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ABSTR.4CT
'te obiectiva r{'thi.s rasear<'h is to obtain rice varieties which grow'th and protluction in fhvor. 'l'}te experitnent

rt,t cttrrietl o1t in l,udctlts ,\!urung t.illage. Kunrpor Dist:'ict. The resettrch used t.'omplete Randomized Design

)RD) with 3 !r(:utllcnts crnd6replicaliorts. T'he rice t'urielie.s are Batung Gadh (L'l). Invuri 6,lata(I/2) and

nuri l2 (l'3).'l'hen.litrtlter test DNMRT o/'5%, level. Parameter observccl ttre plttnl hcight, lhe nuntber o/
.odtrctive tiller.s, rlte ptnic'les Ltppcdrttnce, age oJ'hancst, the. ntrmher q/ groin per plant, the pert:enlage o/'Jilll
nttin, rice clrt'trci.qht per 1tlot, und 10a() gruin weight. The re,sult of'the rcseat'ch shov'ed lhtrt llt lreotntetlls

gnific1nth,el/ettt',1 oll pctrttmeters. Butung Gadis vuriett'shrtu,s the hest gntvrlh und yicltl (8.99 giplttt)

qtrit,ulant to -J.91 t,ttt. 11u. It is sttggested to the.ftrrmers o/'the I'erclung Nlttlung villQge lrt ust' IJdtuttc (iitdis

rie4,.
'e.v v'ortt.s: rit't'. t'ttrieIie.t. )'ieId

PENDAHT]LUAN
Pscli ((/i.r:,r .stttit'u 1,) nrerupaliau sumber pangan bagi masyarakat Inclonesia yang diktlttsutt-tsi

idak kurang tlari 100 jLrta pendLrduk. Perlanrbahan .iunrlah penduduk tnetrdorotl-g n)eninilkatn)"a

.ebutu|an akan beras. olelr karena itu perlr"r digalakltan usaha peningkatan plodtrksi secara

ptelsit-rkasi darr ekstensifikasi. Produktifitas padi di Riatr yang dihasilkan hanya sebesar 3,56 ton/ha'

ligolongkan r.nasilr rendah dari pacla ploduktif'ltas pacli nasional )iang nretlcapai 4,99 tottlha. Perryebab

enclahnya proclrrksi padi di Riau pacla utrumnya karena petani dllant nrelakukan btrdida.ria hanva

nenallanl satu .jenis varietirs yang telah biasa ntereka lakukan. Petarti di Desa Padang Mtrlttng
(lbupate6'l(anrpar masilr nrenggunalian budiclaya secara konvensiottal clatt biasanl'a lebilr banYak

ltenanAllt padi varietas lokal diharrdingkan variL:tils urrggul. 'l'entuttya tidak mutlah rnengubah

(ebiasaan pelarri ) ang cenderuutg menallarn padi varieias lokal untLrk nrenggattti dengan nlenallalll lladi
ylrietas unggul. l)etani tcrlah mengenal potet.rsi lrasil, Ltttlttr lllasak, ketahatran lerhadap hanta dar-r

penyakit, serla rasa nasi yang sesuai selera tlari varietas lokal tersebr,rt. Schingga dalatn mengadopsi

suat6 varietas urrggul dibutuhkan suatu varietas )'allg sesrtai dengalt kebttttrhatt petarli, blik sisterl

bucliclaya maupgrt rlsa clari varietas tersebut. Menurut llaraltap clart Silitonga (1989). aclopsi varietas

tu11ggul oleh petlni clitentulian oleh potensi hasil, urnttr tnasali, ketahanan terhac'lap ltatla clatr pl'nyakit-

serta rasa nasi.
Varietas pacli lnggul nrelupalian pacli yang karcn:r silat per)bawaallnya (bakat) clirpat

rnemberikan hasil rang tinggi pacla tiap satu satuati luas dau pada satu sattlan wakttt. Varietas padi

gnggul pada ur.)runrur,a nrenriliki berbagai sifat yang berpotertsi ntenghasilkan produk 1'ang tinggi, in!

clikarenakan tncntpunl,ai batang rendah, daun penctek, taltan terhadap ltama/pettyakit. ttmur pattcn * 3

trulap dap cocok trptgk koncjisi lingkungalr tertentu. Penggttnaan varietas r.rnggtrl Inertlpakan sahh sattt

rnetode perbaikan teknis l-ruclidaya yang sangat eral kaitannya dengan penirrgkatan prodrrktivitas padi

lawah. Varietas rrnggul yang sering cligunakan adalah l'arietas unggtrl yarrg berdaya slillg tinggi

(AryLrlis. MuSapruracl ,'l'afzt, [tsrita, Yunita clan Ratna,200ll). Varietas urrggttl rlenrberikan r.nantaat

teknis dau ekglorlis yang banyak bagi perkernbangatt suatu usaha pertanian, dialltaranya ulntlr relatil-

penclek, rgmplll letrih banyak, toleran tehadap hama dan pen3,akit, lebih respon lcrltadap prtptllt.

kemurnial jenis lrcniI unggul lebilr nrenlaurin lrasil yang tinggi. pertttrtlbtlhall talliMilll seragan]"

rendemen beras tipggi. l'ngtrr beras lebih seraganl. sesuai sclera kottstttnetr sL'fta rnelnptrrryli daya

adaptasi yang tirrggi terhadap lingkungan sehingga dapat menrperkecil biaya pengguuaan inpttl

(Solrnartono, Sut-1r".l dan Harcljono,lgS2). infbnlasi tersebrrt urentrnjttkkan bahrva varietas ttnggtrl

terutapra paili saqaS rnellpakan salah satu kunci keberhasilan penittgkatan procluksi padi di lnclonesia.

penelitian ini hertrrjuan nntuk menclapatkan varietas pacli unggul yang n-rentiliki pertumbtthan dan

produksi vang terl-raik dari varietas yang dir,rji di Desa Padang Mutung Kecanratatr KamPar.
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BAHAN DAN METODB
Ilahan varrg digurtakan pada penelitian ini adalalr benih padi varietas Batang Gadis, Inpnri 6

Je1e. Inpari 12. pupuk konrpos. pupuk lJrea. TSP, dan KCl. Alat yang dibutuhkan pada penelitian ini
meliputi traktor kura-kura. cangkul, parar'lg, ani-ani, rneteran, lali rapia, hand sprayer, timbangan
biasa. tirrbangarr analitik dan alat tulis. Penelitian ini dilaksanakall secara eksperimen menggunakan
lLancangan Acak l.cngkap (RAt,) dengan 3 perlakLlan dan 6 ulangan, sehingga diperoleh 1B unit
percohaarr. Sc'tiap unit pcrcobaan terditi dari 35 tananran/plot dan setiap ulangan diarnbil 5 tanarnan
sanrpel. Perlakuan tcrsetrut adalah varietas padi sawah unggul (V) yang terdiri dari: Varietas Bataltg
Liadis (Vl), Variclas lnpari 6 Jete (V2). dan Varietas Inpari l2 (V3). Data yang diperoleh dianalisa
secara statislik dan clilanjutkan deugan uji lanjut DNMR.T 5alo.Lahan sawah diolah dengan mgmbuat
pctakan trerLrkuran 1.75 x 1.25 rri clan .jarak antara petakan 50 crn. Sementara itu benih disemaikan
pada pctakan bcrrrkLrrarr 2 r 2 nt. Setclah bemrnur 2l hari bibit dipindahkan kelahan sarvah dengan
nlenarlanl 3 rurlrpun per lobarrg derrgarr kedalaman 3 citr dan jarak tanarn yang digunakan 25 x 25 crn.
P'eureliharaan lalranlall rnelipirti pengaturan air', perr-\,iangan, peurupukan. pengendalian hatna dan
penl'akit. Panen dilakukarr pacla saat 80olo dari ntasing-ntasing plot tanauran padi telah menunjukkan
kritcria parlen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
l3eberapa rarieta: pacli unuuul 1'ang ditanam di Desa Padang Mutirng Kec. Karnpar mern[erikan
pengaruh n\ata pa(kl senlua paranreter y'ang cliarnati" Ilasil uii lanjut dengan DNMR-f 5o/o dapat ctilihat
pada -Iabcl 

I .

l:td_!,lUgLIq!C!gl_ql9ebe!pe_Y4l'e!q! Padi tJnggul di Desa Padang Mutung Kec. Kampar

l)a rameter Varieias
Batang Gadis Inpari 6 Jete lnpari 12-I'inggi 

Tananran (crrr )

Junr lah anakan prodLrktif (bh)
LImur keluar rnalai 1h)
Unrr"rr panen (h)
.lumlah gabah pcr rurnpun (butir)
Persentase gabah bernas (ori,)

Berat gabah kering giling per plot (g)
_Berat 1000 biii gabah kerinu (*)

106. il :l
16"36 b
61. 00 b

10 t.50 b
152.03 a
85.48 a

tt69.60 a
27.19 a

92.78 b
14.-13 c

67.00 c

t02.r6 b
I 18.99 b
84,69 a

645.30 ab
21.51 a

8l.63 c
1',7.40 a

52.00 a

96.00 a
94.71 b
73.79 b

537.30 b
24.62 b

Angka-angkavarrgdiiktr1i.,I"hhu'..f}ieiilan"itrt
DNMRl' pacla taraf- -S'l,ir

Pada parartteter lirrggi tanar)ran teriadi perbedaan tirrggi nrasing-masing varietas dan ini
disebabkan karctra silat gcrretik 1'alrg dinriliki oleh masing-masing varietas tersebut yang urempunl,ai
sifat kc{urtutan }ang berbeda-beda pada setiap varietas. Ini sesuai dengan pendapat Surowinoto (f lSZ.y
baltwa tingei lartarnart pradi mcrupakan sif-at keturLuran dari masing-nrasing varietasnya. Tinggi
tatlanran padi tlapat clrgolorrgkarr pada tiltggi tarranran sangat rendah. rendah, seclang, tinggi, clan
sangal tinggi. r\ciapLrtt biita-satt kritelia tirrggi tanaman yaitu: sangat renclalr (kurang clari 70 cm),iendah
( 7l * 100 crn). sctkittg (l0l - 130 crn). tinggi(l3l - 160 cm), sangat tinggi (lebih clari I60 cnr). Dari
hasil pengal.niltan dapat diketahui bahr.va varieta^s Batang Ga<lis tergolong tinggi tanaman sedang,
sedatlgkarl vat'ictas lrrpari 6 jete dan lnpari l2 tergolorrg tinggi tanaman renclah.

lJrrtuk paratrleter.itrmlah atrakan produktif nremperlilratkan tralrwa masing-nrasirrg varietas
nrerrriliki potertsi ;rcntbentuk:rl analian yang berbeda. Yarietas yang neniilk) daya idaptasi yang baik
akalr trlctrtbentltk arrakall yallg banyak. seclaugkan varietas yang tidak mampl beiaclaptasi-aka'
lerhaurbat dalattr pe tttbentukan anakarrnya. rnenumt Arraudeau dan Vergara (l9gt) bal-rwa kemanrpuan
ntasitrg-masittg varictas yang berbeda akan berbeda pLrla clalarn nrcnghasilkan apakan tcrgantulgclari
genotip y'ang dirniliki rnasing-masing varietas.

Pada pararttcter ulntlr keluar ntalai terclapat perbeclaan dari masing-masing varietas disebabkal
olelt latnanva fhsc- r'egetatif clari rnasing-tnasing varietas. Pertumbuhan fase vegetatif tapaman berakhir
clengan kelttarttva rlralai yattg disebtrt fase generatiN'. Ilada tahap ini tapamali mulai melgalokasikan
hasit asimilatR5ir. ttr.rttrk wakrl, Nglbrtr \asanrls \ses\r\\kr \lse rsge\u\r{ )\\\E, }b\)\\8, \."rs\\ t:,\rrr-r\a\
tetap terpakai selattta {asc tct'sebut sehingga akarr memperlalnlrat proses penrbentukalr nralai. -larramarr

ilkan tllengeluarkarl rnalai bila telah ntencapai ukurau datr urlur teI1cntu sesuai dengan sifat keturunan
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tanaman tersebut. Jika tanaman berasal dari varietas yang berbeda kemudian clitanam dalam rvaktu
yang sama maka keluar malai pertama pada umur yang berbeda pula. Menurut Maisura (2001) bahrva
meningkatnya pertumbuhan vegetatif akan meningkatkan pefiumbuhan kearah pernbentukan dan
perkembangan malai.. Menurut Arraudeau dan Vergara (I992), perbedaan umur keluar malai
disebabkan faktor genetik tanaman yakni umur tanaman.

Dari parameter umur panen terlihat bahwa varietas Inpari l2 berbeda nyata dan telcepat
dibandingkan dengan varietas Batang Gadis dan varietas Inpari 6 Jete. Perbedaan lama waktu yang
dibutuhkan clari keluar malai sampai rnencapai panen disebalrkan oleh perbedaan larna fase pengisian
biji antar genotip. Pertumbuhan tanaman yang baik, akan mempengaruhi pembentukan nralai yang
baik pula. sehingga akan mempengarulri waktu panen. Pacla pengamatarl umur keluar malai
menunjukkan bahrva varietas Inpari l2 memiliki umur keluar malai tercepat karena lase vegetatif yang
lebih singkat dibandingkan dengan varietas yang lainnya. Sehingga semakin cepat umur keluar malai
suatu varietas maka sernakin cepat umur panenuya. Hal ini sejalan dengan pendapat Maisura (2001)
yang mengatakan bahwa umur keluar malai sangat erat kaitannya dengan umur panen. dimana pada

ilmumnya bila tanaman cepat bermalai maka akan cepat pula lnasa pallellnya. Menunrt Isnrunad.ii, el rrl
(1989) menvatakan bahwa ulnur pal1eil dapat ditentukan oleh f'ase perturnbuhan vegetatif yang baik
dan fase pertumbuhar generatif yang baik juga. sehingga tananran padi yang malainya keluar lebih
cepat akan memiliki umur panen yang lebilt singkat.

Untuk parameter jurnlah gabah per rurnpun menunjukkan bahrva perlakuan varietas Batang
Gadis berheda nyata dan tertinggi dibandingkan varietas lnpari 6 Jete, dan lnpari 12. Hal ini
disebabkan perlumbuhau tanaman yang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari varietas tanaman
inr sendiri. Batang Gadis meniliki pertlrmbuhan yatrg lebih baik seperti batang yang besar dan ukuranr
malai yang lebih panjang dibandingkan varietas lnpari 6 "iete dan lnpari 12, sehingga diperoleh gabah
per rumpun yang lebih banyak. Hal ini selaras dengan pendapat Gardner, et a{ (1991) yang
nrenyatakan bahwa, proses pembentukan bunga dan pembuahan serta pembentukan hiji menrpakan
proses dalarn produksi tanaman budidaya.

Pada parameter persentase gabah bernas terlihat bahwa varietas Batang Cadis berheda nyata
dengan Inpari l2 dan Inpari 6 Jete. Hal ini disebabkan l<arenamasirrg-masing varietas nremiliki faktor
genetik yang berbeda dalam pembentukan bunga pada setiap rnalainya, terbentuknya biji dan terisi
atau tidaknya biji tersebut. Makin banyak bunga yang terbenttrk, nraka penyerbukan darr pembuahart
semakin tranyak pula sehingga pengisian biji juga akan semakin besar.'Ietapi batang yang berbuah
banyak, biasanya tidak dapat menghasilkan asirrilat yang cukup banyak urrtr"rk pengisian semua biii
tersebut (Dar.ianto dan Satifah, 1984). Salah satu yang nrenentukan produksi tanarnan padi adalah
persentase gabah bernas. Persentase gabah berrras ditentukan pada fase generatif. Jumlah buah dalan-r

satu malai tergarltung dari kegiatan tanaman selama fase reproduksi. Kegiatan fotosintesa selama lase
ini mempengaruhijumlah gabah per malai. Bernas atau tidaknya gabah dipengarulri oleh pengisian zat
pati (Departemen Pertanian Badan Pengendali Bimas Jakaria. 1997).

Pada berat gabah kering giling rnemperlihatkan bahwa varietas Batang Caclis nrerniliki berat
gabah tertinggi dan berbeda nyata dengan varietas Inpari 6 jete dan lnpari 1 2. Hal ini disetrabkan dari
pengamatan pada persentase anakau produktif (parameter 2) dan persentase gabalr bernas (parameter
5) rnenunjukkan hasilyangtinggi dan didukurrgjurnlah anakan yang banyak, sehingga diperoleh berat
gabah keringnya juga tinggi. Menurut Anoninr (1983) prodr"rksi padi antara lain ditentukan olelr jumlah
axakan produktif dan persentase gabah bernas. Semakirr tingginya komponen-kornponen hasil tersebut
maka tanaman akan lebih memberikan produksi yang lebih tinggi. Menurut Anaudeau dan Vergara
(1992), faktor paling penting untuk mernperoleh hasil gabah yang tirtggi adalah .iumlah anakan
produktif dan jumlah rnalai yang terbentuk. Sernakin bauyak anakan produktif yang menghasilkan
malai maka akan semakin banyak gabah yang dihasilkan.

Produksi gabah kering giling per plot dapat direkomerrdasikan untuk mendapatkan -jr.rrnlah
produksi per hektarnya. Pada varietas Batang Gadis rnenghasilkan gabah kering giling tertinBBi ),aitu
869,6 g/plot yang setara dengan produksi sebesar 3,97 tonlha.. Varietas lnpari 5 Jete rnenghasilkan
gabah kering giling 645,3 g/plot yang setara dengan 2,91 tonlha. sedangkan varietas lnpari 12

menghasilkarr gabalr kering giling 537,3 g/plot yang setara dengan produksi sebesar 2.45 ton/ha. Hal
ini menuniukkan bahwa varietas Batang Gadis mampu beradaptasi dengan baik. Produksi varietas
lnpari 6 Jete dan varietas Inpari l2 apabila dibandingkan dengan varietas Batang Cadis menurr.irrkkan

lrasilyang rendah. Keduavarietas initidak mampu beradaptasidenga:r baik, hal ini disebabkan kttrang
optimalnt,a pengairan, ini terlihat pada ukuran batang yang kecil, ukuralt malai yang lebih pendek,
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jumlah butiran pacliyang sedikit dan banyak padiyang hampa, terutarra padavarietas Inpari 12.
Untuk pararneter berat 1000 biji gabah kering menunjukkan perlakuan varietas Inpari 6 Jete

memiliki berat 1000 biii gabah kering tertinggi. yang Lrerbeda nyata dengan varietas Inpari 12, namun
tidak berbeda nyata dettgan varietas Batang Cadis. Hal 'ini menunjukkarr bahwa faktor genetik
mempengarulri berat 1000 biii karena berhubungan dengan bentuk dan ukuran biji. Varietas Batang
gadis dan lnpari 6-iete rrremiliki bentuk gabah yang panjang dan besar, sedangkan varietas inpari l2
berbentuk paniang dan ranrping. Hal ini didukung oleh pendapat Mugnisjah dan Setiawan (1990),
yang menyatakart bahwa rata-rata bobot biji cenderung nrenjadi ciri yang tetap dari setiap spesies yaitu
bentuk dan ukr"rran biii.

Berat bif i crat kaitannya dengan besarnya hasil. Mutu biji terfinggi diperoleh pada saat masak
fisiologis. Mula-mula berat kering naik perlahan, makin cepat dan mencapai maksinrum pacla saat
tnasak fisiologis. Sctelah nrasak fisiologis, translokasi zat makanarl yang akan disirnpan dalarn biji
ciihentikan, ticlak terjadi lagi proses pertunrbuhan dalam biii, sehingga biji tidak bertambah besar atau
biji telah mettcapai ukuran nraksimum. f inggi ren<.lahnya berat biji tergantung dari banyak atau
tidaknya bahan kerittg )'ang terkandung dalam biji. Bahan kering dalam biji cliperolelr clari hasil
fbtosintesis yarrg terdapat pada bagian tananran pada saat pertumhuhan berlansung, yang selaltjutnya
dapat digunakan urrtuk perrgisian biji (Kamil, l986).

KESIMP{JLAN
Dari hasil penelitian r,'an-l telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

I . varietas bcrperruaruh nvata terhadap selnua parameter yang diamati.
2. Varietas Batatts Gadis ntemperlihatkan perturnbuhan clar produksi yang terbaik dengan produksi

gabah keline giling 869.6 gram/plot. setara dengan 3.97 ton/ha.
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