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Abstract. Induction of mutation on local rice varieties have produced M5 and M6 lines in 2014 and 2015 respectively.  
More than 80% of M5 lines were uniform. Twenty-five of M6 of selected lines  in 2015 to be tested responses in tidal 
land. The purpose of this study was to analyze  the growth and yield of 25 of M7 mutant lines  on  tidal land. The 
research was carried out  in  Tanjung Harapan Village, Alalak District,  Barito Kuala Regency of South Kalimantan since 
March to September 2016. The study was conducted based on a single factor of Randomized Block Design (25 lines  + 
3 controls) that was replicated twice. The variables observed were plant height, number of tillers, plant age, number of 
panicles, length of panicle, number and percentage of filled grains, grains weight per panicle, 1000 grains weight and 
yield. The results showed the performance difference between lines and controls. Plant  height of all lines are shorter 
than the Cantik local variety while plant age of some lines are shorter than all controls.  Some lines showed the 
performance  of the characters are  better than the control. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan pada 
tahun 2050, antara lain diperlukan perluasan areal 
sawah seluas 6,08 juta ha di samping pemanfaatan 
lahan terlantar. Pemanfaatan lahan terlantar perlu 
diiringi dengan pengembangan varietas yang 
mempunyai daya adaptasi tinggi pada lahan 
suboptimal (Mulyani et al. 2011).  Lahan pasang 
surut termasuk lahan suboptimal yang luasnya di 
Indonesia menurut Maamun & Sabran (1998) 
adalah 20,15 juta ha dan 25,29 juta ha menurut 
Djaenudin (2008), namun menurut Sudana (2005)  
pemanfaatan lahan rawa pasang surut menghadapi 
beberapa keterbatasan, antara lain masalah tanah 
dan air.   

Pengembangan pertanian lahan pasang surut 
merupakan langkah strategis dalam menjawab 
tantangan peningkatan produksi pertanian yang 
makin kompleks (Abdurachman & Ananto, 2000), 
antara lain akibat berkurangnya lahan-lahan subur 
produktif terutama di Pulau Jawa. Petani padi di 
lahan pasang surut masih banyak yang menanam 
varietas lokal.  Preferensi petani terhadap padi 
varietas lokal di lahan pasang surut tinggi (Wahdah 
& Langai, 2010), akan tetapi padi lokal memiliki 
beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan padi 
lokal adalah berumur panjang (Khairullah et al., 

2006; Wahdah & Langai, 2009) dan hasil rendah 
(Nooryamsi et al., 1984; Wahdah & Langai, 2009).   

Varietas unggul padi berumur pendek  
berdaya hasil tinggi diperlukan dalam 
pengembangan lahan pasang surut.  
Pengembangan varietas unggul berbasis pada 
varietas lokal penting untuk dilakukan sebagai suatu 
usaha untuk mengatasi perubahan iklim global 
dalam kaitannya dengan pemanfaatan periode 
tanam yang lebih pendek dengan cara 
menghasilkan galur-galur harapan berumur pendek-
sedang, yaitu < 130 hari setelah semai (tetua mutan 
berumur > 160 hari setelah semai).  Dengan  
perpendekan umur tanaman sebagai indikator 
utama,  diharapkan  ada  galur-galur yang adaptif 
untuk lahan rawa pasang surut dan mempunyai 
karakter yang disukai oleh petani dan konsumen 
beras, khususnya di Kalimantan Selatan.   

Induksi mutasi dengan irradiasi gamma 
sebagai langkah awal dalam membentuk populasi 
dasar  padi telah dilakukan pada 5 varietas lokal 
terpilih pada tahun 2010 berdasarkan evaluasi pada 
tahun 2009.  Efek sinar gamma memunculkan 
variasi pada karakter umur dan tinggi tanaman 
(Wahdah & Zulhidiani, 2011).  Adanya keragaman 
antar galur dan mulai adanya keseragaman dalam 
galur diindikasikan oleh populasi M3 (Wahdah & 
Zulhidiani, 2012).   Tahun 2015 telah diseleksi 25 
galur  terbaik yang selanjutnya diuji pada tahun 
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2016 di lahan pasang surut dengan tujuan 
mengevaluasi keragaan pertumbuhan dan hasilnya 
di lahan pasang surut  dengan  harapan 
memperoleh galur-galur yang berpotensi untuk 
dikembangkan pada sawah pasang surut. 

 

2. METODE  
 
Penelitian dilaksanakan pada Maret - 

November 2016 di Desa Tanjung Harapan, 
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, 
Provinsi Kalimantan Selatan.  Bahan yang 
digunakan adalah 25 galur generasi M7 yang 
diseleksi dari populasi M6 pada tahun 2015 beserta 
3 kontrol. Sebagai control adalah varietas unggul 
Bestari dan Inpara-2 serta varietas lokal Cantik. 
Bahan lain yang digunakan adalah bahan-bahan 
untuk budidaya padi di lahan sawah.  Alat yang 
digunakan adalah alat untuk budidaya padi sawah  
serta alat-alat untuk pengukuran variabel 
pengamatan.  Penelitian dilaksanakan berdasarkan 
Rancangan Acak Kelompok Faktor Tunggal (25 
galur + 3 kontrol) berulangan 2 kali. 

Semai dilakukan per galur  per baris di lahan 
kering. Masing-masing varietas ditanam  dalam 
masing-masing petak berukuran 3 m x 4 m dengan 
jarak tanam  20 cm x 20 cm jajar legowo 2:1.  
Pupuk yang digunakan adalah Phonska 300 kg ha-1 
yang diberikan  sekaligus pada 4 minggu setelah 
tanam (mst)  dan  Urea 100 kg    ha-1 yang diberikan 
dua kali (50 kg ha-1 pada 2 mst dan 50 kg ha-1 pada 
6 mst). Pengendalian hama dan penyakit tanaman 
dilakukan dengan pestisida (insektisida, fungisida, 
dan moluscosida) sesuai dengan kebutuhan. 
Pembersihan lahan dari gulma dilakukan dengan 
herbisida sesuai dosis anjuran. Pengendalian gulma 
di pertanaman dilakukan secara manual. Panen 
dilakukan saat malai-malai pada rumpun padi > 
90% telah masak penuh. 

Pengamatan dilakukan terhadap variabel 
umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman umur 6 
mst dan saat panen, jumlah anakan umur 6 mst dan 
saat panen, jumlah malai per rumpun, panjang 
malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah isi per 
malai, persentase gabah isi,  bobot gabah isi  per 
malai, bobot 1000 butir gabah, dan hasil tanaman. 

Uji homogentitas ragam Bartlett dilakukan 
terhadap semua peubah.  Jika data homogen, maka 
selanjutnya dilakukan uji Analisis Varians (Anava).  
Jika terdapat pengaruh yang nyata pada taraf alpha 
5 % dan koefisien keragaman < 25 %, maka  uji 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).     
Terdapat perbedaan nilai tengah perlakuan jika 
selisih nilai yang diperbandingkan lebih besar dari 
nilai BNT. 

BNT  =  t(0.025;db=27)(√2s2/r)  
 
Keterangan :  
BNT =  nilai kritis uji BNT 
t (0.025;db=27)  = nilai t tabel pada α/2 = 0.025 dengan 

derajat bebas n-1 = 28-1 = 27 
s = kuadrat tengah galat  
r = jumlah ulangan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Rekapitulasi uji-Bartlett, Anava, dan koefisien 
keragaman dapat dilihat pada Tabel 1. Semua 
variabel yang diamati menunjukkan perbedaan yang 
nyata pada taraf nyata 5 %, kecuali pada karakter 
tinggi tanaman umur 6 mst yang berbeda nyata 
pada taraf  sekitar 7 %. 

Uji kehomogenan ragam menunjukkan bahwa 
data semua variabel pengamatan homogen, kecuali 
karakter jumlah anakan 6 mst yang baru homegen 
setelah dilakukan transformasi ke √X + 1.  
Berdasarkan analisis varians pada taraf nyata 5 % 
menunjukkan pengaruh yang nyata untuk semua 
variabel pengamatan,  kecuali pada variabel jumlah 
anakan pada umur 6 mst dan panjang malai.  
Namun demikian, jumlah anakan dan  panjang  
malai berbeda nyata masing-masing pada taraf  
nyata sekitar 7%. 
 
Tabel 1. Rekapitulasi uji Bartlett, F-hit & koefisien 

keragaman 
 

Variabel 
Uji 
Bartlett 

F-hit KK (%) 

T 6 mst 32.17   1.77 12.55 
T panen 33.85   3.69 12.38 
JA 6 mst (√x) 14.88   1.99 16.70 
Jumlah Malai 26.13   6.79 11.01 
Panjang Malai 20.06   1.86   7.94 
Jumlah gabah  29.18 13.16 11.84 
Jumlah gabah isi per malai 26.96 14.63 10.35 
Persentase gabah isi 29.18           13.16 11.84 
Bobot gabah isi per malai 30.20 11.91 13.88 
Bobot 1000 butir gabah 34.48   9.05   4.32 
Hasil/ha 33.28 17.20 11.50 
Umur berbunga 16.48 30.48   3.84 
Umur panen 11.99 16.55   3.55 

Keterangan :  X2
tab0.05 = 40.11; F-tab0.05 = 1.99 

 

3.1  Umur Berbunga dan Umur Panen  
 

Hasil uji nilai tengah umur berbunga dan umur 
panen dapat dilihat pada Tabel 2. Tanaman yang 
berbunga paling cepat adalah galur M7 G-6, yaitu 
81hari setelah semai (hss) dan tidak berbeda nyata 
dengan galur M7 G-2, G-7, dan G-20.  Keempat 
galur itu lebih cepat berbunga dibandingkan dengan 
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varietas lokal Cantik (154.50 hss) dan varietas 
unggul Inpara-2 (92.50 hss).  Umur berbunga 
semua galur lebih pendek daripada varietas lokal 
Cantik (K-3), yaitu berkisar antara 81.00 - 92.50  
hss.  Terdapat 11 galur mutan M7 yang umur 
berbunga lebih cepat daripada  Inpara-2, yaitu G-1, 
G-2, G-3, G-6, G-7, G-8, G-9, G-12, G-18, G-19, 
dan G-22), sedangkan galur yang lebih cepat 
berbunga daripada Bestari hanya M7 G-10. 
 
Tabel 2. Hasil uji BNT peubah umur berbunga (hss) dan 

umur panen (hss) 
 

Galur/ 
kontrol 

Karakter 

Umur berbunga Umur panen 

G-1 84.00 abc 111.00 a 
G-2 83.00 abc 111.00 a 
G-3 84.50 abc 114.00 a 
G-4 87.00 abcd 124.00 c 
G-5 86.00 abcd 122.00 bc 
G-6 83.50 abc 122.00 bc 
G-7 84.50 abc 116.00 bc 
G-8 83.50 abc 116.00 bc 
G-9 84.00 abc 123.00 bc 

G-10 81.00 a 114.00 a 
G-11 86.50 abcd 112.00 a 
G-12 83.50 abc 111.00 a 
G-13 85.50 abcd 115.00 b 
G-14 89.00 bcd 118.00 bc 
G-15 90.00 cd 120.00 bc 
G16 90.00 cd 121.00 bc 
G-17 88.50 bcd 125.00 c 
G-18 82.50 ab 111.00 a 
G-19 82.50 ab 124.00 c 
G-20 87.00 abcd 118.00 bc 
G-21 87.50 abcd 124.00 c 
G-22 83.50 abc 122.00 bc 
G-23 86.00 abcd 123.00 bc 
G-24 88.00 abcd 121.00 bc 
G-25 92.50 d 120.00 bc 
K-1 154.50 e 174.50 d 
K-2 88.50 bcd 115.00 b 
K-3 92.50 d 125.00 c 

Keterangan: 
Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata pada taraf nyata 5% 
 

Terdapat variasi umur tanaman tanaman galur 
M7 dengan 111 hss – 125 hss dan tergolong 
berumur genjah - sedang. Silitonga et al. (2003) 
menyatakan bahwa umur tanaman tergolong genjah 
pada kisaran 105 hss – 124 hss dan sedang pada 
kisaran 125 – 150 hss. Zen (2013) melaporkan 
variasi umur tanaman pada padi dataran tinggi 
berumur genjah. Menurut El-Degewy (2013), 
irradiation sinar gamma menyebabkan variasi umur 
tanaman.  

Galur yang mempunyai umur paling pendek 
adalah G-1 (110 hss) dan tidak berbeda nyata 

dengan G-2, G-3, G-10, G-11, G-12, G-13, G-18, 
G19, G-20, G-21, G-22, G-23, dan G-24. Semua 
galur mempunyai umur lebih pendek dibandingkan 
dengan varietas lokal Cantik (174.5 hss), 8 galur di 
aantaranya berumur lebih pendek daripada Inpara-2 
(125.0 hss), dan 7 galur di antaranya berumur lebih 
pendek daripada Bestari (115 hss). Deskripsi 
varietas Bestari menurut Kementerian Pertanian R.I. 
(2008a) adalah 115 hss -120 hss, sedangkan 
Inpara-2 adalah 128 hss. Dengan umur antara 110 
– 125 hss, maka indeks pertanaman (IP) bisa 
menjadi  2- 3,  tergantung pada kondisi lingkungan, 
karena menurut Koesrini & Nursyamsi (2012), 
Indeks Pertanaman di lahan rawa baru 1.05. 
 

3.2 Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan, dan 
Jumlah Malai 

 
Tinggi tanaman umur 6 minggu setelah tanam 

(mst) dan pada saat panen, jumlah anakan umur 6 
mst, dan jumlah malai dapat dilihat pada Tabel 3.   

 

Tabel 3. Hasil uji BNT peubah tinggi tanaman umur 6 mst 
dan pada saat panen (cm), jumlah anakan umur 
6 mst (buah), dan jumlah malai (buah) 

 

Galur/   
kontrol 

Karakter 

Tinggi 6 
mst 

Tinggi 
panen 

JA 6 mst 
(√x) 

Jumlah 
malai 

G-1 55.35 abcd 67.38 a 3.59 abcdef 10.83 bcd 
G-2 62.64 cd 67.63 a 4.45 f 15.03 de 
G-3 53.08 abc 67.63 a 3.80 bcdef 13.50 d 
G-4 50.10 abc 62.88 a 2.79 ab 12.67 d 
G-5 52.05 abc 66.50 a 3.56 abcdef 13.42 d 
G-6 52.69 abc 66.63 a 3.57 abcdef 17.56 e 
G-7 52.69 abc 72.25 a 3.09 abcde 17.28 e 
G-8 50.19 abc 64.63 a 2.85 abc 12.08 cd 
G-9 61.35 bcd 69.13 a 4.01 cdef 12.75 d 
G-10 68.64 d 76.00 a 4.26 ef 12.56 d 
G-11 59.65 bcd 75.73 a 4.08 def 12.11 cd 
G-12 53.13abc 74.45 a 3.33 abcdef 13.06 d 
G-13 52.56 abc 66.79 a 4.10 def 13.50 d 
G-14 49.16 abc 66.56 a 2.76 ab 9.56 abc 
G-15 48.48 ab 66.13 a 3.38 abcdef 9.42 abc 
G-16 47.89 ab 65.38 a 2.70 ab 11.39 bcd 
G-17 45.24 ab 71.25 a 2.37 a 10.89 bcd 
G-18 59.25 bcd 73.38 a 3.90 cdef 13.00 d 
G-19 59.46 bcd 67.00 a 3.65 bcdef 10.14 abcd 
G-20 54.41 abc 70.13 a 3.28 abcdef 17.06 e 
G-21 54.36 abc 72.25 a 2.98 abcd 13.17 d 
G-22 53.59 abc 65.19 a 3.59 abcde 11.72 bcd 
G-23 43.64 a 59.63 a 2.46 ab 9.97 abcd 
G-24 47.99 ab 67.13 a 2.63 ab 11.36 bcd 
G-25 50.70 abc 70.56 a 3.00 abcd 9.11 ab 
K-1 70.80 d 123.89 c 3.28 abcdef 9.36 abc 
K-2 57.18 abcd 77.25a b 3.04 abcd 7.86 a 
K-3 59.94 bcd 94.58 b 3.38 abcdef 10.03 abcd 

Keterangan: 
Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan  tidak 
berbeda nyata pada taraf nyata 5 % kecuali pada karakter tinggi 
tanaman 6 mst# berbeda nyata pada taraf nyata 7.5%. 
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Galur terpendek pada umur 6 mst adalah G-
23 dan setara dengan K2 (varietas unggul Bestari) 
dan berbeda nyata dengan K1 (varietas lokal 
Cantik) dan K3(varietas unggul Inpara-2).  Tinggi 
tanaman G-23 tidak berbeda nyata dengan 18 galur 
mutan M7 dan nyata lebih pendek daripada 6 galur 
mutan M7, yaitu G-2, G-9, G10, G-11, G-18, dan 
G19. 

Varietas lokal Cantik mempunyai tinggi 
tanaman paling tinggi pada umur 6 mst, namun  
tidak berbeda nyata dengan varietas unggul Inpara-
2 dan Bestari serta 7 galur mutan M7. Seperti pada 
umur 6 mst, tinggi tanaman galur mutan M7 G-23 
adalah paling pendek, namun tidak berbeda dengan 
semua galur lainnya.  G-23 hanya lebih pendek 
daripada varietas lokal Cantik dan Inpara-2.  
Varietas lokal Cantik pada saat panen paling tinggi 
dibandingkan dengan semua galur maupun control. 
Tinggi tanaman galur G-23 paling pendek pada 
umur 6 mst maupun saat panen.  Dilihat dari 
pertambahan tinggi tanaman, nampak adanya galur 
yang pertambahan tingginya banyak (antara lain G-
11, G-20, G-21) dan ada yang sedikit (antara lain G-
2, G-9, dan G-10). Pertambahan tinggi terbanyak 
adalah pada K-1, yaitu dari 70.80 cm pada umur 6 
mst menjadi 123.89 pada saat panen. Pertambahan 
tinggi tanaman yang banyak pada K-1 (varietas 
lokal Cantik) disebabkan oleh umur` yang jauh lebih 
panjang. Tinggi tanaman varietas lokal cenderung 
lebih tinggi daripada varietas unggul (Wahdah et al., 
2015; Saidah, 2015). 

Keberhasilan mutasi induksi dalam mereduksi 
umur tanaman padi sudah banyak dilaporkan antara 
lain oleh Mohamad, et al.  (1994), Sobrizal & 
Ismachin (2006), Mohamad et al., (2006), Sobrizal 
(2008).  El-Degewy (2013) melaporkan bahwa 
irradiation sinar gamma menyebabkan adanya 
variasi  pada tinggi tanaman  padi.  Wahdah et al. 
(2015) melaporkan adanya variasi tinggi tanaman 
pada mutan M6 yang merupakan generasi 
sebelumnya dari penelitian ini.  

Berdasarkan pada penggolongan tinggi 
tanaman menurut Silitonga et a\l. (2004),  semua 
galur, varietas unggul Bestari, dan  Inpara-2  
tergolong pendek  (<110 cm), sedangkan varietas 
lokal cantik tergolong sedang. kisaran 43.64 cm – 
68.64 cm dan pada  saat panen dengan kisaran 
62.8 cm – 76.0 cm.  

Kisaran jumlah anakan umur 6 mst adalah 
5.75 – 19.88 anakan.  Jumlah anakan terbanyak 
umur 6 mst adalah pada galur  M7 G-2,  berbeda 
nyata dengan ketiga kontrol dan tidak berbeda 
nyata dengan 12 galur M7 lainnya (G-1, G-3, G-5, 
G-6, G-11,G-12, G-13, G-15, G-18, G-19, dan G-
20).  Jumlah malai terbanyak adalah pada galur M7 

G-6 dan tidak berbeda  nyata dengan G-7 dan G-20 
tetapi berbeda nyata dengan ketiga kontrol dan 22 
galur M7 lainnya.   

Data ini mengindikasikan adanya hubungan 
yang positip antara jumlah anakan total dengan 
jumlah malai (jumlah anakan produktif), misalnya G-
6 yang pada mempunyai jumlah malai terbanyak 
juga termasuk galur yang tidak berbeda nyata 
dengan G-2 umur 6 mst sebagai galur yang 
mempunyai jumlah anakan total terbanyak. Hal 
yang serupa juga pada galur G-20. Bakhtiar et al. 
(2010) melaporkan adanya hubungan positip yang 
nyata antara jumlah anakan total dengan jumlah 
anakan produktif padi gogo.  Namun menurut 
Lafarger et al. (2004) setelah jumlah anakan 
maksimum, maka anakan yang menua lebih banyak 
daripada anakan yang akan membentuk malai 
(menjadi anakan produktif).  

Pengujian 4 galur padi di Manokwari 
(Basundari & Rauf, 2013) menunjukkan kisaran 
16.99 – 18.10 anakan total dan 13.78 – 15.00 malai. 
Namun demikian, tidak ada perbedaan yang nyata, 
baik dalam hal jumlah anakan total maupun jumlah 
anakan produktif.  
 

3.3. Jumlah Gabah, Jumlah Gabah Isi, 
Persentase Gabah Isi, dan Bobot 
Gabah per Malai 

 

Kisaran jumlah gabah total pada galur M7 
adalah 38.00 butir – 98.06 butir.  Jumlah gabah 
terbanyak di antara galur adalah pada galur G-10 
(98.06 butir) tidak berbeda nyata dengan galur G-2, 
G-19, G-20, G-21 (Tabel 4). Jumlah tersebut tidak 
berbeda nyata dengan jumlah gabah varietas 
unggul Bestari dan nyata lebih kecil dibandingkan 
dengan varietas lokal Cantik dan varietas unggul 
Inpara-2. 

Kisaran jumlah gabah isi pada galur M7 
adalah 26.08 butir – 79.86 butir.  Jumlah gabah isi 
terbanyak di antara galur adalah pada galur G-20 
(79.06 butir) tidak berbeda nyata dengan galur G-7, 
G-10, G-19, dan G-21. Jumlah tersebut tidak 
berbeda nyata dengan jumlah gabah isi varietas 
unggul Bestari (69.58 butir) dan nyata lebih kecil 
dibandingkan dengan varietas lokal Cantik (108.17 
butir) dan varietas unggul Inpara-2 97.75. Kisaran 
persentase gabah isi pada galur M7 adalah 60.00 – 
92.00 %.   Persen gabah isi terbanyak di antara 
galur adalah pada galur G-19 (92.00 %) tidak 
berbeda nyata dengan galur G-7 dan nyata lebih 
besar daripada varietas unggul Bestari,  varietas 
lokal Cantik maupun varietas unggul Inpara-2 
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Tabel 4. Hasil uji BNT peubah jumlah gabah total (butir), 
jumlah gabah isi (butur), persentase gabah isi 
(%) dan bobot gabah per malai (g) 

 

Galur/k
ontrol 

Karakter 

Jumlah 
gabah total 

Jumlah 
gabah isi 

Persentas
e gabah 

isi 

Bobot gabah 
per malai 

G-1 69.28 cdef 50.25 bcde 0.73 bc 1.09 cdefg 
G-2 83.22 fgh 52.44 bcde 0.63 a 1.09 cdefg 
G-3 74.72 cdefg 44.97 bc 0.60 a 0.84 abcd 
G-4 55.25 bc 44.31 bc 0.80 cdefg 0.93 bcde 
G-5 38.00 a 26.08 a 0.68 b 0.53 a 
G-6 68.33 cdef 57.89 cdef 0.85 efgh 1.20 defgh 
G-7 81.42 efg 74.31 ghi 0.91 i 1.67 jkl 
G-8 74.31 cdefg 64.36 efgh 0.87 gh 1.44 ghij 
G-9 74.67 cdefg 64.28 efgh 0.86 fgh 1.50 hijk 
G-10 98.06 h 78.44 hi 0.80 cdefg 1.83 kl 
G-11 76.03 defg 64.58 efgh 0.85 efgh 1.33 fghij 
G-12 66.00 cd 53.67 bcde 0.81 cdefg 1.00 bcdef 
G-13 59.36 bc 43.94 bc 0.74 bc 0.88 abcd 
G-14 54.69 bc 42.53 b 0.78 cde 0.82 abc 

G-15 60.92 cd 47.53 bcd 0.78 cde 0.98 bcdef 

G-16 68.78 cdef 51.92 bcde 0.75 bc 1.04 bcdefg 

G-17 74.58 cdefg 62.31 defg 0.84 defgh 1.29 efghi 

G-18 66.61 cde 52.78 bcde 0.79 cdef 0.92 bcd 

G-19 81.97 efgh 75.44 ghi 0.92 i 1.75 jkl 

G-20 89.47 gh 79.86 i 0.89 h 1.91 l 

G-21 86.81gh 68.75 fghi 0.79 cdef 1.57 ijkl 

G-22 69.39 cdef 53.31 bcde 0.77 cd 1.12 cdefg 

G-23 58.89 bc 45.94 bc 0.78 cde 0.90 bcd 

G-24 74.50 cdefg 58.33 cdef 0.78 cde 1.13 cdefg 

G-25 43.75 ab 32.22 ab 0.73 bc 0.66 ab 

K-1 129.78 i 108.17 j 0.83 defgh 1.72 jkl 

K-2 82.64 efgh 69.58 fghi 0.85 efgh 1.58 ijkl 

K-3 135.19 i 97.75 j 0.72 bc 2.16 m 

Keterangan:  
Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata pada taraf nyata 5% 

 

Galur yang mempunyai persentase gabah isi 
setara dengan varietas lokal Cantik dan varietas 
unggul Bestari adalah G-6, G-8, G-9, G-11, G-17, 
dan G-20.   Terdapat 2 galur yang mempunyai 
persentase gabah isi lebih sedikit daripada Inpara-2, 
yaitu G-2 dan G-3. 
          Kisaran bobot gabah isi per malai pada galur 
M7 adalah 0.53 g – 1.91 g, sedangkan menurut 
Wahdah et al. (2015) pada galur M6 adalah 2.09 g – 
3.44 g .   Berdasarkan perbedaan kisaran nilai pada 
M6 dan M7, terdapat indikasi cekaman pada M7 
yang ditanam di areal pasang surut dibandingkan 
dengan M6 yang ditanam di areal lebak   
         Bobot gabah isi per malai tertinggi di antara 
galur adalah pada galur G-20 (1.91 g) dan tidak 
berbeda nyata dengan galur G-7, G-10, G-19, G-20, 
dan G-21. Bobot gabah isi per malai itu tidak 
berbeda nyata dengan bobot gabah isi per malai 
varietas unggul Bestari (1.58 g) dan varietas lokal 
Cantik (1.72 g).    Inpara-2 mempunyai bobot gabah 

per malai paling tinggi dan tidak ada galur maupun 
control yang mempunyai bobot gabah isi per malai 
setara dengan varietas unggul Inpara-2 (2.16 g). 
          Jumlah gabah isi merupakan komponen hasil 
yang berpengaruh terhadap hasil (Chandrasari 
et.al., 2013) dan  berkorelasi nyata positif terhadap 
hasil  dengan nilai r = 0.74** (Yuliannida et al., 
2015). 
         Terdapat perbedaan jumlah gabah total dan 
persentase gabah hampa  pada sejumlah galur padi 
tipe baru yang diuji oleh Nasution (2013), tetapi 
tidak terdapat perbedaan yang nyata pada peubah 
jumlah gabah isi. 

Hasil analisis tersebut menggambarkan 
bahwa hasil gabah pada populasi yang diamati 
sangat dipengaruhi oleh karakter hasil per hari, 
jumlah gabah isi per malai, umur matang fisiologis, 
dan jumlah anakan produktif per rumpun, dengan 
pengaruh langsung paling besar adalah hasil per 
hari dan umur matang (Pramudyawardani et al., 
2015). 

Pengujian terhadap 19 galur padi rawa lebak 
ditambah 3 kontrol menunjukkan bahwa terdapat 
variasi jumlah habah isi dan jumlah gabah hampa 
baik pada  kondisi rendaman stagnan maupun pada 
kondisi yang optimal.  Pada kondisi  rendaman 
stagnan, jumlah gabah isi berkisar antara 24 butir  - 
108 butir, sedangkan pada kondisi optimal jumlah 
gabah hampa berkisar anatara 183 butir  – 186 
butir.  Jumlah gabah hampa juga menunjukkan hal 
yang demikian.  Pada kondisi cekaman, kisaran 
jumlah gabah hampa adalah 48 butir  – 227 butir, 
sedangkan pada kondisi optimal, kisaran jumlah 
gabah hampa adalah 38 butir – 131 butir 
(Yuliannida et al., 2015).    
 

3.4. Panjang Malai, Jumlah Malai, Bobot 
1000 Butir Gabah dan Hasil 

 
Hasil uji nilai tengah panjang malai, jumlah 

malai, bobot 1000 butir gabah, dan hasil tanaman 
dapat dilihat pada Tabel 5. Panjang malai 
terpanjang antar galur M7 adalah pada galur G-10 
yang tidak berbeda nyata dengan semua galur M7, 
kecuali galur G-5 sebagai galur yang mempunyai 
panjang malai terpendek.  Kecuali galur G-5, semua 
galur M7 mempunyai panjang malai setara dengan 
varietas unggul Bestari dan Inpara-2.  Semua galur 
serta varietas unggul Bestari  dan Inpara-2 
mempunyai panjang malai yang lebih pendek 
daripada varietas lokal Cantik. 
 
 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 187-194        ISBN: 978-602-6483-33-1 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 192 

Tabel 5. Hasil uji BNT peubah panjang malai (cm), 
jumlah malai (helai), bobot 1000 butir gabah isi 
(g) dan hasil tanaman (t ha-1) 

 

Galur/ 
kontrol 

Karakter 

Panjang 
malai 

Jumlah malai 
Bobot 1.000 

butir 
Hasil 

G-1 19.35 b 10.83 bcd 21.61 ghijk 1.75 bcde 
G-2 20.36 b 15.03 de 20.80 efghi 2.43 efgh 
G-3 20.63 b 13.50 d 18.68 bcd 1.67 abcde 
G-4 19.29 ab 12.67 d 20.99 efghij 1.73 bcde 
G-5 15.88 a 13.42 d 20.13 cdefg 1.06 ab 
G-6 19.31 ab 17.56 e 20.66 efghi 3.06 hi 
G-7 21.68 b 17.28 e 22.43 ijkl 4.28 j 
G-8 20.09 b 12.08 cd 22.38 hijkl 2.58 fgh 
G-9 19.93 b 12.75 d 23.29 kl 2.83 ghi 
G-10 22.20 b 12.56 d 23.28 kl 3.37 i 
G-11 21.33 b 12.11 cd 20.49 defgh 2.38 efgh 
G-12 20.83 b 13.06 d 18.56 bc 1.93 cdef 
G-13 19.56 b 13.50 d 20.01 cdefg 1.76 bcde 
G-14 19.90 b 9.56 abc 19.19 cde 1.16 abc 
G-15 20.18 b  9.42 abc 20.64 efghi 1.37 abcd 
G16 20.74 b 11.39 bcd 20.10 cdefg 1.76 bcde 
G-17 20.50 b 10.89 bcd 20.77 efghi 2.09 defg 
G-18 21.43 b 13.00 d 17.26 ab 1.75 bcde 
G-19 21.03 b 10.14 abcd 23.15 kl 2.62 fghi 
G-20 21.65 b 17.06 e 23.91 l 4.88 j 
G-21 21.29 b 13.17 d 22.80 jkl 3.05 hi 
G-22 19.38 b 11.72 bcd 21.09 fghij 1.95 def 
G-23 18.84 ab 9.97 abcd 19.52 cdef 1.32 abcd 
G-24 20.35 b 11.36 bcd 19.34 cdef 1.91 cdef 
G-25 19.19 ab 9.11 ab 20.52 defgh 0.91 a 
K-1 25.39 c 9.36 abc 15.77 a 2.36 efgh 
K-2 21.16 b 7.86 a 22.76 jkl 1.85 cdef 
K-3 21.39 b 10.03 abcd 22.07 hijkl 3.20 i 

Keterangan:  
Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata pada taraf nyata 5 % 

 
Jumlah malai terbanyak antar galur adalah G-

6 dan tidak berbeda nyata dengan G-2, G-7, dan G-
20.  Keempat galur tersebut mempunyai jumlah 
malai yang lebih banyak dibandingkan dengan 
ketiga kontrol (K-1, K-2, dan K-3). Varietas unggul 
K-2 (Bestari) mempunyai jumlah malai yang paling 
sedikit dan tidak berbeda nyata dengan varietas 
lokal Cantik (K1) dan varietas unggul Inpara-2 (K-3).   
Galur yang mempunyai jumlah malai tidak berbeda 
nyata dengan varietas unggul Bestari yang 
mempunyai jumlah malai paling sedikit adalah galur 
M7 G-23 dan G-25.  Jumlah  menjadi komponen 
hasil yang berpengaruh terhadap hasil, dan 
jumlahnya dipengaruhi oleh factor lingkungan 
(Chandrasari et.al., 2013).  

Bobot 1000 butir gabah galur-galur yang diuji 
semuanya tergolong rendah berkisar antara  17.26 
g (G-18) – 23.91 g (G-20).  Berdasarkan klasifikasi 
Sajak et al. (2012), bobot 1000 butir gabah 
tergolong  ringan jika beratnya  < 25 g.   Hairmansis 
et al. (2013) melaporkan kisaran bobot 1000 butir 
gabah isi galur-galur pasang surut yang diuji 
beragam antara 22-26 g.  

Varietas lokal Cantik mempunyai bobot 1000 
butir gabah paling rendah (15.77 g) dibandingkan 

varietas unggul Bestari (22.76 g) dan Inpara-2 
(22.07), demikian juga jika dibandingkan dengan 
semua galur, kecuali galur G-18 (17.26 g).  Jika 
dibandingkan dengan  varietas  unggul Bestari dan 
Inpara-2, terdapat  16 galur yang mempunyai bobot 
1000 butir setara. Wahdah et al. (2015)  melaporkan 
kisaran bobot 1000 butir gabah pada generasi M6 
yang diuji pada lahan lebak   tahun 2015 adalah 
21.80 g – 25.93 g.   Bobot 1000 butir gabah  
varietas  lokal Cantik adalah 14.36,  Bestari adalah 
24.68 g,  Inpara-2 adalah 23.11 g. Hal ini 
mengindikasikan adanya cekaman lingkungan di 
tempat pengujian M7 (lahan pasang surut),  
sehingga kisaran bobot 1000 butir gabah pada galur 
dan kontrol nilainya lebih rendah.  Hanya 1 galur 
yang bobot 1000 butir gabah setara dengan varietas 
lokal Cantik.  Chandrasari et al. (2013) melaporkan 
bahwa musim yang tidak menentu menyebabkan 
bobot 1000 butir pada varietas Ciherang  dan IR-64 
lebih rendah dari pada potensinya.  

Produktivitas lokal Cantik, Bestari, dan Inpara-
2, masing-masing adalah 2.36 t ha-1, 1.85 t ha-1, dan 
3.20 t ha-1(Tabel 5).  Dalam deskripsi varietas,  
potensi hasil padi varietas Bestari adalah  6.08 t ha-1 

dan  Inpara-2 adalah t ha-1 (Kementerian Pertanian 
R.I., 2008). 

Terdapat 2 galur yang produktivitasnya lebih 
tinggi dari ketiga kontrol, yaitu galur G-7 (4.2 t ha-1) 
dan G-20 (4.88 t ha-1). Wahdah et al. (2015) 
melaporkan bahwa galur M6 yang ditanam pada 
lahan lebak mempunyai kisaran hasil 3.83 t ha-1 – 
6.30 t ha-1, sedangkan dalam penelitian ini (M7) di 
lahan pasang surut kisaran hasil adalah 0.91 t ha-1 – 
4.88 t ha-1. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan 
lingkungan yang kurang mendukung bagi 
pertumbuhan dan hasil.  Hal ini terlihat dari 
perbedaan antara  varietas Inpara-2 dengan 
deskripsi varietas dan hasil pengujian galur sebelum 
pelepasan varietas maupun perbedaan antara hasil 
penelitian ini dengan deskripsi varietas unggul 
Bestari. Hasil pengujian galur pada 2 tipologi lahan 
berbeda satu sama lain.  Kustianto (2009) 
melaporkan bahwa galur B10214F-TB-7-2-3 
menunjukkan produktivitas sebesar 5.49 t ha-1 pada 
lahan lebak dan 4.83 t ha-1 di lahan pasang surut.  
Galur tersebut dilepas sebagai varietas unggul 
Inpara-2 (Kustianto, 2009).  Dengan aplikasi 
teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu, 
produktivitas Inpara-2 adalah 3,88 ton GKG/hektar 
(Endrizal & Jumakir, 2009). Senada dengan 
Kustianto (2009), penelitian ini mengindikasikan 
perbedaan antar tipologi lahan.  Wahdah et al. 
(2015) melaporkan bahwa pengujian galur yang 
sama pada tahun 2015 di lahan lebak menunjukkan 
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kisaran hasil galur adalah 3.83 t ha-1- 6.30 t ha-1. 
sedangkan kontrol varietas lokal Cantik, Bestari, 
dan Inpara-2 masing-masing adalah  3.09 t ha-1, 
5.06 t ha-1, dan 6.79 t ha-1.   

El-Degewy (2013) melaporkan bahwa 
irradiation sinar gamma menyebabkan adanya 
perbedaan produktivitas tanaman.  Adanya 
perbedaan keragaan pertumbuhan dan hasil 
tanaman menunjukkan adanya pengaruh genetic, 
lingkungan, dan kemungkinan interaksi  genetic x 
lingkungan.  Wahdah et al. (2012) menyatakan 
terdapat varietas lokal yang tumbuh dan 
berproduksi dengan baik bila ditanam di daerah 
pasang surut tertentu (adaptasi sempit), misalnya 
Siam Datu. Sebaliknya, ada varietas yang adaptif 
pada lahan rawa pasang surut maupun sawah 
tadah hujan, misalnya Pandak Kembang. 

BPS (2013) dalam Lakitan & Gofar (2013) 
melaporkan bahwa rata-rata nasional produktivitas 
padi tahun 2012 adalah  5,14 t ha-1 , sementara 
menurut Enrizal & Julistia (2009) dalam Lakitan & 
Gofar (2013) produktivitas padi yang dibudidayakan 
petani lokal secara tradisonal di lahan rawa lebak 
umumnya masih kurang dari 2 t gabah kering giling 
(GKG) per hektar.  Hairmansis et al. (2013) 
melaporkan kisaran hasil galur padi pasang surut 
berkisar antara   2.35 - 6.05 t ha-1di enam lokasi 
pengujian dengan rata-rata hasil 3.92 t ha-1 - 4.68  t 
ha-1, 5 di antaranya hasil persilangan S.Mutiara – 
Fatmawati.   
 

4.   SIMPULAN 
 

Terdapat perbedaan keragaan pertumbuhan 
dan hasil tanaman padi mutan generasi M7.   
Beberapa galur menunjukkan keragaan yang lebih 
baik daripada kontrol. 

Tinggi tanaman semua galur tergolong pendek 
dan nyata lebih pendek daripada varietas lokal 
Cantik. 

Umur tanaman semua galur tergolong genjah 
sampai sedang (111 hss – 125 hss)  lebih genjah 
daripada varietas lokal Cantik (174.5 hss). 

Variasi bobot 1000 butir gabah galur-galur 
yang diuji berkisar antara 17.26 g  – 23.91 g.  

Variasi hasil gabah galur-galur yang diuji 
berkisar antara 0.91 t ha-1  – 4.88 t ha-1 sedangkan 
varietas unggul Bestari dan Inpara-2,  serta  
varietas lokal Cantik adalah 1.85 t ha-1, 3.20 t ha-1, 
dan 2.36 t ha-1. 
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