Genotipe Padi 

 
Pelaksanaan percobaan dilakukan dengan  benih 

direndam menggunakan air dan fungisida Dhinate 

M45 dengan dosis 2 gram/liter, kemudian ditiriskan 

dan diperam maksimal 24 jam. Sebelum dilakukan 

penyemaian terlebih dahulu dibuat petak persemaian 

sesuai dengan jumlah genotipe pengujian dengan luas 

petakan 1 m x 2 m. Sebelum benih ditaburkan pada 

No Genotipe Nama Genotipe Asal 

1 G1 Fe7 UNSOED 

2 G2 Fe27 UNSOED 

3 G3 IR83286-22-1-2-1-1 BB PADI 

4 G4 FF21 BB PADI 

5 G5 PKBC-179-168-88-36 UNRAM 

6 G6 S/PKC-179-168-88-36 UNRAM 

7 G7 B1079C-MR-4-2-1-1-1-Si-3-2-4-2-1 PN-4 BB PADI 

8 G8 B5640H-MR-1-PN-1 BB PADI 

9 G9 BH39D-MR-11-1-1-6 BB PADI 

10 G10 Bio196-D3 BB BIOGEN 

11 G11 Bio197-D5 BB BIOGEN 

12 G12 AGH-BMH IPB 

13 G13 BP945F-17-3-5-B BB PADI 

14 G14 BP9494C-1-1-2-3 BB PADI 

15 G15 Impari 5 Merawu PEMBANDING 

16 G16 Aek Sibondang PEMBANDING 

 



 
 

 
 

petak persemaian terlebih dahulu petak persemaian 

diberikan Furadan dengan dosis 5 gram/meter
2
 dan 

pupuk ponska dengan dosis 200 kg/ha. Petak 

bercobaan dibuat dengan ukuran 3,5m X4 m dengan 

jarak antar blok 50 cm dan antar plot 50 cm, 

selanjutnya penanaman pada umur 21 hss dengan 

jarak tanam 25cm X 25 cm. Pemupupakan dilakukan 

dengan Pepuk NPK (Ponska) dan Urea Pupuk NPK 

diberikan pada umur 7 hst dengan dosis 300 kg/ha, 

selanjutnya pemberian pupuk urea dengan dosisi 100 

kg/ha pada umur 21 hst dan 55 hst. Tahapan terakhir 

adalah Pemanenan tanaman padi yang dilakukan 

setelah masak penuh dengan kriteria 85% sudah 

menguning dari setiap populasi unit perlakuan 

tanaman padi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Komponen Pertumbuhan 

Tabel 2. Hasil analisis uji BNJ (α=5%) parameter pertumbuhan. 

 
Keterangan: J.A.P: Jumlah anakan produktif per rumpun (buah), J.A.N.P:  Jumlah 

Pengujian genotipe padi fungsional pada 

penelitian ini menunjukkan hasil beberapa parameter 

yang diujikan berbeda nyata seperti umur berbung 

(hss), tinggi tanaman (cm), jumlah anakan produktif 

per rumpun (buah), jumlah anakan non poduktif per 

rumpun (buah), jumlah gabah berisi per malai (buah), 

jumlah gabah hampa per malai (buah), berat gabah 

per rumpun (gram), berat gabah kering per ton 

(hasil). Hasil pengujian parameter yang tidak berbeda 

nyata ditunjukkan oleh komponen panjang malai 

(cm), berat 100 butir gabah berisi per rumpun. 

 Menurut Manurung, (1988) dalam Faruk 

(2014) menyatakan bahwa keluarnya bunga pada 

tanaman padi merupan perpindahan tahap 

pertumbuhan tanaman padi dari fase vegetatif ke fase 

generatif. Jika tanaman padi pada satu hamparan 

telah berbunga lebih dari 50% maka pada saat 

tersebut dihitung sebagai umur berbunga dari 
tanaman padi tersebut. 

Menurut IBPGR, (1980) dalam Rida, (2011) 

standar kriteria umur berbunga tanaman padi ; umur 

genjah kurang dari 100 hari, sedang 100-125 hari dan 

lama lebih dari 125 hari. Berdasarkan Tabel 2. 

menunjukkan bahwa umur tanaman padi fungsional 

memiliki kisaran 74 (hss) dan G11  memiliki umur 

berbunga paling cepat 69,00 (hss) sedangkan G8  

memiliki umur berbunga paling lama 78,00 (hss). 

Berdasarkan penggolongan kriteria umur berbunga 

tersebut maka semua perlakuan tergolong rendah 

akan tetapi memiliki hasil yang berbeda nyata di 

setiap perlakuan. Perbandingan umur berbungan 

kontrol G15 (Impri 5 Merawu) dan G16 (Aek 

Sibundong) lebih lama dibandingkan dengan 

genotipe perlakuan G2, G5, G6, G7, G10 dan G11 

dimana rata-rata umur berbungan kontrol 75,00 (hss) 

dan rata-rata paling rendah genotipe perlakuan G11. 

Perbedaan umur berbunga tersebut disebabkan 
karena perbedaan genetisnya (Taslim dkk, 1993). 

 Tinggi tanaman berpengaruh terhadap proses 

pemeliharaan dan hasil tanaman padi. Tinggi 

tanaman juga dapat menjadi salah satu penciri 

varietas atau genotipe yang memiliki sifat unggul. 

Tanaman padi yang berukuran pendek dianggap 

Perlakuan Genotipe Umur Berbunga Tinggi Tanaman J.A.P J.A.N.P 

G1 Fe7 76 b 107,89 cdef 13,78 abc 1,00 b  

G2 Fe27 71 de 100,44 efg 14,89 abc 1,33 b  

G3 IR 83663-20-3-2-2 76 b 125,89 a 13,89 abc 1,00 b  

G4 IR 78581-12-3-2-2 78 a 100,33 efg 14,33 abc 1,00 b  

G5 PKBC-179-168-88-36 72 d 113,77 abcde 16,56 ab 1,66 ab  

G6 S/PKC-179-168-88-36 72 d 113,89 abcde 13,78 abc 1,00 b  

G7 B10970C-MR-4-2-1-1-1-Si-3-2-4-2-1-PN-4 72,66 cd 92,22 fg 12 bc 1,66 ab  

G8 B5640H-MR-1-PN-1 78 a 124,34 ab 11,44 c 3,33 ab  

G9 BH39D-MR-11-1-1-6 74,33 bc 120,78 abc 13,67 abc 1,00 b  

G10 Bio196-D3 70 ef 104,78 defg 15,78 abc 3,00 ab  

G11 Bio196-D5 69 f 89,11 g 11,44 c 7,00 a  

G12 AGH-BMH 75,33 b 99,89 efg 14,89 abc 3,66 ab  

G13 BP9454F-17-3-5-B 76 b 107,11 cdef 15,56 abc 2,33 ab  

G14 BP9494C-1-1-2-3 75 b 108,89 bcde 14,67 abc 1,33 b  

G15 Varietas IPARI 5 MERAWU 75 b 116,66 abcd 14,44 abc 2,33 ab  

G16 Varietas AEK Sibundong 75 b 126,44 a 17,67 a 1,66ab  

Rerata 

 
74,17 109,53 14,31 2,14 

Maksimum 

 
78,00 126,44 17,67 7,00 

Minimum   69,00 89,11 11,44 1,00 

 



 

 
 

sebagai padi yang unggul dalam hal ketahanan 

terhadap pengaruh lingkungan seperti angin dan 

hujan yang sering kali menyebabkan tanaman padi 
rebah (Suparyono dan  Sutyono, 1993) 

 Tinggi tanaman merupakan salah satu 

parameter kuantitatif tanaman padi disamping umur 

berbunga. Lubis dkk, (1995) mengelompokkan tinggi 

tanaman menjadi tiga yaitu; tanaman padi pendek 

dengan tinggi kurang dari 110 cm, tinggi sedang 

berkisar antara 110-125 cm, dan tanaman padi tinggi 

dengan tinggi lebih dari 125 cm. Berdasarkan kriteria 

tersebut yang tergolong tanaman padi fungsional 

unggul dari 16 genotipe yang diujikan adalah G1, 

G2, G4, G7, G10, G11, G12, G13 dan G14 kemudian 

untuk kriteria tinggi sedang G5, G6, G8, G9, dan 

G15. Kriteria tinggi tanaman padi tertinggi terdapat 

pada G3 dan G16 dengan tinggi  126,44 cm dan 

125,89 cm. Sedangkan perbandingan G15 (Impari 5 

Merawu) dan G16 (Aek Sibundong) dengan 

perlakuan genotipelainnya hanya terliha sama tinggi 

pada G3, G8, G9 sedangkan perlakuan yang lainnya 
lebih pendek.  

 Upaya peningkatan hasil produksi selain 

tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah anakan 

produktif dan non produktif per rumpun. Hasil 

anakan produktif menunjukkan bahwa genotipe yang 

memiliki anakan produktif terbanyak adalah G16 

dengan 17,66 rumpun sedangkan terendah 11,44 

rumpun pada G8 dan G11.dimana perbandingan 

jumlah anakan kontrol G15 ( Impari 5 Merawu) dan 

G16 (Aek Sibundong) memiliki rata-rata anakan 

lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan 

Genotipe G8 dan G11. Pengamatan juga dilakukan 

pada parameter jumlah anakan non produktif dimana 

G11 memiliki jumlah anakan non produktif 

terbanyak dengan 7 rumpun anakan non produktif 

sedangkan yang terendah diperoleh dari G1, G3, G4, 

G6, dan G9 denga jumlah non anakan produktif 1  

rumpun dan kesemua perlakuan genotipe tersebut 

menjadi pembeda dalam perbandingan kontrol G15 
(Impari 5 Merawu) dan G16 Aek Sibundong).  

 Jumlah anakan produktif dari 16 genotife 

yang diujikan memiliki nilai rata-rata sebesar 14, 42 

rumpun menunjukkan sedikitnya jumlah anakan 

produktif sedang apabila meninjau pada pembagian 

kriteria jumlah anakan produktif total tanaman padi 

menurut standar IBPGR, (1980) dalam Rida dkk, 

(2011)  yang membagi ke dalam tiga kriteria; sedikit 

dengan jumlah anakan lebih dari 10 anakan, sedang 

dengan jumlah anakan  20 anakan dan banyak 

dengan jumlah anakan lebih dari 20 anakan. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka semua perlakuan 

tergolong kedalan jumlah anakan rendah akan tetapi 

setiap perlakuannya berbeda nyata. Seomartono dkk, 

(1984) menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah 

anakan tanaman padi terjadi lebih kurang 21 hari 

setelah tanam, dimulai dari terbentuknya tunas 

pertama dari buku terbawah sampai mencapai jumlah 

anakan maksimum kemudian terhenti jika terbentuk 

anakan-anakan tersier. 

Parameter Komponen Hasil 

Tabel 3. Hasil analisis uji BNJ (α=5%) parameter hasil. 

 

Perlakuan Genotipe 
Panjang 

Malai (cm) 

Jumlah 

gabah 

bersi/malai 

Jumlah gabah 

hampa/malai 

Berat 100 butir 

gabah/rumpun 

Berat 

gabah/rumpun 

Berat gabah 

kering 

(ton)/ha 

G1 Fe7 23,63 161,41 bc 17,48 abcd 2,41 52,51 abc 7,58 abc 

G2 Fe27 24,31 160,77 bc 17,50 abcd 2,89 51,26 abcd 5,29 e 

G3 IR 83663-20-3-2-2 25,16 161,07 bc 16,72 bcde 2,83 51,26 abcd 7,90 ab 

G4 IR 78581-12-3-2-2 25,63 168,40 ab  19,37 a 3,01 53,55 ab 7,59 abc 

G5 PKBC-179-168-88-36 25,46 159,70 bc 17,18 abcde 2,89 53,75 ab 5,45 de 

G6 S/PKC-179-168-88-36 24,29 155,99 bc 16,64 bcde 2,92 50,72 abcd 5,68 cde 

G7 

B10970C-MR-4-2-1-1-1-Si-

3-2-4-2-1-PN-4 24,79 
156,54 bc 15,49 ef 2,98 50,21 abcd 5,99 bcde 

G8 B5640H-MR-1-PN-1 24,5 161,78 bc 13,36 f 2,67 52,17 abcd 7,48 abcd 

G9 BH39D-MR-11-1-1-6 23,82 163,71 ab 14,78 ef 2,52 52,18 abcd 5,92 bcde 

G10 Bio196-D3 24,08 155,30 bc 16,70 bcde 2,63 49,88 bcd 5,10 e 

G11 Bio196-D5 24,54 149,78 c 16,03 cde 2,49 48,45 d 4,1 e 

G12 AGH-BMH 24,95 156,49 bc 18,69 ab 2,74 49,00 cd 5,90 bcde 

G13 BP9454F-17-3-5-B 23,38 160,64 bc 18,21 abc 3 50,85 abcd 7,51 abcd 

G14 BP9494C-1-1-2-3 23,82 159,48 bc 17,65 abcd  3,01 50,14 abcd 8,3 a 

G15 Varietas IPARI 5 MERAWU 24,71 160,68 bc 16,15 cde 2,89 49,75 bcd 7,63 abc 

G16 Varietas AEK Sibundong 26,88 177,07 a 17,08 abcde 3,2 53,89 a 8,35 a 

 
Rerata 24,63 160,55 16,82 2,82 51,23 6,54 

 
Maksimu 26,88 177,07 19,37 3,20 53,89 8,36 

 
Minimum 23,38 149,78 13,36 2,41 48,46 4,10 

 



 

 
 

Komponen parameter hasil yang menentukan 

besar kecilnya hasil  produksi budidaya tanaman padi 

adalah panjang malai tanaman padi, perbandingan 

jumlah gabah berisi dengan yang hampa, berat dari 

100 butir gabah (gram), berat gabah per rumpun 

(gram). Hasil analisis ragam panjang malai tanaman 

padi menunjukkan bahwa tidak berbada nyata antara 

antara semua perlakuan dimana G16 memiliki 

panjang malai terpanjang yaitu 26,88 cm dan G13 

memiliki panjang malai terpendek dengan panjang 

23,38 cm. Merujuk pada kriteria panjang malai yang 

dikemukakan oleh  IBPGR, (1980) dalam Rida dkk, 

(2011) yang dibagi menjadi empat kriteria; pendek 

dengan panjang malai kurang dari 20 cm, sedang 

dengan panjang malai 20-30 cm, panjang dengan 

panjang malai 31-40 cm dan sangat panjang dengan 

panjang malai lebih dari 40 cm. Berdasarkan 

pembagian kriteria tersebut maka panjang malai 

semua perlakuan tergolong dalam kriteria panjang 

malai sedang. 

 Hasil analisis ragam terhadap parameter 

jumlah gabah berisi dan hampa menunjukkan bahwa 

parameter jumlah gabah berisi per malai terbanyak 

adalah G16 (Aek Sibundong) dengan jumlah 177,09 

per malai sedangkan yang terendah dihasilkan oleh 

G11 dengan jumlah 149,78 gabah per malai,   dimana 

perbandingan antara kesemua perlakuan terlihat 

berbeda pada G16 (Aek Sibundong) dengan G11. 

Kemudian parameter jumlah gabah hampa yang 

menunjukkan hasil terbanyak adalah G4 dengan 

jumlah 19,37 per malai dan hasil gabah hampa paling 

sedikit ditunjukkan oleh G8 dengan jumlah 13,37 per 

malai. Rata-rata perbandingan lebih rendah pada G7, 

G8, dan G9 dengan rata-rata 15.49, 14.78, 13.36 per 

malai dibandingkan dengan kontrol G15 (Impari 5 

Merawu) dan G16 (Aek Sibundong) dengan rata-rata 

16.15 dan 17.08 per malai. 

 Komponen hasil parameter lain yang 

menjadi penunjang hasil produksi tanaman padi 

adalah berat 100 butir gabah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan genotipe dengan berat tertinggi yaitu 

G16 (Aek Sibundong) dengan berat 3,20 gram dan 

hasil berat 100 butir gabah terendah ditunjukkan oleh 

G1 (2,41 gram) akan tetapi tidak berbeda nyata 

dengan genotipe lainnya. Manurung dan Ismunadji 

(1988) menyatakan bahwa bobot 100 butir gabah 

bernas relatif tetap karena tergantung pada ukuran 

lemma dan palea yang ukuran maksimalnya 

terbentuk 5 hari setelah berbunga sesuai genetiknya. 

  Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan 

parameter berat gabah per rumpun berbeda nyata 

dimana G16 (Aek Sibundong) menunjukan hasil 

berat gabah per rumpun tertinggi dengan hasil 53,89 

gram dan hasil berat gabah terendah adalah G11  

dengan hasil 48,46 gram dimana G16 (Aek 

Sibndong) memiliki rata-rata berat gabah per rumpun 

lebih banyak dibandingkan dengan G10, G11, G12, 

dan G15 (Impari 5 Merawu). Kriteria hasil gabah per 

rumpun tanaman padi menurut standar IBPGR 

(1980) termasuk kriteria ringan apabila kurang dari 

25 gram, kriteria sedang 25-50 gram dan termasuk 

criteria tinggi apabila lebih dari 50 gram. Genotipe 

yang termasuk kriteria sedang dalam pengujian 

adalah G10, G11 dan G12 sedangkan genotipe yang 

lainnya termasuk dalam kriteria tinggi. Darwis 

(1979) menyatakan bahwa hasil tanaman padi 

ditentukan oleh komponen hasil antara lain jumlah 

anakan produktif, jumlah gabah berisi per malai, 

berat 100 butir gabah, dan komponen hasil ini 

dipengauhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya 

matahari, curah hujan dan unsur hara dalam tanah.    

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap 

parameter yang diamati serta pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

Kesimpulan 
1. Perbandingan parameter komponen 

pertumbuhan antara 14 galur harapan padi 

fungsional dan 2 varietas pembandingnya 

yaitu G15 (Impari 5 Merawu) dan G16 (Aek 

Sibundong) bahwa yang memiliki umur lebih 

pendek adalah G2, G5, G6, G10 dan G11, 

dan tinggi lebih pendek adalah G1, G2, G4, 

G7, G10, G11 dan G13.   

2. Perbandingan parameter komponen hasil 

antara 14 galur harapan padi fungsional dan 

2 varietas pembandingnya yaitu G15 (Impari 

5 Merawu) dan G16 (Aek Sibundong) bahwa 

yang memilik sama adalah G4 dan G9, dan 

jumlah gabah hampa lebih sedikit adalah G8. 

3. Galur yang memiliki hasil tinggi padi 

fungsional adalah G1, G3, G4, G8, G13, G14 

sama dengan Varietas G15 (IPARI 5 

MERAWU) dan Varietas G16 ( Aek 

Sibundong) dengan berat tertingggi 8,35 ton 

per hektar. 

Saran  
1. Padi fungsional yang memilki potensi hasil 

tinggi seperti G1, G3, G4, G8, G13 dan G14 

dapat direkomendasikan untuk membentuk 

varietas unggul padi fungsional. 
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