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ABSTRACT 
 

Rice (Oryza sativa L.) is a main food source for Indonesian people, consumed by more than 
200 million people.  This research was aimed to test the adaptability, growth and 
production of four local rice varieties on two soil types, i.e. mineral and peat soil.  The rice 
varieties used in this study were two varieties from Riau (Mondam and Batu bara) and two 
varieties from West Sumatera (Benang pulau and Sokan putih).  The result showed that all 
of the varieties were intolerant of peat soil but tolerant of mineral soil.  The morphological 
character of vegetative parts of these variety was almost similar, the only difference was 
found in Batu bara variety, with elongated part at the end of unhulled rice.  Sokan putih 
variety showed the highest vegetative growth on plant height (50,58 cm). 

Key words : Mineral soil, peat soil, Mondam rice, Batu bara rice, Benang pulau rice and 
Sokan putih rice. 

 
ABSTRAK 

 
Padi (Oryza sativa L.) merupakan sumber makanan bagi masyarakat Indonesia yang 
dikonsumsi tidak kurang dari 200 juta jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
kemampuan adaptasi, pertumbuhan dan hasil empat varietas padi lokal pada dua jenis 
tanah, yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Varietas padi yang digunakan pada penelitian 
ini adalah dua varietas dari Riau (Mondam dan Batu bara) dan dua varietas dari Sumatera 
Barat ( Benang pulau dan Sokan putih).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat 
varietas padi lokal tidak toleran terhadap tanah gambut tetapi toleran terhadap tanah 
mineral.  Karakter morfologi organ vegetatif keempat varietas hampir sama, perbedaan 
hanya terdapat pada bentuk gabah yaitu varietas Batu bara memiliki ekor pada ujung 
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gabahnya.  Varietas Sokan putih cenderung menunjukkan pertumbuhan vegetatif tertinggi 
pada tinggi tanaman (50,58 cm). 

Kata kunci : Tanah mineral, tanah gambut,  Varietas Mondam, Batu bara, Benang pulau, 
dan Sokan putih. 

PENDAHULUAN 
 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan sumber pangan bagi masyarakat Indonesia yang 
dikonsumsi tidak kurang dari 200 juta penduduk.  Konsumsi beras rata-rata 133 
kg/kapita/tahun, maka total kebutuhan beras 26,6 juta ton/tahun (Husodo 2007).   

Angka Tetap (ATAP) produksi padi tahun 2010 sebesar 574.864 ton padi Gabah 
Kering Giling (GKG) atau meningkat dibanding produksi padi pada tahun 2005 sebesar 
425.095 ton/ha (BPS 2011). Peningkatan produksi padi tersebut belum mencukupi 
kebutuhan konsumsi beras penduduk Riau sebesar 659.610 ton/ha.  Hal ini menyebabkan 
tingginya ketergantungan pasokan beras dari provinsi lain seperti Sumatera  Barat atau 
Sumatera Utara.  Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah provinsi beserta 
pemerintah Kabupaten se Riau mengeluarkan kebijakan peningkatan produksi beras.  
Kebijkan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program ekstensifikasi maupun 
intensifikasi.   

Total luas kawasan hidrologis gambut di provinsi Riau mencapai 5.719.583 ha, 
dengan pembagian 1.735.716 ha kawasan lindung gambut, dan 4.161.001 ha kawasan 
budidaya gambut (Dinas Perkebunan 2010).  Sejalan dengan pertambahan penduduk dan 
keterbatasan lahan pertanian di daerah Riau menyebabkan pilihan diarahkan pada lahan-
lahan marjinal seperti lahan gambut.  Pemanfaatan gambut untuk pertanian berkembang 
cukup pesat, berbagai tanaman semusim dan tanaman tahunan dapat dibudidayakan seperti 
padi.  Penelitian Widodo et al. (2004), mengujikan lima varietas padi lokal pada tanah 
gambut dengan pemberian dolomit yaitu kultivar Pandak Kuning, padi Surya, padi Padang, 
padi Kuning dan padi Lampung. Dari hasil penelitian, 5 varietas padi tersebut memiliki 
karakter tanaman berdaya hasil tinggi, walaupun kelima kultivar memiliki karakter yang 
berbeda. 

Dari hasil eksplorasi padi di provinsi Riau dan Sumatera Barat, ditemukan 4 
varietas, yaitu varietas padi Mondam dan padi Batubara dari provinsi Riau.  Kelebihan dari 
kedua varietas tersebut adalah, padi yang banyak digemari karena padi ini berumur genjah 
dan rasa beras yang enak. Varietas yang ditemukan dari provinsi Sumatera Barat adalah 
Benang Pulau dan Sokan Putih.   

Keberagaman produksi padi disebabkan oleh berbedanya respon varietas. Varietas 
yang berbeda menghasilkan kemampuan tumbuh dan hasil produksi yang berbeda pula.  
Empat varietas padi yang didapat dari eksplorasi di provinsi Riau dan Sumatera Barat 
belum diketahui potensi ketahanan, pertumbuhan dan produksi hasil masing-masing 
varietas apabila ditumbuhkan di tanah gambut dan mineral.  Untuk itu perlu dilakukan 
pengujian pertumbuhan varietas yang mampu beradaptasi  pada 2 jenis tanah di Riau yaitu, 
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tanah gambut dan tanah mineral dan varietas yang menghasilkan produksi optimal untuk 
memenuhi kebutuhan beras  di provinsi Riau.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan adaptasi, pertumbuhan dan hasil 
produksi dari 4 varietas padi lokal yang terdapat di provinsi Riau dan Sumatera Barat pada 
dua jenis tanah, yaitu tanah mineral dan tanah gambut. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kebun Biologi FMIPA Universitas Riau. Penelitian  ini 
dilaksanakan dari bulan September 2012 sampai dengan Maret 2013. 

 
Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah: soil tester, penggaris, kamera, 
cangkul, parang, sabit, timbangan analitik, polybag dengan ukuran 25 x 40 cm, dan ember 
plastik dengan ukuran tinggi 40 cm dan lebar 22 cm, selang, kayu pagar, alat-alat tulis dan 
tali rafia, karung, kotak plastik. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 
benih padi (Mondam, Batubara, Benang Pulau dan Sokan Putih), tanah mineral, tanah 
gambut pupuk anorganik tunggal (Urea, TSP dan KCl), pestisida nabati dan insektisida. 
 
 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen yang disusun berdasarkan   
Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 2 (dua) faktor dan 3 (tiga) 
ulangan. Dari perlakuan tersebut diperoleh sebanyak 8 kombinasi.  Masing-masing 
perlakuan terdiri dari 3 ulangan sehingga diperoleh 24 unit percobaan.   

Faktor I : Media tanah 
  M1 = Tanah Mineral 
  M2 = Tanah Gambut 

  Faktor II : Varietas Padi 
  V1 = Padi Mondam   V3 = Padi Benang pulau 
  V2 = Padi Batu bara   V4 = Padi Sokan putih 
 
Cara Kerja 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : persiapan media tanam yang 
terdiri dari tanah gambut dan tanah mineral. Bahan tanah gambut diambil dari desa Rimbo 
Panjang Kampar Riau dengan tingkat kematangan gambut adalah saprik.  Bahan tanah 
gambut diambil pada kedalaman 20 cm. Setelah itu tanah diaduk merata sampai keadaan 
homogen. Tanah dibiarkan selama 3 hari.  Kemudian tanah dimasukkan ke dalam polybag. 
Lalu pH tanah diukur menggunakan soil tester. Pengukuran pH dilakukan pada awal dan 
akhir pengamatan. Bahan tanah mineral diambil dari kebun Biologi FMIPA Universitas 
Riau.  Pegambilan  tanah dilakukan dengan cara pengambilan tanah secara komposit.  
Setelah itu tanah dibiarkan selama 3 hari.  Kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Lalu 
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pH tanah diukur menggunakan soil tester. Pengukuran dilakukan pada awal dan akhir 
pengamatan. 

Benih direndam selama 24 jam untuk memisahkan antara gabah hampa dan gabah 
bernas, kemudian dikering anginkan. Setelah direndam, benih padi disemaikan pada 
sebuah wadah (seedbed) yang berisi tanah yang sama dengan tanah yang akan digunakan 
dalam penelitian. Penanaman dilakukan dengan menanam bibit sebanyak 3 bibit/polybag. 
Benih dipindahkan ke dalam polybag pada saat berumur 14 hari.  Penjarangan dilakukan 
setelah tanaman berumur 21 HST, membuang tanaman yang tumbuh kurang baik dengan 
cara memotong pada pangkal bagian tanaman dan meninggalkan satu tanaman yang 
tumbuhnya baik. Pupuk yang digunakan Urea, TSP dan KCl dengan tiap pupuk berdosis 
150, 135 dan 100 kg ha-1( Suastika et al. 1997).  Urea diberikan tiga kali yakni saat tanam, 
berumur 4 MST dan 7 MST masing-masing 1/3 takaran sedangkan TSP dan KCl diberikan 
sekaligus pada saat tanam. 

Penggenangan air dilakukan pada fase awal pertumbuhan, pembentukan anakan, 
pembungaan dan pemasakan.  Pengeringan hanya dilakukan pada fase sebelum pemasakan 
bertujuan menghentikan pembentukan anakan dan fase pemasakan biji untuk 
menyeragamkan dan mempercepat pemasakan biji.  Penyiangan dilakukan dua kali yakni, 
pertama saat tanaman berumur 3 MST dan penyiangan kedua saat berumur 5 MST dengan 
mencabut gulma yang tumbuh (Utama dan Haryoko 2009). Pengendalian hama dilakukan 
dengan cara penyemprotan insektisida, pestisida nabati dan pemindahan ember ke dalam 
rumah kebun.  

Pemanenan dilakukan pada saat padi masak dengan kriteria tanaman sebagai 
berikut: bulir-bulir padi dan daun bendera sudah menguning, daun telah kering, tangkai 
menunduk karena mengandung bulir-bulir padi atau gabah yang bertambah berat, bulir padi 
bila ditekan terasa keras dan berisi. 

Parameter yang diamati dalam kegiatan penelitian ini adalah : Pengamatan 
morfologi, meliputi bentuk tanaman, warna daun dan bentuk gabah.  Pengamatan 
pertumbuhan meliputi : tinggi tanaman (cm) dan jumlah anakan (batang).  
 
Analisis Data   
 Data yang diperoleh dari pengamatan diolah dengan bantuan program computer 
SPSS seri 17,0. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan ANOVA (Analysis of 
Variance) untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter yang diuji.  Letak 
beda nyata antara perlakuan diketahui dengan melakukan uji lanjut menggunakan DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) dengan taraf nyata (α) 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kondisi Tanah 
Hasil pengukuran pH tanah dan pengamatan tingkat kematanagan tanah  pada Tabel 

1. 
 

Tabel 1.  PH tanah gambut dan mineral serta tingkat kematangan tanah    sebelum dan 
setelah penanaman 

Jenis Media PH sebelum 
perlakuan 

PH setelah 
perlakuan 

Tingkat kematangan 
tanah 

Gambut 5,6 4,8 Saprik 
Mineral 6 5,5 Inseptisol 

    
Terjadi penurunan pH tanah baik gambut maupun mineral setelah penelitian (Tabel 

1).  Penurunan nilai pH pada tanah masam (gambut) setelah penggenangan terjadi karena 
dalam kondisi anaerob Fe3+ (ion ferri) digunakan sebagai akseptor elektron dan bahan 
organik sebagai donor elektron.  Reaksi tersebut menyebabkan peningkatan pH pada tanah 
masam. Reaksinya adalah sebagai berikut: 

 
Fe2O3 + ½ CH2O + 4H+ ↔ 2Fe2+ + 5/2 H2O + ½ CO2 

 
Ketersediaan unsur hara makro di dalam tanah gambut sedikit sedangkan hara 

mikro seperti Besi dan Aluminium tinggi.  Hal ini mengakibatkan tanaman kekurangan 
hara dan keracunan. Tanah gambut memiliki kadar Al3+ tinggi sehingga tanaman tidak 
mampu tumbuh.  Akar tanaman diselaputi oleh Al dan akar tanaman tidak dapat menyerap 
hara.  Hara P dalam tanah maupun yang ditambahkan tidak tersedia karena diikat oleh Al.  
Hara K tidak tersedia karena terdesak oleh Al. Selain itu kejenuhan 
Al akan rendah apabila kadar Al tanah tinggi (Anonim 2009).  

Jenis tanah mineral yang digunakan pada penelitian adalah inseptisol yang diambil 
dari kebun FMIPA UNRI.  Inseptisol (inceptum atau permulaan) adalah tanah yang belum 
matang (immature) atau tanah muda karena pembetukannya agak cepat sebagai hasil 
pelapukan bahan induk, perkembangan profilnya lebih lemah dibanding dengan tanah 
matang dan masih banyak menyerupai sifat bahan induknya (Hardjowigeno 1993).  

Tanah saprik merupakan tanah organik yang telah mengalami dekomposisi 
sempurna.  Sifat fisik tanah gambut berpori sehingga mengakibatkan cepatnya pergerakan 
air pada gambut yang belum terdekomposisi dengan sempurna sehingga jumlah air yang 
tersedia bagi tanaman sangat terbatas atau kapasitas menahan air yang rendah.  Tanah 
saprik berwarna kelabu tua hingga hitam dan mempunyai sifat fisik yang mudah ditembus 
oleh akar tanaman.  Tanah ini mempunyai kandungan bahan organik yang sangat tinggi 
pada seluruh lapiasan terutama lapisan atas 0-50 cm.  Tanah ini memiliki nilai KTK yang 
cukup tinggi namun kejenuhan basanya termasuk sangat rendah karena tanah ini bersifat 
asam sehingga kandungan bahan organik pada tanah ini sulit diserap oleh tanah.  
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Kemampuan Adaptasi  
 Empat varietas yang digunakan merupakan varietas padi lokal hasil eksplorasi dari 

Provinsi Riau dan Sumbar.  Varietas lokal asal Provinsi Riau terdiri dari varietas Mondam 
dan Batubara.  Varietas Mondam berasal dari kabupaten Kampar sedangkan varietas 
Batubara berasal dari kabupaten kabupaten Rokan hulu.  Varietas dari Provinsi Sumbar 
terdiri dari varietas Benang pulau dan Sokan putih.  Tekstur tanah asal keempat varietas 
lebih halus dibandingkan tanah tempat dilakukannya penelitian.  Tanah asal keempat 
varietas merupakan tanah yang biasa untuk kegiatan persawahan.  Keempat varietas lokal 
telah lama mengalami adaptasi dengan kondisi budidaya lahan sawah di Provinsi Riau dan 
Sumbar.  Adaptasi dari penampakan morfologi keempat varietas keempat varietas terdapat 
pada Tabel 2 dan Gambar 1. 
 
Tabel 2.  Pengamatan morfologi empat varietas padi pada tanah gambut 

Parameter 
Morfologi yang 

diamati 

Varietas Padi 
Mondam Batu bara Benang pulau Sokan putih 

Gejala Sebelum  
Kematian 

Tanaman 
kerdil, daun 
menguning, 

jumlah anakan 
sedikit, layu 

Tanaman 
kerdil, daun 
menguning, 

jumlah 
anakan 

sedikit, layu 

Tanaman 
kerdil, daun 
menguning, 

jumlah 
anakan 

sedikit, layu 

Tanaman kerdil, 
daun menguning, 

jumlah anakan 
sedikit, layu 

Waktu Mulai 
Terjadi Kematian 

63 HST 61 HST 66 HST 68 HST 

 

      

   
Gambar 1. Perbandingan Empat Varietas Padi pada Media Tanam Gambut dan Mineral 

pada Umur 33 HST. Ket: A: Tanah Gambut, B: Tanah Mineral, 1: Varietas 
Mondam, 2: Varietas Batu bara, 3: Varietas Benang pulau, 4: Varietas Sokan 
putih. 

 

4 3 2 1 

A 

4 3 2 1 

B 
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Dari empat varietas padi lokal yang diujikan pada tanah gambut dan mineral 
menunjukkan bahwa keempat varietas padi lokal tidak dapat berproduksi pada tanah 
gambut, tetapi dapat berproduksi pada tanah mineral.  Gejala kerusakan tanaman pada 
tanah gambut yaitu tumbuhan kerdil, daun menguning, kemudian layu jumlah anakan 
sedikit dan salah satu varietas padi mulai mati pada umur 61 HST.  Gejala tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 1A. Hal ini dikarenakan lahan gambut memiliki pH yang rendah yaitu 
5,6.  Pengaruh pH tanah terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu : menentukan mudah 
tidaknya ion-ion unsur hara diserap oleh tanaman.  Unsur hara akan mudah diserap tanaman 
pada pH 6-7, karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam 
air, derajat pH dalam tanah juga menunjukkan keberadaan unsur-unsur yang bersifat racun 
bagi tanaman. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa gejala kekurangan N yang paling jelas pada tanah 
gambut, terlihat berkurangnya warna hijau dari dedaunan (chlorosis), yang umumnya agak 
terdistribusi merata pada keseluruhan daun. Daun menjadi lebih pucat, menguning.  
Kekurangan N dicirikan oleh kecepatan pertumbuhan yang rendah dan tanaman kerdil 
(Mengel and Kirkby 1979). Daun yang bewarna pucat atau hijau kekuningan menunjukkan 
bahwa tanaman kekurangan N.  Bila  N diberikan  cukup  pada tanaman, kebutuhan akan 
hara lain seperti P dan K meningkat untuk mengimbangi laju pertumbuhan tanaman yang 
cepat (Fairhurst et al. 2007). Unsur hara N yang ada dalam hampir semua tanah tidak 
mencukupi bagi kebutuhan tanaman, karena itu tambahan N harus diberikan untuk 
mempertahankan atau meningkatkan hasil.  Dari semua unsur hara yang diberikan ke tanah, 
sejauh ini pemupukan N paling berpengaruh dalam peningkatan produksi tanaman.  
Rendahnya efisiensi pupuk N pada tanaman ini disebabkan oleh banyaknya N yang hilang 
karena curah hujan tinggi serta penanganan pupuk dan tanaman yang kurang baik (Prasad 
1986). Tanaman menyerap unsur N dalam bentuk NO3-, NH4+, dan NO2-.  Ion yang diserap 
terlebih dahulu tergantung dari keadaan pH tanah. Ion NH4+ lebih cepat diserap pada pH di 
atas 7.  Kondisi larutan tanah yang mempunyai pH di bawah 7, ion yang cepat diserap 
adalah NO3-.  Hal ini disebabkan karena pada pH di atas 7 (basa) terdapat ion OH-, 
sehingga bersaing dengan ion NO3- yang sama-sama memiliki muatan negatif. Pada pH 
rendah dengan larutan tanah bersifat masam  banyak terdapat ion H+ yang akan bersaing 
dengan NH4+ yang samam-sama memiliki muatan positif, sehingga peluang peluang ion 
NO3- lebih besar untuk diserap. 

 
Deskripsi Morfologi 

Morfologi suatu tanaman sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, misalnya 
efektifitas menangkap radiasi surya, suhu mikro tajuk tanaman, ketersediaan air bagi 
tanaman akibat perakarannya yang berbeda dalam penyebarannya.  Pemahaman tentang 
bentuk dan fungsi organ-organ tanaman padi diperlukan antara lain untuk merancang tipe 
tanaman padi ideal. Morfologi tanaman padi akan berkaitan dengan gabah, akar, batang, 
daun, tajuk, bunga, dan malai.  Hubungan antara sifat morfologi dan fisiologi tanaman padi 
dapat mempengaruhi dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman padi.   

Deskripsi tanaman padi lokal  penting sebagai salah  satu bahan pelepasan  varietas 
dan penting  juga artinya sebagai  pedoman  dalam pemanfaatan sumberdaya  genetik  
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tanaman sehingga memperpanjang  daftar  sumberdaya  genetik propinsi Riau dan 
Sumatera Barat. Pendeskripsian ini dilakukan sebagai  usaha  pelestarian  sumberdaya  
genetik pertanian  dan  untuk mencegah  kepunahan  dan hilangnya  sumberdaya  genetik  / 
plasma  nutfah.  

Dalam penelitian ini karakter morfologi yang diamati adalah bentuk tanaman, warna 
batang, warna daun telinga, warna daun, warna gabah, dan bentuk gabah. Morfologi 
keempat varietas tanaman terdapat pada Tabel 3.  Deskripsi morfologi ini dilakukan pada 
akhir fase vegetatif yaitu pada saat berumur 49 HST.  
 
 Tabel 3. Hasil pengamatan morfologi empat varietas padi lokal provinsi  Riau dan  

Sumbar 
No. Varietas Padi Deskripsi Morfologi 

Bentuk 
tanaman 

Warna daun Bentuk gabah 

1. Mondam Agak tegak Hijau Sedang 
2. Batu bara Agak tegak Hijau Sedang 
3. Benang pulau Agak tegak Hijau Sedang 
4. Sokan putih Agak tegak Hijau Sedang 

 
Keempat varietas memiliki bentuk tanaman agak tegak (Tabel 3).  Dilihat dari 

penampakan tegakan rumpun tanaman yang didasarkan atas besar sudut yang dibentuk 
antara batang-batang anakan dengan garis imaginer yang berada di tengah- tengah rumpun 
dan tegak lurus dengan bidang permukaan tanah yang dibentuk > 30° dan < 45°.  Hal ini 
terlihat pada Gambar 2. 

Warna daun keempat varietas yaitu hijau, terlihat pada Gambar 3.  Warna daun 
adalah suatu indikator yang berguna bagi kebutuhan pupuk N tanaman padi yang berkaitan 
erat  dengan tingkat fotosintesis daun dan produksi tanaman.  Pada penelitian ini 
pengukuran warna daun dilakukan dengan cara membandingkan daun antar varietas dan 
media tanam. 

Keempat varietas padi lokal ini berdasarkan pengukuran gabah digolongkan 
kedalam bentuk sedang, yaitu pada Gambar 4, karena rasio panjang/lebar 3.  Menurut Adair 
et al.(1966)  dalam Grist  (1986),  bentuk  bulir  terdiri  atas  3 macam berdasarkan  rasio 
panjang/lebar bulir, yaitu membulat,  sedang, dan  ramping.  Dari keempat varietas padi 
lokal diketahui bahwa varietas padi Batu bara merupakan kultivar Javanica karena memiliki 
ekor pada ujung bulirnya, sedangkan varietas Mondam, Benang pulau dan Sokan putih 
termasuk ke dalam kultivar Indica karena tidak memiliki ekor di ujung ekornya.  
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Gambar 2. Bentuk Tanaman Empat Varietas Padi (a) Mondam, (b) Batu bara, (c)Benang 

pulau, (d)  Sokan putih 
 
  

     
Gambar 3. Warna Daun Empat Varietas Padi (a) Mondam, (b) Batu bara, (c)  Benang 

pulau, (d)  Sokan putih 
  

     
 Gambar 4.  Bentuk Gabah Empat Varietas Padi (a) Mondam, (b) Benang pulau, (c) 

Sokan putih, (d) Batu bara  
 

b a
 

d c 

d c b 

d c b a 

a 
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Pengamatan Pertumbuhan 
Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh nyata pada perlakuan interaksi media tanam dan varietas padi pada semua 
parameter pertumbuhan yaitu tinggi tanaman dan jumlah anakan  Media tanam memberikan 
pengaruh nyata pada tinggi tanaman dan jumlah anakan.  Pengamatan ini dilakukan pada 
akhir fase vegetatif yaitu ketika padi berumur 49 HST.  Hasil rata-rata parameter 
pertumbuhan tanaman padi terdapat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman (cm) dan jumlah anakan (batang dengan pemberian 

perlakuan media tanam dan varietas pada tanaman padi sawah 
 

Parameter 
yang diamati 

Media 
tanam 

Varietas Padi Rerata 
Media tanam Mondam 

(V1) 
Batu 
bara 
(V2) 

Benang 
pulau 
(V3) 

Sokan 
putih 
(V4) 

Tinggi 
tanaman (cm) 

Gambut 29,33 27,00 29,83 32,00 29,54a 
Mineral 56,67 60,67 55,67 69,17 60,54b 

  43A  43,83A  42,75A  50,58B   
Jumlah 
anakan 

(batang) 

Gambut 1,67 1,33 1,67 2,00 1,67a  
Mineral 35,33 28,67 35,67 31,00 32,67b  

  18,50A  15,00A  18,67A  16,50A   
Angka-angka yang tidak diikuti oleh huruf kecil pada kolom yang sama dan huruf besar pada baris yang sama 
adalah berbeda nyata menurut DMRT pada taraf  5%. 
 

Menurut Hakim  et al. (1986) pada tanah asam dijumpai beberapa masalah yaitu 
unsur P kurang tersedia, kekurangan unsur N, K, Mg, Ca dan unsur hara kurang tersedia 
sebaliknya unsur Fe, Mn dan Al tinggi dan dapat meracun bagi tanaman.  Tingginya kadar 
Al dapat mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman, yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  Semakin tinggi alumunium 
maka semakin sulit bagi akar untuk menyerap unsur hara karena alumunium dan hidrogen 
akan berikatan kuat dengan koloid tanah sehingga sulit digantikan dengan unsur lain. 
Kelarutan alumunium sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Menurut Delhaize et al. (1993), 
dalam keadaan sangat masam (pH<3,5) banyak alumunium menjadi larut dan dijumpai 
dalam bentuk kation (Al3+) dan hidroksi Al.  Bentuk Al3+ merupakan bentuk aluminium 
yang paling dominan pada pH<4.0, sedangkan bentuk Al(OH)2+ mulai terbentuk pada pH 
antara 4.0 – 5.0 dan pada pH>5.5 pengaruh Al bentuk Al3+ sudah dapat diabaikan.  
Pengaruh Al terhadap pertumbuhan tanaman antara lain menurunkan penyerapan kation 
bivalen oleh akar terutama penyerapan Ca2+ dan Mg2+, menghambat sel pembelahan sel-sel 
meristem akar, serta menurunkan penyerapan SO4

2-, PO4
2-, Cl-.  Kerusakan akibat Al 

terhadap tanaman terlihat jelas pada akar. Akar menjadi tebal, pendek, dan terhambat 
pemanjangannya. 

 Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa perlakuan tanah mineral memberikan rerata tinggi 
tanaman dan jumlah anakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanah 
gambut.  Hal ini disebabkan ketersediaan unsur hara yang berbeda-beda pada kedua jenis 
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tanah yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman padi, dimana tanah mineral 
memiliki kandungan N, P dan K yang lebih tinggi dibandingkan tanah gambut. 

Perlakuan varietas padi berpengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman dan 
diameter batang  terlihat pada Tabel 4.  Sokan putih memiliki tinggi tanaman tertinggi pada 
kedua media dan rerata kedua media dibandingkan tiga varietas lainnya dengan tinggi 32 
cm pada tanah gambut, 69,17 pada tanah mineral dan 50,58 pada rerata kedua media. 
Varietas Benang pulau memiliki tinggi terendah pada tanah mineral yaitu 56,67 cm dan 
rerata kedua media dengan tinggi rata-rata 42,75 cm.  Varietas Batu bara memiliki tinggi 
terendah pada tanah gambut dengan tinggi 27 cm.  Hal ini disebabkan karena gen tinggi 
tanaman pada varietas Sokan putih lebih tinggi dibandingkan varietas lain. Adanya 
perbedaan ini disebabkan oleh sifat genetik dan karakteristik dari masing-masing varietas 
yang ditanam. Perbedaan yang timbul juga disebabkan oleh kemampuan adaptasi dari 
masing-masing varietas berbeda terhadap lingkungannya.  Menurut Surowinoto (1982), 
tinggi tanaman padi merupakan sifat keturunan dari masing-masing varietas.    Penanaman  
yang  rapat,  pemberian  Nitrogen  yang  tinggi,  serta  suhu  yang  tinggi mengakibatkan  
bertambahnya  panjang  ruas  batang  (Direktorat  Jenderal  Pertanian Tanaman Pangan, 
1981).  

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah anakan keempat varietas tidak berbeda nyata.  
Varietas Sokan putih memiliki jumlah anakan terbanyak pada tanah gambut dengan nilai 
rata-rata jumlah anakan 2 batang.  Varietas Benang pulau memiliki jumlah anakan 
terbanyak pada tanah mineral dan rerata kedua media dengan nilai rata-rata jumlah anakan 
masing-masing yaitu 35,67 batang dan 18,67 batang.  Jumlah anakan varietas Batu bara 
merupakan jumlah anakan paling sedikit diantara varietas lainnya.  Pada tanah gambut, 
jumlah anakan rata-rata varietas Batu bara yaitu 1,33 batang, pada tanah mineral jumlah 
anakan rata- rata varietas Batu bara yaitu 28,67 batang dan pada rerata kedua media jumlah 
anakan rata-rata varietas Batu bara yaitu 15 batang.  Anakan keempat varietas digolongkan 
menjadi varietas yang memiliki jumlah anakan banyak.  Menurut Tabulasi Data Primer 
(2007), jumlah anakan tergolong sedikit apabila memiliki jumlah anakan < 17 batang, 
sedang apabila jumlah anakan berkisar 17 sampai 24 batang, banyak apabila jumlah anakan 
> 24 batang.  Ismunadji (1989), menyatakan jumlah anakan maksimum ditentukan oleh 
jarak tanaman, radiasi matahari dan kesuburan tanah.  Jumlah anakan akan maksimal 
apabila tanaman memiliki sifat genetik yang baik dengan keadaan lingkungan yang 
menguntungkan / sesuai dengan pertumbuhan tanaman (Gardener 1991). Terjadinya 
perbedaan jumlah anakan yang dihasilkan masing-masing kultivar/ varietas disebabkan 
oleh kemampuan setiap kultivar dalam menghasilkan anakan yang berbeda-beda 
(Manurung dan Ismunadji 1988; Munandar et al. 1996).  Arraudeu (1992) juga  
menyatakan bahwa kemampuan masing-masing varietas yang berbeda akan berbeda pula 
dalam menghasilkan anakan tergantung dari genotif yang dimiliki masing-masing varietas. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Empat Varietas Padi Lokal provinsi Riau dan Sumbar (Mondam, Batu bara, Benang 
pulau dan Sokan putih) tidak toleran pada tanah gambut dengan tingkat kematangan saprik. 
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Variasi  morfologi vegetatif keempat varietas hampir sama, perbedaan hanya terdapat pada 
bentuk gabah yaitu varietas Batu bara memiliki ekor pada ujung gabahnya. Varietas Sokan 
putih cenderung menunjukkan pertumbuhan vegetatif tertinggi pada tinggi tanaman dan 
diameter batang dibandingkan varietas Mondam, Batu bara dan Benang pulau. Produksi 
Hasil tertinggi terdapat pada varietas Benang pulau yaitu 21,50 g. 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan varietas lokal yang berbeda yang mampu 
beradaptasi pada tanah gambut untuk dimanfaatkan bagi pemulia untuk dikawinsilangkan 
dengan varietas unggul sehingga menghasilkan keturunan yang lebih baik guna memenuhi 
kebutuhan beras di provinsi Riau. 
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