LAPORAN TAHUNAN 2019

PENGEMBANGAN METODE/
VALIDASI/VERIFIKASI METODE
2019
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 Hasil Tanaman Pangan.
Pada TA. 2019 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/validasi/verifikasi
metode, dengan rincian sebagai berikut:
1. Evaluasi
Mutu
Transportasi

Benih

Padi

Selama

Periode

Implementasi dari program pemerintah mencapai
swasembada benih padi dalam rangka ketahanan
pangan nasional adalah dengan peningkatan produksi
benih. Untuk menghasilkan benih yang maksimal
diperlukan benih yang bermutu tinggi, oleh karena itu
ketersediaan benih padi bermutu menjadi prioritas.
Kemunduran kualitas benih dapat dipengaruhi oleh
faktor lingkungan, kemasan, dan masa simpan benih.
Benih yang dikemas dalam kemasan yang kurang baik
akan
mengalami
penurunan
viabilitas
sehingga
diperlukan kemasan yang sesuai bagi benih baik dalam
distribusi maupun penyimpanan. Fungsi kemasan
adalah melindungi kualitas fisik maupun fisiologis benih
dari
pengaruh
lingkungan
distribusi/transportasi
maupun lingkungan simpan, serta menghindari
tercecernya benih/memudahkan dalam distribusi.
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Pada penyaluran benih antar provinsi terutama dalam
kegiatan program bantuan benih Ditjen Tanaman
Pangan, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan,
terdapat beberapa masalah yang sering terjadi seperti: 1)
benih tidak memenuhi persyaratan standar minimal
mutu benih sesuai dengan Kepmentan Nomor
991/HK.150/C/05/2018, tentang Juknis
Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan, setelah dilakukan pengujian
oleh
laboratorium
BPSB
setempat;
2)
petani
mengeluhkan mutu benih (ditanam tidak tumbuh/
tumbuh namun hanya sedikit); dan 3) produktivitas
rendah, sehingga sebagian petani menolak bantuan dan
sebagian memilih tidak menanam.
Berdasarkan hal tersebut maka Balai Besar PPMB-TPH
sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan
pengembangan metode untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh transportasi/distribusi yang diperlukan dalam
penyaluran
benih
program
bantuan
pemerintah
terutama benih padi terhadap mutunya. Tujuan
pengembangan metode ini adalah: mengevaluasi mutu
benih padi (kadar air, daya berkecambah, dan vigor)
selama periode transportasi dan penyimpanan setelah
transportasi dan mengetahui jenis kemasan yang dapat
mempertahanakan
mutu
benih
selama
periode
transportasi dan penyimpanan setelah transportasi.
Adapun sasarannya adalah jenis kemasan yang dapat
mempertahankan mutu benih padi selama transportasi
dan penyimpanan.
Kegiatan pengembangan metode dilaksanakan mulai
bulan Januari-Desember 2019 di Balai Besar PPMBTPH, gudang benih PT. SHS Sukamandi, Provinsi Jawa
Barat, laboratorium pengujian Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih (UPTD BPSBTPH) Provinsi Lampung,
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Utara
dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:
a. Menyiapkan dua lot benih padi yaitu lot dengan
masa edar enam bulan setelah tanggal selesai
pengujian/pelabelan pertama (sertifikat awal) dan lot
dengan perpanjangan masa berlaku label/pelabelan
ulang (sertifikat diperpanjang).
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b. Setiap lot benih padi dikemas menggunakan tiga
jenis kemasan yang biasa digunakan oleh produsen
untuk benih padi yang beredar yaitu: kemasan
plastik plastik Polyethylene (PE) dengan ketebalan
0,08 mm; dan 0,1 mm, plastik Polypropylene (PP)
dengan ketebalan 0,08 mm. Jenis kemasan yang
digunakan dapat dilihat pada Gambar 1.
a

b

c

Gambar 1. Tiga jenis kemasan yang digunakan: a. plastik
PE ketebalan 0,08 mm, b. plastik PE ketebalan 0,1 mm,
dan c. plastik PP ketebalan 0,08 mm

c. Memasukan kantong contoh benih yang telah diberi
kode pada karung. Menempatkan karung pada truk,
yang sebelumnya telah dipasang 3 alat perekam
suhu dan kelembaban pada posisi yang berbeda,
seperti terlihat pada Gambar 2.
a

b

cc

Gambar 2. a. memasukan dan menata kemasan yang
telah diberi kode pada karung; b. karung disegel dengan
dijahit; c. menempatkan alat pengukur suhu dan
kelembaban pada tiga posisi yang berbeda

Melakukan pengiriman/distribusi benih dari titik
lokasi awal yaitu Sukamandi (Jawa Barat) ke titik
lokasi Provinsi Lampung, Palembang (Sumatera
Selatan) dan Asahan/Medan (Sumatera Utara).
Kondisi fisik truk dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Kondisi fisik media transportasi (truk) yang
digunakan

d. Mengambil contoh benih selama periode transportasi
pada empat titik lokasi yang berbeda yaitu:
Sukamandi, Lampung, Palembang dan Asahan,
seperti pada Gambar 4. Mencatat jarak dan lama
waktu yang ditempuh pada tiap titik lokasi.
a

b

c

Gambar 4. Pengambilan contoh benih pada titik lokasi
Lampung (a); Palembang (b) dan Asahan (c)

Catatan: Jarak yang ditempuh dalam transportasi
dari titik lokasi awal (Sukamandi) sd lokasi terjauh
Medan dalah ±1.929 Km dengan waktu tempuh ±155
jam (± 6 hari 5 jam).
e. Mengambil contoh kirim dengan volume 700-1.000
gram untuk diuji kadar air (KA), daya berkecamabah
(DB) dan vigor/Indeks vigor dari contoh benih setelah
transportasi, untuk masing-masing perlakuan dan
titik lokasi dilakukan di laboratorium pengujian
mutu benih yang ada pada setiap titik lokasi
(Gambar 5). Selanjutnya sisa benih dikirim balik ke
Balai Besar PPMB-TPH untuk disimpan dan diuji
setiap bulan (Gambar 5).
a

b

c

Gambar 5. a. contoh benih transportasi siap dilakukan
pengurangan contoh; b. pengambilan contoh kirim untuk
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diuji oleh Laboratorium pengujian UPT PSBTPH Prov.
Sumsel dan; c. penyimpanan contoh benih setelah
transportasi

Catatan: Mutu benih varietas Mekongga yang digunakan
dapat dilihat pada label baik untuk lot sertifikasi awal
maupun perpanjangan label (Gambar 6)
a

b

Gambar 6. a. Lot dengan sertifikat awal dan b. perpanjangan
label

Analisis data menggunakan kaidah statistik Rancangan
Acak Kelompok tiga faktorial yaitu: jenis kemasan,
lokasi/jarak transportasi dan penyimpanan pada benih
padi pada lot serifikasi awal dan perpanjangan (label
ulang), yang dilanjutkan dengan Duncan’S Multiple
Range Test (DMRT).
Pada parameter daya berkecambah lot sertifikat awal,
berdasarkan sidik ragam anova ternyata interaksi
perlakuan jenis kemasan, lokasi/jarak transportasi dan
penyimpanan berpengaruh nyata. Perlakuan kombinasi
yang berbeda nyata dengan perlakuan kombinasi yang
lain yaitu jenis kemasan PE 0,10 mm, 0,08 mm dan PP
0,08 mm pada titik lokasi Lampung sebelum disimpan
dan kemasan PP 0,08 mm pada titik lokasi Palembang
sebelum disimpan.
Untuk
parameter
daya
berkecambah
pada
lot
perpanjangan label, berdasarkan sidik ragam anova
interkasi perlakuan jenis kemasan, lokasi/jarak
transportasi dan penyimpanan pada lot perpanjangan
label tidak berpengaruh nyata terhadap nilai daya
berkecambah karena nilai probablitasnya lebih lebih
besar dari α 0,05, sehingga untuk mengetahui pengaruh
perlakuan terhadap daya berkecambah digunakan
interaksi antara dua perlakuan yang memiliki pengaruh
yang nyata terhadap mutu benih (daya berkecambah)
yaitu kombinasi perlakukan jenis kemasan dengan
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penyimpanan serta lokasi/jarak transportasi dengan
penyimpanan. Sedangkan kombinasi perlakuan jenis
kemasan
dan
lokasi/jarak
transportasi
nilai
probablitasnya lebih lebih besar dari α = 0,05. Pada Hasil
uji DMRT α 5% di Tabel 7, menunjukkan bahwa
perlakuan kombinasi PE 0,10 mm, 0,08 mm dan PP 0,08
mm tanpa disimpan serta kemasan PE 0,10 mm
disimpan satu bulan, tidak berbeda nyata, tetapi
berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.
Tabel 5. Rata-rata daya berkecambah benih padi pada
interaksi perlakuan jenis kemasan dan periode
penyimpanan setelah transportasi pada lot
perpanjangan label
Penyimpanan (P)
Kemasan (K)

Tanpa
disimpan

PE 0,10 mm

82.083 a

PE 0,08 mm
PP 0,08 mm

81.583 a
82.250 a

Disimpan
satu bulan

Disimpan
dua bulan

82.000 a

77.667 b

76.250 b
76.833 b

70.667 c
64.667 c

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT pada α 5%

Tabel 6. Rata-rata daya berkecambah benih padi pada
interaksi perlakuan lokasi/jarak transportasi
dan periode penyimpanan setelah transportasi
pada lot perpanjangan label
Penyimpanan (P)
Lokasi (L)
Sukamandi
Lampung
Palembang
Medan

Tanpa
disimpan
84.778
83.778
79.889
79.444

a
a
bc
bc

Disimpan
satu bulan
79.667
78.333
76.111
73.556

bc
cd
de
ef

Disimpan
dua bulan
82.000
70.333
70.667
68.000

ab
f
f
fg

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT pada α 5%

Pada Tabel 8, berdasarkan
hasil uji DMRT α 5%
menunjukkan
perlakuan
kombinasi
tiik
lokasi
Sukamandi, Lampung, Palembang dan Medan tanpa
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dsimpan dan lokasi Sukamandi dengan dsimpan satu
dan dua bulan berbeda nyata dengan perlakuan
kombinasi lainnya dimana ternyata nilai daya
berkecambah contoh benih yang berasal dari lokasi
tranportasi yang terjauh pun (Asahan/Medan) yang
tanpa disimpan sama dengan contoh benih padi yang
berasal dari titik awal lokasi transportasi Sukamandi
dan disimpan selama dua bulan.

Rata-rata daya
berkecambah

Nilai daya berkecambah terendah ditunjukkan oleh
benih dari titik lokasi Medan disimpan selama dua
bulan. Sebagian besar rata-rata nilai daya berkecambah
pada lot perpanjangan label telah tidak sesuai dengan
spesifikasi persyaratan mutu benih padi inbrida kelas
benih sebar (Kepmentan Nomor 991 Tahun 2018). Hal
ini disebabkan karena benih melampaui masa edar (Juni
2019). Rata-rata daya berkecambah benih padi pada
interaksi perlakuan lokasi/jarak transportasi dan
periode penyimpanan setelah transportasi pada lot
perpanjangan label dapat dilihat pada Gambar 7.
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Kombinasi perlakuan lokasi transportasi dan
penyimpanan

Gambar 7. Grafik Rata-rata daya berkecambah benih padi
pada interaksi perlakuan lokasi/jarak transportasi dan
periode penyimpanan setelah transportasi pada lot
perpanjangan label

Pada lot perpanjangan label, tidak dilakukan pengujian
mutu benih pada penyimpanan bulan ke-3 setelah
transportasi dikarenakan nilai daya berkecambah untuk
setiap ulangan pada semua kombinasi perlakuan sudah
tidak memenuhi spesifikasi persyaratan mutu benih padi
7
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inbrida kelas benih sebar, dan benih telah kadaluarsa
(masa edar bulan Juni 2019).
Pada parameter kadar air pada lot sertifikat awal,
berdasarkan sidik ragam anova interaksi kombinasi
perlakuan jenis kemasan, lokasi/jarak transportasi dan
penyimpanan berpengaruh nyata terhadap nilai kada air
benih padi. Hasil uji DMRT α 5% pada Tabel 9,
menunjukkan bahwa terdapat perlakuan kombinasi
yang berbeda nyata dengan perlakuan kombinasi yang
lain yaitu kemasan PE 0,10 mm, lokasi Sukamandi
tanpa disimpan dengan nilai rata-rata kadar air 11,0.
Sedangkan interaksi kombinasi perlakuan pada benih
yang ditransportasikan dengan jarak yang lebih jauh
yaitu Pelembang dan Asahan/Medan dengan kombinasi
jenis kemasan PE 0,08 mm dan PP 0,08 mm, nilai kadar
air semakin meningkat dan beberapa perlakuan
kombinasi tidak memenuhi spesifikasi persyaratan mutu
benih padi inbrida kelas benih sebar (kemasan PE 0,08
mm dengan lokasi Lampung, Palembang dan Medan
serta disimpan selama tiga bulan.
Tabel 7. Rata-rata kadar air benih padi pada interaksi
perlakuan kombinasi jenis kemasan, lokasi/
jarak transportasi dan periode penyimpanan
setelah transportasi pada lot sertifikat awal
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Penyimpanan
Kemasan
PE 0,10 mm

PE 0,08 mm

PP 0,08 mm

Lokasi

Tanpa disimpan

Disimpan 1
bulan

Disimpan 2
bulan

Disimpan 3
bulan

Sukamandi
Lampung

11.000 l
11.6333 ijk

11.3667 k
11.5667 jk

11.5667 jk
11.8333 efghij

11.8333 efghij
11.9000 efghij

Palembang

11.6667 hijk

11.7333 ghijk

11.9333 efghij

12.033 defghi

Medan

11.7667 fghijk

11.9333 efghijj

12.000 defghij

12.1000 defgh

Sukamandi
Lampung

11.7667 fghijk 11.9333 efghji
11.9667 defghij 12.7667 bc

12.2333 de
12.1333 defg

12.7333 bc
13.1667 ab

Palembang
Medan

12.1333 defg
12.4000 dc

12.8000 bc
12.8000 bc

12.4000 dc
12.9333 ab

13.2667 a
12.9000 ab

Sukamandi

11.7333 ghijk

12.000 defghij

12.0333 defghi

12.2000 def

Lampung
Palembang

11.7667 fghijk
11.7667 fghijk

12.1333 defg
12.4000 dc

12.2333 de
12.8000 bc

12.0667 defghi
12.9333 ab

Medan

11.900 efghij

12.1000 defgh

12.9000 ab

13.0333 ab

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT α 5%

Parameter kadar air pada lot perpanjangan label,
berdasarkan sidik ragam anova interaksi kombinasi
perlakuan jenis kemasan, lokasi/jarak transportasi dan
penyimpanan setelah transportasi tidak berpengaruh
nyata terhadap nilai kadar air pada lot perpanjangan
label, karena nilai probablitasnya lebih lebih besar dari
α 0,05, sehingga untuk mengetahui pengaruh perlakuan
terhadap kadar air digunakan interaksi dua perlakuan
yang memiliki pengaruh yang nyata terhadap mutu
benih (kadar air) yaitu kombinasi perlakukan jenis
kemasan dengan penyimpanan serta lokasi/jarak
transportasi
dengan
jenis
kemasan.
Sedangkan
kombinasi perlakuan jenis kemasan dan lokasi/jarak
transportasi nilai probablitasnya lebih lebih besar dari
α=0,05. Pada hasil uji DMRT α 5% pada Tabel 10,
menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi kemasan PE
0,01 mm tanpa disimpan, berbeda nyata dengan
perlakuan kombinasi lainnya. Kadar air terlihat
meningkat ditunjukkan oleh perlakuan kombinasi
kemasan PE 0,08 mm; PP 0,08 dan penyimpanan 1 dan
2 bulan.
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Perlakuan kombinasi yang berbeda nyata ditunjukkan
oleh jenis kemasan PE 0,10 mm pada titik lokasi
Sukamandi pada Tabel 11. Nilai kadar air semakin
meningkat
pada
perlakuan
kombinasi
lokasi
Asahan/Medan dan Kemasan PE 0.08 mm dan PP 0,08
mm yaitu pada contoh benih yang berasal dari
Asahan/Medan, dengan jenis kemasan palstik PE dan PP
ketabalan 0,08 mm. Sebenarnya seluruh rata-rata nilai
KA pada bahan uji lot perpanjangan label untuk KA
tidak memenuhi spesifikasi persyaratan mutu benih padi
inbrida kelas benih sebar karena nilai KA awal pada
label sudah mencapai 13,0% seperti yang tercantum
pada label (Gambar 6b).

Tabel 8. Rata-rata kadar air benih padi pada interaksi
perlakuan jenis kemasan dan
periode
penyimpanan setelah transportasi pada lot
perpanjangan label
Kemasan
PE 0,10 mm
PE 0,08 mm
PP 0,08 mm

Tanpa disimpan
13.2500 d
13.30833 bc
13.36667 abc

Penyimpanan
Disimpan 1 bulan Disimpan 2 bulan
13.43333 abc
13.30633 bc
13.49167 ab
13.51667ab
13.51667ab
13.5500 a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT α 5%

Tabel 9. Rata-rata kadar air benih padi pada interaksi
perlakuan jenis kemasan dan lokasi/jarak
transportasi pada lot perpanjangan label
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Kemasan
PE 0,10 mm
PE 0,08 mm
PP 0,08 mm

Lokasi/jarak transportasi
Sukamandi
Lampung
Palembang Asahan/Medan
13.23333 e 13.38333 cbd 13.35000 cbd 13.43333 abc
13.30000 cd 13.4500 abc 13.41667 abc
13.5500 a
13.33750 cd 13.3500 cbd 13.4500 abc
13.5000 ab

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT α 5%

Pada lot perpanjangan label, tidak dilakukan pengujian
mutu benih pada penyimpanan bulan ke-3 setelah
transportasi dikarenakan nilai kadar air benih untuk
setiap ulangan pada semua kombinasi perlakuan sudah
tidak memenuhi spesifikasi persyaratan mutu benih padi
inbrida kelas benih sebar, dan benih telah kadaluarsa
(masa edar bulan Juni 2019).
Parameter vigor pada lot sertifikat awal, berdasarkan
sidik ragam Anova interaksi perlakuan jenis kemasan,
lokasi/jarak transportasi dan penyimpanan tidak
berpengaruh nyata terhadap nilai indeks vigor karena
nilai probablitas lebih lebih besar dari α 0,05, sehingga
untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap indeks
vigor digunakan interaksi kombinasi dua perlakuan yang
memiliki pengaruh yang nyata terhadap mutu benih
(indeks vigor) yaitu kombinasi perlakuan jenis kemasan
dengan penyimpanan serta lokasi/jarak transportasi
dengan penyimpanan. Sedangkan kombinasi perlakuan
jenis kemasan dan lokasi nilai probablitasnya lebih
lebih besar dari α = 0,05. Hasil uji DMRT α 5% pada
Tabel 12, menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi
jenis kemasan PE 0,10 mm tanpa disimpan, berbeda
nyata (dengan nilai indeks vigor lebih tinggi). Perlakuan
kombinasi jenis kemasan PE 0,08 mm, disimpan selama
3 bulan, dan jenis kemasan PP 0,08 mm, disimpan
selama 3 bulan tidak berbeda nyata dan memiliki nilai
indeks vigor terendah diantara perlakuan lainnya. Hal
ini berarti proses kemunduran benih berlangsung terus
dengan semakin lamanya benih disimpan sampai
akhirnya semua benih mati.
Perlakuan kombinasi pada lokasi Sukamandi, Lampung,
Palembang, Medan yang tanpa disimpan serta lokasi
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Sukamandi yang disimpan 1 dan 2 bulan tidak berbeda
nyata tetapi nilai rata-rata ideks vigor tertinggi
ditunjukkan oleh perlakuan lokasi Sukamandi yang
tanpa disimpan (Tabel 13). Sedangkan interaksi
kombinasi perlakuan pada benih yang ditransportasikan
dengan jarak yang lebih jauh yaitu Pelembang) dan
Asahan/Medan dengan penyimpanan 2 dan 3 bulan,
nilai indeks vigor semakin menurun terutama pada
perlakuan lokasi Asahan/Medan yang disimpan 3 bulan.
Ini berarti contoh benih yang ditransportasikan sejauh
±1.929 Km dengan waktu tempuh ±155 jam (6 hari 5
jam) kemudian disimpan selama 3 bulan mengakibatkan
vigor benih semakin menurun.
Tabel 10. Rata-rata vigor benih padi pada interaksi
perlakuan jenis kemasan dan penyimpanan
setelah transportasi pada lot sertifikat awal
Kemasan
PE 0,10 mm
PE 0,08 mm
PP 0,08 mm

Tanpa
disimpan
85.750 a
79.500 b
53.750 d

Penyimpanan
Disimpan 1 Disimpan 2
bulan
bulan
63.750 c
61.000 c
60.167 c
52.667 de
49.917 de
53.750 d

Disimpan 3
bulan
47.833 e
33.333 f
35.250 f

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT α 5%

Tabel 11. Rata-rata vigor benih padi pada interaksi
perlakuan lokasi/jarak transportasi
dan
penyimpanan setelah transportasi pada lot
sertifikat awal
Lokasi
Sukamandi
Lampung
Palembang
Medan

Tanpa
disimpan
85.778 a
83.222 ab
82.111 ab
78.000 bc

Penyimpanan
Disimpan 1 Disimpan 2
bulan
bulan
75.333 c
67.111 d
52.667 ef
36.667 gh

72.333 cd
68.778 d
54.333 e
31.444 hi

Disimpan 3
bulan
47.778 f
41.889 g
34.111 h
27.778 l

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT α 5%
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Parameter
vigor
pada
lot
perpanjangan
label,
berdasarkan sidik ragam anova, interaksi kombinasi
perlakuan jenis kemasan, lokasi/jarak transportasi dan
penyimpanan berpengaruh nyata terhadap nilai indeks
vigor benih padi. Hasil uji DMRT α 5% pada Tabel 13,
menunjukkan bahwa terdapat perlakuan kombinasi
yang berbeda nyata dengan perlakuan kombinasi yang
lain. Nilai rata-rata vigor yang ditunjukan oleh notifikasi
(a) yaitu antara perlakuan jenis kemasan PE 0,10 mm,
dengan titik lokasi Sukamandi, Lampung, Palembang
yang tanpa disimpan, dengan kemasan PP 0,08 mm
pada lokasi Sukamandi dengan benih tanpa disimpan,
menujukkan
nilai
rata-rata
vigor
lebih
tinggi
dibandingkan perlakuan kombinasi lainya.
Hal ini berarti jenis kemasan PE 0,10 mm dan PP 0,08
mm lebih dapat mempertahankan mutu benih dalam hal
ini nilai vigornya selama dalam transportasi, walaupun
pada kenyataannya contoh benih padi yang berasal dari
lot perpanjangan label setelah memasuki periode
penyimpanan nilai rata-rata vigornya semakin menurun
yang kemungkinan dikarenakan lot benih yang lebih tua
mengalami proses kemunduran yang lebih cepat
dibanding lot benih yang baru. Pada lot perpanjangan
label, tidak dilakukan pengujian mutu benih terutama
vigor pada penyimpanan bulan ke-2 dan 3 setelah
transportasi dikarenakan nilai vigor benih untuk setiap
ulangan pada semua kombinasi perlakuan adalah 0 hal
ini kemungkinan dikarenakan benih mengalami
perpanjangan lebel dan telah kadaluarsa (masa edar
bulan Juni 2019).
Tabel 12. Rata-rata vigor benih padi pada interaksi
perlakuan
jenis
kemasan,
lokasi/jarak
transportasi
dan
penyimpanan
setelah
transportasi pada lot perpanjangan label
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Kemasan

Lokasi

Penyimpanan
Tanpa disimpan Disimpan 1 bulan
58.333 a
48.333 b
56.667 a
36.000 cd
56.667 a
33.333 cd
46.667 b
28.667 d

PE 0,10 mm

Sukamandi
Lampung
Palembang
Medan

PE 0,08 mm

Sukamandi
Lampung
Palembang
Medan

52.333 ab
47.667 b
48.667 b
46.667 b

36.667 c
35.000 cd
29.000 d
14.667 e

PP 0,08 mm

Sukamandi
Lampung
Palembang
Medan

57.000 a
52.667 ab
52.667 ab
46.667 b

34.333 cd
34.000 cd
30.667 cd
11.333 e

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan
tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT α 5%

Pada lot perpanjangan label, tidak dilakukan pengujian
mutu benih terutama vigor pada penyimpanan bulan
ke-2 dan 3 setelah transportasi dikarenakan nilai vigor
benih untuk setiap ulangan pada semua kombinasi
perlakuan adalah 0 hal ini kemungkinan dikarenakan
benih mengalami perpanjangan lebel dan telah
kadaluarsa (masa edar bulan Juni 2019).
Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) mutu benih
lot sertifikat awal, dengan kombinasi perlakuan
kemasan, transportasi dan penyimpanan masih
memenuhi spesifikasi persyaratan mutu benih kelas
benih BR. Kombinasi perlakuan yang memberikan nilai
mutu tertinggi yaitu jenis kemasan PE 0,1 mm setelah
mengalami proses tranportasi sejauh ±1.929 km dengan
6 hari 5 jam dan penyimpanan selama 3 bulan, yang di
iikuti dengan jenis kemasan PE 0,08 mm dan PP 0,08
mm; 2) benih lot sertifikat perpanjangan label dengan
keterangan mutu pada label yaitu KA 13,0%; DB 83%
dengan masa edar Juni 2019: a) kombinasi perlakuan
jenis kemasan dan penyimpanan selama 2 bulan
performa mutu benih (nilai DB dann KA) terbaik
ditunjukkan oleh kemasan PE 0,1 mm yang di ikuti
dengan kemasan PE 0,08 mm dan PP 0,08 mm; b) pada
14
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perlakuan kombinasi kemasan, jarak transportasi dan
penyimpanan selama 1 bulan, nilai
vigor terbaik
ditunjukkan oleh kemasan PE 0,1 mm yang di iikuti
dengan kemasan PE 0,08 mm dan PP 0,08 mm; dan c)
pada lot perpanjangan label, contoh benih hanya bisa
disimpan s.d bulan ke-2 setelah transportasi karena
mutu benih tidak memenuhi spesifikasi persyaratan
mutu benih.
Rekomendasi dari pengembangan metode ini sebagai
berikut: 1) Kemasan plastik PE ketebalan 0,1 mm,
merupakan kemasan terbaik yang dapat digunakan
untuk transportasi benih padi dan dapat disimpan
selama 3 bulan yang berasal dari lot sertifikat awal
dengan kelas BR, meskipun kemasan plastik PE
0,08mm dan PP 0,08 mm juga dapat digunakan; dan 2)
Benih padi yang berasal dari lot sertifikat perpanjangan
label yang mendekati masa edar dapat ditransportasikan
tetapi tidak direkomendasikan untuk disimpan, jadi
langsung digunakan oleh petani.
2. Evaluasi Mutu
Transportasi

Benih

Jagung

Selama

Periode

Kebutuhan akan benih bermutu dan produksi jagung
yang terus meningkat tiap tahunnya menjadikan
pemerintah senantiasa melakukan upaya yang terus
menerus dalam menjaga dan meningkatkan mutu benih
agar tidak mengalami kemunduran benih (deteriorasi).
Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat
standar/kebijakan/aturan dalam hal penanganan benih
yaitu dalam hal pengolahan/processing (pengemasan
dan penyimpanan) dan transportasi benih. Penanganan
benih bermutu diharapkan memiliki standar yang bisa
digunakan oleh produsen benih jagung.
Dalam buku Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh
Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan tentang Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa benih jagung
hibrida salah satu persyaratannya untuk kemasan benih
menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan
plastik PE berukuran 8-10 mikrometer (0,008 mm)
15
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dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10
kg. Bulan Agustus 2018 Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mengeluarkan
Petunjuk Teknis Teknologi Produksi Benih Jagung
Hibrida mensyaratkan untuk bahan kemasan benih
harus kuat, tidak mudah robek, kedap udara dan air
(plastik PE ketebalan 0,2 mm). Volume kemasan yang
digunakan adalah 5 kg.
Tujuan dari pengembangan metode ini adalah untuk
Mengevaluasi mutu benih jagung (KA, DB, dan Vigor),
jenis kemasan yang dapat mempertahankan mutu benih
selama periode transportasi dan penyimpanan setelah
transportasi.
Bahan uji yaitu benih jagung disiapkan oleh PT. BISI
Internasional Tbk, Kediri Jawa Timur. Benih jagung
hibrida varietas Bisi 228 dikemas kantong plastik PE
volume 5 kg dengan ketebalan 0,12 mm (asal PT. BISI
Internasional Tbk, Kediri Jawa Timur) dan 0,15 mm (asal
produsen benih jagung lainnya).
Benih jagung yang telah dikemas kemudian dilakukan
pengiriman menggunakan truk kontainer dengan tiga
lokasi yang berbeda dan waktu kirim yang berbeda.
Lokasi pengiriman yaitu Kediri (Provinsi Jawa Timur) ke
Bandar Lampung (Provinsi Lampung), Kediri ke Medan
(Provinsi Sumatera Utara) dan Kediri ke Palembang
(Provinsi Sumatera Selatan). Diantara kemasan diletakan
pula alat perekam suhu dan kelembaban selama di
perjalanan (transportasi).
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Gambar 8. Pengemasan Benih Jagung

1
Kediri
(Pabrik PT.
BISI)

Lampung

2

Palembang

3
Medan

Gambar 9. Alur Pengiriman Benih

Jagung
Benih yang telah dikemas kemudian dikelompokkan
berdasarkan tujuan pengiriman benih. Sebelum
pengiriman benih dilaksanakan, terlebih dahulu benih
dilakukan uji awal (uji standar) di Balai Pengawasan dan
Sertifikasi (BPSB) terdekat yaitu BPSB Jawa Timur. Uji
tersebut meliputi uji Kadar Air (KA), Daya Berkecambah
(DB) dan Indeks Vigor (IV). Hasil uji awal Laboratorium
digunakan sebagai perlakuan kontrol dan memastikan
kesesuaian terhadap label benih yang dipersyaratkan
berdasarkan
Kepmentan
Nomor
991/HK.150/C/05/2018. Hasil uji awal (uji standar
benih) terlihat pada Tabel 15.
Tabel 13. Hasil Uji Standar di BPSB Jawa Timur

1. U1.1 L0 K1

11,1

Daya
Berkecambah
95

2. U1.2 L0 K1

11,1

92

43

3. U1.1 L0 K2

11,1

95

91

4. U1.2 L0 K2

11,2

93

46

No.

Kode Kemasan

Kadar Air

Indeks Vigor
90

Benih jagung yang siap dikirim disimpan sementara di
ruangan internal storage PT. BISI International Tbk
dengan kondisi suhu ruangan 15-22oC dan kelembaban
40-80% (RH). Kondisi ruangan dan catatan suhu terlihat
di Gambar 10. Kemasan benih disimpan sementara di
Internal Storage hingga armada pengiriman benih jagung
yang disiapkan oleh Produsen Benih tersebut tersedia
dan bisa segera dikirim. Pengiriman benih tidak bisa
17
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dilaksanakan secara serentak namun hanya bisa
bergantian dari satu lokasi ke lokasi yang dituju atau
yang telah ditentukan sebelumnya. Pengiriman benih
tersebut pun berdasar atas permohonan pengadaan
benih bantuan pemerintah atau permintaan benih di
wilayah tersebut. Sehingga kondisi pengiriman sesuai
dengan
kondisi
pengiriman
benih
berdasarkan
permintaan bantuan benih jagung oleh pemerintah.
Penyimpanan benih di internal storage sementara
dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya deteriosasi
benih sebelum terjadinya pengiriman/transportasi
benih.

A

B

C

Gambar 9. Kondisi ruangan penyimpanan benih (A dan B),
catatan suhu dan kelembaban (C) di dalam cool storage PT.
BISI International Tbk

Pengiriman benih yang dilakukan kali pertama yaitu
menuju Bandar Lampung (Provinsi Lampung), kemudian
Medan (Provinsi Sumatera Utara) dan terakhir
Palembang (Provinsi Sumatera Selatan). Titik lokasi,
jarak dan waktu tempuh tranportasi benih terlihat pada
tabel 2. Benih jagung yang tiba dilokasi lalu segera diuji
di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB)
Provinsi setempat. Kemudian benih dikirimkan kembali
oleh ekpedisi ke Balai Besar PPMB-TPH dengan rentang
waktu pengiriman benih sekitar 3-4 hari. Benih yang
telah tiba di Balai Besar PPMB-TPH kemudian disimpan
dalam ruangan penyimpanan benih terkontrol hingga 2
bulan penyimpanan. Tiap rentang 1 bulan kemudian
benih dilakukan uji standar Kadar Air (KA), Daya
Berkecambah (DB) dan Indeks Vigor (IV), serta dilakukan
pengujian kesehatan benih sebagai pendukung data
utama. Suhu dan Kelembaban terekam dalam Data
Logger.
18

LAPORAN TAHUNAN 2019
Tabel 14. Titik Lokasi, jarak, dan
transportasi benih jagung
No. Komoditas / Titik lokasi transportasi

waktu

tempuh

Tanggal
Total jarak yang Total waktu yang
Pengiriman
ditempuh (km) diperlukan (hari)
Benih

Jagung hibrida varietas Bisi 228
Titik Lokasi:
1. Kediri (Jatim) - Lampung
17 Juni 2019
2. Kediri - Surabaya - Medan (melewati
24 Juni 2019
laut)
3. Kediri - Palembang
10 Juli 2019

± 973

±5

± 2923

±9

± 1294

± 18

Data hasil uji diolah secara kuantitatif yaitu, persentase
kadar air, daya kecambah dan indeks vigor. Dari data
tersebut dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji
Anova. Rancangan percobaan yang digunakan dalam
kegiatan ini yaitu Rancangan Acak Lengkap Kelompok
(RAK), dengan dua faktor yaitu perlakuan jenis kemasan
dan periode penyimpanan.
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa
Kemasan plastik PE dengan ketebalan 0,12-0,15 mm
dapat digunakan untuk pengemasan benih jagung
selama periode transportasi/pengiriman ke wilayah
Bandar Lampung, Medan, dan Palembang (jarak
dan/atau waktu kirim tertentu) serta dapat disimpan
selama dua bulan setelah pengiriman benih jagung
dalam kondisi suhu yang terkontrol.
3. Evaluasi Mutu
Transportasi

Benih

Kedelai

Selama

Periode

Benih yang sedang mengalami transportasi mengalami
prinsip penyimpanan layaknya benih yang berada di
gudang penyimpanan, namun faktor lingkungan pada
saat benih ditransportasikan lebih cepat berubah, yakni
suhu dan kelembaban nisbi udara (RH). Benih
mengalami deraan suhu dan kelembaban nisbi yang
tinggi
atau
mengalami
kerusakan
fisik
akibat
penanganan yang kurang hati-hati. Kandungan protein
yang tinggi dalam benih kedelai menyebabkan benih
19
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sangat peka terhadap kerusakan fisik akibat guncangan
selama
transportasi
yang
dapat
menyebabkan
kemunduran benih. Kemunduran benih dapat dilihat
secara biokimia dan fisiologi. Indikasi biokimia
kemunduran benih dicirikan antara lain penurunan
aktifitas enzim, penurunan cadangan makanan,
meningkatnya nilai konduktivitas. Indikasi fisiologi
kemunduran benih antara lain penurunan daya
berkecambah dan vigor. Berdasarkan hal tersebut maka
dilakukan kajian transportasi benih kedelai berkaitan
dengan kemasan yang dapat mempertahankan mutu
benih.
Tujuan pengembangan metode ini adalah untuk
mengkaji
mutu
benih
kedelai
selama
periode
transportasi,
memperoleh
kemasan
yang
dapat
mempertahankan mutu benih kedelai selama periode
transportasi, mengetahui titik kritis mutu benih kedelai
selama periode transportasi. Kegiatan ini dilakukan pada
dua tempat yaitu pengiriman benih dari Grobogan Jawa
Tengan ke Cilacap dan Soppeng Sulawesi Selatan ke
Mamuju Sulawesi Barat.
Sebelum dilaksanakan pengiriman dilakukan pengujian
sebagai data awal dan dilakukan pengujian kembali
setelah sampai ke lokasi pengiriman dengan parameter
kemurnian, kadar air, indeks vigor dan daya
berkecambah. Sampai ditempat tujuan selain diambil
sampel untuk diuji, dilakukan juga pengambilan sampel
untuk dikirim ke Balai Besar PPMB-TPH untuk disimpan
dan dilakukan pengujian setiap bulan. Bahan dan alat
yang digunakan untuk kegiatan ini alat transportasi
(truk),
timbangan
dan
sealer,
termohygrometer
digital/data logger, rak penyimpanan benih, peralatan
untuk pengujian kadar air, daya berkecambah, dan
indeks vigor. Bahan yang digunakan benih kedelai
(berasal UD Sudjinah dan PB. Sipatuo Soppeng Sulsel),
tiga jenis kemasan kantong plastik 0.08 mm volume 5
kg dan 10 kg, karung plastik volume 20 kg, kemasan
plastik PE 0,04 mm volume 20 kg dan kemasan hermetik
10 kg, kertas CD, Aquades, alkohol, plastik ukuran 1kg;
2 kg.
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Pengiriman benih dari Grobogan ke Cilacap dilakukan
pada tanggal 29 Juni 2019. Lokasi pengiriman dari
Grobogan ke Cilacap dengan jarak ± 268 km dengan
memakan waktu ± 44 jam. Suhu selama perjalanan
antara 23,9-33,20C dengan rata-rata suhu 27,9-28,20C
RH 47,4-69,4% dan rata-rata kelembaban 58,3-60,1%.
Kondisi label benih saat pengiriman masih ada dua bulan
sampai masa kadaluarsa benih. Benih dikirim pada
tanggal 31 Juni 2019, informasi yang tertera pada label
benih tanggal kadaluarsa tanggal 30 Agustus 2019, benih
murni 99,6%, l kadar air 9,7%, benih murni 99.6%, daya
berkecambah 92%.

Gambar 10. Pengiriman benih dari Grobogan ke Cilacap dan
penyimpanan di Balai Besar PPMB-TPH

Gambar 11. Kadar Air benih sebelum dan sesudah
ditransportasikan (kiri), kemurnian benih sebelum dan
sesudah ditransportasikan (kanan)

Gambar 12. Vigor benih sebelum dan sesudah
ditransportasikan, daya berkecambah benih sebelum
dan sesudah ditransportasikan
21
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Kadar air benih kedelai setelah ditransportasikan
mengalami
peningkatan,
tetapi
setelah
dianalisa
menggunakan
uji
t
ketiga
perlakuan
kemasan
menunjukkan hasil tidak berbeda nyata, dimana nilai
angka uji t sattistik <nilai uji t critical. Kemurnian benih
sesudah ditransportasikan pada kemasan 1 dan 3
mengalami penurunan, sedangkan pada kemasan 2 tetap.
Dari uji t menunjukkan data hasil uji kemurnian
kemasan 1, 2, dan 3 tidak berbeda nyata. Indeks vigor
dari benih kedelai setelah mengalami transportasi tidak
menunjukkan perubahan baik dari kemasan 1, 2, dan 3.
Daya berkecambah benih sesudah ditransportasikan
mengalami penurunan, tetapi setelah dilakukan uji t
hasilnya tidak berbeda nyata. Benih yang sudah
ditransportasikan dari Grobogan ke Cilacap mutunya
tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih
bagus kualitas benihnya karena kemasan, suhu,
kelembaban, dan deraan terhadap benih selama
transportasi masih pada taraf toleransi yang tidak
mempengaruhi mutu benih.
Hasil pengujian kedelai setelah sampai di Balai Besar
PPMB-TPH dan disimpan selama 3 bulan pada
penyimpanan 0 dan 1 bulan parameter kadar air tidak
berbeda nyata, tetapi berbeda nya dengan penyimpanan 3
bulan. Parameter kemurnian tidak berbeda nyata dari
penyimpanan 0-3 bulan. Parameter indeks vigor tidak
berbeda nyata antara penyimpanan 0 dan 1 bulan,
penyimpanan 2 dan 3 bulan. Berbeda nyata pada
penyimpanan 0 dan 1 dengan 2 dan 3. Parameter daya
berkecambah tidak berbeda nyata pada penyimpanan 0-2
bulan, berbeda nyata pada penyimpanan 3 bulan dan
benih masih memenuhi standar mutu seperti pada Tabel
17.
Tabel 15. Hasil pengujian kedelai varietas Grobogan yang
sudah ditransportasikan dan disimpan selama 3
bulan
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Kedelai Varietas
Grobogan
Penyimpanan 0

Kadar Air

Kemurnian

Indek Vigor

10.27778 b

98.4778 a

75.667 a

Daya
Berkecambah
87.444 a

Penyimpanan 1

10.24444 b

99.4889 a

75.667 a

87.000 a

Penyimpanan 2

10.38889 ab

99.4000 a

72.000 b

84.889 a

Penyimpanan 3

10.52222 a

99.4111 a

70.333 b

79.778 b

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang
sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji
DMRT 5%

Rata-rata suhu ruang simpan tidak ber AC 20-280C dan
kelembaban 53-60% dan pada ruang simpan ber AC suhu
19,3oC dan kelembaban 59,8%. Hasil pengujian
cendawan terbawa benih Fusarium sp, Aspergillus sp,
Rhizopus sp, dan Penicillium sp. Sedangkan hasil
pengujian bakteri terbawa benih terdeteksi Pseudomonas
sp dan Xanthomonas sp. Selama penyimpanan benih
dipengaruhi oleh faktor internal benih itu sendiri yang
meliputi kadar air, sifat genetik dan viabilitas awal.
Sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungan yang
mempengaruhi daya simpan benih, meliputi suhu ruang
simpan,
wadah
simpan,
kelembaban,
oksigen,
mikroorganisme dan manusia.
Pengiriman benih dari Sopeng Sulawesi Selatan ke
Mamuju Sulawesi Barat yang rencana awal tanggal 9 Juli
2019 terkendala oleh administrasi yang perlu dilengkapi
dan benih baru dikirim pada tanggal 28 Juli 2019 ke
Mamuju Sulawesi Barat. Lokasi pengiriman dari Sopeng
ke Mamuju dengan dengan jarak ± 332 km dengan
memakan waktu ±12 jam. Suhu antara 24,4-33,10C
dengan rata-rata suhu antara 27,4-27,60 C RH 59,684,7% dan rata-rata kelembaban 71,2-72,1%. Informasi
yang ada di label benih tanggal kadaluarsa 18 Agustus
2019, dengan kemurnian 99,7%, kadar air 10,2%, dan
daya berkecambah 81%. Benih diterima laboratorium
Sulawesi Barat tanggal 31 Juli 2019, dilakukan pengujian
2 Agustus 2019 (16 hari sebelum masa berlakunya label
berakhir), Pengujian selesai tanggal 9 Agustus 2019 (9
hari sebelum masa berlakunya label berakhir).
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Gambar 13. Pengiriman benih dari Soppeng Sulawesi Selatan
ke Mamuju Sulawesi Barat

Tabel 16. Rata-rata hasil uji benih kedelai sebelum dan
sesudah ditransportasikan
Kemasan

Kadar Air

Kemurnian

Daya Berkecambah

Sulsel

Sulbar

Balai

Sulsel

Sulbar

Balai

Sulsel

Sulbar

Balai

Kemasan 1

11.1

11.5

11.5

99.6

92.7

96.1

58

65

52

Kemasan 2

11.1

11.2

10.8

99.6

95.7

97.6

58

63

50

Kemasan 3

11.1

11.5

11.4

99.6

96.3

97.7

58

63

50

Hasil pengujian mutu benih kedelai di Mamuju sudah
dibawah standar mutu benih. Benih yang dikirim sampai
ke Balai Besar sudah tidak memenuhi standar mutu
benih, sehingga tidak dilanjutkan dengan penyimpanan.
Dari kegiatan pengembangan metode ini dapat diambil
kesimpulan pengiriman benih dengan jarak ± 268 Km
dengan waktu tempuh ±44 jam menggunakan truk, suhu
antara 23,9-33,20 C, rata-rata suhu antara 27,9-28,20C
RH 47,4-69,4% dan rata-rata kelembaban 58,3-60,1%
bisa dilaksanakan dengan menggunakan kemasan plastik
PE 0,04 mm dimasukkan ke karung, plastik PE 0,08 mm
volume 5 kg dan 10 kg dimasukkan dalam karung plastik.
Penyimpanan benih dengan daya berkecambah diatas
80% dengan kadar air 9,7% disimpan pada suhu 20-280 C
(dalam ruang ber AC), dikemas dengan plastik PE 0,08
mm mampu mempertahankan mutu benih sampai 2
bulan setelah masa kadaluarsa benih. Benih kedelai yang
sudah mendekati masa kadaluarsa sebaiknya tidak
dilakukan pengiriman benih.
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4. Verifikasi Uji Penetapan Kadar Air Menggunakan
Moisture Meter di Beberapa Laboratorium Penguji
Benih Daerah
Perubahan iklim akibat terjadinya pemanasan global
dari waktu ke waktu semakin tampak dampaknya pada
segala sendi kehidupan. Oleh karena dampak perubahan
iklim terjadi pada semua sektor, termasuk pertanian
maka salah satu strategi yang harus dilakukan adalah
adaptasi. Strategi adaptasi sistem produksi pertanian
yang tepat untuk wilayah yang sangat luas dan
lingkungan iklim yang berbeda-beda seperti Indonesia
adalah perlu dikembangkannya strategi untuk jangka
pendek maupun jangka panjang. Pengembangan varietas
baru yang mampu beradaptasi membutuhkan waktu
yang tidak singkat dengan persentase keberhasilan yang
belum tentu sesuai harapan. Sementara, penyediaan
bahan pangan bagi rakyat tidak mungkin ditunda
karena rawan terjadinya instabilitas dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut maka
pemilihan strategi jangka pendek yang strategis adalah
dengan pengembangan varietas lokal. Varietas lokal
akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan
iklim yang terjadi dibandingkan varietas introduksi.
Beberapa varietas lokal memiliki keunggulan genetik
untuk dapat dijadikan sebagai sumber gen dalam
perakitan varietas unggul baru, baik toleransinya
terhadap keracunan besi, ketahanan beberapa penyakit
tanah Fe dan Zn yang tinggi dalam berasnya (Khairullah,
2016). Namun menurut Koesrini et al. 2014 dalam
Darsani dan Koesrini (2018), kelemahan varietas lokal
adalah berdaya hasil rendah (2,0-2,5 ton/ha), umur
panjang (8-10 bulan), dan relatif tidak tahan terhadap
hama dan penyakit tanaman. Benih dapat terinfeksi oleh
penyakit sejak dari pertanaman induk (seedborne
disease). Namun benih juga dapat terkontaminasi
selama proses pemanenan, pengolahan maupun pada
saat penyimpanan benih. Patogen yang terbawa benih
dapat menimbulkan penyakit pada tanaman itu sendiri
dan dapat pula menjadi sumber infeksi pada tanaman
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lain. Beberapa penyakit yang dilaporkan menyerang di
lapang antara lain blast, hawar pelepah, bercak daun
coklat, BLB (Bakteri Light Blight), tungro, bercak daun
bergaris, BRS (Bakteri Red Stripe), bakanae, bakteri daun
bergaris.
Sebagai
salah
satu
upaya
untuk
mendukung
pengembangan benih padi varietas lokal, maka pada
tahun 2019 Balai Besar PPMB-TPH telah melaksanakan
kegiatan pengkajian yang berjudul “Evaluasi Kesehatan
Benih Padi Lokal”. Tujuannya antara lain: 1) mendeteksi
dan menginventarisasi jenis patogen penyebab penyakit
blast pada padi varietas lokal yang beredar di beberapa
provinsi (cendawan Pyricularia oryzae); 2) mendeteksi
dan menginventarisasi jenis patogen penyebab penyakit
white tip pada padi varietas lokal yang beredar di
beberapa provinsi (nematoda Aphelenchoides besseyi);
dan 3) mendeteksi bakteri penyebab penyakit kresek
(Xanthomonas oryzae pv oryzae) dan busuk bulir
(Burkholderia glumae) pada padi varietas lokal yang
beredar di beberapa provinsi dengan metode PCR.
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari hingga
Desember 2019 di laboratorium pengujian benih Balai
Besar PPMB-TPH. Bahan yang digunakan pada
pengujian berupa contoh benih padi yang diambil dari
lapang berupa padi rawa lokal dan gogo lokal, serta
beberapa jenis bahan lain untuk pengujian. Peralatan
yang digunakan berupa beberapa peralatan standar yang
tersedia di laboratorium yang digunakan untuk
pengujian cendawan dengan metode blotter test, bakteri
dengan metode PCR dan nematoda dengan metode ISTA
Rules.
Prosedur pelaksanaan
sebagai berikut:

kegiatan

pengkajian

adalah

a. Penentuan tiga provinsi yang diambil sampel
benihnya diantaranya: Provinsi Sumatera Selatan
(padi rawa lokal), Kalimantan Selatan (padi rawa
lokal), dan Jambi (padi gogo lokal).
b. Pengambilan contoh benih yang digunakan untuk
pengujian inventarisasi data patogen dilakukan pada
26

LAPORAN TAHUNAN 2019
beberapa varietas padi lokal yang banyak beredar di
ketiga provinsi target. Jumlah contoh benih yang
diambil
dari
masing-masing
provinsi
target
tergantung pada ketersediaan benih di lapang (di
produsen/penyalur benih/petani).
c. Pengujian laboratorium dan studi literatur
Pengujian dilakukan oleh analis di laboratorium
Balai Besar PPMB-TPH terhadap beberapa jenis
patogen terbawa benih diantaranya pengujian
cendawan, bakteri dan nematoda yang diduga
terbawa benih.
1) Deteksi cendawan terbawa benih
Metode yang digunakan adalah blotter test yang
mengacu pada ISTA Rules. Hasil pengujian
cendawan
dilakukan
melalui
pengamatan
morfologi dengan variabel yang diamati yaitu
persentase infeksi cendawan. Selain cendawan
target Pyricularia oryzae, juga dilaporkan
cendawan lain yang ditemukan.
2) Deteksi bakteri terbawa benih
Pengujian dilakukan pada benih yang diplating
pada media agar (PDA) dan diinkubasi selama 2-3
hari untuk menumbuhkan koloni bakteri. Koloni
bakteri yang muncul kemudian dikelompokkan
berdasarkan warna koloninya untuk konfirmasi
jenis serta spesiesnya melalui pengujian PCR,
apakah terdapat infeksi bakteri target Xoo dan
BG. Pengujian PCR menggunakan prosedur
isolasi DNA berdasarkan Schaad (2001).
3) Deteksi nematoda terbawa benih
Pengujian nematoda untuk mengidentifikasi
Aphelenchoides besseyi menggunakan metode
ISTA Rules yang dimodifikasi.
d. Verifikasi hasil uji laboratorium
e. Inventarisasi patogen terbawa benih yang diduga
berperan dalam timbulnya serangan penyakit di
lapang
f.

Pengolahan data
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Data hasil identifikasi patogen terbawa benih
(cendawan dan nematoda) dianalisis secara deskriptif
yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik
persentase infeksi dari jumlah contoh benih yang
terinfeksi terhadap seluruh contoh benih yang
diambil dari lapang, serta dilengkapi gambar
pathogen dan deskripsi gejala penyakit yang
ditemukan.
Pengambilan contoh benih dan dokumentasi gejala
penyakit dilakukan di beberapa lahan pertanaman padi
lokal di tiga provinsi target. Hasil pengamatan secara
visual gejala penyakit yang muncul di beberapa lahan
pertanaman padi gogo lokal di dua Kabupaten Provinsi
Jambi
(Muara
Jambi,
Sarolangun
dan
Tebo)
menunjukkan adanya gejala serangan penyakit blast.
Begitu pula hasil pengamatan ke beberapa lahan di
Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI) di
Provinsi Sumatera Selatan, serta beberapa lokasi
pertanaman padi lokal rawa di Kabupaten Tanah Laut
dan Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan) juga
menunjukkan gejala penyakit blast, kresek dan patah
leher. Pada Gambar 15 dan 16 dapat dilihat hasil
dokumentasi gejala penyakit dan kegiatan pengambilan
contoh benih di lahan pertanaman padi lokal di Provinsi
Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan

Gambar 14. Gejala penyakit leaf blast dan neck blast pada
pertanaman padi gogo lokal di Kab. Merangin-Jambi
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Gambar 15. Pengambilan contoh benih bergejala di Provinsi
Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan

Contoh benih yang diambil dari lapang kemudian
diproses keringanginkan dan dihomogenkan untuk
pengujian di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH.
Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mendeksi
patogen terbawa benih terhadap contoh benih padi lokal
yang telah diambil dari empat provinsi yaitu Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tengah. Pengujian di laboratorium dilakukan untuk
memeriksa apakah terdapat potensi serangan penyakit
di lapang.
Deteksi patogen yang meliputi uji cendawan dilakukan
menggunakan metode blotter test, uji nematoda
berdasarkan ISTA Rules dan uji bakteri menggunakan
media agar yang dikonfirmasi dengan metode PCR.
Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan
antara lain:
a. Hasil pengujian cendawan dan nematoda
Hasil uji yang dilakukan terhadap 47 contoh benih
yang diambil dari tiga provinsi target dan satu
provinsi lain sebagai tambahan (Kalimantan Tengah)
terdapat pada Tabel 19.

Tabel 17. Data hasil uji kesehatan benih padi lokal
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Hasil Identifikasi
No

Komoditas

Varietas

Tanggal Panen

Nematoda A.besseyi
(Ekor)
0
-

1
2

Seni Emas
Seni Lentik

13-03-2019
13-03-2019

Cendawan
P. oryzae (% )
0
0

3
4
5
6
7

Seribu Naik 1
Seni
Seni Sasak
Marinai
Kunangan

20-02-2019
06-03-3019
06-03-3019
05-01-2019
15-12-2018

2.75
0
2.00
1.00
0

2
5
0
5
0

8
9 Padi Ladang/
10 Gogo Lokal Jambi
11
12

Kuning
Sikuning
Tunggung
Seni Mungin Putih
Kasa

13-03-2019
03-03-2019
13-03-2019
10-03-2019
10-03-2019

14.75
0
4.75
7.00
0.25

16
1
0
27
3

13
14
15
16
17

Sungkai
Perak
Sialas
Simerah
Seribu Naik 2

10-03-2019
10-03-2019
10-03-2019
31-01-2019
06-01-2019

5.00
0
0
0
0.25

7
2
2
2
7

Kuku Balam
31-01-2019
Persentase Infeksi dari Jumlah Benih yang Diambil

0
50%
0
0
0
0

31
76%
0
0
0
-

0
0
0
0%
1.00
0
0
0
0
0
1.25
0
0
0

0
0
0
0%
0
13
3
0
0
0
0
9

Mar-2019
Mar-2019
Mar-2019
Mar-2019
Mar-2019
Mar-2019

0
0.75
0.75
0.0
0.75
0.50

2
4
11
0
30
0

Vietnam 2
Minggu III Mar-2019
Persentase Infeksi dari Jumlah Benih yang Diambil
15-03-2019

0
35%
0

27
53%
-

46 Padi Rawa Lokal/ Parukat (Samer)
15-03-2019
47 Kalimantan
Palut
10-03-2019
48 Tengah
Pandan Wangi
05-03-2019
49
Dite Dangkak
03-03-2019
Persentase Infeksi dari Jumlah Benih yang Diambil

0
0
0
0
0%

44
9
5
11
100%

18

19
20
21
22 Padi Rawa Lokal/
23 Kalimantan
24 Selatan
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Siam Udi
Rukut
Siam Mayang
Siam Cantik

Mar-19
Feb-19
Ags-2018
Mar-19

Siam Rantau
Mar-19
Siam Pandak
13-07-2019
Siam Unus Kuning
17-07-2019
Mayang
19-07-2019
Ketan Siam
Jul-19
Persentase Infeksi dari Jumlah Benih yang Diambil
Melati
Minggu III Mar-2019
Sulaiman
Minggu III Mar-2019
Makmur
Minggu III Mar-2019
Bromo
Minggu III Mar-2019
TW
Minggu III Mar-2019
Kuda
Minggu III Mar-2019
Makmur 16
Minggu III Mar-2019
Merah Jao
Minggu III Mar-2019
Padi Rawa Lokal/
Makmur 8
Minggu III Mar-2019
Sumatera Selatan
Sungkai
Minggu III Mar-2019
Vietnam 1
Sulaiman 18
Makmur 15
Kuku Balam
Sulaiman 19
Sulaiman 20

Minggu III
Minggu III
Minggu III
Minggu III
Minggu III
Minggu III

Raden Ranah

Ket: Tanda (-) = Belum dilakukan pengujian
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Sesuai dengan Tabel 19 terdapat 49 varietas padi
lokal yang dalam proses pengujian, yaitu terdiri dari
padi lokal gogo dari Provinsi Jambi (no. 1-18), lokal
rawa dari Provinsi Kalimantan Selatan (no. 19-27),
dan padi lokal dari Provinsi Sumatera Selatan (no.
28-44). Selain ketiga provinsi tersebut, juga
dilakukan pengujian pada benih padi rawa lokal yang
diambil dari Provinsi Kalimantan Tengah (no. 45-49).
Berdasarkan hasil pengujian cendawan yang telah
dilakukan pada 47 contoh benih padi lokal gogo dan
lokal rawa terdapat 15 contoh yang terdeteksi
cendawan target P. oryzae (32%) dan 32 contoh tidak
terdeteksi (68%). Selain cendawan target juga
ditemukan berbagai jenis cendawan lain yang
menginfeksi contoh benih padi antara lain:
Acremonium sp., Alternaria spp., Aspergillus spp.,
Bipolaris sp., Cercospora sp., Chaetomium sp.,
Cladosporium sp., Curvularia sp., Fusarium spp.,
Gelarchia oryzae, Nigrospora sp, Penicillium sp.,
Phoma sp., Rhizopus sp., Tilletia barclayana.,
Trichothecium sp., dan Trichoderma, sp.
Sementara itu, hasil pengujian nematoda pada 42
contoh yang diuji terdapat 25 contoh yang terdeteksi
nematoda parasit Aphelenchoides besseyi (60%) dan
17 varietas tidak terdeteksi (40%). Tingkat infeksi
nematoda pada benih tergolong rendah yang berkisar
antara 1-44 spesimen.
68

80

60

60
40

40

32

Terdeteksi (%)
Tidak Terdeteksi
(%)

20
0
Cendawan

Nematoda

Gambar 16. Benih padi lokal yang terdeteksi cendawan
dan nematoda
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b. Pengujian bakteri dengan teknik PCR
Pada pengujian bakteri terbawa benih dengan target
bakteri Xanthomonas oryzae pv oryzae (Xoo) dan
Bukholderia glumae (BG), telah dilakukan pengujian
dengan metode PCR untuk mendapatkan metode
isolasi DNA. Ekstraksi DNA total bakteri Xoo dan BG
diperoleh dari isolasi DNA bakteri yang ditumbuhkan
pada media biakan umum yaitu media Potato
Dextrose Agar (PDA) dan media selektif Xanthomonas
Agar (XA) untuk Xoo. Pemilihan penggunaan media
PDA dan XA dikarenakan media tersebut relatif
sederhana dalam proses pembuatannya. Namun
untuk menumbuhkan koloni bakteri Xoo dan BG
pada media PDA masih terhambat dengan
pertumbuhan cendawan terbawa benih pada media
agar, sehingga pada proses isolasi DNA sulit
mendapatkan DNA bakteri yang murni. Hal ini
diduga karena perlakuan sterilisasi permukaan benih
menggunakan larutan Clorox 1% selama 1 menit
belum cukup optimal untuk menekan pertumbuhan
cendawan. Sehingga untuk pengujian berikutnya,
perlu dilakukan sterilisasi permukaan dengan
menaikkan konsentrasi larutan Clorox 3% selama 12 menit.
Pada tahap awal isolasi DNA bakteri Xoo dan BG
menggunakan metode Schaad (2011), dilakukan
pengambilan koloni bakteri yang berwarna putih
pada 2 sampel varietas benih padi lokal yang
dibiakkan pada media PDA, kemudian diambil
beberapa butir benih yang diduga tumbuh bakteri
BG. Pada Gambar 4-5 dapat dilihat tahap
pelaksanaan isolasi DNA hingga proses PCR.

32

LAPORAN TAHUNAN 2019

Gambar 17. Pertumbuhan koloni bakteri pada media PDA
yang terkontaminasi cendawan

Gambar 18. Proses pengujian PCR

c. Deteksi Xoo dengan teknik PCR
DNA template yang diperoleh dari hasil isolasi
selanjutnya digunakan untuk proses PCR. PCR
dilakukan dengan menggunakan primer spesifik
untuk Xoo. Primer spesifik yang digunakan adalah
5’-GCATGACGTCATCGTCCTGT-3’ untuk forward dan
5’-CTCGGAGCTATATGCCGTGC-3’
untuk
reverse
dengan panjang produk 470 bp. PCR dijalankan
sebanyak 29 siklus dengan tahapan predenaturasi
pada suhu 95oC selama 2 menit, kemudian
denaturasi (fase pemisahan utas DNA) pada suhu
95oC selama 30 detik, suhu 63oC selama 30 detik
untuk annealing (pengintegrasian primer), ekstensi
(sintesis untaian DNA baru) pada suhu 72oC selama
1 menit, kemudian dilanjutkan tahap pasca extention
72oC selama 7 menit. Hasil PCR terlihat pada
Gambar 20.
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d. Deteksi BG dengan teknik PCR
DNA template yang diperoleh dari hasil isolasi
selanjutnya digunakan untuk proses PCR. PCR
dilakukan dengan menggunakan primer spesifik
untuk BG. Primer spesifik yang digunakan adalah
5’TGGGTAGTCTCTGTAGGGAA-3’ untuk forward dan
5’-TCATCCTCTGACTGGCTCAA-3’
untuk
reverse
dengan panjang produk 164 bp. PCR dijalankan
sebanyak 44 siklus dengan tahapan predenaturasi
pada suhu 94oC selama 3 menit, kemudian
denaturasi (fase pemisahan utas DNA) pada suhu
94oC selama 30 detik, suhu 58oC selama 30 detik
untuk annealing (pengintegrasian primer), ekstensi
(sintesis untaian DNA baru) pada suhu 72oC selama
30 detik, kemudian dilanjutkan tahap pasca
extention 72oC selama 10 menit. Hasil PCR terlihat
pada Gambar 21.

Gambar 19. Hasil PCR DNA bakteri Xoo dengan DNA
template tanpa diencerkan (1=100bp DNA ladder; 2, 10,
18, 26 = kontrol positif; 3-8, 11-16, 19-24, 27-32 = isolasi
DNA Xoo dari koloni bakteri di media PDA
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Gambar 20. Hasil PCR DNA bakteri BG dengan DNA
template tanpa diencerkan (1=100bp DNA ladder; 2, 10,
18, 26 = kontrol positif; 3-8, 11-16, 19-24, 27-32 = isolasi
DNA BG dari koloni bakteri di media PDA

Hasil PCR deteksi molekuler memperlihatkan metode
isolasi yang digunakan dapat untuk mengisolasi DNA
koloni bakteri Xoo dan BG yang berasal dari benih yang
dibiakan pada media PDA. Dalam proses PCR digunakan
empat kontrol positif dari isolat bakteri Xoo dan BG.
Sesuai Gambar 20-21, proses PCR dinyatakan berhasil
ditandai dengan munculnya pita-pita DNA hasil
amplifikasi PCR pada keempat kontrol positif dari dua
pengujian. Sesuai Gambar 20 hasil pengujian
menggunakan primer Xoo, pita DNA kontrol positif
(kolom 2, 10, 18, 26) muncul sesuai DNA ladder pada
amplikon 470 bp, namun pada 24 sampel yang diuji
tidak ada pita DNA yang sama dengan kontrol positif
sehingga disimpulkan sampel yang diuji tidak terdeteksi
bakteri Xoo.
Pada Gambar 21, hasil uji PCR menggunakan primer BG
pita DNA kontrol positif (kolom 2, 10, 18, 26) muncul
sesuai DNA ladder pada amplikon 164 bp, meskipun
pada kontrol positif (kolom 18) tidak teramplifikasi
sempurna. Pada 24 sampel yang diuji juga muncul pita
DNA yang sama dengan pita DNA kontrol positif yaitu
pada sampel kolom 3-15, 19-24, dan 27-32. Dengan
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demikian dapat disimpulkan bahwa metode isolasi dapat
digunakan untuk deteksi Xoo dan BG, namun hasil uji
PCR terhadap DNA bakteri yang diambil dari koloni yang
ditumbuhkan pada media PDA masih memerlukan
optimasi program elektroforesis DNA agar separasi
ladder dapat terlihat lebih jelas.
Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pengkajian ini
yaitu: 1) hasil identifikasi cendawan penyebab penyakit
blast (Pyricularia oryzae) pada keseluruhan contoh benih
padi yang diuji (47 contoh benih padi lokal gogo dan
lokal rawa) terdapat 15 atau 32 % contoh yang terinfeksi
dengan persentase infeksi 0,25-14,75%; 2) hasil
identifikasi nematoda parasit Aphelenchoides besseyi
pada keseluruhan contoh benih padi lokal yang diuji (42
contoh benih padi lokal gogo dan lokal rawa) terdapat 25
atau 59,5% contoh yang terinfeksi dengan kisaran
infeksi 1-44 spesimen; 3) metode isolasi DNA (Schaad,
2001) yang digunakan pada uji PCR dapat untuk
mendeteksi bakteri Xanthomonas oryzae pv oryzae (Xoo)
dan Burkholderia glumae (BG) yang ditandai dengan
munculnya pita-pita DNA hasil amplifikasi PCR pada
kontrol positif sesuai DNA Ladder.
Rekomendasi yang diperoleh: 1) beberapa benih padi
varietas lokal masih banyak yang terinfeksi penyakit
blast, kresek, busuk bulir dan white tip; 2) deteksi
bakteri Xoo dan BG dengan uji PCR menggunakan
metode isolasi DNA (Schaad, 2001) pada koloni bakteri
yang ditumbuhkan diatas media PDA masih memerlukan
optimasi
program
elektroforesis
DNA
untuk
mendapatkan separasi Ladder yang lebih jelas.
5. Verifikasi Metode Sertifikasi Benih Padi dengan OECD
Seed Scheme
Verifikasi metode Sertifikasi benih padi dengan OECD
Seed Scheme merupakan inovasi dari pengembangan
metode yang bertujuan untuk mengetahui apakah
metode sertifikasi benih padi berdasar OECD Seed
Scheme dapat dilaksanakan sebagai metode sertifikasi
benih padi di Indonesia dan hasil samping dari kegiatan
ini yaitu berupa benih bersertifikat dapat dimanfaatkan
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oleh penangkar sebagai sumber benih. Dalam
pelaksanaan Kegiatan verifikasi metode, Balai Besar
PPMB-TPH menjalin kerja sama dengan PT. Sang Hyang
Seri, Sukamandi. Kerjasama ini dituangkan dalam
bentuk Perjanjian kerjasama tentang kegiatan Verifikasi
Metode Sertifikasi benih Padi Sesuai
OECD Seed
Scheme dengan Nomor 304.L8.010/C.3/4/2019 dan
Nomor PJ.631/GM/SHS,KPKS.IV/2019.
Verifikasi dilaksanakan mulai bulan Januari sampai
dengan Desember 2019. Sewa lahan sawah milik PT.
Sang Hyang Seri, Sukamandi seluas 9,5 ha berada di
Blok S23A seluas 5 ha dan Blok S24A seluas 4,5 ha
(Gambar 22), untuk pertanaman padi sebanyak empat
varietas dalam satu musim tanam. Benih padi yang
ditanam yaitu Ciherang, Mekongga, Inpari 30 dan Inpari
32 kelas BD/FS (Foundation Seed) produksi Balai Besar
Penelitian Padi. Sebagai benih acuan adalah nucleus
seed sebanyak lima malai per varietas dari Balai Besar
Penelitian Padi.
Tahapan dari kegiatan ini meliputi penyiapan lahan,
pengolahan lahan (Gambar 23), tebar benih, tanam
(Gambar 24), pemupukan, penyemprotan hama dan
penyakit (Gambar 25), pemeriksaan fase vegetatif
(Gambar 26), berbunga/generatif (Gambar 27) serta fase
masak (Gambar 28), panen (Gambar 29), prosesing,
pengambilan contoh benih di gudang, pengujian mutu
benih di laboratorium, pengemasan, penerbitan label
(Gambar 30), dan pemasangan label sampai dengan
pemanfaatan hasil (Gambar 31 dan 32).
Pelaksana kegiatan di lapang mulai persiapan lahan
sampai dengan pemasangan label dilaksanakan oleh PT.
Sang Hyang Seri yang telah memiliki Sertifikat dari
LSSM yaitu dengan nomor sertifikat 05-LSSMBTPH,
sehingga dapat melaksanakan sertifikasi mandiri.
Pengawas Benih Tanaman (PBT) Balai Besar PPMB-TPH
melaksanakan kegiatan terkait dengan pemeriksaan di
lapang fase vegetatif, berbunga/generatif dan masak,
acuan yang digunakan adalah nukleus seed dalam post
control dan deskripsi varietas. Penggunaan nucleus seed
sebagai pembanding di lapangan sangat memudahkan
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pemeriksaan dibandingkan dengan deskripsi varietas
lebih sulit dikarenakan semua parameter yang diamati
tidak tertulis secara jelas.
Hasil benih bersertifikat kelas BP yang didapat sebanyak
21.950 kg dengan rincian Ciherang 7.850 kg, Mekongga
5.525 kg, Inpari 30 sebanyak 4.950 kg, dan Inpari 32
sebanyak 5.625 kg. Penyaluran dan pemanfaatan benih
dilaksanakan melalui bantuan/hibah kepada penangkar
yang ada di BPSBTPH Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur. dan Lampung.

Gambar 21. Blok S24A 4,5 ha (kiri) dan Blok S23A seluas
5 ha (kanan)

Gambar 22. Pengolahan lahan dan pemupukan
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Gambar 23. Pelaksanaan tanam padi di lahan milik PT. Sang
Hyang Seri Sukamandi

Gambar 24. Pemupukan dan Penyemprotan hama penyakit

Gambar 25. Pemeriksaan Fase Vegetatif
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Gambar 26. Pengukuran tinggi tanaman dan lebar daun fase
berbunga

Gambar 27. Pemeriksaan Fase masak

Gambar 28. Panen dengan Combine Harverster

Gambar 29. Label Benih Pokok
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Gambar 30. Penyerahan benih ke penangkar yang ada di
Jawa Barat

Gambar 31. Berita Acara Penyerahan Bantuan Benih

6. Verifikasi Metode Pematahan Dormansi Benih Padi
Salah satu kendala yang dihadapi pada proses sertifikasi
benih, khususnya pengujian daya kecambah benih di
laboratorium adalah dormansi benih. Dormansi benih
adalah suatu kondisi dimana benih hidup tidak dapat
berkecambah meskipun telah dikecambahkan pada
kondisi lingkungan yang optimum. Dormansi dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor benih
maupun faktor lingkungan. Dormansi pada benih dapat
dipatahkan dengan berbagai cara baik secara fisik,
mekanik maupun kimiawi.
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Pada tahun 2018 Balai Besar PPMB-TPH telah
melaksanakan verifikasi pematahan dormansi benih padi
sawah dengan hasil yaitu perlakuan kombinasi
pematahan dormansi menggunakan pemanasan oven
500C dilanjutkan dengan perendaman KNO3 3%
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.
Lamanya (persistensi) dormansi dan mekanisme
dormansi berbeda antar spesies atau bahkan varietas.
Saat ini di beberapa daerah terdapat benih padi varietas
lokal sehingga dibutuhkan suatu pengembangan metode
untuk mengetahui metode permatahan dormansi yang
tepat untuk benih padi varietas tertentu.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan
cara pematahan dormansi benih padi varietas lokal, padi
gogo dan padi rawa yang paling sesuai dan untuk
mempercepat waktu pematahan dormansi benih padi,
serta untuk mengetahui lama masa dormansi benih padi
yang diuji.
Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain:
a. Inventarisasi berbagai padi varietas lokal, padi gogo
dan padi rawa di beberapa propinsi di Indonesia,
serta inventarisasi metode pematahan dormansi.
b. Penyedian benih yang berumur 2 minggu setelah
panen
c. Ujicoba berbagai metode dormansi pada lot benih
baru panen antara lain:
1)

Kontrol : Tanpa perlakuan

2)

K2

: Perendaman KNO3 selama 48 Jam

3)

O1K1

: Perlakuan oven 24 jam dilanjutkan
dengan perendaman KNO3 24 jam

4)

O1A1

: Perlakuan oven 24 jam dilanjutkan
dengan perendaman air 24 jam

5)

O1K2

: Perlakuan oven 24 jam dilanjutkan
dengan perendaman KNO3 48 jam
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6)

O1A2

: Perlakuan oven 24 jam dilanjutkan
dengan perendaman air 48 jam

7)

O2K1

: Perlakuan oven 48 jam dilanjutkan
dengan perendaman KNO3 24 jam

8)

O2A1

: Perlakuan oven 48 jam dilanjutkan
dengan perendaman air 24 jam

9)

O2K2

: Perlakuan oven 48 jam dilanjutkan
dengan perendaman KNO3 48 jam

10) O2A2

: Perlakuan oven 48 jam dilanjutkan
dengan perendaman air 48 jam

11) K1 5%

: Perendaman KNO3 5% selama 24 Jam

12) K2 3%

: Perendaman KNO3 3% selama 48 Jam

d. Perlakuan pematahan dormansi diterapkan sampai
diperoleh metode pamatahan yang tepat untuk benih
yang diuji (Gambar 33).

Gambar 32. Perlakuan pematahan dormansi benih padi

e. Pengujian intensitas dormansi benih atau masa
dormansi benih padi. Benih padi yang diperoleh
akan diuji daya berkecambahnya setiap minggu
sampai masa dormansi benih tersebut patah atau
selesai,sehingga diketahui berapa umur hari setelah
panen (HSP) benih atau lama masa dormansi benih
yang diuji.
f.

Pemilihan metode yang efektif berdasarkan hasil uji
daya berkecambah. Perlakuan dianggap efektif
apabila mampu menghasilkan Kecambah normal
(KN) lebih dari 80%, menurunkan jumlah benih segar
(BS) paling tinggi, serta waktu uji yang lebih cepat.
Apabila terdapat beberapa perlakuan yang efektif,
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maka perlakuan tersebut dapat dijadikan alternative
metode pematahan dormansi sesuai umur benih padi
yang di uji.
Benih padi yang diperoleh untuk kegiatan ini berasal
dari beberapa daerah (Tabel 18). Benih yang diperoleh
merupakan benih yang baru panen namun sudah
melalui prosesing sehingga tingkat kadar air sudah
memenuhi persyaratan sertifikasi benih padi yaitu
maksimal 12%. Benih yang diperoleh dari daerah
terlebih dahulu di uji kadar airnya, apabila kadar air
benih telah memenuhi persyaratan maka benih dapat
langsung digunakan. Namun apabila kadar air benih
melebihi persyaratan, maka benih dikeringkan terlebih
dahulu.
Tabel 18. Varietas benih padi yang digunakan pada
kegiatan verifikasi pematahan dormansi benih
padi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Varietas
Inpago 9
Gadabung
Parukat (Samer)
Siam Kuning
Raden Ranah
Siam Kerdil
Siam Palui
Siam Pahit
Dite Dangkak
Palut
Pandan Wangi
Sungut
Seribu Naik
Seni Lentik
Si Kuning
Kuku Balam
Inpara 3
Siam Pandak
Siam Unus Kuning

Tanggal Panen
12 Februari 2019
5 Maret 2019
15 Maret 2019
11/12 Maret 2019
15 Maret 2019
11/12 Maret 2019
11/12 Maret 2019
11/12 Maret 2019
3 Maret 2019
10 Maret 2019
5 Maret 2019
15 Maret 2019
15 Maret 2019
15 Maret 2019
15 Maret 2019
15 Maret 2019
22 April 2019
17 Juli 2019
17 Juli 2019

Asal
Pati, Jawa Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan

Benih varietas Inpago 9 diuji dengan 9 perlakuan
meliputi K2, O1K1, O1A1, O1K2, O1A2, O2K1, O2A2,
O2K2, O2A2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
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terdapat beberapa perlakuan yang cukup efektif namun
belum memberikan hasil yang konsisten antara umur
benih yang diuji. Pada umur benih 10 HSP (Hari Setelah
Panen) perlakuan yang efektif adalah O1K2 dan O2K2
dengan kecambah normal (KN) masing-masing 82% dan
80%, serta benih segar (BS) 6% dan 5%. Namun pada
16, 28 dan 35 HSP, perlakuan yang efektif adalah O1K1,
O2K1 dan O2A1. Sedangkan pada 42 HSP perlakuan
yang efektif O1K1, O2K1 dan O2A2, dan 57 HSP
perlakuan K2 mampu mematahkan dormansi benih yang
diuji. Benih varietas Inpago 9 secara umum
menggunakan dua larutan untuk perendaman yaitu air
dan KNO3 3%. Hasil uji T antara dua larutan tersebut
menunjukkan bahwa KNO3 memberikan hasil yang lebih
baik dibandingkan dengan air. Oleh karena itu
perlakuan
pematahan
dormansi
untuk
benih
selanjutnya menggunakan larutan KNO3.
Benih padi yang diperoleh dari Provinsi Jambi sebanyak
6 varietas, namun varietas Sikuning dan Seni Lentik
tidak mampu berkecambah. Setelah dilakukan uji
tetrazolium benih kedua varietas tersebut mati (Gambar
34).
Sehingga
perlakuan
pematahan
dormansi
dilaksanakan untuk empat varietas padi yaitu Seribu
Naik, Sungut, Kuku Balam dan Inpara 3.

Gambar 33. Hasil verifikasi benih segar varietas seni lentik
dan si kuning dari provinsi Jambi

Pada benih padi varietas Seribu Naik dan Sungut
memiliki daya kecambah yang sudah cukup tinggi
meskipun tanpa perlakuan yaitu 79 dan 80%. Seluruh
perlakuan pematahan dormansi mampu meningkatkan
daya berkecambah pada seluruh varietas yang berasal
dari provinsi Jambi. Benih varietas Seribu Naik,
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perlakuan O1K1 memberikan peningkatan paling tinggi
sampai 90 dan 92% pada 14 dan 30 HSP. Sedangkan
pada 21 HSP perlakuan yang cukup efektif adalah K2.
Pada varietas Sungut perlakuan K2 dan O1K1 mampu
meningkatkan daya berkecambah dengan waktu
perlakuan yang lebih cepat dari perlakuan lainnya.
Pada benih varietas kuku balam, perlakuan K2
memberikan hasil yang konsisten pada semua umur
benih. Perlakuan ini juga memberikan peningkatan daya
berkecambah yang paling tinggi dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Pada benih varietas Inpara 3,
perlakuan pematahan dormansi pada 14 hari setelah
panen (HSP) hanya K2 sedangkan pada 28 HSP
ditambahkan perlakuan K1 (5%). Perlakuan K2 mampu
meningkatkan daya berkecambah, namun perlakuan K1
(5%) memberikan hasil daya berkecambah lebih dari
90%.
Benih yang digunakan untuk perlakuan pematahan
dormansi dari provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 9
varietas padi lokal. Setiap varietas yang diuji
memberikan respon yang berbeda terhadap jenis
perlakuan pematahan dormansi yang digunakan. Namun
perlakuan pematahan dormansi terbukti mampu
meningkatakan kecambah normal pada semua varietas.
Secara umum perlakuan K2 cukup efektif untuk
pematahan dormansi semua varietas yang diuji pada
umur benih 41 HSP. Sedangkan untuk umur padi
kurang dari 41 HSP, perlakuan yang efektif berbeda
untuk setiap varietas.
Perlakuan pematahan dormansi padi untuk benih yang
berasal dari provinsi Kalimatan Selatan menggunakan
dua varietas lokal yaitu Siam Pandak dan Siam Unus
Kuning.
Hasil
perlakuan
pematahan
dormansi
menunjukkan bahwa untuk kedua varietas yang diuji,
perlakuan K1 5% efektif untuk pematahan dormansi
benih sejak 8 HSP.
Verifikasi pematahan dormansi benih padi untuk varietas
padi lokal, gogo dan rawa diperoleh perlakuan yang
dapat
direkomendasikan
untuk
pengujian
di
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laboratorium dalam rangka sertifikasi benih padi (Tabel
19).
Tabel 19. Rekomendasi Perlakuan Pematahan Dormansi
Benih Padi
No
1

Varietas

Umur Benih

Rekomendasi Perlakuan

1 MSP
2 MSP
4 MSP

O1K2
O1K1
K2

1 MSP
3 MSP
1 MSP
3 MSP

K1 5%
K1 5% , K1 3%
K1 5% , K1 3%
K1 5% , K1 3%

28 HSP

3 MSP
3 MSP
2 MSP
3 MSP
4 MSP
2 MSP

K2, O1K1
K2, O1K2
O1K2
K2,O2K1
O1K1, K2
K1 5%

21 HSP

3 MSP
4 MSP
3 MSP
4 MSP
5 MSP
7 MSP
4 MSP
5 MSP
7 MSP
8 MSP
4 MSP
35
6 MSP
7 MSP
8 MSP
4 MSP
6 MSP
4 MSP
6 MSP
4 MSP
5 MSP
6 MSP
4 MSP
6 MSP
8 MSP
4 MSP
6 MSP
7 MSP

O2K2, O1K2
K2, O1K2
O2K2, O1K2
O2K2
K2, O1K2
K2
O2K2
O2K2, O2K1
K2, O1K2
K2
O2K2
O2K2
O1K2
O1K2, K2
K2
O1K2
K2
O1K2
O1K2, K2
O2K2
O1K2
K2
O2K2
O1K2
K2
O2K2
O1K2
K2

> 49 HSP

Inpago 9

Provinsi : Kalimantan Selatan
1 Siam Unus Kuning
2

Siam Pandak

Provinsi: Jambi
1 Sungut
2 Kuku Balam
3 Seribu Naik

4 Inpara 3
Provinsi Kalimantan Tengah
1 Siam Kerdil
2

Siam Palui

3

Pandan Wangi

4

Dite Dangkak

5

Gadabung

6

Siam Kuning

7

Siam Pahit

8

Parukat

9

Raden Ranah
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21 HSP

37 HSP

70 HSP

64 HSP

88 HSP

56 HSP

> 56 HSP
> 71

> 56
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7. Pengembangan Metode Deteksi Kemurnian Beberapa
Padi Varietas Lokal Menggunakan Marka Molekuler
Seiring
dengan
kebijakan
pemerintah
dalam
meningkatkan potensi sumber daya lokal untuk pangan
maka benih padi menjadi salah satu bahan perbanyakan
yang harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
nasional. Padi varietas lokal merupakan sumber plasma
nutfah yang dikenal dengan karakter sebagai padi
dengan potensi rendah, umur panjang dan tanaman
relatif tinggi, namun saat ini ditemukan berbagai padi
yang diklaim petani sebagai padi varietas lokal adaptif
berproduksi tinggi.
Kemajuan padi varietas lokal tersebut muncul karena
padi ini telah ditanam berulang-ulang oleh petani pada
cekaman spesifik lokasi dalam waktu panjang, yang
sekaligus hal ini merupakan proses seleksi secara alami.
Padi lokal unggul dataran tinggi di Sumatera Selatan
misalnya di Pagaralam, ditanam cukup luas oleh petani
bahkan mencapai sekitar 30% dari luas pertanam padi
di daerah tersebut. Ketinggian tempat lokasi pertanaman
padi varietas lokal tersebut rata-rata di atas 800 m dpl.
Nama padi varietas lokal yang diklaim petani antara lain:
Ayik Keruh, Barokah, Buku Hitam, dan Setangkai. Di
dataran tinggi lainnya di Lahat keempat padi varietas
lokal tersebut ditanam pula oleh petani secara luas.
Provitas keempat padi varietas lokal tersebut berkisar
antara 7-9 ton/ha, bahkan bisa lebih dari 10 ton/ha
GKP seperti di Lahat untuk padi Ayik Keruh atau Air
Keruh (http://sumsel.litbang.pertanian.go. id, 2018).
Contoh padi varietas lokal yang digunakan pada
pengembangan metode ini dari daerah yang memiliki
aneka plasma nutfah jenis padi dan berkontribusi
sebagai stok bahan pangan. Untuk itu laboratorium
Elektroforesis Balai Besar PPMB-TPH pada TA 2019
melaksanakan
pengembangan
metode
dengan
pemanfaatan marka molekuler atau penanda DNA dalam
verifikasi kebenaran varietas padi lokal Indonesia,
terutama yang memiliki karakter padi lahan rawa dan
padi gogo dari Sumatera Barat, Jambi, Sumatera
Selatan, dan Kalimantan Selatan.
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Tujuan pengembangan metode ini adalah memperoleh
penanda DNA padi varietas lokal berdasarkan karakter
keunggulan spesifik yang dimiliki varietas padi gogo
maupun padi rawa. Manfaat hasil pengembangan
metode berupa data penanda DNA yang berguna dalam
verifikasi kebenaran varietas padi sawah, padi gogo
maupun padi rawa serta informasi bagi pengguna sesuai
kebutuhan nasional atau kondisi lingkungan.
Bahan dan sarana pengujian untuk pelaksanaan
kegiatan pengembangan metode ini bersumber pada
anggaran kegiatan pengembangan dan validasi metode
Balai Besar PPMB-TPH Tahun Anggaran 2019. Peralatan
yang digunakan dalam pengembangan metode meliputi
perangkat ekstraksi isolasi DNA tanaman, perangkat
PCR
untuk
penggandaan
DNA
dan
perangkat
elektroforesis horisontal serta kamera gel dokumentasi
yang bertempat di laboratorium Elektroforesis, Balai
Besar PPMB TPH.
Bahan pengujian padi berupa 19 varietas lokal dan
empat varietas padi unggul sebagai acuan, yang
terperinci sebagai benih acuan (bersertifikat/label)
adalah Ciherang, Inpago 9,
Inpari 32, Inpara 8
sedangkan varietas lokal dari daerah Sumatera Barat
terdiri Indramayu, Kuku Balam, Merah Jao, daerah
Jambi Kuku Balam, Seni Lentik,
Seribu Naik
Sarolangun, Seri Naik Tebo, daerah Sumatera selatan
terdiri Makmur 15, Makmur 16,
Srimbo 17, TW
Banyuasin,
Vietnam,
Kuda
Banyuasin,
Bromo
Banyuasin, Seni Mungin Putih Marangin dan daerah
Kalimantan selatan terdiri Siam Unus Kuning, Siam
Pandak, Siam Ketan, Ketan Mayang.
Tahap awal kegiatan dengan pengambilan contoh padi
lokal berdasarkan informasi dari personel UPT BPSB
TPH Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan
Kalimantan Selatan. Contoh padi lokal tersebut
merupakan bahan perbanyakan milik Gapoktan/Poktan
setempat sedangkan benih padi Bina dari Balai Besar
Penelitian Padi Sukamandi menjadi acuan varietas
pengujian. Contoh kerja pengujian dari padi yang
ditanam sampai umur empat minggu di rumah kasa dan
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pengujian ekstraksi isolasi DNA sampai penggandaan
DNA dengan PCR menggunakan delapan marka
molekuler atau primer SSR. Pemilihan penggunaan
primer tersebut berdasarkan informasi bahwa marka
yang digunakan informatif dalam membedakan varietas
padi sawah dan padi gogo (Kristianto N dkk, 2017), yang
secara terperinci pada Tabel 20 berikut.
Tabel 20. Daftar primer SSR yang
pengembangan metode
Nama Primer
RM 5742
RM 6997
RM 263
RM 518
RM 124
RM 223
RM 259
RM 536

Forward (5’-3’)

digunakan

Reverse (5’-3’)

GGCGAGCGATCCTCAAAC GTTACTCACGCTCTGCCAG
CAACGCGGCAGTAAATTTGC GGCCTTGTCAGTCTACATGC
CCCAGGCTAGCTCATGAACC GCTACGTTTGAGCTAACCACG
CTCTTCACTCACTCACCATGG ATCCATCTGGAGCAAGCAAC
ATCGTCTGCGTTGCGGCTGTG CATGGATCACCGAGCTCCCCCC
GAGTGAGCTTGGGCTGAAAC GAAGGCAAGGGGGGGTCTTGGCACTG
TGGAGTTTGAGAGGAGGG CTTGTTGCATGGTGCCATGT
TCTCTCCTCTTGTTTGGCTC ACACACCAACACGACCACAC

pada

Pola SSR Posisi Kromosom
(ACC)8
(TTG)12
(CT)34
(TC)15
(TC)10
(CT)25
(CT)17
(CT)16

4
4
2
4
4
8
1
11

Tahap pengujian dimulai dengan pengujian ekstraksi
isolasi DNA dari jaringan tanaman (daun) padi
menggunakan metode Minipreparation CTAB (1989) yang
dimodifikasi, hingga menghasilkan DNA dengan
konsentrasi dan kemurnian yang belum diketahui
dimana pada satu sampel pengujian molekuler DNA
terdapat dua ulangan contoh uji. Untuk itu hasil isolasi
DNA dilakukan uji kuantitas DNA melalui pengukuran
spektrofotometer UV Nanodrop dan uji kualitas DNA
dengan running elektroforesis 30 menit pada agarose 1%
buffer TAE 1x yang hasil DNA disebut sebagai stok DNA
dengan kemurnian DNA antara 1.8 sd 2.0 dan
konsentrasi DNA sampai ng/ul.
Pengujian berlanjut dengan penggandaan DNA atau PCR
metode SSR terhadap cetakan DNA dengan konsentrasi
tertentu menggunakan delapan primer SSR yang melalui
tahap optimasi kondisi PCR atau suhu amplifikasi
masing-masing primer sehingga menghasilkan amplikon
yang dapat terbaca jelas oleh analis seperti pada Gambar
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35 visualisasi alel varietas acuan, Gambar 36 visualisasi
alel varietas lokal Sumatera Barat, Gambar 37
visualisasi alel varietas lokal Kalimantan Selatan.
Berdasarkan Instruksi Kerja Pengujian untuk kondisi
PCR yang meliputi tahap pertama denaturasi awal pada
suhu 95°C selama 3 menit sebanyak 1 siklus, tahap
kedua terdiri denaturasi pada suhu 95°C selama 30
detik, annealing pada suhu 61°C selama 30 detik,
elongasi pada suhu 72°C selama 30 detik sebanyak 35
siklus, dan tahap akhir atau final extension dengan
suhu 72°C selama 5 menit sebanyak 1 siklus.
Pada optimasi kondisi PCR dilakukan penyesuaian suhu
annealing yaitu plus minus 5°C dari masing-masing
primer sehingga diperoleh tiga kondisi optimal yaitu
suhu annealing 60°C untuk RM 5742, RM 6997, RM
263, RM 518, RM 223, RM 536, kondisi suhu annealing
68°C untuk RM 124 dan kondisi suhu annealing 57°C
untuk RM 259. Pada tahap optimasi PCR ini juga
dilakukan verifikasi metode uji terhadap volume reagen
PCR yang pada Instruksi Kerja Pengujian sebelumnya
menggunakan volume 25 ul per mikrotube (campuran
reagen PCR terdiri dari 4,5 ul buffer PCR + MgCl + dNTP,
2,5 ul primer forward reverse, 0.15 ul Tag DNA
Polimerase, 1,0 ul DNA cetakan dan 16,8 ul dd H20)
sedangkan pada pelaksanaan pengembangan metode ini
digunakan volume 10 ul per mikrotube (campuran terdiri
5.0 ul PCR ready mix, 1,0 ul primer forward reverse, 2 ul
cetakan DNA dan 2 ul dd H20) dimana optimasi volume
uji PCR yang dilakukan memberikan hasil uji yang tidak
berbeda berdasarkan visualisasi amplikon setelah
running elektroforesis gel agarose 3% selama 120 menit
dengan daya 50 volt.
Setelah diperoleh kondisi PCR dan volume uji PCR maka
pengembangan
metode
berlanjut melakukan
uji
molekuler metode SSR terhadap empat variertas unggul
dan 19 padi varietas lokal menggunakan hasil optimasi
metode PCR. Berdasarkan visualisasi amplikon DNA
hasil PCR pada varietas yang diuji memberikan hasil
berupa alel dengan pasang basa pada kisaran 150 bp sd
400 bp diantaranya seperti Gambar 35, dan Gambar 36.
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Hasil uji dari 23 varietas yang beragam kemudian
dianalisa menggunakan program NTSys. Hasil analisa
secara
molekuler
menggunakan
penanda
SSR
memghasilkan
persentase
tingkat
kekerabatan/
kemiripan contoh yang diuji.
Hasil tersebut menunjukkan terpenuhinya atau tidak
terpenuhinya kemurnian genetik dari varietas yang diuji
berupa daftar alel varietas yang diuji dengan 8 primer
SSR dan fenogram kekerabatan varietas yang diuji. Hasil
stok DNA hasil ekstraksi isolasi DNA metode
minipreparation CTAB dilakukan uji kualitas dan
kuantitas DNA (metode Nanodrop UV dan elektroforesis
gel agarose 1%) terhadap 4 varietas unggul dan 19 padi
varietas
lokal.
Pengujian
dilanjutkan
dengan
penggandaan atau PCR menggunakan metode SSR
dengan 8 primer SSR yang terperinci pada Tabel 21.
Visualisasi hasil PCR berupa amplikon atau alel dengan
pasang basa (bp) yang kemudian direkapitulasi menjadi
fenogram (Gambar 35).

Pola pita visualisasi gel
agarose 3% dengan RM
5742, RM 6997, RM 263 dari
varietas Ciherang dan Inpago
9

Pola pita visualisasi gel
agarose 3% dengan RM
518, RM 223, RM 536 dari
varietas lokal Indramayu,
Kuku Balam dan Merah
Jao

Pola pita visualisasi gel
agarose 3% dengan RM 518,
RM 223, RM 536 dari
varietas Ciherang dan Inpago
9

Pola pita visualisasi gel agarose
3% dengan RM 259
dari
varietas lokal
Seribu Naik
Sarolangun, Seribu Naik Tebo,

Gambar
34.
Pola
visualisasi gel agarose
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pita

Pola pita visualisasi gel
agarose 3% dengan RM 5742,
RM 6997, RM 263
dari
varietas lokal Indramayu,
Kuku Balam dan Merah Jao

Pola pita visualisasi gel
agarose 3% marka RM 124
dan RM 259 dari varietas
Siam Pandak dan Siam Unus
Kuning Kalsel

LAPORAN TAHUNAN 2019
Tabel 21. Alel padi varietas lokal dan varietas unggul
Berdasarkan Marka SSR
RM263(P3)
RM518(P4) RM124
RM223 (P6)
RM259(P7)
RM536 (P8)
No Primer (alel bp)/ RM5742 (P1) RM6697(P2)
Varietas 200 250300 150 190 200 225 250 190 200 250 300 350 400 450 175 190 200 250 250 300 100 150 180 190 200 250 300 400 150 190 200 210 250 190 200 250 270 290 300 350400 500
1
1 1 1
1
1
1
1 Ciherang
1
1 1
1
1
1
2 Inpago 9
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1 1
3 Inpari 32
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
4 Inpara8
1
1 1
1
1 1
1
1
1
5 IndramayuSumbar
1
1
1 1
1
1
1
6 KukuBalamSumbar 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7 Merahjao Sumbar
1
1
1
1
1
1
8 KukuBalamJambi
1 1
1
1
1
1
1
9 Seni Lentik Jambi 1
1
1
1
1
1
1
1
1
10 SeribuNaikSrlgn
1
1
1
1
1
1
1
11 Seri NaikTeboJambi 1
1
1
1
1
1
1
1
12 Makmur15Sumsel 1
1
1
1
1
1
1
1
13 Makmur16Sumsel 1
1
1
1
1
1
1
1
14 Srimbo17Sumsel 1
1
1
1
1
1
1
1
15 TWBasinSumsel 1
1
1
1
1
1
1
1
1
16 VietnamSumsel 1
1
1
1
1
1
1
1
17 KudaBasinSumsel 1
1 1 1
1
1 1
1
1
1
18 Bromo BasinSumsel
1
1
1
1 1
1
1
1
19 Seni Mungin Putih
1
1
1
1
1
1
1
20 SiamUnus Kuning 1
1
1
1
1
1
1
1
21 SiamPandak Kalsel 1
1
1
1
1
1
1
1
22 SiamKetan Kalsel 1
1
1
1
1
1
1
1
1
23 KetanMayang Kalsel
Jumlah
14 8 2 1 1 18 1 4 3 17 2 2 1 1 1 1 3 16 3 2 17 3 3 1 1 14 2 3 1 4 1 11 1 2 1 1 8 1 1 9 2 1 1

Gambar 35. Fenogram 19 varietas lokal dan 4 varietas unggul padi
berdasarkan marka SSR yang dianalisis dengan perangkat lunak
NTSYS
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Kompetisi di bidang agribisnis yang semakin ketat
memerlukan metode pengawasan dan sertifikasi benih
yang
efektif
diantaranya
dengan
memanfaatkan
bioteknologi melalui penanda DNA yang lebih cepat,
akurat dan berlaku standar untuk laboratorium mutu
benih sehingga para pelaku pasar akan taat pada
penegakan aturan dan perlindungan hak pemilik
varietas bila dapat menyediakan benih yang murni
dengan identitas yang jelas. Sebelum pelaksanaan
pengujian metode SSR, tim telah melakukan tahap
optimasi prosedur dalam pengujian penggandaan DNA
(PCR) yaitu terhadap kondisi PCR dan volume reagen
PCR yang digunakan. Tahap tersebut terdokumentasi
dimana visualisasi hasil amplifikasi sebelum tahap
optimasi dilakukan yaitu dengan kondisi annealing 61°C
dan volume PCR 25 ul dimana hasil menunjukkan
visualisasi DNA sulit terbaca sehingga perlu dilakukan
optimasi pada sampel yang sama.
Pada saat optimasi kondisi PCR dibedakan berdasarkan
primer yang digunakan dan volume reaksi yang
digunakan adalah 10 ul.
Pengujian dilanjutkan
amplifikasi dengan 8 primer SSR yaitu RM 5742, RM
6997, RM 263, RM 518, RM 223, RM 536, RM 124 dan
RM 259. Berdasarkan daftar alel dari varietas yang diuji
dilakukan analisa NTSys melalui dukungan BB Biogen
sehingga menghasilkan fenogram varietas yang diuji
menunjukkan bahwa 23 varietas padi memisah menjadi
dua klaster utama pada koefisien 0,69 (Gambar 37).
Klaster pertama terdiri 20 varietas dan klaster ke dua
terdiri 3 varietas lokal dari Sumbar. Pada klaster
pertama varietas acuan yang diuji masih mengkelompok
sebagai sub klaster pertama yaitu padi sawah yaitu
ciherang dan sub klaster padi gogo yaitu Inpago 9
sedangkan sub klaster IA padi terbagi atas padi rawa
yaitu Inpara 8 terpisah dengan Inpari 32 yang berlanjut
sub klaster varietas lokal pada koefisien 0,81 terdiri atas
Seni Lentik Jambi diiringi varietas lokal Seribu Naik
Sarolangun, Seni Naik Tebo, Makmur 15 Sumsel,
Makmur 16 Sumsel, Srimbo 17 Sumsel, Siam Unus
Kuning, Siam Pandak, Siam Ketan, Ketan Mayang dari
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Kalsel yang dikenal sebagai beras ketan. Untuk varietas
lokal TW Banyuasin dan Vietnam mengelompok dengan
koefisien 0,97.
Untuk varietas lokal Kuku Balam Jambi memisah
dengan varietas Bromo Banyuasin dan Seni Mungin
Putih. Berdasarkan infomasi dari tingkat kekerabatan
antar varietas yang diuji tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai informasi dalam budidaya perbanyakan varietas
lokal karena data kemurnian genetik telah diuji dan
benar terdapat pada masing-masing varietas lokal serta
karakter molekuler tersebut tidak dipengaruhi oleh
lingkungan dalam pengujian di laboratorium. Perlu
diketahui bahwa varietas lokal tidak melalui tahap
pelepasan varietas sehingga data terkait deskripsi
varietas tidak ada namun bila pemilik padi varietas lokal
dapat menyatakan bahwa padi varietas lokal telah
beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu maka
varietas lokal dapat dilakukan penangkaran benih
melalui sertifikasi benih padi melalui UPT BPSB
setempat. Bila pelaksanaan penangkaran benih padi
varietas lokal dapat memenuhi prosedur sertifikasi benih
padi varietas lokal sesuai Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 991/HK.150/C/05/2018, pada sub bab II.C
sebagai benih padi varietas lokal bersertifikat dengan
kelas benih BR.
Berdasarkan hasil dan pembahasan pelaksanaan
pengembangan metode biomolekuler dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Kemurnian
genetik
varietas
lokal
dapat
menggunakan metode molekuler (DNA) PCR dengan
primer SSR pada kondisi penempelan primer
(annealing) suhu 60°C untuk RM 5742, RM 6997, RM
263, RM 518, RM 223, RM 536, kondisi suhu
annealing 68 °C untuk RM 124 dan suhu annealing
57°C untuk RM 259 serta volume uji PCR 10 ul per
mikrotube.
b. Varietas lokal yang diuji menunjukkan sebagai padi
bukan
sawah
berdasarkan
analisis
NTSys
menggunakan delapan marker SSR (RM 5742, RM
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6997, RM 263, RM 518, RM 223, RM 536, RM 124
dan RM 259).
8. Validasi Uji Cepat Mutu Fisiologis Benih Padi Dengan
Metode Pemunculan Radikula (Radicle Emergence)
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 66 jam±15 menit.
Pengembangan metode tahun 2018 memverifikasi waktu
uji RE benih padi pada suhu 25oC. Pelaksanaan uji RE
dilakukan pada RE 42, 48 dan 54 jam, dilakukan
bersamaan dengan uji IV, DB dan DT. Hasil yang
diperoleh tidak ada varietas yang menunjukkan nilai
korelasi kuat atau sangat kuat di semua metode
pengujian RE.
Pada tahun 2019 memverifikasi waktu uji RE benih padi
yang sudah patah dormansinya dengan jangka waktu
42, 48, 54, 66, 72 dan 78 jam pada suhu 25oC, lalu
dilanjutkan dengan memvalidasi uji RE pada benih padi
di 13 laboratorium BPSB yang ada di Indonesia yaitu
BPSB Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan,
Lampung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Korelasi uji hasil DB
pada suhu 25oC selama 14 hari dengan uji RE pada
suhu 25oC pada 42, 48, 54, 66, 72 dan 78 jam diperoleh
hasil korelasi sangat kuat (0,80-1.000) pada RE 66, 72
dan 78 jam (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa
perlakuan uji RE pada suhu 25oC (66, 72 dan 78 jam)
memiliki potensi untuk memberikan gambaran DB dan
vigor benih padi. Uji RE selama 66 jam dipilih sebagai
metode uji pada tahap selanjutnya karena waktunya
lebih cepat dan memiliki korelasi sangat kuat (0,956784)
dengan uji DB.
Pada Gambar 36, untuk parameter uji DB, besarnya
nilai koefisien determinan adalah 91,54% yang berarti
pengaruh RE terhadap DB sebesar 91,54% dan sisanya
8,46% ditentukan oleh variabel lain.
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Tabel 22. Koefisien korelasi dari nilai DB dan uji RE dari
16 lot benih padi
DB
DB
42
48
54
66
72
78

1
0,4981
0,6429
0,7918
0,9568
0,9501
0,9801

42
1
0,6538
0,6298
0,3284
0,3765
0,3411

48

54

66

72

78

1
0,8231
1
0,6491 0,8304
1
0,6088 0,8565 0,9783
1
0,6087 0,8122 0,9732 0,9857

1

120
100

y = 1,4035x - 42,716
R² = 0,9154

DB (%)

80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

RE 25oC 66 jam(5)

Gambar 36. Garis regresi antara uji RE pada suhu 25oC (66
jam) dengan DB benih padi

Untuk analisa data validasi hanya digunakan 11 lab,
karena ada 2 lab (lab 4 dan 5) yang pada saat pengujian
tidak menggunakan suhu yang ditetapkan dan 1 lab (lab
5) yang hasil pengujian nya tidak toleran antar ulangan.
Ranking lot dapat dilihat pada Tabel 25. Lot B dan C
memberikan hasil yang signifikan berbeda nilai RE nya
bila dibandingkan dengan lot A.
Data
peserta
ini
kemudian
dianalisis
dengan
menggunakan Tabel toleransi ISTA (Tabel G5 Miles),
adapun sebagai nilai acuannya digunakan adalah ratarata peserta. Tabel toleransi ISTA (Tabel G5 Miles)
merupakan batas maksimal perbedaan nilai daya
berkecambah benih yang diuji antar laboratorium yang
diperbolehkan oleh ISTA. Jika tingkat perbedaan di
bawah batas toleransi maksimal maka hasil pengujian
daya berkecambah tidak berbeda nyata, namun apabila
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melebihi batas maksimal maka hasil uji tidak dapat
digunakan atau tidak valid. Hasil analisis untuk tiap lot
dengan nilai acuan menggunakan data rata-rata peserta
berdasarkan Tabel toleransi ISTA (Tabel G5 Miles)
diperoleh hasil evaluasi rata-rata dari 3 (tiga) lot adalah
89%.
Tabel 23. Data hasil evaluasi seluruh lot dengan nilai
acuan menggunakan data rata-rata peserta
Hasil Evaluasi
Lot A
1
1
T
2
2
T
3
3
T
4
6
T
5
7
T
6
8
T
7
9
T
8
10
TT
9
11
T
10
12
T
11
13
T
Keberterimaan (% )
92
Rata-rata Keberterimaan (% )
No.

Kode Lab

Hasil Evaluasi
Lot B
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
92
89

Hasil Evaluasi
Lot C
T
T
T
T
TT
T
TT
T
T
T
T
82

Selain pengecekan toleransi berdasarkan tabel toleransi
ISTA (Tabel G5 Miles), validasi ini juga dianalisa dengan
diujii nilai h dan nilai k. Uji nilai h dan k adalah analisa
repeatabilitas dan reprodusibilitas berdasarkan ISO
5725-2. Repeatability dan reproducibility merupakan
komponen utama dalam penentuan tingkat presisi
metode (Huber, 2007). Untuk nilai h dan k hasil uji RE
antar laboratorium peserta dapat dilihat pada Gambar
39 dan 40. Nilai h dihitung dari selisih antara rata-rata
hasil uji laboratorium dengan rata-rata keseluruhan
laboratorium
dibagi
dengan
standard
deviasi
keseluruhan laboratorium.
Nilai h menunjukkan
kecenderungan hasil uji suatu laboratorium under/over
estimate dibanding rata-rata hasil uji laboratorium
lainnya. Berdasarkan tabel indikator Mandel’s h dan k
pada taraf signifikansi 5% didapatkan nilai kritis sebesar
1,83 dan 1,58. Pada Gambar 39. dapat terlihat bahwa
ada 2 nilai h yang underestimate sampai melebihi nilai
kritisnya, yaitu pada lab 9 (lot 2) dan lab 10 (lot 1).
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Nilai h (1,83)
3,00

2,27

2,00
1,00

Lot A

0,00

Lot B

Lab 1Lab 2Lab 3Lab 6Lab 7Lab 8Lab 9 Lab Lab Lab Lab
-1,00
10 11 12 13
-2,00
-3,00

Lot C

-2,61

Gambar 37. Nilai h hasil uji RE benih padi antar laboratorium
peserta

Nilai k dihitung dari pembagian nilai standard deviasi
pada suatu laboratorium dengan akar dari rata-rata
ragam keseluruhan laboratorium. Nilai k menunjukkan
variabilitas antar ulangan dalam suatu laboratorium.
Pada Gambar 40. dapat terlihat bahwa ada 1 nilai h yang
underestimate sampai melebihi nilai kritisnya, yaitu
pada lab 2 (lot 2).
Nilai k (1,58)
2,00

1,62

1,50
Lot A

1,00

Lot B

0,50

Lot C

0,00
Lab 1Lab 2Lab 3Lab 6Lab 7Lab 8Lab 9 Lab Lab Lab Lab
10 11 12 13

Gambar 38. Nilai k hasil uji RE benih padi antar laboratorium
peserta

Kesimpulan yang diperolah dari kegiatan ini adalah
metode uji RE yang tepat pada suhu 25oC untuk benih
padi yang sudah patah dormansinya adalah selama 66
jam, Uji RE pada suhu 25oC (66 jam) memiliki potensi
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untuk memberikan gambaran DB dan vigor benih padi
karena memiliki korelasi yang sangat kuat (r= 0,956784)
dan pengujian RE pada benih padi yang sudah patah
dormansi (suhu 25oC selama 66 jam) dapat diterapkan
(valid) di laboratorium benih di Indonesia. Rekomendasi
dari dalam pengujian RE benih padiadalah toleransi
suhu pengujian yang digunakan adalah ±1,0°C dan
dibutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk keseragaman
persepsi dalam menentukan kriteria RE.
9. Validasi Uji Cepat Mutu Fisiologis Benih Jagung
Dengan Metode Pemunculan Radikula (Radicle
Emergence)
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 66 jam±15 menit.
Pengembangan metode tahun 2018 telah memverifikasi
waktu uji RE benih jagung pada suhu 25oC adalah
selama 48 jam. Uji RE pada suhu 25°C (48 jam) memiliki
potensi untuk memberikan gambaran DB dan vigor
benih jagung karena memiliki korelasi yang sangat kuat
dengan uji DB (r = 0.82).
Pada tahun 2019 ini kegiatan dilanjutkan untuk
memvalidasi uji RE pada benih jagung (suhu 25oC
selama 48 jam) ke 13 BPSB yang ada di Indonesia yaitu
BPSB Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumsel, Lampung, DKI
Jakarta, Banten, DIY, Kalsel, Sulbar, Sulsel, Bali, NTB,
dan Jawa Tengah.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui
apakah metode RE untuk benih jagung yang ditetapkan
dapat diaplikasikan (valid). Validasi ini dilakukan dalam
beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan pengujian RE
jagung pada suhu 25oC selama 48 jam. Percobaan ini
dilakukan dengan 3 ulangan dan 5 lot benih jagung,
kemudian akhirnya di pilih 3 lot benih (yang di arsir
pada Tabel 26) yang digunakan untuk kegiatan ini.
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Tabel 24. Hasil pengujian pendahuluan dari 5 lot benih
jagung dimana 3 lot yang dipilih (yang di arsir)
untuk pengujian lebih lanjut
No

Kode

Varietas

DB

RE

1
2
3
4
5

D
A
B
C
E

BISI 2
BISI 18
BISI 228
BISI 220
BISI 79

96
95
95
94
90

92
91
73
73
74

Validasi ini melibatkan 13 BPSB peserta yaitu BPSB
Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumsel, Lampung, DKI
Jakarta, Banten, DIY, Kalsel, Sulbar, Sulsel, Bali, NTB,
dan Jawa Tengah.
Pengujian RE dilakukan dengan jumlah contoh kerja 200
butir benih murni (2 x 100, 4 x 50 atau 8 x 25).
Pengujian dilakukan pada suhu 25oC selama 48 jam.
Selain itu juga dilakukan uji DB sesuai ISTA. Semua
laboratorium peserta dan Balai Besar PPMB-TPH
melakukan uji RE dan DB.
Validasi ini dianalisa dengan ANOVA (untuk melihat
pengaruh berbagai factor) dan diujii nilai h dan nilai k
(Uji nilai h dan k adalah analisa repeatabilitas dan
reprodusibilitas berdasarkan ISO 5725-2).

Gambar 39. Pengujian RE benih jagung

Mutu lot yang digunakan dalam validasi ini dapat dilihat
pada tabel 2. Lot B dan C memberikan hasil yang
signifikan berbeda nilai RE nya bila dibandingkan
dengan lot A.
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Tabel 25. Perbandingan antara lot dan
dengan menggunakan Anova

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
94
87
82
55
89
82
91
88
89
68
96

Lot
B
92
74
75
50
72
92
67
71
64
67
91

C
89
71
64
48
77
87
58
56
76
67
88

Rata-rata

83.545 A

73.773 B

70.773 B

Lab

laboratorium
Rata2 lab
91.333 A
77.167 ABC
73.500 BC
50.833 D
79.167 ABC
86.667 AB
71.833 C
71.500 C
76.167 ABC
66.833 CD
91.333 A

Untuk analisa reprodusibilitas dan repeatibilitas hanya
digunakan 10 lab, karena ada 2 lab (lab 1 dan 13) yang
pada saat pengujian tidak menggunakan suhu yang
ditetapkan.dan 1 lab (lab 11) yang hasil pengujian nya
tidak toleran antar ulangan. Uji nilai h dan k adalah
analisa repeatabilitas dan reprodusibilitas berdasarkan
ISO 5725-2. Repeatability dan reproducibility merupakan
komponen utama dalam penentuan tingkat presisi
metode (Huber, 2007). Untuk nilai h dan k hasil uji RE
antar laboratorium peserta dapat dilihat pada Gambar
42 dan 43.
Berdasarkan tabel indikator Mandel’s h dan k pada taraf
signifikansi 5% didapatkan nilai kritis sebesar 1,80 dan
1,90. Hasil analisa data dengan menguji nilai h dan k
menunjukkan bahwa 90% hasil pengujian oleh
laboratorium peserta lebih kecil dibanding nilai kritis h
dan k. Nilai h dihitung dari selisih antara rata-rata hasil
uji
laboratorium
dengan
rata-rata
keseluruhan
laboratorium dibagi dengan standar deviasi keseluruhan
laboratorium. Nilai h menunjukkan kecenderungan hasil
uji suatu laboratorium under/over estimate dibanding
rata-rata hasil uji laboratorium lainnya.
Pada Gambar 42 dapat terlihat bahwa ada 2 nilai h yang
underestimate sampai melebihi nilai kritisnya, yaitu
pada lot 1 dan 2 di lab 4. Nilai k dihitung dari pembagian
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nilai standard deviasi pada suatu laboratorium dengan
akar dari rata-rata ragam keseluruhan laboratorium.
Nilai k menunjukkan variabilitas antar ulangan dalam
suatu laboratorium. Pada Gambar 43 dapat terlihat
bahwa semua hasilnya tidak melebihi nilai kritis.
Nilai h (1,8)

Gambar 40. Nilai h hasil uji RE benih jagung antar
laboratorium peserta
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Nilai k (1,90)

Gambar 41. Nilai k hasil uji RE benih jagung antar
laboratorium peserta

Berdasarkan hasil validasi, maka diperoleh kesimpulan
bahwa pengujian RE pada benih jagung (suhu 25oC
selama 48 jam) dapat diterapkan/diaplikasikan (valid) di
laboratorium benih di Indonesia, tetapi masih perlu
adanya rekomendasi atau perbaikan bila akan
digunakan untuk pengujian rutin, diantaranya adalah
toleransi suhu pengujian yang digunakan adalah ±1,0°C,
dan pelatihan lebih lanjut untuk keseragaman persepsi
dalam menentukan kriteria RE.
10. Validasi Uji Cepat Mutu Fisiologis Benih Kedelai
Melalui Metode Radicle Emergence
Uji vigor merupakan salah satu uji cepat yang dapat
digunakan untuk mengetahui mutu viabilitas benih
melengkapi atau mendampingi uji Daya Berkecambah
(DB), sehingga mutu viabilitas suatu lot benih dapat
diketahui lebih awal. Bila suatu lot benih memiliki vigor
tinggi, dapat diduga bahwa nilai DB benih tersebut
memenuhi persyaratan peredaran benih. Namun apabila
lot benih memiliki vigor yang rendah, mungkin memiliki
DB yang memenuhi persyaratan peredaran benih, tetapi
akan lebih cepat mengalami deteriorasi sehingga lot
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benih ini sebaiknya harus segera ditanam atau
didistribusikan di tempat yang dekat dengan lokasi
produksi benih.
Metode uji vigor yang dinilai mudah dan cepat adalah uji
Radicle Emergence (RE). Prinsip uji RE adalah mengukur
panjang radikula pada tahap awal perkecambahan
benih. Tahun 2012, pengembangan metode uji RE
memberikan hasil bahwa uji RE benih kedelai dilakukan
pada suhu 25oC (dapat bersamaan uji DB) menggunakan
media kertas filter digulung dan didirikan (Roll Between
Paper), selama 30 jam dan panjang radikula yang
diperhitungkan telah muncul (emerge) setidaknya 2 mm.
Namun belum diketahui korelasinya dengan uji DB.
Pengembangan metode tahun 2018, belum memberikan
korelasi yang kuat antara uji RE selama 30 jam pada
suhu 25oC dengan uji DB. Sehingga tahun 2019 diulangi
untuk mencari korelasi uji RE dan uji DB (repeatabilitas)
sekaligus uji validasinya (reproducibilitas).
Tujuan dari kegiatan ini yaitu: 1) menentukan metode uji
RE yang tepat (waktu pengamatan) pada suhu 25°C
untuk benih kedelai serta menentukan korelasi uji RE
dengan uji DB dan uji vigor lainnya; dan 2) mengetahui
apakah metode RE untuk benih kedelai yang ditetapkan
dapat diaplikasikan (valid). Kegiatan ini dilaksanakan di
Balai Besar PPMB-TPH mulai bulan Januari hingga
Desember 2019. Metodelogi yang dilakukan: 1) pengujian
RE dan DB awal untuk mencari metode uji RE yang paling
tepat dan berkorelasi kuat dengan uji DB; dan 2)
pengujian validasi, dalam rangka reproducibilitas uji RE ke
laboratorium daerah.
Pengujian RE benih kedelai dilakukan dengan
mengadopsi metode pengujian RE untuk benih jagung
pada suhu 20 ± 1C selama 66 jam ± 15 menit (ISTA,
2017). Untuk mengetahui waktu paling tepat pengujian
RE benih kedelai pada suhu 25C, maka digunakan
waktu pelembaban 30, 42, 48, dan 54 jam. Analisa
statistik dilakukan dengan uji korelasi dan analisis
regresi. Uji korelasi dan analisis regresi linier dilakukan
untuk melihat hubungan antara dua variabel.
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Tabel 26. Interpretasi
nilai
koefisien
korelasi
(r)
berdasarkan analisa menurut Riduwan (2010)
I nterval koefisien korelasi (r)

Tingkat hubungan

0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599

Sangat rendah
Rendah
Cukup

0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Kuat
Sangat kuat

Selain itu juga dilakukan uji nilai h dan k untuk
menganalisa
repeatabilitas
dan
reprodusibilitas
berdasarkan ISO 5725-2).
Pengembangan dan validasi metode dilakukan terhadap
33 lot benih kedelai, namun hanya 20 lot yang diuji,
karena persentase hasil uji ≥ 75%. Varietas yang
digunakan yaitu: Anjasmoro, Grobogan, Deja, Devon,
Dering, Demas dan Wilis. Pada saat dalam suatu kondisi
air telah mencukupi dan menambah 50% berat benih dan
didukung oleh suhu lingkungan yang kondusif, radikel
akan keluar menembus kulit benih dan secara cepat
berkembang menjadi akar perkecambahan utama. Suhu,
kelembaban, oksigen dan kondisi media (kertas maupun
tanah) serta zona di mana benih berada, dapat
mempengaruhi perkecambahan dan emergence benih
kedelai.

Gambar 42. Pemunculan radikula (radicle emergence) benih
kedelai
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Kondisi pengujian RE dapat mempengaruhi hasil
pengujian secara keseluruhan. Proses perkecambahan
berkaitan langsung dengan suhu perkecambahan.
Proses perkecambahan lebih cepat terjadi pada suhu
yang optimum, sedangkan jika suhu lebih rendah, maka
proses perkecambahan lebih lambat (Ozden et al, 2018),.
Data hasil uji DB dan RE, dianalisis untuk mengetahui
nilai korelasinya. Hasil analisis didapatkan nilai korelasi
seperti yang tercantum dalam Tabel 27 di berikut ini.
Tabel 27. Hasil Korelasi Uji DB dan RE 30, 42, 48 dan 54
Jam
DB
DB
30 jam
42 jam
48 jam
54 jam

30 jam

42 jam

1
0,65125
1
0,78206 0,77746
1
0,78567 0,79852 0,93329
0,76048 0,77979
0,9027

48 jam

1
0,97549

54 jam

1

Hasil perhitungan korelasi antara DB dan uji RE
sebagaimana pada Tabel 27, menunjukkan hubungan
korelasi yang kuat untuk semua rentang waktu yang
digunakan menurut analisa Riduan (2010). Sehingga
persentase uji RE dapat mencerminkan kecenderungan
persentase DB suatu sampel benih kedelai pada lot
tersebut. Data ini sangat mendukung dilakukannya uji
validasi untuk mengklarifikasi metode uji RE yang
aplikatif dengan melibatkan laboratorium penguji benih
lainnya. Namun dilihat dari nilai-nilai korelasi yang ada,
maka rentang waktu yang digunakan untuk metode uji
RE adalah 42 jam dan atau 48 jam.
Sampel uji yang dikirimkan ke peserta validasi terdiri
dari varietas Wilis 41, Wilis 44 dan Anjasmoro
(Balitkabi), dikemas menggunakan plastic PP ketebalan
0,8 dilapisi dengan aluminium foil, agar dipastikan
sampai dan dalam kondisi utuh dengan mutu benih
yang terjaga ke tempat tujuan. Daftar laboratorium
peserta yang mengikuti kegiatan validasi berjumlah 14
laboratorium
yaitu:
Aceh,
Bengkulu,
Lampung,
Sumatera Selatan, Banten, D.I Yogyakarta, Kalimantan
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Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta,
Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Kalimantan Tengah. Namun terdapat satu kemasan
benih yang dikembalikan jasa ekpedisi karena tidak lolos
karantina, sehingga tidak mengikuti pengujian. Berikut
adalah 12 hasil uji laboratorium peserta dari 13 peserta
pengujian validasi yang telah dianalisis.
Keberterimaan hasil uji untuk lot benih kedelai yang
digunakan, dianalisa dengan memperhitungkan nilai
rata-rata peserta terhadap nilai rata-rata seluruh peserta
pada lot tersebut. Nilai rata-rata yang melebihi Tabel
toleransi akan menjadi nilai rata-rata yang tidak toleran
(TT). Analisa korelasi semua lot benih dihitung setelah
mengeluarkan nilai rata-rata yang tidak toleran. Hasil
analisa diperoleh nilai korelasi yang kuat, seperti yang
terlihat pada Tabel 30.
Tabel 28. Hasil Korelasi Data Peserta Lot 1-3
DB
DB
RE 42 Jam
RE 48 Jam

RE 42 Jam

1
0,74912
0,71489

1
0,850609

RE 48 Jam

1

Hasil pengujian korelasi antara DB dan RE yang
melibatkan beberapa laboratorium daerah memberikan
hasil yang baik pada kondisi mutu awal benih yang
sangat baik untuk ketiga lot yang digunakan. Korelasi
validasi uji DB dan RE adalah kuat untuk kedua waktu
uji yaitu 42 (0,749) dan 48 jam (0,715).
Untuk menganalisa reprodusibilitas dan repeatibilitas
metode, digunakan uji nilai h dan k berdasarkan ISO
5725-2. Repeatability dan reproducibility merupakan
komponen utama dalam penentuan tingkat presisi
metode (Huber, 2007). Nilai h dihitung dari selisih antara
rata-rata hasil uji laboratorium dengan rata-rata
keseluruhan laboratorium dibagi dengan standard
deviasi keseluruhan laboratorium. Nilai h menunjukkan
kecenderungan hasil uji suatu laboratorium under/over
estimate dibanding rata-rata hasil uji laboratorium
lainnya. Nilai h berdasar nilai table Mandel’s adalah
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1,83. Pada gambar 1 di bawah ini, pada lot 1 terdapat
nilai yang melebihi nilai h yaitu L3. Secara keseluruhan
persentase nilai peserta berdasarkan nilai h > 90%.
3,00
2,50
2,00

Lot 1

1,50

Lot 2

1,00

Lot 3

0,50
0,00
L1 L2

L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

Gambar 43. Nilai h hasil uji RE laboratorium peserta

Nilai k dihitung dari pembagian nilai standar deviasi
pada suatu laboratorium dengan akar dari rata-rata
ragam keseluruhan laboratorium. Nilai k menunjukkan
variabilitas antar ulangan dalam suatu laboratorium.
Nilai k adalah 1,58. Pada Gambar 2 di bawah ini dapat
terlihat terdapat dua nilai hasil uji laboratorium peserta
yang melebihi nilai k yaitu data L8 pada lot 1 dan L12
pada lot 3. Demikian halnya untuk nilai k. Secara
keseluruhan persentase nilai peserta berdasarkan nilai
k, > 90%.
3,00
2,50
2,00

Lot 1

1,50

Lot 2

1,00

Lot 3

0,50
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Gambar 44. Nilai h hasil uji RE laboratorium peserta
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Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan, pengujian
RE yang dilaksanakan pada lot-lot benih benih kedelai
yang digunakan, dapat menggambarkan potensi mutu
viabilitas benih dengan memperhatikan metode dan
persyaratan
lingkungan
pengujian
terutama
temperature. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu
pengujian
RE
perlu
dilakukan
sesuai
dengan
persyaratan temperature yang tepat yaitu 25C ± 1 dan
perlu dilakukan keseragaman intrepetasi dan persepsi
dalam pengujian.
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