PENGEMBANGAN METODE/
VALIDASI/VERIFIKASI METODE
2018
Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi yang
dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH merupakan
visualisasi dari salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH dan
mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yakni Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan.
Pada TA. 2018 Balai Besar melaksanakan kegiatan
pengembangan/validasi/verifikasi dalam rangka memecahkan
permasalahan, kendala maupun harmonisasi perkembangan
teknologi di bidang mutu benih. Kegiatan ini terdiri dari
sepuluh judul Pengembangan dan validasi metode.
1. Verifikasi Pengujian Nematoda Aphelenchoides besseyi
terbawa Benih Padi
Pengujian nematoda terbawa benih padi telah tercantum
dalam ISTA Rules (Chapter 7 no 025). Sebagian besar
laboratorium benih BPSB telah mengenal uji nematoda
terbawa benih tetapi verifikasi pelaksanaan pengujian oleh
suatu
laboratorium
perlu
dilaksanakan
untuk
menentukan kemampuan laboratorium tersebut dalam
melaksanakan pengujian. Akurasi dan presisi tersebut
sangat tergantung kepada kompetensi analis, kelayakan
peralatan dan prosedur yang sesuai. Untuk itu, perlu
dilakukan
verifikasi
metode
untuk
menentukan
reprodusibilitas uji nematoda terbawa benih yang
dilakukan oleh laboratorium benih di Indonesia.
Verifikasi untuk memperoleh reprodusibilitas uji nematoda
terbawa benih di laboratorium benih Indonesia ini
melibatkan beberapa laboratorium BPSB di Indonesia.
Reprodusibilitas yang tinggi menunjukkan kesiapan
laboratorium untuk menerapkan pengujian nematoda
terbawa benih ini. Dari hasil pengembangan dan validasi
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metode tahun 2016, diperoleh hasil bahwa dari 10 peserta,
4 peserta BPSB memperoleh hasil antara 100 % baik
untuk sensitivitas, spesifitas maupun akurasinya sehingga
dapat disimpulkan bahwa laboratorium peserta tersebut
dapat melaksanakan pengujian nematoda terbawa benih
padi.
Sedangkan pada pengembangan dan validasi metode
tahun 2017, dari 13 peserta yang mengikuti verifikasi
pengujian ini diperoleh hasil bahwa 6 laboratorium peserta
dianggap mampu melaksanakan pengujian nematoda
karena hasil sensitivitas, spesifitas maupun akurasinya
antara 75 – 100 %. Dan 6 yang lainnya memperoleh hasil
di bawah 75 % sehingga di anggap kurang mampu dalam
melaksanakan pengujian ini. Kegiatan verifikasi ini
dilanjutkan di tahun 2018 dengan melibatkan 9 BPSB
lainnya yaitu BPSBTPH Prov. Banten, BPSBTPH Prov.
Maluku Utara, BPSBTPH Prov. Sumatera Utara, BPPSB
Prov. Gorontalo, BPSBTPH Prov. Kalimantan Tengah,
BPSBTPH Prov. Kalimantan Selatan, BPSBTPH prov.
Sumatera Barat, UPTD BPSBTP Prov. Sulawesi Tenggara,
dan UPTD BPSBP D.I Yogyakarta.
Tujuan dari pengembangan metode ini adalah untuk
memverifikasi tingkat reprodusibilitas uji nematoda
terbawa benih padi di beberapa laboratorium BPSB di
Indonesia.
Kegiatan pengembangan metode ini dilakukan pada
Januari s.d Desember 2018 di laboratorium Balai Besar
PPMB-TPH dan laboratorium peserta verifikasi. Peserta
verifikasi adalah : (1) BPSBTPH Prov. Banten; (2)BPSBTPH
Prov. Maluku Utara; (3) BPSBTPH Prov. Sumatera Utara;
(4) BPPSB Prov. Gorontalo; (5) BPSBTPH Prov. Kalimantan
Tengah; (6) BPSBTPH Prov. Kalimantan Selatan;
(7) BPSBTPH prov. Sumatera Barat; (8) UPTD BPSBTP
Prov. Sulawesi Tenggara; (9) UPTD BPSBP D.I Yogyakarta.
Bahan uji disiapkan oleh laboratorium nematoda Balai
Besar PPMB-TPH berupa bahan uji positif dan bahan uji
negatif. Bahan uji positif yaitu benih padi yang terinfeksi
nematoda Aphelenchoides besseyi, sedangkan bahan uji
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negatif yaitu benih padi yang tidak terinfeksi nematoda
Aphelenchoides besseyi.
Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan uji
pendahuluan untuk memperoleh benih padi yang akan
digunakan sebagai bahan uji benih positif dan bahan uji
benih negatif. Uji pendahuluan dilakukan terhadap
beberapa varietas benih yang berbeda dengan metode
pengujian sesuai dengan ISTA Rules. Dari hasil uji
pendahuluan diperoleh kriteria untuk bahan uji benih
positif adalah bahan uji yang jumlah terdeteksi minimal
sebanyak 100 nematoda sedangkan kriteria untuk bahan
uji benih negatif adalah bahan uji yang jumlah terdeteksi
antara 0 – 10 nematoda.
Setelah diperoleh bahan uji positif dan bahan uji negatif
kemudian dilakukan pengemasan dan pemberian kode
yang terdiri dari bahan uji positif nematoda dengan kode
A, D, E dan F serta bahan uji negatif nematoda dengan
kode B, C, G dan H. Pengemasan bahan uji tersebut
menggunakan kemasan alumunium foil. Bahan uji yang
telah dikemas digunakan untuk uji homogenitas, dan
verifikasi pengujian antar laboratorium peserta.
Uji homogenitas dilakukan sebelum bahan uji dikirim ke
peserta
verifikasi,
tujuannya
untuk
memastikan
keseragaman bahan uji. Masing – masing kode benih uji,
diuji sebanyak 10 ulangan. Pada tahap ini kegiatan yang
dilakukan adalah menyiapkan masing-masing satu paket
sarana pengujian nematoda terbawa benih untuk
laboratorium peserta. Setiap peserta akan menerima satu
paket sarana pengujian yang terdiri dari 8 (delapan)
kemasan bahan uji dengan kode A s.d H, alat pancing
nematoda, saringan, beaker glass 100 ml, cawan
petri/sirakus, objek glass, cover glass dan petunjuk teknis
pengujian.
Pendampingan pengujian oleh analis Balai Besar PPMBTPH ke laboratorium peserta verifikasi. Kegiatan
pendampingan ini merupakan sosialisasi metode pengujian
nematoda terbawa benih padi pada laboratorium penguji
benih di Indonesia karena banyak laboratorium yang
belum pernah melaksanakan pengujian nematoda terbawa
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benih padi. Pada tahap pendampingan ini dilakukan
penyampaian sarana pengujian dan praktek pengujian
nematoda terbawa benih padi.
Beberapa gambar kegiatan pendampingan verifikasi
pengujian nematoda dapat dilihat pada gambar berikut
(Gambar 1).

Gambar 1. Kegiatan pendampingan verifikasi pengujian nematoda

Data hasil uji diolah secara kualitatif karena kriteria
penentuan hasil uji adalah positif dan negatif (ISTA, 2013).
Tabel 1. Pengolahan statistik secara kualitatif
Nilai benar
Hasil yang didapat Positif
Hasil yang didapat Negatif

Positif
PA
ND

Negatif
PD
NA

Keterangan : PA = positive agreement
ND = negatif deviation
NA = negatif agreement
PD = positive deviation

Kemudian dihitung :
Sensitivity =

ΣPA

x 100

ΣPA+ΣND
Specificity =
Accuracy =

ΣNA
x 100
ΣNA+ΣPD
ΣNA+ΣPA
x 100
ΣPA+ΣNA+ΣPD+ΣND
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a. Sensitivity 100% menunjukkan bahwa laboratorium /
analis selalu dapat mendeteksi nematoda target.
b. Specivity 100% menunjukkan bahwa laboratorium /
analis tidak memberikan hasil positif pada contoh benih
yang tidak terinfeksi nematoda (tidak ada false positif)
c. Accuracy 100% menunjukkan bahwa pathogen target
selalu terdeteksi
Bahan uji yang digunakan untuk kegiatan pengembangan
metode ini adalah bahan uji dengan kode huruf A s.d H,
yang terdiri dari bahan uji benih positif nematoda (kode A,
D, E, dan F) dan bahan uji benih negatif nematoda (kode
B, C, G, dan H).
Setelah dilakukan pengemasan terhadap bahan uji dan
sebelum dikirim ke laboratorium peserta, terlebih dahulu
dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan
untuk memastikan keseragaman bahan uji.
Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 2. Dari data
uji homogenitas di peroleh hasil bahwa sampel yang
digunakan adalah homogen
Tabel 2. Hasil uji homogenitas
Ulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

B
-

C
-

Hasil
D
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Uji
E
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

F
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

G
-

H
-

Tabel 3. Hasil uji peserta verifikasi pengujian nematoda
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Tabel 4. Rekapitulasi hasil uji verifikasi dari tahun 2016 –
2017

Laporan Tahunan Balai Besar PPMB-TPH Tahun 2018

6

Sensitivity 100% menunjukkan bahwa laboratorium atau
analis selalu dapat mendeteksi nematoda target. Dari hasil
uji peserta verifikasi pengujian nematoda di tahun 2018,
dari 9 peserta laboratorium pada Tabel 2 terlihat bahwa
terdapat 3 laboratorium peserta nilai sensitivity 100 %, ini
berarti laboratorium peserta dapat mendeteksi nematoda
target pada bahan uji positif, sedangkan yang nilai
sensitivitynya 75 % terdapat 2 peserta, hal ini berarti
laboratorium peserta mampu mendeteksi nematoda target
pada bahan uji positif tetapi masih perlu ditingkatkan lagi.
Sedangkan peserta yang nilai sensitivitynya 0 – 25 % hal
ini menunjukkan laboratorium peserta belum mampu
melaksanakan pengujian nematoda terbawa benih padi.
Berdasarkan informasi dari analis saat pendampingan,
diketahui bahwa alat yang digunakan (mikroskop) di
laboratorium peserta kondisinya kurang bagus, sehingga
mempengaruhi hasil pengujian serta factor lainnya dapat
juga berasal dari analisnya.
Specivicity 100% menunjukkan bahwa laboratorium/analis
tidak memberikan hasil positif pada contoh benih yang
tidak terinfeksi nematoda (tidak ada false positif). Pada
Tabel 2 terlihat bahwa terdapat 5 laboratorium peserta
yang nilai specivitynya 100%. Meskipun nilai specivitynya
100% belum tentu dapat dikatakan bahwa peserta dapat
melaksanakan pengujian nematoda karena perlu dilihat
juga pada nilai spesitifity dan nilai accuracynya.
Accuracy 100% menunjukkan bahwa pathogen target
selalu terdeteksi. Laboratorium peserta yang dapat selalu
mendeteksi nematod target terdapat 3 peserta, yaitu
BPSBTPH Prov. Kalimantan Selatan, BPSBTPH Prov.
Kalimantan Tengah dan BPSB D.I Yogyakarta, sedangkan
peserta yang lain nilai accuracynya dibawah 80%.
Kegiatan verifikasi pengujian nematoda tahun 2018. juga
melibatkan peserta laboratorium yang ditahun sebelumnya
sudah pernah mengikuti kegiatan verifikasi ini. Hasil yang
diperoleh dari peserta tersebut menunjukkan adanya
peningkatan hasil yang baik. Dari 9 laboratorium peserta
kegiatan verifikasi, terdapat 3 laboratorium yang dapat
melakukan pengujian nematoda terbawa benih dengan
nilai sensitivity, specivicity dan accuracy 100 %. Terdapat 1
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peserta yang tidak mengirimkan hasil uji karena
keterbatasan pada peralatan tetapi tetap dilakukan
pendampingan pengujian oleh personil Balai Besar PPMBTPH. Dari 32 BPSB di Indonesia terdapat: 10 laboratorium
yang mampu melaksanakan pengujian nematoda dengan
nilai SSA (sensitivity, specivicity dan accuracy) 100 %; 6
laboratorium mampu melaksanakan pengujian nematoda
tetapi nilai SSA 75 – 100 %; 7 laboratorium belum mampu
melaksanakan pengujian nematoda karena nilai SSA ˂ 75
%, dan 9 laboratorium lainnya belum mengikuti verifikasi
pengujian karena keterbatasan fasilitasi alat pengujian/
analis.
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa prosedur
pengujian nematoda terbawa benih padi dapat diterapkan
di laboratorium penguji benih BPSB. Sedangkan
permasalahan yang dihadapi yaitu secara teknis
ketersediaan benih yang negatif terinfeksi nematoda sulit
ditemukan.
2. Validasi Metode Identifikasi Cendawan Pyricularia
oryzae Penyebab Penyakit Blast pada Benih Padi
Metode ISTA No. 7-011 merupakan metode blotter test
untuk deteksi cendawan Pyricularia oryzae pada benih
padi. Penggunaan metode ISTA No. 7-011 dalam pengujian
sehari-hari di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH
dianggap kurang aplikatif, karena benih mengalami
perkecambahan sehingga mempersulit proses pengamatan
cendawan
secara
mikroskopis.
Untuk
mengatasi
permasalahan tersebut maka dilakukan validasi metode
guna mendapatkan metode yang valid dan dapat
diterapkan di seluruh Laboratorium Pengujian Benih
(BPSB). Validasi metode ini merupakan kelanjutan dari
kegiatan verifikasi dan pengembangan metode pada tahun
sebelumnya dengan memodifikasi metode ISTA No. 7-011.
Validasi metode dilaksanakan dari bulan Januari hingga
November 2018, bertempat di laboratorium Balai Besar
PPMB-TPH dengan melibatkan 11 laboratorium BPSB.
Prosedur kegiatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai
berikut:
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a. Persiapan benih terinfeksi P. oryzae
Benih diambil dari lapang yang baru dipanen dan
menunjukkan gejala serangan penyakit blast pada
tanaman. Dari hasil uji laboratorium pada beberapa
varietas benih padi yang diambil menunjukkan adanya
infeksi cendawan P. oryzae tingkat ringan dan sedang.
Adanya gerakan pengendalian serangan penyakit blast
di lapang dan pengaruh perlakuan processing pada saat
sertifikasi benih, merupakan beberapa alasan penyebab
kesulitan untuk mendapatkan benih dengan serangan
berat di lapang. Sehingga dengan pertimbangan
tersebut, maka benih yang digunakan sebagai bahan uji
pada kegiatan validasi ini adalah benih varietas
Ciherang yang positif terinfeksi cendawan P. oryzae
dengan tanggal panen 10 Maret 2016 dan 12 Maret
2018 (tingkat infeksi < 10%) serta varietas Inpari 30
yang tidak terinfeksi (sehat).

Gambar 2. Gejala serangan ”Neck Blast” dari lahan
pertanaman padi di Provinsi Lampung

b. Uji Pendahuluan
Observasi metode dilakukan melalui uji pendahuluan di
laboratorium menggunakan prinsip metode blotter test
sesuai metode acuan (ISTA No.7-011) serta metode ISTA
yang dimodifikasi. Benih yang digunakan pada
pengujian ini yaitu benih padi varietas Ciherang dengan
tanggal panen 12 Maret 2018 dari Kabupaten
Tanggamus (Lampung). Tujuan uji pendahuluan adalah
untuk mengetahui metode baru yang paling efektif
mendeteksi cendawan P. oryzae. Observasi ini
dilatarbelakangi karena penerapan metode ISTA No 7-11
selama ini dirasakan kurang aplikatif, dimana perlakuan
inkubasi selama 7 hari tanpa perlakuan deep freeze
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menyebabkan
benih
mengalami
perkecambahan
sehingga mempersulit proses identifikasi cendawan
secara
mikroskopis.
Hasil
uji
pendahuluan
menggunakan beberapa perlakuan terdapat pada
Tabel 5.
Tabel 5. Hasil observasi metode identifikasi cendawan
Pyricularia oryzae

Ket: Perlakuan freeze : inkubasi pada suhu < -1⁰C selama 24 jam;
M0 : Metode acuan (ISTA 7-011)

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan metode
terhadap hasil uji, maka dilakukan pengolahan data
secara statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA).
Hasil analisis data uji pendahuluan berdasarkan uji
anova disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil uji anova data uji pendahuluan

Koefisien keragaman (KK) = 20,4%

Berdasarkan hasil anova, pada kolom Pr > F (Probability)
tercantum
nilai
tidak
signifikan
0,1258
yang
menunjukkan perlakuan tidak berbeda nyata pada taraf
α = 0,05% sehingga dapat disimpulkan tidak ada
perbedaan nyata antara perlakuan metode dengan hasil
identifikasi cendawan P. oryzae. Dengan tidak adanya
perbedaan nyata antara perlakuan metode acuan
dengan metode lainnya, maka ditetapkan metode yang
digunakan untuk pelaksanaan uji reprodusibilitas yaitu
metode yang dianggap paling efektif dan aplikatif untuk
identifikasi cendawan target dengan rerata tertinggi
8,63% dan 10.44%. Metode tersebut adalah blotter test
dengan suhu inkubasi 22±2⁰C di bawah penyinaran
cahaya alami pada intensitas cahaya ± 20 lux - 500 lux.
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c. Uji homogenitas
Uji homogenitas dilakukan sebelum benih dikirim ke
peserta untuk memastikan keseragaman contoh uji.
Proses homogenisasi benih dilakukan secara manual
dengan cara diaduk-aduk hingga tercampur merata.
Homogenisasi
juga
dilakukan
secara
mekanis
menggunakan alat conical devider untuk memastikan
keseragaman contoh benih. Peralatan yang telah
digunakan untuk homogenisasi selanjutnya disemprot
dengan alkohol 70%, kemudian dibersihkan dengan
kertas tissue untuk mencegah kontaminasi silang pada
benih setelah penggunaan berikutnya. Uji homogenitas
melalui pengujian di laboratorium dilakukan oleh
beberapa analis di Balai Besar PPMB-TPH. Data hasil uji
homogenitas dianalisis menggunakan analisis ragam (Uji
ANOVA). Hasil analisis ragam diketahui p value
(0,4487%) > 0,05%, maka hasil uji deteksi P. oryzae
tidak berbeda nyata, hal ini berarti contoh uji yang
digunakan homogen. Data hasil uji homogenitas
kemudian digunakan sebagai nilai acuan (NA) pada
analisis data hasil uji reprodusibilitas.
d. Penyampaian bahan dan sarana pengujian untuk uji
reprodusibilitas
Penyampaian bahan uji berupa benih padi dan larutan
lactophenol blue serta sarana pengujian yang diperlukan
seperti: object glass, cover glass, petri plastik, kertas
saring steril, plastik wrap dan pipet plastik ke 11
laboratorium peserta dilakukan dengan cara pengiriman
melalui jasa ekspedisi (7 laboratorium) dan dibawa
langsung oleh Analis (4 laboratorium). Bahan uji untuk
laboratorium peserta dilengkapi dengan petunjuk teknis
pelaksanaan pengujian. Laboratorium peserta uji
reprodusibilitas terdiri dari 11 Laboratorium BPSB di
daerah antara lain: Provinsi Aceh, Sumatera Utara
(Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu,
Lampung, Banten, Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara
Barat (NTB), Sulawesi Selatan (Sulsel), Gorontalo, dan
Kalimatan Selatan (Kalsel).
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e. Uji Reprodusibilitas
Setelah bahan uji diterima di laboratorium peserta,
kemudian dilakukan tahap awal pengujian yaitu tabur
benih (plating) yang dilakukan satu minggu sebelum
pengamatan/identifikasi
cendawan
target
secara
mikroskopis. Untuk membantu mempermudah proses
pengamatan, maka pada hari ke-7 setelah tabur (7 HST)
dilakukan pendampingan oleh Tim Balai Besar PPMBTPH ke laboratorium peserta dalam teknik identifikasi
secara mikroskopis hingga cara pelaporan hasil
menggunakan form yang diberikan. Pendampingan
pengujian di laboratorium peserta khususnya dilakukan
pada kode contoh A. Hasil pendampingan pengujian di
laboratorium peserta diketahui bahwa metode terpilih
hasil uji pendahuluan dapat diaplikasikan di seluruh
laboratorium peserta yang ditandai dengan munculnya
cendawan target pada benih. Analis di laboratorium
peserta juga telah mampu mengidentifikasi secara
morfologi cendawan target yang merupakan patogen
utama penyebab penyakit blast. Data rekapitulasi hasil
uji reprodusibilitas oleh peserta tersaji pada Tabel 7.
Tabel 7. Data
hasil
uji
reprodusibilitas
identifikasi cendawan P. Oryzae

metode

Ket: Terdapat kesalahan mutlak pada pengujian Kode Lab. 9 (kode
contoh yang dilaporkan hasil ujinya tidak sesuai dengan
contoh kirim)
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Meskipun kegiatan pendampingan telah dilakukan di
semua laboratorium peserta pada saat proses pengujian
dan identifikasi secara mikroskopis, namun terdapat
kesalahan mutlak dari satu laboratorium (kode 09) yang
melaporkan hasil uji dengan kode contoh yang berbeda
dan data hasil uji yang dilaporkan tidak mencerminkan
tingkat infeksi cendawan target pada semua contoh uji
yang diajukan. Sehingga kode laboratorium 09 tidak
disertakan dalam evaluasi hasil. Dokumentasi kegiatan
pendampingan
proses
pengujian
di
beberapa
laboratorium peserta oleh tim Balai Besar PPMB-TPH
dapat dilihat pada Gambar 4 – 6.

Gambar 4. Pendampingan pengujian di Lab. BPSB Banten

Gambar 5. Pendampingan pengujian dan hasil identifikasi P. oryzae
di Lab. BPSB Lampung

Gambar 6. Pendampingan pengujian dan hasil identifikasi P. oryzae
di Lab. BPSB Bengkulu
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f. Pengolahan data
Data hasil uji reprodusibilitas dianalisis secara
kuantitatif menggunakan Uji Z-score dan secara
kualitatif menggunakan uji sensitivitas, spesifisitas, dan
akurasi.
g. Evaluasi hasil
Kegiatan validasi ini menggunakan contoh uji yang
terdiri dari 3 lot benih yang berbeda masing-masing
dengan kode A (varietas Ciherang), B (varietas Ciherang),
dan C (varietas Inpari 30). Sebagai nilai acuan (NA) yang
digunakan untuk analisis data uji reprodusibilitas dari
ketiga sampel tersebut berturut-turut pada sampel A, B
dan C adalah 6,7%, 1,4% dan 0%. Data hasil uji
reprodusibilitas yang diperoleh kemudian dianalisis
secara kuantitatif dan kualitatif dengan hasil seperti
yang disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil analisis data uji reprodusibilitas metode
identifikasi cendawan P. oryzae

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji reprodusibilitas oleh 10
laboratorium menunjukkan bahwa metode baru yang
diusulkan dapat diterapkan di seluruh laboratorium
peserta meskipun persyaratan metode tidak sepenuhnya
dapat
dicapai
di
setiap
laboratorium
peserta,
diantaranya perlakuan suhu inkubasi yang digunakan
cukup beragam dari yang memenuhi kisaran suhu
22±2⁰C hingga suhu yang lebih tinggi dari yang
ditentukan. Begitu pula pada perlakuan suhu dingin
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(freeze)
yang
digunakan
untuk
mencegah
perkecambahan benih juga terdapat variasi. Selain
perbedaan suhu inkubasi yang digunakan karena
dipengaruhi kondisi cuaca di daerah, juga terdapat
teknik yang berbeda dalam proses plating benih yang
dilakukan peserta. Pada salah satu laboratorium yaitu
kode Lab. 2 plating benih tidak sesuai dengan metode
yang dipersyaratkan, dimana petridish yang telah
ditabur benih tidak di wrap sehingga selama proses
inkubasi media kertas filter menjadi kering karena tidak
terjaga kondisi kelembabannya. Beberapa laboratorium
melakukan plating di luar laminair air flow, namun telah
melakukan
sterilisasi
terlebih
dahulu
dengan
menyemprotkan alkohol 70% disekitar meja plating.
Penerapan metode di laboratorium relatif beragam
karena fasilitas yang dimiliki tiap laboratorium berbedabeda, namun seluruh peserta dapat mengidentifikasi
cendawan target pada sampel yang positif (sampel A).
Sementara itu pada sampel B, hanya 4 laboratorium
yang mampu mendeteksi cendawan target. Diduga
sampel B yang digunakan tingkat infeksinya terlalu
rendah
hanya
berkisar
1%,
sehingga
dapat
menimbulkan bias hasil uji peserta, dimana cendawan
target dapat saja tidak muncul. Sedangkan pada sampel
C, terdapat 4 laboratorium yang melakukan kesalahan
identifikasi dari yang persentasenya rendah (0,75%)
hingga tinggi (16,75%), padahal sampel C merupakan
sampel negatif (tidak terinfeksi cendawan Po). Hal ini
menunjukan bahwa 4 laboratorium tersebut belum
mampu
mengidentifikasi
dengan baik
morfologi
cendawan target P. oryzae, sehingga cendawan lain yang
memiliki ciri morfologi berbeda namun diidentifikasi
sebagai P. oryzae.
Hasil uji kuantitatif menggunakan analisis Z-score
diketahui 7 laboratorium menunjukan hasil yang
memuaskan dengan kategori A (2 laboratoium) dan B (5
laboratorium). Hasil uji dengan kategori A diberikan oleh
laboratorium dengan kode 3 dan 8, sedangkan kategori
B diberikan oleh laboratorium dengan kode 1, 4, 5, 6,
dan 7. Dimana ketujuh laboratorium tersebut
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menunjukan
kemampuannya
untuk
mendeteksi
cendawan P. oryzae pada contoh benih yang dinyatakan
positif terinfeksi cendawan target tersebut, dan pada
contoh benih yang negatif laboratorium mampu
membedakan cendawan target dengan cendawan
lainnya sehingga tidak ada kesalahan dalam hasil
identifikasi secara mikroskopis. Sementara itu 1
laboratorium hasilnya meragukan dengan kategori C
(kode lab. 11) dan 2 laboratorium lain hasilnya tidak
memuaskan dengan kategori D (kode lab. 2 dan 10).
Laboratorium dengan hasil kategori C memberikan hasil
uji yang tidak tepat karena tidak dapat mengidentifikasi
cendawan target pada contoh positif dan melakukan
kesalahan identifikasi cendawan lain sebagai cendawan
target pada contoh negatif. Hasil uji laboratorium
dengan kategori D diduga laboratorium telah melakukan
kesalahan cukup tinggi dengan mengidentifikasi
cendawan lain dan dinyatakan sebagai cendawan target
pada contoh negatif.
Selain analisis data kuantitatif, juga dilakukan analisis
data secara kualitatif menggunakan uji sensitivitas,
spesifisitas, dan akurasi dengan hasil seperti pada Tabel
2 di atas. Sesuai Tabel 2 diketahui bahwa hasil uji
laboratorium yang memenuhi nilai sensitifitas > 80 %
adalah sebanyak 4 laboratorium dengan nilai sensitifitas
100% (Kode Lab. 2, 3, 7, dan 10), sedangkan nilai
sensitivitas < 80% sebanyak 6 laboratorium dengan nilai
sensitivitas 50% (Kode Lab. 1, 4, 5, 6, 8 dan 11). Jumlah
hasil uji yang memenuhi nilai spesifisitas 100 %
sebanyak 6 laboratorium (Kode Lab. 1, 3, 4, 5, 6 dan 8)
dan 4 laboratorium dengan nilai spesifisitas 0% (Kode
Lab. 2, 7, 10 dan 11). Tingkat akurasi hasil uji
laboratorium dapat dikategorikan masih sangat rendah
karena hanya 1 laboratorium yang mempunyai nilai
akurasi tinggi 100% (Kode Lab. 3), 8 laboratorium
dengan tingkat akurasi sedang 67% (Kode Lab. 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, dan 10) dan 1 laboratorium dengan akurasi
sangat rendah 33% (Kode Lab 11). Hasil uji kualitatif
dapat diambil kesimpulan nilai sensitivitas dan akurasi
masih dikategorikan rendah, diduga karena contoh uji
yang digunakan tingkat infeksinya terlalu rendah
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sehingga dapat menimbulkan bias pada hasil uji
peserta. Nilai spesifisitas rendah dapat disebabkan
karena kurangnya keterampilan analis laboratorium
dalam mengidentitifikasi cendawan target secara
morfologi.
Evaluasi pada hasil uji laboratorium kode 2 dan 10
meskipun hasil uji secara kuantitatif termasuk dalam
kategori D, secara kualitatif nilai sensitivitas dan
akurasinya lebih tinggi dibandingkan kode Lab 11
dengan kategori C. Hal ini disebabkan karena hasil
pengujian terhadap 3 contoh uji, kedua lab tersebut
mampu memberikan 2 hasil uji yang tepat pada contoh
uji A dan B sehingga nilai sensitivitasnya 100% dan
akurasi hasil ujinya juga lebih tinggi daripada kode lab
11 yang hanya memberikan 1 hasil uji dengan
sensitivitas 50% (contoh uji A). Keakuratan hasil uji
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
peralatan (mikroskop), kompetensi analis dan tingkat
ketelitian analis, sehingga dapat terjadi false positive
atau false negative pada hasil uji. Sebagai contoh false
positive adalah hasil uji Lab. 2, 7, 10, 11 pada contoh uji
kode C dan false negative pada hasil uji Lab. 1, 4, 5, 6, 8
dan 11 pada contoh uji kode B.
Pada saat kegiatan pendampingan diketahui bahwa
mikroskop yang digunakan untuk proses pengamatan di
sebagian laboratorium peserta kondisinya sudah kurang
memadai, diantaranya karena lensa yang buram, lampu
mati sehingga harus digunakan lampu tambahan,
tombol pengatur perbesaran yang sudah aus, dan
beberapa
kerusakan
lainnya.
Dengan
demikian
diperlukan perbaikan/servis alat berupa mikroskop
untuk mendukung kegiatan pengujian cendawan
terbawa benih. Selain itu diperlukan peningkatan
kompetensi analis bagi laboratorium peserta salah
satunya adalah melalui kegiatan pelatihan dalam bidang
pengujian cendawan terbawa benih atau dapat dengan
memperbanyak frekuensi pengujian di laboratorium
menggunakan kontrol positif atau literatur acuan untuk
meningkatkan
kemampuan
analis
dalam
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mengindentifikasi cendawan target maupun cendawan
terbawa benih lainnya.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil validasi antara lain:
a. Hasil analisis data uji reprodusibilitas secara kuantitatif
menggunakan Uji Z-Score terhadap 10 laboratorium
menunjukan bahwa 70% (7 laboratorium) peserta dapat
memberikan hasil uji yang memuaskan dengan
menggunakan metode baru yang diusulkan, sehingga
metode dapat diterima dan diaplikasikan di laboratoium.
b. Hasil analisis data uji reprodusibilitas secara kualitatif
diperoleh hasil uji laboratorium dengan nilai sensitifitas
> 80 % sebanyak 40% (4 laboratorium). Hasil uji dengan
nilai spesifisitas > 80 % sebanyak 60% (6 laboratorium).
Hasil uji dengan nilai akurasi > 80% hanya 1% (1
laboratorium).
c. Nilai sensitifitas, spesifisitas dan akurasi masih
dikategorikan rendah disebabkan karena contoh uji
positif yang digunakan tingkat infeksinya terlalu rendah
sehingga diduga menimbulkan bias pada hasil uji
peserta. Nilai spesifitas rendah dapat disebabkan karena
kurangnya keterampilan analis laboratorium dalam
mengidentitifikasi cendawan target secara morfologi.
d. Keakuratan hasil uji sangat dipengaruhi oleh faktor
peralatan, kompetensi analis dan tingkat ketelitian
analis.
Adapun rekomendasi dari hasil kegiatan validasi ini
meliputi:
a. Metode blotter test dengan perlakuan suhu inkubasi
22±2°C dan penyinaran cahaya alami pada intesitas
cahaya ± 20 - 500 Lux serta perlakuan freeze maksimum
-1°C pada hari ke-2 masa inkubasi 7 hari dapat
diaplikasikan untuk identifikasi cendawan Pyricularia
oryzae pada benih padi.
b. Hasil validasi metode dari data 10 laboratorium peserta
yang dianalisis, diperoleh hasil uji laboratorium dengan
nilai sensitivitas > 80 % sebanyak 4 laboratorium, hasil
uji dengan nilai spesifisitas > 80 % sebanyak 6
laboratorium dan hanya 1 laboratorium yang secara
keseluruhan memberikan hasil uji dengan nilai
sensitivitas, spesifisitas dan akurasi > 80% (100%),
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sehingga diperlukan peningkatan kompetensi bagi analis
laboratorium
peserta
(BPSB)
khususnya
dalam
identifikasi
cendawan
Pyricularia
oryzae
yang
merupakan patogen utama pada komoditas benih padi.
c. Sebagai alat pendukung utama pada pelaksanaan
identifikasi cendawan terbawa benih, maka disarankan
untuk dilakukan servis / pengadaan mikroskop baru
(untuk kerusakan berat) di laboratorium peserta karena
mikroskop yang digunakan sebagian besar peserta
sudah tidak memadai.
Permasalahan yang dihadapi:
a. Kesulitan untuk mendapatkan contoh benih padi dari
lapang dengan tingkat infeksi cendawan Pyricularia
oryzae yang tinggi. Kelangkaan benih dengan infeksi
tinggi diduga karena pengaruh perlakuan processing
pada
saat
sertifikasi
benih,
adanya
kegiatan
pengendalian penyakit blast di lapang dengan fungisida,
serta perlakuan perendaman dengan air garam sebelum
benih disemai.
b. Peserta validasi merupakan laboratorium BPSB yang
sebagian besar belum mempunyai kompetensi dalam
pengujian cendawan terbawa benih, sehingga akurasi
yang rendah dari hasil validasi dapat disebabkan karena
analis laboratorium yang kurang kompeten atau belum
memiliki keterampilan untuk melakukan pengujian
terkait.
3. Validasi Metode Identifikasi Bakteri Xanthomonas
oryzae pv. oryzae Penyebab Penyakit Hawar Daun
Bakteri Pada Benih Padi
Penyakit hawar daun bakteri (HDB) merupakan salah satu
penyakit padi utama yang tersebar di berbagai ekosistem
padi di negara-negara penghasil padi, termasuk di
Indonesia.
Penyakit
ini
disebabkan
oleh
bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo). Patogen ini
dapat mengenfeksi tanaman padi pada semua fase
pertumbuhan tanaman dari mulai pesemaian sampai
menjelang panen. Penyakit ini juga tergolong penyakit
terbawa benih (seed borne). Pengujian kesehatan benih
belum merupakan pengujian rutin yang dilakukan oleh
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BPSB daerah, karena kesehatan benih belum termasuk
dalam standar kelulusan benih dalam sertifikasi. Metode
pengujian di laboratorium yang dilakukan menggunakan
metode tidak langsung atau metode liquid assay dengan
pencucian dan penghancuran benih. Tujuan kegiatan ini
yaitu memverifikasi tingkat reprodusibilitas dan melihat
keberhasilan laboratorium daerah dalam identifikasi
bakteri Xoo pada benih padi. Serta untuk melihat
keefektifan dalam penggunaan material reference dan
bahan media.
Kegiatan pengembangan metode ini dilakukan pada
Januari s.d Desember 2018 di laboratorium Balai Besar
PPMB-TPH. Kegiatan pengembangan metode ini terdiri dari
beberapa tahap yaitu persiapan bahan uji (benih, bahan
dan sarana pengujian); pemilihan laboratorium peserta; uji
homogenitas; uji pendahuluan; pendampingan pengujian;
validasi pengujian oleh laboratorium peserta verifikasi; dan
uji stabilitas.
Data hasil uji diolah secara kualitatif karena kriteria
penentuan hasil uji adalah positif dan negatif (ISTA, 2013).
Data validasi diolah secara kualitatif sesuai dengan norm
NF EN ISO 16140 untuk menentukan kriteria performanya
berdasarkan sensitifitas, spesifisitas dan akurasinya.
Analisa ini terdiri dari membandingkan antara hasil yang
diharapkan (sampel yang sudah diketahui positif atau
negatif, dan telah divalidasi dengan uji homogenitas) dan
hasil uji dari laboratorium peserta.
Tabel 9. Pengolahan statistik secara kualitatif
Hasil yang diharapkan (+)
Hasil yang didapat (+) Positif Agreement +/+ (PA)

Hasil yang diharapkan (-)
Positif Deviation -/+ (PD)

Hasil yang didapat (-) Negative Deviation +/- (ND) Negative Agreement +/- (NA)

Keterangan: PA = positif agreement
ND = negatif deviation
NA = negatif agreement
PD = positif deviation

Kemudian dihitung:
Sensitivity =

ΣPA
ΣPA + ΣND

x 100
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Specificity =

Accuracy =

ΣNA
ΣNA + ΣPD

x 100

ΣNA + ΣPA
ΣPA + ΣNA + ΣPA + ΣNA

x 100

Sensitivitas 100% menunjukkan bahwa laboratorium/
analis selalu dapat mendeteksi nematoda target (tidak ada
false negatif). Spesifisitas 100% menunjukkan bahwa
laboratorium/analis tidak memberikan hasil positif pada
contoh benih yang tidak terinfeksi bakteri (tidak ada false
positif). Accuracy 100% menunjukkan bahwa pathogen
target selalu terdeteksi (tidak ada false negatif atau false
positif).
Pada tahap pengadaan bahan uji diawali dengan
menyiapkan bahan kontrol positif berupa material
reference bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo)
sebagai pembanding koloni bakteri hasil pengujian,
membuat media selektif untuk bakteri Xoo yaitu
Xanthomonas agar (XA). Contoh benih uji disiapkan oleh
laboratorium kesehatan bakteri Balai Besar PPMB-TPH
berupa contoh benih padi dengan serangan lapang Xoo
(positif) dan contoh uji dan contoh uji negatif yaitu benih
padi yang tidak terinfeksi bakteri atau benih padi sehat.
Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan
pengujian kesehatan benih bakteri pada beberapa lot
benih padi untuk memperoleh benih padi yang akan
digunakan untuk contoh benih positif dan contoh benih
negatif. Contoh uji positif yaitu benih padi yang terinfeksi
bakteri Xoo (varietas Ciherang dan IR 64) sedangkan
contoh uji negatif benih padi yang tidak terinfeksi bakteri
Xoo (varietas Mekongga dan Inpari 32). Dilakukan
perlakuan benih pada contoh uji negatif yaitu dengan
pemanasan menggunakan oven suhu 100oC selama 1 jam.
Contoh benih yang digunakan untuk kegiatan ini
sebanyak 4 lot dengan kode huruf dari A sampai D, yang
terdiri dari 2 contoh benih positif bakteri Xoo (Kode B dan
C) dan 2 contoh benih negatif bakteri Xoo (Kode A dan D)
setelah itu dilakukan pengemasan benih padi (contoh
benih positif dan negatif) yang akan digunakan untuk uji
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homogenitas, uji stabilitas dan validasi pengujian antar
laboratorium.
Sarana pengujian yang disiapkan masing-masing satu
paket sarana pengujian bakteri terbawa benih untuk
setiap laboratorium peserta. Tiap paket sarana pengujian
berisi benih padi, hand counter, aquadest steril (250 ml),
petri plastik yang berisi media agar XA, dirglaski/batang
penabur, air steril (1000 ml) @ 250 ml, kontrol (+) bakteri
Xoo, tip ukuran 100 dan 1000 µl (Gambar 7).

Gambar 7. Paket sarana pengujian bakteri

Laboratorium yang dipilih merupakan laboratorium yang
memiliki personel dan fasilitas pengujian yang memadai
berdasarkan surat konfirmasi kesediaan sebagai peserta
kegiatan validasi. Laboratorium peserta kegiatan validasi
adalah yang diikutsertakan yaitu (1) UPTD BPSB-B
Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2) BPSBTPH Provinsi
Kalimantan Selatan, (3) BPSBTPH Provinsi Lampung,
(4) BPSBTPH Provinsi Sulawesi Selatan, (5) UPTD BPPSBP
Provinsi Gorontalo, (6) BPSBTPH Provinsi Kalimantan
Timur, dan (7) BPSBTPH Provinsi Banten.
Uji homogenitas dilakukan sebelum contoh uji dikirim ke
peserta uji banding, tujuannya untuk memastikan
keseragaman contoh uji. Tiap lot benih diuji masingmasing sebanyak 10 ulangan. Adapun lot yang digunakan
sebanyak 4 lot (contoh benih positif dan negatif). Contoh
uji dikatakan homogen bila semua subsampel yang diuji
homogenitasnya positif untuk contoh uji yang terinfeksi
dan negatif untuk contoh uji yang sehat. Pada contoh
benih positif terdeteksi koloni bakteri Xoo minimal 5 pada
pengenceran 10-4 dan untuk contoh benih negatif
terdeteksi koloni bakteri Xoo maksimal 0 pada
pengenceran 10-4. Hasil uji homogenitas seperti pada pada
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Tabel 10. Dari hasil uji homogenitas diperoleh data bahwa
sampel yang digunakan sudah homogen. Empat lot benih
padi ini selanjutnya dikirim ke laboratorium peserta.
Tabel 10. Data pengujian bakteri Xoo pada uji homogenitas
Ulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hasil uji bekteri Xoo pada benih padi
Contoh uji positif
Contoh uji negatif
Ciherang (B)
IR 64 ©
Mekongga (A)
Inpari 32 (D)
10-3
10-4 10-5 10-3
10-4
10-5
10-3 10-4 10-5
10-3
10-4
10-5
59
26
6
26
8
2
3
0
0
0
0
0
48
12
5
70
39
9
0
0
0
0
0
0
81
58
3
26
8
2
0
0
0
0
0
0
130
84
22
35
13
9
0
0
0
0
0
0
36
27
9
35
13
9
3
0
0
4
0
0
112
20
13
355
72
11
0
0
0
0
0
0
48
12
5
26
15
8
9
0
0
24
0
0
46
24
3
74
14
2
0
0
0
1
0
0
60
30
2
72
56
9
0
0
0
0
0
0
41
27
13
70
53
13
12
0
0
4
0
0

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 media agar
yaitu wakimoto (wakimoto agar atau M1) dan Xanthomonas
agar (XA agar atau M2), serta 2 metode yaitu metode liquid
assay sesuai prosedur Instruksi Kerja Pengujian (IKP) yang
selanjutnya disebut metode liquid assay (BM1) kesehatan
bakteri di laboratorium kesehatan bakteri Balai Besar
PPMB-TPH dan liquid assay hasil modifikasi (BM2).
Perbandingan pengujian menggunakan metode liquid
assay sesuai prosedur IKP dan metode liquid assay hasil
modifikasi sebagai berikut:

Keempat
perlakuan
tersebut
kemudian
diolah
menggunakan uji t. Hasil pengujian bakteri yang telah
dilakukan terlihat pada Tabel 11, 12, dan 13 berikut.
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Tabel 11. Hasil pengujian bakteri metode liquid assay
dengan media XA dan wakimoto serta hasil uji t

Tabel 12. Hasil pengujian bakteri metode liquid assay
modifikasi dengan media XA dan wakimoto serta
hasil uji t

Tabel 13. Hasil pengujian bakteri metode liquid assay
modifikasi dan metode liquid assay dengan media
XA dan wakimoto serta hasil uji t
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Sesuai Tabel 12 dan 13 metode yang digunakan yaitu
metode liquid assay hasil modifikasi metode liquid assay
sesuai prosedur IKP dengan media XA dan wakimoto,
menunjukkan dari hasil t Stat < t critical two tail
menunjukkan bahwa media XA dan media wakimoto tidak
berbeda nyata dan metode pengujian. Tabel 14
menunjukkan dari hasil t Stat < t critical two tail
menunjukkan bahwa metode pengujian liquid assay hasil
modifikasi metode liquid assay sesuai prosedur IKP tidak
berbeda nyata.
Dari Tabel 11, 12, dan 13 dapat diperoleh hasil pengujian
yang tidak berbeda nyata antara metode liquid assay hasil
modifikasi metode liquid assay sesuai prosedur IKP dengan
media XA dan wakimoto, sehingga pengujian dapat
dilanjutkan dengan menggunakan metode liquid assay
modifikasi dan media XA.
Penggunaan media berdasarkan hasil uji sebagai berikut:

4a

4b

4c

4d

Gambar 8. (a) isolat kontrol positif, (b) koloni bakteri Xoo pada media
XA, (c) isolat control positif, (d) koloni bakteri pada media wakimoto

Pendampingan pengujian dilakukan oleh analis Balai
Besar PPMB-TPH ke laboratorium peserta validasi.
Kegiatan pendampingan ini merupakan sosialisasi metode
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pengujian bakteri terbawa benih pada laboratorium
penguji benih di Indonesia karena banyak laboratorium
yang belum pernah melaksanakan pengujian bakteri
terbawa benih padi ini. Pada tahap pendampingan ini
dilakukan penyampaian sarana pengujian dan praktek
pengujian (Gambar 9).

Banten

Kalimantan Selatan

Lampung

Sulsel

Gambar 9. Dokumentasi kegiatan pendampingan pengujian di BPSB

Pada tahap pelaksanaan validasi pengujian oleh
laboratorium peserta validasi, setiap laboratorium peserta
menerima satu paket yang dikirim melalui pos. Adapun
paket tersebut berisi contoh benih dan petunjuk
pelaksanaan pengujian. Peserta melakukan pengujian
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengujian yang
diberikan.
Sensitivity 100% menunjukkan bahwa laboratorium atau
analis selalu dapat mendeteksi bakteri Xoo. Pada Tabel 14
terlihat bahwa dari 7 laboratorium terdapat 6 laboratorium
peserta yang tidak dapat mendeteksi contoh benih yang
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tidak terinfeksi bakteri sehingga spesifisitas dan
accuracynya kurang dari 75%, hal ini disebabkan
laboratorium BPSB belum pernah melakukan pengujian
kesehatan
bakteri
sehingga
mempengaruhi
hasil
pengujian.
Tabel 14. Data validasi pengujian
laboratorium peserta

bakteri

Xoo

dari

Uji stabilitas dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan
validasi oleh peserta. Tiap lot benih di uji masing-masing
sebanyak 4 ulangan. Adapun hasil uji stabilitas dapat
dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15. Data pengujian bakteri 4 lot benih padi pada uji
stabilitas

Contoh uji yang digunakan pada pengembangan metode
ini stabil karena data uji stabilitas dibandingkan dengan
data uji homogenitas memberikan hasil yang sama, semua
contoh uji positif memberikan hasil yang positif, dan
contoh uji negatif juga memberikan hasil yang negatif.
Dari kegiatan pengembangan metode ini diperoleh
kesimpulan:
a. Metode liquid assay modifikasi dapat diaplikasikan dan
efektif dalam pengujian deteksi bakteri.
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b. Laboratorim BPSB sudah dapat melaksanakan
pengujian, dari 7 laboratorium terdapat 6 laboratorium
peserta
yang
belum
secara
maksimal
dalam
mengidentifikasi bakteri Xoo.
Rekomendasi kegiatan ini yaitu metode liquid assay
modifikasi dapat digunakan untuk mempercepat pengujian
bakteri
Xoo
terbawa
benih
padi
dan
untuk
memaksimalkan
kemampuan
analis
BPSB
dalam
pengujian identifikasi bakteri Xoo pada benih padi yaitu
salah
satunya
dengan
melakukan
pendampingan
pengujian kesehatan bakteri lebih lanjut sehingga hasil
pengujian sesuai dan akurat.
Permasalahan yang dihadapi antara lain ketersediaan
benih yang negatif terinfeksi bakteri Xoo sulit ditemukan di
lapangan dan peserta validasi merupakan laboratorium
BPSB yang sebagian besar belum mempunyai kompetensi
atau belum pernah melakukan pengujian bakteri terbawa
benih, sehingga akurasi yang rendah dari hasil validasi.
4. Verifikasi Uji Penetapan Kadar Air Menggunakan
Moisture Meter di Beberapa Laboratorium Penguji
Benih Daerah
Penetapan
kadar
air
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan metode oven atau menggunakan moisture
meter. Moisture meter yang digunakan untuk mengukur
kadar air harus dikalibrasi terhadap metode oven yang
merupakan metode langsung (sesuai aturan ISTA) sesuai
yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor: 993/HK.150/C/05/2018.
Sebagian besar laboratorium penguji benih daerah dalam
pengujian rutin melaksanakan penetapan kadar air
menggunakan alat moisture meter karena lebih efektif
terutama ketika permohonan pengujian sampel uji di
laboratorium meningkat. Namun untuk dapat digunakan
moisture meter harus di kalibrasi terhadap metode oven
dan hasilnya harus memenuhi batas toleransi. Oleh
karena itu kegiatan verifikasi metode Uji Penetapan Kadar
Air
Menggunakan
Moisture
Meter
di
Beberapa
Laboratorium Penguji Benih Daerah diharapkan dapat
memverifikasi validitas moisture meter pada beberapa
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laboratorium penguji benih sehingga dapat mempercepat
pengujian penetapan kadar air dengan hasil uji yang valid.
Moisture meter dengan tipe yang berbeda maka berbeda
pula cara kerja dan faktor lain yang berpengaruh. Semua
moisture meter dapat digunakan sepanjang memenuhi
kriteria kalibrasi persyaratan ISTA Rules dapat diterima.
Laboratorium BPSB juga belum menerapkan kegiatan
pengecekan setelah dilakukan kalibrasi yang bertujuan
untuk meyakinkan moisture meter dapat mengukur secara
benar sepanjang tahun.
Oleh karena itu kegiatan verifikasi metode Uji Penetapan
Kadar Air Menggunakan Moisture Meter di Beberapa
Laboratorium Penguji Benih Daerah diharapkan dapat
memverifikasi validitas moisture meter pada beberapa
laboratorium penguji benih sehingga dapat mempercepat
pengujian penetapan kadar air dengan hasil uji yang valid.
Sasaran dari kegiatan pengembangan metode ini adalah
hasil kalibrasi moisture meter di beberapa laboratorium
penguji benih memenuhi persyaratan ISTA rules sehingga
moisture meter yang digunakan dalam uji penetapan kadar
air dapat mengukur secara benar (valid).
Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai
dengan Desember 2018 di Balai Besar Pengembangan
Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
(Balai Besar PPMB-TPH) dan Laboratorium Penguji Daerah
(BPSB). Bahan yang dipakai untuk kegiatan ini yaitu
benih padi, jagung dan kedelai, masing-masing sebanyak 2
(dua) varietas. Alat yang digunakan grinding mill, oven,
desikator, neraca terkalibrasi, moisture meter serta alat
pengujian kadar air standar lainnya.
Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan beberapa tahap,
yaitu:
a. Inventarisasi mengenai penggunaan moisture meter di
berbagai laboratorium penguji benih daerah
Pada tahap ini dilakukan inventarisasi anatara lain
mengenai metode yang digunakan dalam penetapan
kadar air, moisture meter yang digunakan, apakah
sudah dikalibrasi dan komoditas yang diuji dengan
moisture meter.
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b. Penyiapan bahan uji
Penyiapan bahan uji menggunakan tiga komoditas
masing-masing sebanyak 2 (dua) varietas (A dan B).
yaitu padi (Situ Bagendit dan Inpari 32), jagung (Bisi dan
Pioneer) dan kedelai (Grobogan dan Dering). Benih dari
masing-masing kemasan dalam satu varietas dibuka
satu persatu, dicampurkan dan diaduk agar homogen.
Kemudian dilakukan pengecekan mutu kadar air awal
dengan menggunakan metode oven suhu tetap.
c. Pembagian tingkat kadar air benih
Setelah diketahui kadar air awal benih, masing-masing
varietas dibagi menjadi 5 (lima) tingkat kadar air
sehingga dalam satu komoditas diperoleh 10 (sepuluh)
variasi tingkat kadar air.
Tabel 16. Tingkat kadar air benih yang digunakan
sebagai master kalibrasi

Prosedur penurunanan peningkatan kadar air, sebagai
berikut:
1) Peningkatan kadar air benih dilakukan dengan
meletakkan benih pada ruang suhu 20oC, kelembaban
relatif 95% hingga tercapai berat yang diinginkan.
2) Penurunan
kadar
air
dilakukan
dengan
mengeringkannya pada oven suhu 30°C atau dijemur
hingga tercapai berat yang diinginkan.
3) Rumus untuk menetapkan berat benih pada kadar air
yang dituju.
Berat benih pada KA
yang dituju

=

Berat awal x (100 – KA awal)
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Gambar 10. Master benih untuk kegiatan kalibrasi moisture meter
di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH (a) sebelum dikemas (b)
setelah dikemas

d. Pengemasan bahan uji untuk kalibrasi
Pengemasan bahan uji terhadap masing-masing komoditas
yang akan digunakan sebagai master dalam kegiatan
kalibrasi. Kemasan yang digunakan adalah kemasan
kedap udara sehingga mutu kadar air tetap terjaga. Benih
yang telah dikemas dengan aluminium foil berwarna putih
dimasukkan ke dalam wadah alumunium yang berwarna
hitam kemudian di seal. Kemudian selurah master benih
dimasukkan ke dalam plastik dan dikemas dalam dus
untuk dikirim ke laboratorium peserta verifikasi.

Gambar 11. Master benih kedelai untuk kegiatan kalibrasi moisture
meter di beberapa laboratorium penguji benih di daerah

e. Pelaksanaan kalibrasi internal moisture meter dengan
metode acuan di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH
(ISTA Handbook, 2007).
Prosedur yang digunakan untuk kalibrasi moisture meter
adalah sebagai berikut:
1) Memastikan moisture meter dan oven dapat bekerja
secara benar
2) Menyiapkan sepuluh contoh benih dengan varietas
sama tiap kalibrasi
3) Menyimpan contoh benih dalam wadah kedap
4) Mengambil satu contoh benih
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5) Mencampurkan contoh benih secara menyeluruh
sebelum memulai kalibrasi
6) Mengambil contoh kerja untuk metode oven
(menghasilkan nilai X1). Pastikan contoh benih tidak
terbuka/terpapar di udara lebih dari 30 detik
7) Mencampurkan kembali contoh benih dan lakukan
penetapan kadar air menggunakan moisture meter
(menghasilkan nilai Y1)
8) Mencampurkan kembali contoh benih dan lakukan
penetapan kadar air menggunakan moisture meter
(menghasilkan nilai Y2)
9) Mencampurkan kembali contoh benih dan lakukan
penetapan kadar air menggunakan moisture meter
(menghasilkan nilai Y3)
10) Mencampurkan kembali contoh benih dan dapatkan
contoh kerja untuk penetapan kadar air dengan
metode oven, menghasilkan nilai X2
11) Meletakkan contoh kerja untuk metode oven ke dalam
oven dan lanjutkan dengan penetapan metode kadar
air oven secara biasanya
12) Menghitung X1 dan X2
13) Menghitung perbedaan anatara X1 dan X2. Perbedaan
maksimal yang diijinkan antara X1 dan X2 adalah 0,3%;
jika perbedaannya lebih dari itu, contoh benih
dibatalkan dan dicoba lagi
14) Menghitung kadar air contoh benih sebenarnya: Xt =
(X1+X2)/2
15) Menghitung kadar air dengan moisture meter : Yi =
(Y1+Y2+Y3)/3
16) Menghitung perbedaan dengan nilai benar (true value):
Zt =Xt – Yi
Contoh perhitungan: X1 = 10,0%, X2 = 9,8%
Xt = 9,9%
Y1 = 9,7%; Y2 = 9,9; Y3=9,8%
Yi = 9,8%
Zt = 9,9-9,8 = 0,1%
f. Pelaksanaan pengecekan hasil alat moisture meter dan
kadar air oven di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH
Pada tahap ini digunakan 10 (sepuluh) contoh pengecekan
terhadap contoh benih uji. Perbedaan maksimal yang
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diperbolehkan adalah 5% dari jumlah sampel yang
digunakan untuk pengecekan = 5% x 10 = 0, artinya
perbedaan maksimal yang perbolehkan adalah nol data
yang tidak toleran.
g. Pelaksanaan
verifikasi
uji
penetapan
kadar
air
menggunakan moisture meter di laboratorium BPSB
Peserta verifikasi terdari dari 9 (sembilan) laboratorium
BPSBTPH Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat,
Kalimantan Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat,
Sumatera Selatan dan Sumatera Barat (Gambar 12).
Prosedur pelaksanaan pada tahap ini dilakukan seperti
tahap e dan f.

Gambar 12. Pelaksanaan verifikasi uji penetapan kadar air
menggunakan moisture meter di laboratorium BPSB

h. Analisis Data
Analisa data dilakukan berdasarkan ISTA Rules dan ISTA
Handbook on Moisture Determination 2007, dengan
tahapan sebagai berikut:
1) Menetapkan true value (Xt), rata-rata pengukuran KA
dengan moisture meter (Yi) dan perbedaan antara Yi
dengan Xt (Zt)
2) Memeriksa toleransi dari setiap perbedaan nilai Zt
seperti pada Tabel 17.
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Tabel 17. Perbedaan maksimal antara True value kadar
air dan hasil dari moisture meter (ISTA Rules
2017, Bab 3: Definisi Benih Murni, untuk
spesies chaffy seed dan non chaffy seed)

3) Memeriksa toleransi semua hasil kalibrasi. Apabila
semua hasil toleran berarti moisture dapat digunakan.
Tetapi sebaliknya jika ada hasil kalibrasi yang diluar
batas toleransi, diperlukan suatu gambaran dari proses
kalibrasi dengan menggunakan grafik trumpeter plot.
4) Pola sebaran nilai Zt pada area toleransi dalam grafik
trumpeter
plot
digunakan
untuk
menetapkan
memuaskan tidaknya hasil kalibrasi. Apabila hasilnya
memuaskan maka diperlukan penyesuaian berdasarkan
rata-rata nilai Zt, kemudian cek kembali toleransi.
Tabel 18. Batas Toleransi untuk perbedaan antara
pengukuran kadar air oven suhu konstan dan
alat moisture meter (Tabel 9D, ISTA Rules
2017)

5) Memeriksa
toleransi
semua
hasil
pada
tahap
pengecekan untuk mengecek hasil alat moisture meter
terhadap hasil pengukuran oven (berdasarkan Tabel 13).
Pelaksanaan kalibrasi internal dan pengecekan moisture
meter dengan metode acuan di laboratorium Balai Besar
PPMB-TPH dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga)
komoditas yaitu padi, jagung dan kedelai. Tipe alat
moisture meter yang digunakan adalah DMC 500. Hasil
kalibrasi moisture meter DMC 500 menggunakan benih
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padi digambarkan dalam trumpeter plot pada Gambar 13.
Gambar 4 menunjukkan suatu kondisi hasil kalibrasi
internal DMC 500 adalah 50% toleran dan 50% tidak
toleran. Hasil kalibrasi moisture meter dengan true value
tidak semua toleran. Hasil kadar air diatas 13%
menunjukkan tidak sistematik lebih rendah atau lebih
tinggi dari kadar air oven (true value).
Seluruh area
toleransi digunakan pada kedua sisi dan hal ini
mengindikasikan kadar air yang sangat tidak stabil.
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka moisture meter
DMC 500 tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam
penetapan kadar air benih padi.

Gambar 13. Hasil trumpeter plot moisture meter DMC menggunakan
benih padi

Hasil kalibrasi pada komoditas benih jagung digambarkan
dalam trumpeter plot pada Gambar 14. Berdasarkan hasil
tersebut diperoleh bahwa terdapat hasil diluar toleransi.
Hasil moisture meter secara sistematik mengalami deviasi.
Perbedaan rata-rata true value kadar air adalah 0.3%. Jika
0.3% ditambahkan dari semua hasil moisture meter,
kalibrasi memberikan hasil yang toleran.
Hasil kalibrasi pada komoditas benih kedelai digambarkan
dalam trumpeter plot pada Gambar 15. Berdasarkan hasil
tersebut diperoleh bahwa terdapat hasil diluar toleransi.
Hasil moisture meter secara sistematik mengalami deviasi.
Perbedaan rata-rata true value kadar air adalah -0.2%.
Jika 0.2% dikurangi dari semua hasil moisture meter,
kalibrasi memberikan hasil yang toleran. Hasil Kalibrasi
internal dan pengecekan menggunakan moisture meter
DMC pada komoditas padi, jagung dan kedelai dapat
dilihat pada Tabel 18.
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Gambar 14. Hasil trumpeter plot moisture meter DMC menggunakan
benih jagung

Gambar 15. Hasil trumpeter plot moisture meter DMC menggunakan
benih kedelai

Tabel 18. Hasil verifikasi kalibrasi internal dan pengecekan
menggunakan moisture meter DMC

Pelaksanaan kalibrasi internal dan pengecekan moisture
meter dengan metode acuan di 9 (sembilan) laboratorium
peserta dilaksanakan dengan pendampingan langsung
oleh tim dari Balai Besar PPMB-TPH.
Hasil kalibrasi internal moisture meter di laboratorium
BPSB Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat, Gorontalo dan
Bengkulu diperoleh bahwa terdapat hasil di luar toleransi.
Hasil moisture meter secara sistematik mengalami deviasi.
Jika Perbedaan rata-rata antara moisture dan true value
kadar air ditambahkan atau dikurangi dari semua hasil
moisture meter, maka kalibrasi memberikan hasil yang
dapat diterima.
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Hasil kalibrasi internal moisture meter di laboratorium
BPSB Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung
dan Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil dalam toleransi.
Perbedaan rata-rata antara moisture dan true value kadar
air adalah dapat diterima juga sehingga angka yang
dihasilkan oleh moisture meter tidak ditambahkan atau
dikurangi namun dapat langsung digunakan sebagai hasil
penetapan kadar air.
Tabel 19. Hasil verifikasi kalibrasi alat moisture meter
dengan metode acuan (oven)

Ket : *Tidak diperlukan angka penyesuaian karena hasil kalibrasi
berada dalam kisaran toleransi

Moisture meter dengan tipe yang berbeda maka berbeda
pula cara kerja dan faktor lain yang berpengaruh (ISTA
Handbook, 2007). Semua moisture meter dapat digunakan
sepanjang memenuhi kriteria kalibrasi persyaratan ISTA
Rules dapat diterima. Berdasarkan hasil verifikasi pada
Tabel 18 dan Tabel 19 dapat dilihat hasil kalibrasi alat
moisture meter dengan tipe yang sama (DMC 500)
menggunakan benih jagung di laboratorium Balai Besar
PPMB-TPH,
Lampung
dan
Gorontalo
memberikan
perbedaan rata-rata dengan true value yang berbeda. Hasil
kalibrasi alat moisture meter dengan tipe yang sama (DMC
500) menggunakan benih kedelai di laboratorium Balai
Besar PPMB-TPH dan Nusa Tenggara Barat memberikan
perbedaan rata-rata dengan true value yang berbeda.
Moisture meter dengan tipe yang sama menggunakan
komoditas yang sama dapat memberikan perbedaan ratarata dengan true value yang berbeda. Perbedaan yang
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dihasilkan pada hasil verifikasi dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi
penetapan kadar air menggunakan metode oven (kondisi
oven, cawan, grinding mill yang digunakan), kondisi alat,
baterai yang digunakan, benih dan ruang pengujian pada
saat pelaksanaan kalibrasi berlangsung.
Kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini adalah hasil
verifikasi moisture meter dengan metode acuan (oven) di
laboratorium peserta (daerah) dapat diterima, sehingga
dapat digunakan dalam pengujian penetapan kadar air
sesuai dengan komoditas yang digunakan dalam kalibrasi.
Laboratorium peserta verifikasi mampu melaksanakan
kalibrasi moisture meter dengan baik dan dapat mengukur
dengan benar (valid) sehingga dapat mempercepat
pengujian penetapan kadar air dengan hasil uji yang valid.
Adapun rekomendasi dari kegiatan ini adalah laboratorium
perlu melakukan kalibrasi moisture meter dengan metode
acuan (oven) secara berkala untuk menjaga validitas alat
yang digunakan dalam pengujian penetapan kadar air.
Permasalahan yang dihadapi pada beberapa laboratorium
peserta verifikasi dalam pengujian penetapan kadar air yg
merupakan metode acuan masih menggunakan oven yg
belum sesuai dengan standard.
5. Verifikasi Uji Tetrazolium Dalam Rangka Percepatan
Pengujian Mutu Benih Padi
Pengujian Tetrazolium (TZ) merupakan salah satu metode
uji yang telah tercantum dalam KEPMENTAN nomor No
993 / HK. 150/C/05/2018 untuk memverifikasi benih
segar pada akhir pengujian daya berkecambah benih padi,
apabila jumlah benih segar lebih dari 5%. Selain itu,
pengujian TZ juga digunakan untuk menentukan viabilitas
benih secara cepat (± 2 hari).
Padi merupakan salah satu benih dalam program UPSUS
memerlukan waktu 14 hari untuk pengujian daya
berkecambah benih dalam proses sertifikasi. Sehingga,
untuk mendukung program tersebut, maka pengujian TZ
berpotensi mempercepat/mepersingkat waktu pengujian
viabilitas benih dalam proses sertifikasi.
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Sebagian besar laboratorium benih BPSB telah mengenal
uji TZ, tetapi belum digunakan secara rutin. Pada tahun
2015 telah dilaksankan verifikasi untuk memperoleh
reprodusibilitas uji TZ di 10 laboratorium benih Indonesia.
Hasil verifikasi menunjukkan nilai korelasi yang masih
rendah serta keragaman hasil uji baik antar analis di Balai
Besar PPMB-TPH maupun antar laboratorium BPSB. Pada
tahun 2017 pengujian TZ di 10 laboratorium BPSB di
Indonesia juga menunjukkan hanya satu lot benih dari
empat lot yang diuji, yang memiliki korelasi yang cukup
tinggi 0.83. Sedangkan tiga lot lainnya masih memiliki
nilai korelasi dibawah 0.5. Meskipun nilai korelasi yang
diperoleh pada kegiatan tersebut masih rendah, namun
hasil penelitian Nugraha et al (2012) menunjukkan tingkat
korelasi sangat nyata (r=0.993) antara pengujian TZ dan
DB, dan tingkat korelasi ini telah memenuhi persyaratan r
minimum untuk uji TZ, sehingga uji TZ ini dapat dianggap
sebagai metode yang potensial untuk menggantikan uji
DB. Beberapa faktor kritikal yang perlu diketahui analis
sebagai bekal penerapan uji TZ antara lain pemahaman
terhadap teori uji DB; kesesuaian antara metode uji DB,
penyiapan contoh uji TZ dan evaluasi topografi pewarnaan
pada benih; serta level vigor benih yang diuji.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memverifikasi
korelasi uji tertazolium dengan uji daya berkecambah
benih padi dalam rangka percepatan proses sertifikasi
untuk mendukung program UPSUS PAJALE.
Kegiatan ini dilaksanakan dari Januari sampai dengan
November 2018 di Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH
dan 11 Laboratorium BPSB-TPH yaitu BPSBTPH Provinsi
Jawa Timur, BPSBTPH Provinsi Bali, BPSBTPH Provinsi
Bengkulu, BPSBTPH Provinsi Aceh, BPSBTPH Provinsi
Sulawesi Selatan, BPSBTPH Provinsi Sumatera Selatan,
BPSBTPH Provinsi Yogyakarta, BPSBTPH Propinsi
Sumatera Utara, BPSBTPH Propinsi Kalimantan Selatan,
BPSBTPH Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPSBTPH
Provinsi Sumatera Barat.
Bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah benih
padi dengan 4 lot benih yang berbeda. Contoh kerja yang
akan digunakan adalah 70 gram per sampel untuk
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masing-masing lot. Selain itu akan disiapkan bahan
pembuat larutan buffer, garam tetrazolium chlorida serta
gambar pola pewarnaan tetrazolium.
Benih yang diuji pada kegiatan ini terdiri dari empat
sampel dengan varietas yang berbeda yaitu varietas Situ
Bagendit, varietas Cilamaya muncul, varietas Inpari 32.
Hasil uji mutu awal keempat sampel menunjukkan bahwa
benih masih memiliki viabilitas yang baik yaitu dengan
daya berkecambah diatas 90% (Tabel 20).
Tabel 20. Hasil uji mutu awal sampel benih untuk
pengujian tetrazolium

Tahap pengujian selanjutnya yaitu uji homogenitas sampel
yang telah dikemas sesuai dengan jumlah laboratorium
yang akan menguji sampel tersebut. Hasil uji homogenitas
menunjukkan bahwa keempat lot sampel yang tersedia
homogen (Tabel 21).

Gambar 16. Proses homogenitas dan penyiapan sampel uji TZ

Tabel 21. Uji homogenitas sampel benih pengujian TZ
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Pada proses pengujian TZ oleh laboratorium BPSB, juga
diberikan gambar-gambar sebagai acuan dalam proses
evaluasi hasil pengujian TZ, antara lain gambar pola
pewarnaan benih viable, benih non viable, serta contoh
gambar salah pemotongan dalam proses penyiapan benih
(Gambar 17, Gambar 18 dan Gambar 19).

Gambar 17. Pola pewarnaan benih viable

Gambar 18. Pola pewarnaan benih non viable

Gambar 19. Hasil pewarnaan pada benih karena salah pemotongan

Pengujian tetrazolium (TZ) dilaksanakan oleh sebelas
laboratorium penguji benih BPSBTPH tingkat propinsi
menunjukkan hasil data uji tetrazolium dan daya
berkecambah dari laboratorium BPSBTPH Provinsi cukup
baik dengan selisih antara hasil uji TZ dan DB berkisar
antara 0 sampai dengan 5%, dari 44 sampel pengujian
hanya empat data yang selisih hasil uji TZ dan DB lebih
dari 5% (Tabel 22).
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Tabel 22. Hasil uji tetrazolium (TZ) dan daya berkecambah
(DB), serta selisih hasil uji pada tahun 2018

Hasil uji regresi dan koefisien determinasi masing- masing
sampel uji dan gabungan dari empat sampel menghasilkan
nilai regresi (r) maupun koefisien determinasi (R2) yang
masih rendah dengan R2 tertinggi 0,54 (Tabel 23).
Tabel 23. Nilai regresi (r) dan koefisien determinasi (R2)
hasil uji TZ dan DB

Hasil pengolahan data untuk memperoleh nilai korelasi
antara uji daya berkecambah dan uji tetrazolium
menunjukkan nilai korelasi tertinggi yaitu 0,74 pada
sampel varietas Situ Bagendit dan nilai korelasi terendah
adalah 0.34 untuk sampel varietas Cilamaya Muncul.
Sedangkan nilai korelasi gabungan dari 4 sampel yaitu
dibawah 0.64 (Tabel 24).
Tabel 24. Selisih antara daya berkecambah dan uji
tetrazolium pada empat sampel uji pada tahun
2018
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Kisaran selisih hasil uji TZ dan DB cukup bagus yaitu dari
44 sampel uji terdapat 40 sampel uji dengan selisih uji 05%, dan hanya terdapat empat data yang selisih hasil uji
TZ dan DB yang lebih dari 5%. Namun rendahnya nilai
regresi (r) koefisien determinasi (R2) dan nilai korelasi yang
diperoleh diduga karena selisih hasil uji beragam yaitu
sebagian sampel hasil uji TZ lebih besar dari hasil uji DB,
namun sebagian yang lain sebaliknya yaitu hasil uji DB
lebih besar dari hasil uji TZ.
Tabel 25. Perbandingan hasil uji TZ dan DB tahun 2015,
2017 dan 2018

Perbandingan selisih hasil uji TZ dan DB pada tahun
2015, 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa pada benih
padi dengan daya berkecambah awal lebih dari 80%,
laboratorium mampu melaksanakan uji TZ dengan baik.
Hal ini dapat dilihat dengan selisih hasil uji TZ dan DB
sebagian besar kurang dari sama dengan 5%. Sedangkan
untuk benih dengan daya berkecambah awal kurang dari
80%, hampir seluruh laboratorium memiliki selisih hasil
uji TZ dan DB lebih dari 5%. Beragamnya hasil uji TZ pada
benih dengan daya berkecambah awal kurang dari 80%
diduga disebabkan pada sampel ini pola pewarnaan TZ
akan sangat beragam dibandingkan dengan benih dengan
daya berkecambah tinggi, sehingga tingkat kesulitan
dalam evaluasi hasil uji TZ untuk benih denagn daya
berkecambah sedang atau rendah akan lebih sulit
dibandingkan dengan benih dengan daya berkecambah
tinggi.
Berdasarkan perbandingan data hasil uji selama tiga
tahun menunjukkan bahwa uji TZ ini masih berpotensi
untuk dikembangkan sebagai alternatif pengujian
viabilitas benih untuk mempercepat waktu sertifikasi
benih padi dengan tingkat daya berkecambah lebih dari
80% (benih baru panen).
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Untuk memastikan bahwa uji TZ dapat digunakan sebagai
alternatif metode dalam rangka percepatan pengujian
mutu benih untuk proses sertifikasi, maka diperlukan
verifikasi pengujian tetrazolium untuk benih padi pada
seluruh laboratorium penguji benih BPSBTPH di
Indonesia.
Beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat kegiatan
ini antara lain ketersedian bahan TZ yang membutuhkan
waktu tunggu yang cukup lama dan keterbatasan jumlah
dan kondisi mikroskop yang sudah tidak layak di
laboratorium BPSBTPH Propinsi. Mikroskop sangat penting
dalam proses evaluasi hasil uji TZ pada benih padi,
keterbatasan mikroskop tersebut menyulitkan analis
dalam evaluasi benih viabel dan non viabel hasil uji TZ.
6. Verifikasi Penggunaan Metode Pematahan Dormansi
Pada Benih Padi (Oryza sativa)
Pada komoditas benih padi, salah satu kendala yang sering
dihadapi dalam pengujian daya berkecambah adalah
gagalnya benih berkecambah karena adanya faktor
dormansi benih pada benih padi yang baru dipanen.
Dormansi benih adalah suatu kondisi dimana benih hidup
tidak dapat berkecambah meskipun telah dikecambahkan
pada kondisi lingkungan yang optimum. Tujuan dari
kegiatan ini untuk memperoleh metode pematahan
dormansi benih padi yang paling sesuai dan efisien untuk
beberapa varietas benih padi.
Kegiatan pengembangan metode ini dilaksanakan pada
bulan Januari s.d Desember 2018 di Balai Besar PPMBTPH. Adapun bahan yang digunakan adalah benih padi
varietas Ciherang, Menthik Wangi, Sertani, Mekongga,
Citarum, IPB 3S dan KNO3. Kegiatan pengembangan
metode ini terdiri dari beberapa tahap yaitu : inventarisasi
metode pematahan dormansi dari berbagai laboratorium
penguji benih, pemilihan beberapa lot benih sesuai
ketersediaan, Uji coba berbagai metode dormansi pada lot
benih baru panen, pelaksanaan pengujian dormansi,
terakhir dilakukan pengolahan data dengan Rancangan
Acak Lengkap yang diuji lanjut dengan DMRT (Duncan
Multi Range Test) 5% per minggu per varietas.
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Data diolah dengan program SAS dengan metode RAL dan
uji lanjut DMRT 5% per minggu per varietas untuk
mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai daya
berkecambah (DB). Indikasi perlakuan tersebut mampu
mematahkan dormansi ditunjukkan dengan nilai DB >
80% sebagai persyaratan kelulusan sertifikasi.
Tabel 26. Data nilai daya berkecambah berbagai perlakuan
pematahan dormansi pada varietas Ciherang
umur 1 – 5 minggu setelah panen

Berdasarkan data Tabel 26 pada varietas Ciherang terlihat
pada umur 1, 2 dan 5 minggu perlakuan yang memberikan
nilai DB diatas 80% adalah perlakuan A2B1 dan A2B2.
Umur 3 dan 4 minggu perlakuan yang memberikan nilai
DB diatas 80% adalah A2B2.
Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan uji DMRT 5%
secara keseluruhan perlakuan signifikan memberikan
pengaruh yang berbeda pada nilai daya berkecambah.
Namun pada perlakuan yang memberikan nilai DB dengan
numerik yang sama pada uji DMRT memberikan pengaruh
yang signifikan tidak berbeda nyata.
Terlihat secara umum perlakuan A2B2 memberikan nilai
DB yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya
dengan tingkat kepercayaan P=0.0001 seperti tercantum
nilai Pr > F. Selain itu terlihat hubungan saling
mempengaruhi perlakuan terhadap nilai DB sangat tinggi
hal ini dilihat dari indikasi nilai R2 hampir mendekati 1.
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Tabel 27. Data nilai daya berkecambah berbagai perlakuan
pematahan dormansi pada varietas Mekongga
umur 1 – 3 minggu setelah panen

Berdasarkan data Tabel 27 pada varietas Mekongga
terlihat perlakuan A1B2, A2B1 dan A2B2 yang
memberikan nilai DB diatas 80% pada umur 1 minggu
setelah panen. Pada umur 2 minggu setelah panen terlihat
perlakuan A1B1, A1B2, A2B1 dan A2B2 yang memberikan
nilai DB diatas 80%. Pada umur 3 minggu setelah panen
perlakuan yang memberikan nilai DB diatas 80% adalah
perlakuan B2, A1B1, A1B2 dan A2B1. Sedangkan
perlakuan A2B2 sudah tidak diaplikasikan kembali karena
diperoleh data sebelumnya udah efektif mampu
mematahkan dormansi benih varietas mekongga.
Berdasarkan hasil uji DMRT 5% terlihat bahwa perlakuan
signifikan memberikan pengaruh yang berbeda pada nilai
daya berkecambah. Namun pada perlakuan yang
memberikan nilai DB dengan numerik yang sama
menunjukkan tidak beda nyata. Dari hasil olah data
terlihat secara umum perlakuan A2B2, A2B1 dan A1B2
memberikan nilai DB yang lebih tinggi dibandingkan
perlakuan lainnya dengan tingkat kepercayaan P=0.0001
seperti tercantum nilai Pr > F. Selain itu terlihat hubungan
saling mempengaruhi perlakuan terhadap nilai DB sangat
tinggi hal ini dilihat dari indikasi nilai R2 hampir
mendekati 1.
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Tabel 28. Data nilai daya berkecambah berbagai perlakuan
pematahan dormansi pada varietas Citarum
umur 1 – 3 minggu setelah panen

Berdasarkan data Tabel 28 pada varietas Citarum terlihat
sejak umur 1 minggu setelah tanam perlakuan B2, A1B1,
A1B2, A2B1 dan A1B1 siginifikan menghasilkan nilai DB
diatas 80% begitupun yang terjadi pada umur benih 2
minggu setelah panen. Untuk umur benih 3 minggu
setelah panen terlihat perlakuan B1 mulai menunjukkan
mampu mematahkan dormansi ditandai dengan nilai DB
yang dihasilkan diatas 80%.
Berdasarkan hasil uji DMRT 5 % terlihat bahwa perlakuan
signifikan memberikan pengaruh yang berbeda pada nilai
daya berkecambah. Namun pada perlakuan yang
memberikan nilai DB dengan numerik yang sama
menunjukkan hasil yang tidak beda nyata. Dari hasil olah
data terlihat secara umum perlakuan A2B2 , A2B1 , A1B2,
A1B1 dan B2 memberikan nilai DB yang lebih tinggi
dibandingkan
perlakuan
lainnya
dengan
tingkat
kepercayaan P=0.0001 seperti tercantum nilai Pr > F.
Selain itu terlihat hubungan saling mempengaruhi antara
perlakuan terhadap nilai DB sangat tinggi hal ini dilihat
dari indikasi nilai R2 hampir mendekati 1.
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Tabel 29. Data nilai daya berkecambah berbagai perlakuan
pematahan dormansi pada varietas Sertani umur
1 – 4 minggu setelah panen

Berdasarkan data Tabel 29 di atas, terlihat perlakuan
A1B1, A1B2, A2B1 dan A2B2 signifikan memberikan nilai
DB varietas Sertani diatas 80% pada umur 1 sampai 4
minggu setelah panen dengan kisaran kadar air sekitar
18,5% sampai 19,8%.
Berdasarkan uji DMRT 5% terlihat bahwa perlakuan
signifikan memberikan pengaruh yang berbeda pada nilai
daya berkecambah dan pada perlakuan yang memberikan
nilai DB dengan numerik yang sama memberikan
pengaruh yang tidak berbeda nyata. Dari hasil olah data
terlihat secara umum perlakuan A2B2, A2B1 dan A1B2
pada umur 1 dan 2 minggu setelah panen. Pada umur 3
dan 4 minggu yang hasilnya baik pada perlakuan A1B1,
A2B1 dan A1B2 karena memberikan nilai DB yang lebih
tinggi dibandingkan perlakuan lainnya dengan tingkat
kepercayaan P=0.0001 seperti tercantum nilai Pr > F.
Selain
itu
terlihat
memiliki
hubungan
saling
mempengaruhi perlakuan terhadap nilai DB sangat tinggi
hal ini dilihat dari indikasi nilai R2 hampir mendekati 1.
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Tabel 30 menunjukkan data pematahan dormansi pada
varietas Menthik Wangi. Dari data Tabel 30 terlihat bahwa
perlakuan signifikan memberikan pengaruh yang berbeda
pada nilai daya berkecambah. Berdasarkan hasil uji DMRT
5% perlakuan yang memberikan nilai DB dengan numerik
yang sama memberikan pengaruh yang tidak berbeda
nyata. Dari hasil olah data terlihat secara umum
perlakuan A2B2, A2B1, A1B2, A1B1 dan B2 ada umur 2
dan 5 minggu setelah panen memberikan pengaruh yang
sama untuk nilai DB mencapai diatas 80%.
Tabel 30. Data nilai daya berkecambah berbagai perlakuan
pematahan dormansi pada varietas Menthik
Wangi umur 2 – 6 minggu setelah panen

Pada umur 6 minggu setelah panen yang hasilnya baik
hampir semua perlakuan memberikan nilai DB diatas 80%
dengan tingkat kepercayaan P=0.0001 seperti tercantum
nilai Pr > F kecuali perlakuan A1, A2 dan tanpa perlakuan.
Selain itu terlihat hubungan saling mempengaruhi
perlakuan terhadap nilai DB sangat tinggi hal ini
diindikasikan dari nilai R2 hampir mendekati 1.
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Tabel 31. Data nilai daya berkecambah berbagai perlakuan
pematahan dormansi pada varietas IPB3S umur
2 – 6 minggu setelah panen

Berdasarkan data hasil uji DMRT 5% pada varietas IPB3S
terlihat bahwa perlakuan signifikan memberikan pengaruh
yang berbeda pada nilai daya berkecambah. Pada
perlakuan yang memberikan nilai DB dengan numerik
yang sama memberikan pengaruh yang tidak berbeda
nyata. Terlihat secara umum perlakuan A2B2 mampu
memberikan pengaruh nilai DB mencapai diatas 80%.
Secara keseluruhan metode A2B2 memberikan nilai DB
diatas 80% dengan tingkat kepercayaan P=0.0001 seperti
tercantum nilai Pr > F. Hubungan saling mempengaruhi
perlakuan terhadap nilai DB sangat tinggi hal ini dilihat
dari indikasi nilai R2 hampir mendekati 1.
Untuk seluruh pengujian dalam tabel yang berisi tanda (-)
memberikan informasi bahwa pengujian tersebut tidak
dilakukan kembali karena beberapa alasan yaitu: (1)
apabila perlakuan tersebut sudah signifikan mampu
mematahkan dormansi dengan nilai DB diatas 80%, dan
(2) terbukti perlakuan tersebut tidak memberikan hasil
nilai DB diatas 80% sehingga tergolong tidak efektif dan
efisien pada pengujian sebelumnya.
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Dari kegiatan pengembangan metode ini diperoleh
rekomendasi bahwa perlakuan kombinasi memberikan
hasil nilai daya berkecambah diatas 80% secara merata
sejak umur 1-2 minggu setelah panen pada komoditas
padi varietas Ciherang, Mekongga, Sertani, Menthik Wangi,
dan Citarum. Perlakuan kombinasi pematahan dormansi
menggunakan pemanasan oven 500C dilanjutkan dengan
perendaman KNO3 3% secara signifikan memberikan
solusi sebagai cara pematahan dormansi yang lebih efektif
dan efisien pada nilai kadar air benih diatas 13% untuk
seluruh varietas yang diuji cobakan.
Dari kegiatan pengembangan metode ini terdapat beberapa
permasalahan yang muncul saat pelaksanaan yaitu:
a. Pemilihan varietas karena terkait dengan ketersediaan
benih saat pelaksanaan karena target benihnya adalah
yang baru panen.
b. Kadar air benih sesuai standar kelulusan 13-14% tidak
menjadi dasar pemikiran sehingga benih yang uji
bervariasi tingkat kadar airnya.
7. Korelasi Metode Pengujian Radicle Emergence (RE)
terhadap Mutu Benih Jagung
Untuk mengetahui mutu benih jagung, pengujian benih
yang harus dilakukan agar suatu lot benih dapat
diedarkan adalah kadar air, kemurnian fisik dan daya
berkecambah. Di antara ketiga pengujian tersebut,
pengujian daya berkecambah membutuhkan waktu yang
paling lama (7 hari). Apabila sebelum 7 hari dapat
diketahui mutu perkecambahan suatu lot benih, maka
pengaturan untuk lot tersebut dapat lebih awal
direncanakan.
Tanpa meniadakan pengujian daya berkecambah, dapat
dilakukan uji cepat vigor (dalam waktu kurang dari 7 hari)
yang dapat mengetahui mutu perkecambahan lebih awal.
Apabila suatu lot benih memiliki vigor yang tinggi, maka
dapat diduga nilai daya berkecambah dapat memenuhi
persyaratan peredaran benih. Lot benih yang memiliki
vigor yang lebih rendah, mungkin juga memiliki nilai daya
berkecambah
yang
dapat
memenuhi
persyaratan
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peredaran benih, tetapi akan lebih cepat mengalami
kemunduran sehingga lot ini sebaiknya segera ditanam
atau didistribusikan di tempat yang dekat dengan lokasi
produksi benih.
Uji cepat vigor dapat digunakan sebagai deteksi awal mutu
benih. Tingkat vigor awal lot benih yang akan diterima
atau disalurkan ke petani dapat diketahui dalam waktu 23 hari, sehingga dapat segera diputuskan kelayakan lot
tersebut untuk digunakan.
Metode uji vigor yang dinilai sederhana dan cepat adalah
uji Radicle Emergence (RE) dengan mengukur panjang
radikula pada tahap awal perkecambahan. Pada ISTA
Rules 2017 disebutkan bahwa uji RE pada benih jagung
dilakukan pada suhu 20±1oC selama 66jam±15menit.
Kegiatan pengembangan metode akan menentukan metode
uji RE (waktu pengamatan) pada suhu 25°C untuk benih
jagung dan dikorelasikan dengan uji Daya Berkecambah,
Indeks Vigor dan Daya Tumbuh.
Tujuan dari kegiatan Pengembangan Metode ini adalah
untuk menentukan metode uji RE yang tepat (waktu
pengamatan) pada suhu 25°C untuk benih jagung serta
menentukan korelasi uji RE dengan uji DB dan uji indeks
vigor serta pertumbuhannya di pertanaman.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan
Januari sampai dengan bulan Desember 2018 di Balai
Besar PPMB-TPH. Pada kegiatan pengembangan metode ini
digunakan 12 lot benih jagung. Sebelum digunakan,
dilakukan uji kadar air dan kemurnian benih. Adapun
kedua belas lot benih yang digunakan dan mutu awal lot
benih dapat dilihat pada Tabel 32.
Tabel 32. Dua belas lot benih jagung dan hasil pengujian
kadar air, kemurnian dan bobot 1000 butir benih
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Pelaksanaan pengembangan metode dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut :
a. Menentukan metode uji RE yang tepat (waktu
pengamatan) pada suhu 25°C untuk benih jagung
Setiap lot benih di uji RE pada suhu 200C (66 jam) dan
250C (18, 24, 30, 42, 48, 54, 66 dan 72 jam)
Uji ANOVA dilakukan untuk membandingkan antar
hasil uji RE pada suhu 200C dan 250C, kemudian dipilih
metode uji RE pada suhu 250C yang tidak berbeda
nyata dengan metode uji RE pada suhu 200C untuk
digunakan pada percobaan tahap selanjutnya
b. Menentukan korelasi uji RE pada suhu 25°C dengan uji
DB dan uji indeks vigor serta pertumbuhannya di
pertanaman (hari ke-7, 14 dan 21)
Koefisien korelasi antara semua hasil tes dihitung untuk
mengamati hubungan dari semua pengujian.
Untuk menentukan metode uji RE yang tepat (waktu
pengamatan) pada suhu 25°C untuk benih jagung, 12 lot
benih di uji RE pada suhu 200C (66 jam) dan 250C (18, 24,
30, 42, 48, 54, 66 dan 72 jam). Setiap lot dilakukan
pengujian sebanyak 3 ulangan. Hasil pengujian dapat
dilihat pada Tabel 33.
Tabel 33. Hasil pengujian Radicle Emergence pada 12 lot
benih jagung

Berdasarkan Tabel 33, nilai RE pada suhu 20°C selama 66
jam dari 12 lot benih jagung bervariasi dari yang terendah
60,33% yaitu lot 12 sampai yang tertinggi 99.67% yaitu lot
9. Uji ANOVA dilakukan untuk dilakukan untuk
membandingkan antar hasil uji RE pada suhu 200C dan
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250C, kemudian dipilih metode uji RE pada suhu 250C
yang tidak berbeda nyata dengan metode uji RE pada suhu
200C untuk digunakan pada percobaan tahap selanjutnya.
Dari data Tabel 2 dapat terlihat bahwa hasil uji RE pada
suhu 250C (48 jam) tidak berbeda nyata dengan nilai uji
RE pada suhu 200C (66 jam).
Tahap selanjutnya adalah menentukan korelasi uji RE
pada suhu 25°C (48 jam) dengan uji DB dan uji indeks
vigor serta pertumbuhannya di pertanaman (hari ke-7, 14
dan 21). Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 34.
Tabel 34. Hasil uji Daya Berkecambah (DB), uji Indeks
Vigor (IV), uji Daya Tumbuh (DT), dan uji RE
pada suhu 25°C (48 jam) dari 12 lot benih jagung
Data diurutkan dari minimum ke maksimum
berdasarkan hasil uji DB

Berdasarkan Tabel 34, nilai daya berkecambah dari 12 lot
benih gandum bervariasi dari 89,67 sampai 99,00%. Hasil
Uji Daya Berkecambah (DB), Uji Indeks Vigor (IV), Uji Daya
Tumbuh (DT), dan uji RE pada suhu 25°C (48 jam) dari 12
Lot Benih Jagung dikorelasikan untuk melihat hubungan
antara dua peubah.
Koefisien korelasi adalah koefisien yang menggambarkan
tingkat keeratan hubungan linier antara dua peubah atau
lebih.
Besaran
dari
koefisien
korelasi
tidak
menggambarkan hubungan sebab akibat, tetapi sematamata menggambarkan keterkaitan linier antar peubah.
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Interpretasi koefisien korelasi nilai r lebih lanjut dan
terperinci dijelaskan oleh Riduwan (2010) pada Tabel 35.
Tabel 35. Interpretasi koefisien korelasi nilai r

Secara umum, nilai koefisien korelasi (r) yang mendekati 1
atau -1 menunjukkan semakin erat hubungan linier
antara kedua peubah tersebut, sedangkan nilai r yang
mendekati nol menggambarkan hubungan kedua peubah
tersebut tidak linier (Mattjik & Sumertajaya: 2002). Apabila
nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0
artinya tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti korelasinya
sempurna positif. Koefisien korelasi dari tiap pengujian
dapat dilihat pada Tabel 36.
Tabel 36. Koefisien Korelasi (r) dari nilai uji Daya
Berkecambah (DB), uji Indeks Vigor (IV), uji Daya
Tumbuh (DT), dan uji RE pada suhu 25°C (48
jam) dari 12 lot benih jagung

Dari data Tabel 36 dapat terlihat bahwa hasil uji RE pada
suhu 25°C (48 jam) memiliki korelasi yang kuat dengan uji
DB (r = 0.82) dan uji IV (r = 0,78). Hal ini menunjukkan
bahwa perlakuan uji RE pada suhu 25°C (48 jam) memiliki
potensi untuk memberikan gambaran DB dan vigor benih
jagung. Sedangkan dengan pengujian daya tumbuh,
tingkat hubungannya rendah.
Uji regresi berguna untuk meramalkan (memprediksi)
variabel terikat (Y) bila variabel bebas (X) diketahui, maka
kemudian dilakukan analisis regresi linier untuk
mengetahui persamaan matematis sebagai pendugaan nilai
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daya berkecambah dan indeks vigor berdasarkan uji RE
pada suhu 25°C (48 jam) (Tabel 37).
Tabel 37. Persamaan garis regresi Uji RE pada suhu 25°C
(48 jam) dengan parameter yang diuji

Persamaan garis regresi menyatakan hubungan antara
peubah uji RE pada suhu 25°C (48 jam) (sumbu X) dengan
peubah lainnya (sumbu Y) yaitu DB dan IV dan untuk
menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X
terhadap Y ditentukan oleh besarnya koefisien determinan
yaitu R2 x 100%. Semakin tinggi nilai R2 menunjukkan
pengaruh peubah X yang semakin besar terhadap
keragaman total Y. Pada tabel diatas, untuk parameter uji
DB, besarnya nilai koefisien determinan adalah 67.29%
yang berarti pengaruh RE terhadap DB sebesar 67.29%
dan sisanya 32.71% ditentukan oleh variabel lain.
Garis regresi antara uji RE suhu 25°C (48 jam) dengan uji
DB dan IV dapat dilihat pada Gambar 20 dan 21.

Gambar 20. Garis Regresi antara Uji RE pada suhu 25°C (48 jam)
dengan DB Benih Jagung

Gambar 21. Garis Regresi antara Uji RE pada suhu 25°C (48 jam)
dengan Indeks Vigor Benih Jagung
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Kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini adalah :
a. Metode uji RE yang tepat pada suhu 25°C untuk benih
jagung adalah selama 48 jam.
b. Uji RE pada suhu 25°C (48 jam) memiliki potensi untuk
memberikan gambaran DB dan vigor benih jagung
karena memiliki korelasi sangat kuat dengan uji DB (r =
0.82) dan korelasi kuat dengan uji IV (r = 0,78).
Dari kegiatan ini dapat direkomendasikan bahwa : metode
uji RE pada suhu 25°C (48 jam) untuk benih jagung ini
perlu divalidasi kembali dengan cara dilakukan pengujian
di beberapa laboratorium yang berbeda.
8. Korelasi Metode Pengujian Radicle Emergence (Re)
Terhadap Mutu Benih Padi (Oryza sativa)
Pengembangan metode tahun 2018 akan memverifikasi
dan memvalidasi uji RE pada beberapa varietas benih padi,
terutama yang digunakan pada kegiatan UPSUS dan
bantuan benih. Tujuan dari pengembangan metode ini
adalah untuk menentukan metode uji RE (waktu
pengamatan dan panjang radikula) pada suhu 25°C untuk
benih padi dan juga untuk menentukan korelasi uji RE
dengan uji indeks vigor (IV), daya berkecambah (DB) dan
daya tumbuh (DT) di lapang.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan
Januari sampai dengan bulan Desember 2018 di Balai
Besar PPMB-TPH. Bahan dan alat yang digunakan dalam
kegiatan pengembangan metode ini adalah benih padi,
Kantong plastik PE, germinator. kertas CD, tanah sawah,
kertas label, timbangan analitis, grinder, oven, bak
perkecambahan ukuran 36x27x12, tissue, alat-alat tulis
dan alat bantu lainnya yang diperlukan.
Prosedur Pelaksanaan
a. Percobaan pendahuluan RE benih padi
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b. Pelaksanaan uji RE benih padi
Uji RE dilakukan sesuai metode yang diperoleh pada
percobaan pendahuluan. Bersamaan dengan uji RE,
dilakukan pula uji IV, DB dan DT. Data IV diperoleh dari
persentase kecambah normal pada hari ke-5 setelah
tabur. Data DB diperoleh dari persentase kecambah
normal pada hari ke-14 setelah tabur. Data DT diperoleh
dari persentase kecambah tumbuh pada hari ke-14
setelah tanam.
Percobaan pendahuluan dilakukan pada 7 lot benih padi
yang terdiri dari varietas Ciherang, Inpari 32, 2 lot IR 64, 2
lot Mekongga dan Mira-1. Hasil uji awal tersaji pada Tabel
38.
Tabel 38. Hasil uji awal 7 lot benih padi

Percobaan pendahuluan dilakukan untuk menentukan
waktu yang tepat untuk uji RE. Pada percobaan ini
dilakukan pengukuran panjang radikula pada 24, 30, 48,
54 dan 72 jam setelah tabur benih. Rata-rata panjang
radikula hasil uji pendahuluan tersaji pada Tabel 39.
Tabel 39. Rata-rata panjang radikula (mm) hasil percobaan
pendahuluan

Dari data Tabel 39 hasil dapat dilihat bahwa nilai yang
mendekati minimal panjang 2 mm adalah waktu pengukuran 48
jam dan 54 setelah tabur. Sebagai data tambahan dilakukan
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juga uji RE pada 42 jam, sehingga pengujian RE dilakukan pada
RE 42, RE 48 dan RE 54.

a

b

Gambar 22. (a) 30 jam setelah tabur, (b) 48 jam setelah tabur

a

b

Gambar 23. (a) 54 jam setelah tabur, (b) 72 jam setelah tabur

Pelaksanaan uji RE benih padi
Pelaksanaan uji RE benih padi lakukan pada 10 lot benih
padi, 7 lot merupakan benih yang digunakan pada
percobaan pendahuluan dan tambahan 3 lot benih yang
terdiri dari varietas Cigeulis, Junjuang dan Mekongga.
Hasil uji awal seluruh lot yang diuji pada kegiatan ini
tersaji pada Tabel 40. Data rata-rata dari 3 ulangan hasil
uji RE 42, RE 48, RE 54, IV, DB dan DT tersaji pada Tabel
41.
Tabel 40. Hasil uji awal 3 lot tambahan
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Pada saat dilakukan uji RE, dilakukan pula uji IV, DB dan
DT di lapang. Berikut adalah foto RE 42, RE 48 dan RE 54
dari semua varietas yang diuji.
Varietas Mira-1

Varietas Mekongga 1

Varietas Mekongga 2

Varietas IR 64-1

IR 64 – 2
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Varietas Ciherang

Varietas Inpari 32

Varietas Cigeulis

Varietas Junjuang

Varietas Mekongga (3)
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Tabel 41. Data rata-rata dari 3 Ulangan Hasil Uji RE 42,
RE 48, RE 54, IV, DB dan DT

Bersamaan dengan uji RE, dilakukan juga uji IV, DB dan
DT di lapang. Data hasil pengujian kemudian diolah
dengan uji korelasi menggunakan program Excel. Koefisien
korelasi adalah koefisien yang menggambarkan tingkat
keeratan hubungan linier antara dua peubah atau lebih.
Besaran dari koefisien korelasi tidak menggambarkan
hubungan
sebab
akibat,
tetapi
semata-mata
menggambarkan
keterkaitan
linier
antar
peubah.
Interpretasi koefisien korelasi nilai r dapat dilihat pada
Tabel 1. Secara umum, nilai koefisien korelasi (r) yang
mendekati 1 atau -1 menunjukkan semakin erat
hubungan linier antara kedua peubah tersebut, sedangkan
nilai r yang mendekati nol menggambarkan hubungan
kedua peubah tersebut tidak linier (Mattjik & Sumertajaya:
2002). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif
sempurna, r = 0 artinya tidak ada korelasi, dan r = 1
berarti korelasinya sempurna positif.
Rekapitulasi nilai koefisien korelasi antara RE 42, RE 48,
RE 54 dengan IV, DB dan DT tersaji pada Tabel 42.
Tabel 42. Rekapitulasi nilai korelasi RE 42, RE 48, RE 54
dengan IV, DB dan DT
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Berdasarkan Tabel 42 diatas dapat dilihat bahwa nilai
korelasi data sangat beragam, mulai dari -0.1 sampai 0.8
nilai korelasi bernilai (-) berarti bahwa metode RE
berkorelasi negatif dengan parameter yang diuji. Hal
tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengembangan
metode dimana diharapkan bahwa metode RE akan
berkorelasi positif dengan parameter uji, sehingga nilai
koefisien korelasi yang bernilai negatif tidak dibahas lebih
lanjut.
Pada metode RE 42 jam, nilai korelasi (r) kuat (0.6-0.7)
ditunjukkan pada parameter IV untuk varietas Junjuang,
parameter DB untuk varietas IR 64 (1) dan Mekongga (2)
sehingga total ada 3 data nilai (r) kuat. Pada metode RE 48
jam, nilai korelasi kuat ditunjukkan pada parameter IV di
varietas Inpari 32, Mekongga (2) dan Mira-1, pada
parameter DB di varietas IR 64 (1), Mekongga (2), dan
Cigeulis, pada parameter DT di varietas Mira-1, total ada 7
data nilai (r) kuat. Pada metode RE 54 jam, nilai (r) kuat
parameter IV hanya ada di varietas Inpari 32, pada
parameter DB hanya ada di varietas Mekongga (1), total 2
data nilai (r) kuat. Nilai koefisien varietas sangat kuat (0.81) ada di metode RE 42 jam pada parameter IV di varietas
Mekongga (1) dan di metode RE 54 jam parameter DB di
varietas Cigeulis dan parameter DT di varietas Mekongga
(3), total ada 3 data nilai (r) sangat kuat.
Jika dilihat dari banyaknya jumlah nilai (r) kuat dan
sangat kuat pada tiap metode RE, maka metode RE 48 jam
yang memberikan jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 7
nilai (r) kuat, diikuti oleh RE 54 jam dengan jumlah 4 nilai.
Jika dilihat dari nilai koefisien korelasi yang paling tinggi,
maka metode RE 54 jam yang memberikan hasil koefisien
korelasi sangat kuat sebanyak 3 nilai.

Gambar 24. Grafik jumlah nilai (r) kuat – sangat kuat antar metode RE
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Dari keseluruhan hasil dapat dilihat bahwa tidak ada
varietas yang menunjukkan nilai korelasi kuat atau sangat
kuat di semua metode pengujian RE. Hal tersebut
menunjukkan bahwa hasil metode RE masih beragam dan
masih perlu untuk dikembangkan jika akan digunakan
untuk menggantikan metode pengujian IV, DB dan DT.
Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa metode uji RE
48 jam memberikan 7 nilai korelasi kuat dan metode RE
54 jam memberikan 3 nilai korelasi sangat kuat dan tidak
ada varietas yang menunjukkan nilai korelasi kuat atau
sangat kuat di semua metode pengujian RE. Rekomendasi
dari kegiatan ini adalah bahwa uji RE pada benih padi
perlu lebih dikembangkan untuk menjadi alternatif uji DB,
dapat dicoba pada RE 66 jam dan RE 72 jam.
9. Korelasi Metode Pengujian Radicle Emergence (RE)
Terhadap Mutu Benih Kedelai (Glycine Max L.)
Benih adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam
proses budidaya tanaman. Adanya program kementerian
pertanian dalam upaya khusus peningkatan produksi padi
jagung dan kedelai, maka diperlukan ketersediaan benih
yang
bersertifikat
untuk
meningkatkan
peluang
keberhasilan usaha budidaya. Apabila suatu benih akan
segera ditanam, maka semakin cepat mutunya diketahui
akan semakin baik. Uji viabilitas benih selain uji DB,
dapat pula dilakukan melalui uji cepat vigor, agar mutu
perkecambahan suatu lot benih dapat diketahui lebih
awal. Metode uji vigor yang dinilai sederhana dan cepat
adalah uji Radicle Emergence (RE) yang dilakukan dengan
mengukur
panjang
radikula
pada
tahap
awal
perkecambahan. Pengembangan metode Radicle Emergence
(RE) pada benih kedelai tahun 2012 memberikan hasil
bahwa metode uji RE untuk benih kedelai dilakukan pada
suhu 25oC (dapat bersamaan uji daya berkecambah (DB))
menggunakan metode uji kertas filter digulung dan
didirikan (Roll Between Paper), dan pengukuran radikula
dilakukan setelah 30 jam dengan panjang radikula yang
diperhitungkan telah muncul (emerge) setidaknya 2 mm.
Pengembangan metode tahun 2018 memverifikasi dan
memvalidasi uji RE pada beberapa varietas benih kedelai.
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Tujuan : menentukan korelasi uji RE dengan uji DB dan
pertumbuhannya di lapang. Bahan dan metode yang
digunakan adalah 13 lot benih kedelai, sarana pengujian
Daya Berkecambah (DB) dan Radicle Emergence (RE) serta
Daya Tumbuh (DT) di lapang. Metode uji yang digunakan
adalah Roll Between Paper untuk DB dan RE suhu 25°C.
Growing On Test untuk DT di lahan. Prosedur pelaksanaan
: 1) pengujian DB benih kedelai 4 x 100 butir pada media
kertas CD, suhu 25°C selama 8 hari, 2) pengujian RE benih
kedelai 4 x 50 butir pada media kertas CD, suhu 25°C
pelembaban 30 jam, pengukuran radikula setidaknya  2
mm, 3) pengujian DT 4 x 50 butir di lahan selama 14 hari,
4) pelaporan. Uji statistik yang digunakan adalah analisa
korelasi dan regresi. Uji korelasi dan analisis regresi linier
dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel.
Interpretasi nilai koefisien korelasi (r) berdasarkan analisa
menurut Riduwan (2010) sebagai berikut:

Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2002), regresi linier
sederhana
adalah
persamaan
regresi
yang
menggambarkan hubungan antara satu peubah bebas (X,
independent variable) dan satu peubah tak bebas (Y,
dependent variable), dimana hubungan keduanya dapat
digambarkan sebagai suatu garis lurus. Hubungan antara
peubah-peubah
dapat
dirumuskan
dalam
bentuk
persamaan :
Yi = α + β Xi
Keterangan:
Yi = Peubah tak bebas
α
= Intersep/perpotongan dengan sumbu tegak
β
= Kemiringan/gradien
Xi = Peubah bebas (i = 1, 2, ....)

Koefisien
determinasi
merupakan
suatu
ukuran
kesesuaian garis regresi yang dicocokkan terhadap
sekumpulan data untuk mengetahui sejauh mana satu
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peubah berhubungan dengan beberapa peubah yang
lainnya. Kisaran nilai R2 mulai dari 0% - 100%. Semakin
besar nilai R2 berarti model semakin mampu menerangkan
perilaku peubah Y.
Koefisien
korelasi
(r)
adalah
koefisien
yang
menggambarkan tingkat keeratan hubungan linier antara
dua peubah atau lebih. Nilainya berkisar antara -1 dan 1,
semakin mendekati -1 atau 1, maka semakin erat
hubungan linier antara kedua peubah tersebut. Nilai r
mendekati nol menggambarkan hubungan kedua peubah
tersebut tidak linier.
Hasil kompulasi data pengujian terlihat pada Tabel 1,
berikut:
Tabel 43. Hasil kompulasi data pengujian DB, DT dan RE
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Hasil pengujian DB yang terlihat pada Tabel 1, dari 13 lot
benih kedelai yang diuji 4 lot memiliki persentase DB yang
kurang dari 80% yaitu varietas Grobogan 79%, Devon 76%,
Dena 79% dan Burangrang 2 77%. Hal ini mempengaruhi
juga hasil pengujian lainnya yaitu uji DT dan uji RE pada lot
tersebut. Meskipun secara umur panen varietas Devon
hampir bersamaan dengan lot benih lainnya yang memiliki
DB tinggi yaitu ; Demas, Dering, Detap dan Burangrang.
Radikel merupakan bagian awal dari suatu embryo. Pada
saat dalam suatu kondisi air telah mencukupi dan
menambah 50% berat benih dan didukung oleh kondisi
suhu lingkungan yang kondusif, radikel akan keluar
menembus kulit benih dan secara cepat berkembang
menjadi akar perkecambahan. Penaburan atau penanaman
pada kondisi media yang cukup lembab dengan kondisi
mutu benih yang bagus dan kontak fisik antara benih
dengan media baik merupakan hal yang penting dalam
perkecambahan yang optimal. Suhu, kelembaban, oksigen
dan kondisi media (kertas maupun tanah) serta zona di
mana benih berada, dapat mempengaruhi perkecambahan
dan emergence benih kedelai.

Gambar 25. Proses perkecambahan benih kedelai

Hasil pengujian DB, DT dan RE yang telah dilaksanakan,
diharapkan memberikan hasil yang baik dan optimal, agar
dapat menjadi parameter pendukung pengujian DB yang
menjadi indikator mutu benih dalam sertifikat atau label.
Namun hasil pengujian yang diperoleh belum memberikan
data sesuai dengan yang diintepretasikan. Tabel 44 adalah
data hasil korelasi pada masing-masing lot benih kedelai.
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Tabel 44. Data hasil uji korelasi lot benih kedelai

Hasil olah data pengujian, belum terlihat korelasi yang
kuat terutama antara DB dan RE. Sehingga, pengujian RE
belum bisa menggambarkan potensi viabilitas mutu benih
kedelai. Menurut Ozden et al, (2018), kondisi pengujian RE
dapat mempengaruhi hasil pengujian secara keseluruhan.
Proses perkecambahan berkaitan dengan suhu. Proses
perkecambahan lebih cepat terjadi pada suhu optimum,
jika suhu rendah, proses perkecambahan lebih lambat.
Radikel akan muncul setelah benih berimbibisi dalam
waktu 36-48 jam dan berkesetimbangan dengan
penambahan
50%
bobotnya.
Kondisi
ini
sangat
dipengaruhi suhu dan kelembaban (SN Casteel-Soybean
station, 2010). Jika benih mengabsorpsi air setelah 12-24
jam (kulit benih retak, radicle emergence belum terjadi),
maka proses perkecambahan berkurang 60 - 65% (Shawn
P. Conley, www.coolbean.info).

a

b

Gambar 26. (a) Regresi varietas Grobogan, (b) Regresi varietas Demas
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a
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Gambar 27. (a) Regresi varietas Burangrang, (b) Regresi varietas Gepak

a

b

Gambar 28. (a) Regresi varietas Demas, (b) Regresi varietas
Burangrang

Pada grafik regresi tersebut di atas belum terlihat
kecenderungan positif dan potensial antara Daya
Berkecambah dan Radicle Emergence. Menurut Howarth
and Stanwood, (1993); Belsare and Shah, (2013) dalam
Onwimol et.,al (2016), menganalisa bahwa perkecambahan
benih merupakan hal yang subjective dan sulit untuk
dievaluasi, sehingga salah satu cara potensial untuk
mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan menggunakan
analisa gambar dalam mengklasifikasi vigor dan
perkecambahan benih, meskipun radicle emergence dapat
digunakan untuk mengurangi subjektivitas tersebut
terkait dengan proses perkecambahan benih.
Hasil studi Onwimol et.,al (2016), yang mengklasifikasikan
vigor benih menggunakan analisa mean radicle emergence
time (MRET) dan perhitungan tunggal Radicle Emergence
pada benih padi dan kacang hijau, diperoleh bahwa MRET
adalah parameter yang bagus untuk mengklasifikasikan
vigor benih padi, namun kurang bagus pada kacang hijau.
MRET juga bagus untuk mengklasifikasikan beberapa
komoditas lainnya seperti jagung (Khajeh Hosseini, 2009;
Mattews et al., 2011), kubis (Demis et al., 2008), lobak
(Khajeh Hosseini, et al., 2010; Mattews et al., 2012a),
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semangka, melon dan mentimun (Mavi et al., 2010) dalam
Onwimol et.,al (2016).
Menurut Onwimol et.,al (2016), MRET bagus buat padi,
namun tidak pada kacang hijau dapat disebabkan oleh
adanya perbedaan struktur detail perkecambahan kacang
hijau yang tergolong tanaman Angiospermae dikotil yang
cukup sulit dievaluasi perkecambahannya sehingga lebih
subjektif dibandingkan dengan padi yang tergolong
tanaman Angiospermae monokotil (ISTA, 2006 dalam
Onwimol et.,al (2016). Fenomena ini juga dapat disebabkan
adanya fluktuasi keragaman waktu perkecambahan (Mean
Germination
Time/MGT/t50)
dalam
kacang
hijau
dibandingkan dengan padi (Al-Mudaris, 1998; Ranal and
de Santana, 2006 dalam Onwimol et.,al (2016). Kacang
hijau dan kedelai memiliki kesamaan golongan tanaman,
sehingga kemungkinan yang terjadi pada kacang hijau
tidak akan berbeda dengan kedelai.
Onwimol et.,al (2016) menambahkan, hasil studi terbaru
mengidentifikasi bahwa perbedaan antara jumlah benih
per ulangan mempengaruhi MRET dan t50RE (t50RE adalah
waktu yang diperlukan untuk 50% benih viabel emerge).
MRET dipengaruhi jumlah benih per ulangan, tetapi
dampak ini tidak ditemukan pada MGT (Mean Germination
Time). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah benih per
ulangan perlu dipertimbangkan saat mengidentifikasi vigor
benih yang menggunakan MRET atau perhitungan tunggal
analisa gambar radicle emergence yang maksimum.
Jika mutu awal benih bagus dan terlihat pula dari hasil uji
DB, maka akan berkontribusi bagus pula pada hasil uji
DTnya, demikian sebaliknya terlihat pada (Tabel 1.).
Namun, pada varietas Dering dan Anjasmoro meskipun
hasil DBnya bagus yaitu > 90%, namun memiliki DT yang
rendah yaitu < 75%. Demikian juga pada hasil RE. Kondisi
lingkungan di lapang tidak terkendali, banyak faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Namun dari
beberapa lot yang diuji, hanya kedua varietas tersebut
yang terlihat kurang bagus antar ketiga parameter uji.
Gambar 2 di bawah ini adalah dokumentasi hasil uji DT di
lapang :
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Gambar 29. Pertumbuhan benih kedelai di lapang

Kutipan dari ASGROW, (2016) menyatakan bahwa benih
kedelai dapat mulai berkecambah pada suhu tanah
kurang dari 31°C dan akan mulai melambat berkecambah
jika suhu tanah lebih dari 39°C. Jika suhu tanah lebih
dingin, maka benih akan tetap tidak aktif dan kondisi
tersebut dapat menyebabkan benih rentan terhadap
serangan penyakit dan hewan. Jika suhu tanah berkisar
antara 38 - 45°C, semestinya benih telah berkecambah
kurang dari seminggu. Selain itu tanah yang jenuh, banjir,
dan padat dapat mengurangi perkecambahan dan
emergence karena kurangnya oksigen. Ruang pori tanah
yang terisi air akan mengurangi jumlah oksigen yang
tersedia untuk respirasi benih. Tanah yang padat
mengurangi ketersediaan air dan oksigen yang diperlukan
untuk
perkecambahan,
pertumbuhan
akar
dan
tanaman,dan serapan hara (ASGROW, 2016).
Hasil analisa tidak terlihat korelasi yang kuat dan positif
antara DB dan RE maupun antara RE dan DT. Hasil uji DT
(Tabel 43).
Hal yang dapat disimpulkan dari kegitan tersebut adalah
tidak terjadi korelasi yang kuat antara pengujian Daya
Berkecambah dan Radicle Emergence pada lot benih kedelai
yang digunakan.
Pengujian RE pada kedelai sebaiknya diulang dengan skema
lama pelembaban yang lebih variatif untuk mendapatkan
hasil pengujian yang lebih valid, sehingga saat ini metode
RE belum dapat dijadikan sebagai alternatif pengujian
viabilitas mutu benih kedelai untuk melengkapi pengujian
Daya Berkecambah.
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10. Pengujian Kemurnian Genetik Benih Jagung Hibrida
Secar
molekuler
Menggunkan
Penanda
Simple
Sequence Repeats (SSR)
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang
Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman pada
pasal 19 dinyatakan bahwa Pengujian laboratorium untuk
menguji mutu benih terdiri atas mutu fisik, fisiologis, dan/
atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk kemurnian
genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan. Pada
Pasal 24 dijelaskan juga bahwa (1) pemeriksaan
pertanaman dilaksanakan pada fase-fase pertumbuhan
tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih
dan
komoditasnya
(2)
Pemeriksaan
pertanaman
sebagaimana untuk mengetahui kebenaran varietas dan
kemurnian genetik, serta ada tidaknya persilangan atau
tercampurnya pertanaman dengan tanaman lain atau
varietas
lain
dan/atau
ada
tidaknya
organisme
pengganggu tumbuhan terutama yang terbawa benih
sesuai
dengan
komoditasnya.Hasil
pemeriksaan
pertanaman dinyatakan lulus setelah memenuhi standar
kemurnian genetik.
Berdasar
Keputusan
Menteri
Pertanian
No.
991/HK.150/C/05/2018
tentang
Petunjuk
Teknis
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, untuk komoditas benih
jagung hibrida, pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada
saat fase vegetatif, fase berbunga dan fase masak.
Penampilan tanaman dikendalikan oleh sifat genetik yang
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Apabila
faktor lingkungan memberikan pengaruh yang lebih kuat
terhadap suatu tanaman maka akan menyebabkan
terjadinya variasi pada morfologi tanaman. Hal ini
menyebabkan
ketidaktepatan
penggunaan
karakter
morfologi dalam pengujian kemurnian genetik suatu
varietas tanaman. Penilaian secara morfologi bersifat
subyektif dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, juga
tergantung pada tingkat keahlian dan pengalaman dari
petugas pemeriksa tanaman. Dengan demikian untuk
mengontrol kemurnian varietas jagung hibrida secara
cepat akurat diperlukan alat bantu marka SSR (Surahman
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M, 2012)
Marka molekuler digunakan untuk mengatasi kesulitan
pemeriksaan lapangan yang selama ini dilaksanakan,
membantu mengurangi populasi dan waktu yang
dibutuhkan dalam program sertifikasi benih. Pemeriksaan
di lapangan yang dilaksanakan pada komoditas jagung
hibrida sebanyak 3 kali, yaitu sekitar 25-30 hst (fase
vegetatif), 55-65 hst (fase berbunga) dan110-115 hst pada
saat fase masak. Jumlah tanaman yang diperiksa
mencapai 100 tanaman. Beberapa kelebihan marka
molekuler adalah kemampuan menyeleksi dengan
menggunakan benih/kecambah.Marka DNA juga tidak
dipengaruhi oleh lingkungan dan/atau fase perkembangan
dari tanaman (Tanksley dan Mc Couch, 1997).
Marka mikrosatelit atau marka simple sequence repeats
(SSR) memiliki beberapa keunggulan diantaranya tingkat
polimorfisme yang tinggi, bersifat kodominan, dan memiliki
akurasi tinggi. Marka SSR dapat digunakan untuk
mengidentifikasi dan memverifikasi suatu varietas
tanaman (Maesang et al, 2001). Penelitian Daniel et al.
(2012) menunjukkan bahwa marka SSR merupakan alat
bioteknologi yang mampu mendeteksi kemurnian genetik
jagung hibrida. Marka SSR terbukti menjadi penanda
molekuler yang saat ini lebih banyak digunakan untuk
identifikasi
kemurnian
genetik
beberapa
tanaman
(Yashitola et al.2002), karena efisien dan sederhana
pelaksanaannya (Wu et al. 2010).
Selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai
dengan 2017, Balai Besar PPMB-TPH telah melaksanakan
pengembangan metode mengenai kemurnian genetik
secara molekuler di laboratorium pada komoditas benih
padi hibrida. Adapun pengembangan metode tersebut
berjudul:
1. Verifikasi Kemurnian Genetik Secara Molekuler (DNA)
Benih Padi Hibrida (TA.2015)
2. Verifikasi Metode Pengujian Kemurnian Padi Hibrida
(Oryza sativa) secara Molekuler Menggunakan Penanda
SSR (Simple Sequence Repeats) pada TA 2016
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3. Validasi Metode Kemurnian Genetik Padi Hibrida secara
Molekuler Menggunakan Penanda Mikrosatelit (TA.
2017)
Rekomendasi yang dihasilkan adalah 1) Primer RM 206
dapat digunakan sebagai penanda kemurnian genetik
secara molekuler pada padi hibrida. 2) Metode penanda
SSR (RM164/RM263/RM276) dapat digunakan sebagai
metode pengujian kemurnian genetik (DNA) padi hibrida di
laboratorium
dengan
visualisasi
alel
DNA
dari
dokumentasi lebih dari satu alel. Kondisi tahap
penempelan primer (annealing) suhu dan waktu yang
memberikan hasil optimal yaitu 53°C selama 30 detik
dengan komposisi DNA cetakan 3 µl konsentrasi 50x.3)
Validasi tiga laboratorium yaitu BB Biogen, Balai Besar
PPMB-TPH dan BPSB Jawa timur menunjukkan bahwa
primer RM 206, RM 263 dan RM 276 dapat digunakan
untuk memverifikasi varietas Hipa 5 ceva dan Hipa 19
dengan kedua tetuanya.
Untuk kelanjutan dari kegiatan pengembangan metode, di
Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan kajian secara
molekuler dengan SSR pada benih jagung hibrida, dengan
tahapan yang sama seperti pada komoditas benih benih
padi hibrida di tahun 2015, sehingga didapat jenis primer
spesifik dan metode ujinya
Tujuan dari kajian ini adalah 1) Untuk mendapatkan
metode pengujian kemurnian varietas menggunakan SSR
yang akurat melalui program PCR (polymerase chain
reaction) dan 2) Untuk mendapatkan marka SSR yang
spesisfik untuk beberapa varietas benih jagung hibrida
beserta tetua jantan dan tetua betina. Sedangkan
sasarannya
yaitu
sebagai
bahan
kebijakan/dasar
penetapan metode pengujian mutu genetis jagung hibrida
di laboratorium.
Pelaksanaan pengembangan metode mulai bulan Januari
sampai dengan Desember tahun 2018 di Laboratorium
Elektroforesis Balai Besar PPMB-TPH dan di laboratorium
Balai Besar Penelitan dan Pengembangan Bioteknologi dan
Sumber Daya Genelik Pertanian (BB Biogen).
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Bahan yang digunakan adalah benih jagung hibrida
beserta tetua (jantan dan betina) sebanyak sembilan
varietas yaitu Bima 9, Bima 10, Bima 11, Bima 12Q, Bima
13Q, Bima 14, Bima Prov A1, HJ 21 dan HJ 28 dan 9 tetua
jantan dan 9 tetua betina dari Balitsereal Maros (Tabel 45)
serta Lima marka SSR dan sekuen seperti pada Tabel 46.
(Surahman M, et al. 2012).
Tabel 45. Kode, varietas/tetua dan jumlah benih yang diuji
di laboratorium

Tabel 46. Marka
SSR
yang
pengembangan metode

digunakan

dalam

Peralatan yang ada di laboratorium, antara lain perangkat
isolasi DNA benih jagung hibrida perangkat elektroforesis
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horizontal dan gel dokumentasi serta perangkat PCR
untuk penggandaan DNA.
Metode yang digunakan adalah pengujian benih
laboratorium dengan alur seperti pada Gambar 30.

di

Gambar 30. Diagram alir pengembangan metode kemurnian genetik
jagung hibrida menggunakan SSR

Proses pelaksanaan
Prosedur pengujian kemurnian genetik benih padi hibrida
meliputi:
a. Pengujian ekstraksi dan isolasi DNA benih (Sambrook, et
al, 1989 yang dimodifikasi)
Prosedur kerja ekstraksi dan isolasi DNA yang
digunakan pada pengembangan ini meliputi tahapan
kegiatan sebagai berikut:
1) Benih jagung diambil acak sebanyak satu butir dari
20 butir benih murni dihaluskan menggunakan
mortal pestle hingga menghasilkan bubuk/tepung;
2) Contoh berupa tepung dimasukkan dalam tabung
mikro berukuran 2 ml;
3) Selanjutnya sebanyak 1000 l buffer ekstraksi
dengan pH 8 dan 25 µl proteinase K (20mg/ml)
dimasukkan dalam tabung mikro kemudian inkubasi
dalam waterbath dengan suhu 65oC selama 20
menit, sesekali digoyang secara manual agar
campuran homogen; diamkan ± 2 menit pada suhu
ruang;
4) Tambahkan RNase 25 l (10 mg/ml) kemudian
sentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama
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10 menit dan supernatan (lapisan bagian atas yang
jernih) diambil dan dipindahkan ke dalam tabung
mikro baru ukuran 2 ml;
5) Tambahkan sebanyak satu volume fenol ke dalam
supernatan dan larutkan secara homogen dengan
membolak balikkan tabung mikro agar tercampur
dengan
baik;
kemudian
sentrifugasi
dengan
kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Supernatan
dipindahkan ke tabung mikro baru ukuran 2 ml;
6) Tambahkan satu volume fenol:chloroform:isoamil
alkohol (25:24:1) dan sentrifugasi dengan kecepatan
14.000 rpm selama 10 menit; supernatan
dipindahkan ke tabung mikro baru ukuran 2 ml;
7) Tambahkan satu volume chloroform:isoamil alkohol
(24:1), sentrifugasi selama 10 menit dengan
kecepatan 12000 rpm kemudian supernatan
dipindahkan ke tabung mikro baru ukuran 1.5 ml;
8) Tambahkan 0,1 volume Potassium Asetat (KoAc) 3 M
dan ¾ volume isopropanol dingin; Inkubasi selama 2
jam pada suhu -20 oC;
9) Kemudian diamkan ± 2 menit pada suhu ruang;
10) Sentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 5
menit yang menghasilkan endapan seperti lendir
(DNA) pada dasar tabung mikro dan supernatan
dibuang; tambahkan 100 l alkohol 70% untuk
membilas DNA;
11) Sentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 5
menit dan buang supernatant;
12) Keringkan pellet DNA dengan menggunakan oven
suhu 50oC selama 1 jam;
13) Tambahkan buffer TE 100 ul dan inkubasi selama 1
jam dalam waterbath suhu 35 oC untuk melarutkan
DNA.
Pada tahap persiapan contoh uji berikutnya adalah uji
kualitas dan kuantitas DNA dengan teknik elektroforesis
menggunakan agarose konsentrasi 1 %. Power supply
elektroforesis dikondisikan pada tegangan listrik 25 volt,
atau 1 watt selama 60 menit. Hasil uji kualitas dan
kuantitas akan menunjukkan hasil isolasi DNA
berdasarkan visualisasi pola pita tiap contoh uji dengan
menggunakan
Nanodrops.
Pengukuran
DNA
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menggunakan spektrofotometer uv visible pada panjang
gelombang 260 nm dan 280 nm memberikan data
kemurnian dan konsentrasi hasil isolasi DNA contoh uji.
Adapun data hasil uji kualitas dan kuantitas dapat
dilihat pada Tabel 48.
b. Pengujian penggandaan /amplifikasi DNA (PCR)
Metode pengujian kemurnian benih dengan penanda
DNA yang diaplikasikan pada pengembangan ini adalah
lima
primer
SSR
yaitu
phi109275,
phi96100,
phi374118, phi328175 dan phi072.
1) Pengujian penggandaan /amplifikasi DNA (PCR) di
Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH
Komposisi reagen PCR yang digunakan pada Tabel 49
dan program PCR yang digunakan pada Tabel 50.
Tabel 48. Data hasil uji kualitas dan kuantitas dari
hasil uji ekstraksi dan isolasi DNA benih
jagung hibrida
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Tabel 49. Komposisi reagen PCR

Sumber : Surahman M, et al. 2012

Tabel 50. Program proses penggandaan DNA dengan
PCR

Separasi hasil amplifikasi DNA dilakukan secara
elektroforesis pada gel agarose 3 % dengan pewarnaan
DNA gel red (yang merupakan larutan dengan
campuran dari 200 ul loading dye, 1 ul gel red dan 9
ul aquabides). Tahap elektroforesis dikondisikan pada
tegangan listrik 25 volt atau 1 watt, selama ± 90
menit (1 cm sebelum pewarna DNA mencapai batas
akhir gel). Selanjutnya gel pita DNA yang diperoleh
divisualisasi dibawah sinar UV dan didokumentasikan
menggunakan alat gel documentation.
2) Pengujian penggandaan /amplifikasi DNA (PCR) di di
laboratorium
Balai
Besar
Penelitan
dan
Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya
Genelik Pertanian (BB Biogen).
Komposisi reagen PCR yang digunakan pada Tabel 51.
dan program PCR yang digunakan pada Tabel 52.
Tabel 51. Komposisi reagen PCR
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Tabel 52. Program proses penggandaan DNA dengan
PCR

Separasi hasil amplifikasi DNA dilakukan secara
dengan media elektroforesis poliakrilamid
50 ml
(Akrilamid 8% 50 ml, Amonium Per Sulfat 10% 500 µl
dan Temed 50 µl). Tahap elektroforesis dikondisikan
pada tegangan listrik 90 volt, selama ± 80 menit.
Pelaporan hasil uji berdasarkan pembacaan pasang
basa (base pair) yang terbaca dari primer yang
digunakan dari contoh yang diuji dan ladder DNA
maker 100 bp (terdiri mulai bawah 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 dan 1500 bp).
c. Analisa Statistik
Pengujian isolasi DNA menghasilkan data kualitas atau
kemurnian DNA, kuantitas DNA atau konsentrasi DNA
dan visualisasi DNA dengan pembanding DNA
murni/Lamda DNA. Selanjutnya amplifikasi DNA (PCR)
dengan lima penanda SSR terhadap DNA cetakan dari
sampel diuji menghasilkan fragment DNA /pola pita
DNA dengan pasang basa (base pair) tertentu.
Untuk
itu
rancangan
percobaan
verifikasi
ini
berdasarkan analisa data yang kualitatif dalam
menghasilkan prosedur uji kemurnian genetic.
Hasil amplifikasi PCR dengan lima primer SSR yang
dilaksanakan di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH
(Tabel 53) dan Laboratorium BB Biogen (Tabel 54)
disajikan pada Tabel di bawah ini.
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Tabel 53. Data hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung
hibrida dengan 5 primer (P1,P2,P3,P4 dan P5)
Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH
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Tabel 54. Data hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung
hibrida dengan 5 primer (P1,P2,P3,P4 dan
P5) Laboratorium BB Biogen
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Gambar 31. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 1 (phi109275) di Laboratorium BPMB-TPH

Gambar 32. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 2 (phi96100) di Laboratorium BPMB-TPH

Gambar 33. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 3 (phi374118)

Gambar 34. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 4 (phi328175)
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Gambar 35. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 5 (phi072)

Gambar 36. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 1 (phi109275)

Gambar 37. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 2 (phi96100)

Gambar 38. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 3 (phi374118)
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Gambar 39. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 4 (phi328175)

Gambar 40. Hasil amplifikasi PCR SSR benih jagung hibrida dengan
primer 5 (phi072)

Pada pengujian di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH, tidak
semua pola pita DNA pada sampel uji muncul (Gambar 31-35).
ada Gambar 36 sampai 40 dengan menggunakan Primer 1
sampai dengan Primer 5 yang merupakan hasil pengujian yang
dilaksanakan di Laboratorium BB Biogen mendapatkan hasil
bahwa pola pita DNA pada semua sampel yang diuji dapat
teridentifikasi.
Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan antara lain :
1. Ladder yang dipakai terlalu pekat yaitu 1 ul gel red + 200 1
ul loading dye + 1 ul aquabidest.
2. Siklus pada program PCR lebih pendek dan suhunya lebih
tinggi.
Metode PCR dapat diaplikasikan untuk pengujian kemurnian
genetik benih jagung hibrida pada :
1.
2.

Primer phi109275 dan phi96100 sebanyak 8 (delapan)
varietas yaitu Bima 9, Bima 14, HJ 21, Bima 11, Bima
10, HJ 28, Bima Prov A1 dan Bima 13Q.
Primer phi374118 sebanyak 1 (satu) varietas yaitu Bima
9.
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3.
4.

primer phi328175sebanyak 3 (tiga) varietas yaitu Bima 9,
Bima 14 dan Bima 12 Q.
primer phi072sebanyak 7 (tujuh) varietas yaitu Bima 9,
Bima 14, HJ 21, Bima 11, Bima 10, Bima Prov A1 dan
Bima 13Q.

Pengujian cepat adalah metode yang dibutuhkan pada saat ini.
Pemanfaatan bioteknologi melalui penanda DNA dapat
digunakan sebagai alternatif metode pengawasan dan
sertifikasi benih tanaman pangan.
Kesimpulan yang didapat dari kajian ini yaitu:
1. Kegiatan ini memberikan hasil bahwa
program
penggandaan PCR untuk penempelan primer (annealing)
menggunakan suhu dan waktu 56°C selama 1 menit
dengan media elektroforesis agarose 3% pada 9 (sembilan)
varietas beserta tetua jantan dan betina dengan
menggunakan lima penanda SSR
yaitu phi109275,
phi96100, phi374118, phi328175 dan phi072 memberikan
hasil separasi yang masih tipis dan smear (tidak jelas atau
terpotong-potong).
2. Metode PCR dapat diaplikasikan untuk pengujian
kemurnian genetik benih jagung hibrida pada 9 (sembilan)
varietas beserta tetua jantan dan betina dengan
menggunakan lima penanda SSR
yaitu phi109275,
phi96100, phi374118, phi328175 dan phi072 dengan
media elektroforesis poliakrilamid 8% atau 55°C selama 30
detik.
Rekomendasi didapat adalah bahwa lima primer SSR yaitu
phi109275, phi96100, phi374118, phi328175 dan phi072
dapat digunakan sebagai penanda kemurnian genetik 9
(sembilan) varietas benih jagung hibrida.
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