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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Tingginya tingkat konsumsi beras di Indonesia harus diimbangi oleh produksi 

padi yang tinggi pula agar kebutuhan akan beras tersebut dapat terpenuhi.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), produktivitas padi di Indonesia pada tahun 

2012 adalah sebesar 51,5 ku/ha, dengan total produksi sebesar 71,27 juta ton pada 

luasan areal panen padi sebesar 13,83 juta ha.  Dengan tingkat produksi padi yang 

rendah, Indonesia memiliki masalah pangan yang mengharuskan adanya 

peningkatan produksi padi.  Pemecahan masalah terhadap peningkatan produksi 

padi dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.   

 

Program intensifikasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian melalui 

pemanfaatan sarana produksi dengan sebaik-baiknya sedangkan program 

ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara 

memperluas lahan pertanian.  Program ekstensifikasi menemukan beberapa 

kendala karena makin sempitnya luasan areal lahan pertanian khususnya untuk 

tanaman padi.  Oleh karena itu, program intensifikasi dilakukan untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman padi melalui salah satunya adalah 

penggunaan benih unggul.  Dalam usaha mendapatkan benih unggul maka 

diperlukan pemuliaan tanaman.  Pemuliaan tanaman ditempuh sebagai upaya 



 

 

2 

   

untuk memperoleh varietas-varietas padi yang unggul dan mampu berproduksi 

tinggi serta menghasilkan benih yang bermutu baik. 

 

Varietas-varietas yang sudah dilepas dan berproduksi tinggi adalah varietas 

unggul nasional yang telah dirilis, tetapi masih adanya kemungkinan bahwa 

sumber genetik lokal juga memiliki potensi untuk berproduksi tinggi.  Sumber 

genetik lokal berpotensi untuk digunakan sebagai sumber gen yang 

mengendalikan sifat penting pada tanaman.  Menurut Hairmansis dkk. (2005), 

keragaman genetik yang tinggi pada padi lokal dapat dimanfaatkan dalam 

program pemuliaan padi untuk upaya perbaikan tetua padi secara umum.  Dalam 

pemanfaatan sumber genetik lokal ini tentunya perlu diketahui mutu benih yang 

akan dihasilkan.  Keragaman genetik yang tinggi tersebut telah terlihat selama 

proses budidaya dilakukan dilapangan.  Keragaman genetik yang ditunjukan dari 

varietas nasional dan sumber genetik lokal menghasilkan fenotipe yang berbeda 

dengan tanaman lainnya.   

 

Sejumlah tanaman padi varietas nasional dan sumber genetik lokal yang ditanam 

pada lingkungan yang sama telah menunjukkan fenotipe yang lebih baik 

dibandingkan dengan tanaman lain dalam karakter jumlah anakan dan jumlah 

bulir (Ramadhana, 2013).  Benih yang dihasilkan dari tanaman dengan kedua 

karakter ini akan diuji viabilitas dan vigornya karena diduga akan menghasilkan 

keragaman mutu benih yang tinggi.  Pengujian viabilitas dan vigor terhadap benih 

yang diuji dalam penelitian ini telah mengalami masa simpan selama kurang lebih 

satu tahun.  Evaluasi viabilitas benih bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
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karakter kuantitatif yang ditunjukkan tanaman induk  yang berasal dari sumber 

genetik yang berbeda terhadap viabilitas benih yang dihasilkan. 

 

Oleh karena itu pengujian benih terhadap sumber genetik, baik varietas nasional 

maupun sumber genetik lokal yang menunjukan karakater kuanitatif jumlah 

anakan dan jumlah bulir perlu dilakukan.  Apabila mutu benih dari tanaman 

tersebut tinggi, maka akan memiliki potensi untuk tumbuh dan berproduksi 

dengan baik. 

 

Mutu benih terdiri dari mutu fisik, mutu genetik dan mutu fisiologis.  Mutu fisik 

benih berkaitan dengan performa benih yang terlihat dari kebersihan benih, warna, 

bentuk, ukuran, dan kadar air benih sedangkan mutu genetik benih ditentukan oleh 

derajat kemurnian genetik.  Mutu fisiologis benih dapat dilihat melalui viabilitas 

dan vigor benih dan yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

 

Menurut Sadjad (1993), mendefinisikan viabilitas sebagai daya hidup benih yang 

ditunjukkan oleh gejala metabolisme dan pertumbuhan benih.  Vigor adalah 

sejumlah atribut yang dimiliki benih yang dapat menentukan potensi kecambah 

untuk muncul cepat dan merata serta berkembangnya kecambah normal pada 

kisaran lapang yang luas.   

 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan respons viabilitas benih yang ditunjukkan 

antarkarakter kuantitatif jumlah anakan dan jumlah bulir? 
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2. Apakah terdapat perbedaan respons viabilitas benih antarvarietas nasional 

dengan sumber genetik lokal? 

3. Apakah terdapat perbedaan respons viabilitas benih antarsumber genetik asal 

Lampung dengan luar Lampung? 

4. Apakah terdapat perbedaan respons viabilitas benih antarsumber genetik asal 

Lampung? 

5. Apakah respons viabilitas benih antarkarakter kuantitatif ditentukan oleh 

sumber genetik? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah maka penelitian ini dilakukan 

untuk: 

1. Mengetahui perbedaan respons viabilitas benih yang ditunjukkan 

antarkarakter kuantitatif jumlah anakan dan jumlah bulir. 

2. Mengetahui perbedaan respons viabilitas benih antarvarietas nasional dengan 

sumber genetik lokal. 

3. Mengetahui perbedaan respons viabilitas benih antarsumber genetik asal 

Lampung dengan luar Lampung. 

4. Mengetahui perbedaan respons viabilitas benih antarsumber genetik asal 

Lampung. 

5. Mengetahui apakah respons viabilitas benih antarkarakter kuantitatif 

ditentukan oleh sumber genetik. 
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1.3  Landasan Teori 

 

Untuk mendukung penjelasan teoritis yang diajukan maka disusun landasan teori 

sebagai berikut: 

 

Kegiatan intensifikasi  padi ini diwujudkan dengan program peningkatan produksi 

per satuan luas, dan peningkatan indeks penanaman.  Untuk intensifikasi padi, 

program yang diusulkan salah satunya meliputi program penyediaan benih 

bermutu sehingga diperlukan pendekatan pemuliaan tanaman.   

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan terhadap karakter-

karakter kuantitatif yang ditunjukkan tanaman selama budidaya berlangsung.   

Dua varietas nasional Ciliwung dan Ciherang serta lima sumber genetik lokal 

Mutiara, Kesit, Gendut, Tewe dan PB-Bogor telah menunjukkan karakter 

kuantitatif yang berbeda dengan tanaman lainnya yaitu dalam hal jumlah anakan 

dan jumlah bulir.  Tanaman-tanaman tersebut menghasilkan benih yang 

diharapkan akan memiliki mutu benih yang tinggi melihat keunggulan karakter 

kuantitatif yang dimiliki.  Mutu benih khususnya mutu fisiologis benih dapat 

dilihat melalui viabilitas dan vigor benih tersebut. 

 

Menurut Sadjad (1989), viabilitas benih adalah gejala hidup benih yang dapat 

ditunjukkan melalui metabolisme benih dan gejala pertumbuhan.  Daya kecambah 

benih memperlihatkan kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang menjadi 

tanaman pada kondisi optimum sedangkan bobot kering kecambah normal 

merupakan tolok ukur viabilitas potensial yang menggambarkan banyaknya 
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cadangan makanan yang tersedia sehingga mampu tumbuh dan berkembang 

dengan baik bila dikondisikan pada lingkungan yang sesuai. 

 

Menurut Sadjad (1993), vigor adalah kemampuan benih atau bibit tumbuh 

menjadi tanaman normal yang berproduksi normal dalam keadaan yang sub-

optimal, dan di atas normal dalam keadaan optimum.  Vigor benih terdiri dari 

vigor kekuatan tumbuh (VKT) dan vigor daya simpan (VDS).  Vigor kekuatan 

tumbuh benih diukur dengan tolok ukur kecepatan tumbuh dan vigor daya simpan 

benih dengan tolok ukur keserempakan tumbuh benih. 

 

1.4  Kerangka Pemikiran 

 

Kebutuhan beras yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk 

menjadikan produksi padi sebagai salah satu masalah pangan yang penting.  

Pendekatan pemuliaan tanaman merupakan upaya untuk memperoleh varietas 

unggul sehingga mampu menghasilkan benih yang bermutu. 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul tersebut dapat 

ditempuh dengan melihat keunggulan-keunggulan yang dimiliki tanaman.  

Keunggulan karakter kuantitatif yang dimiliki tanaman tentunya akan didukung 

oleh  pertumbuhan vegetatif dan generatif yang baik pula sehingga tanaman ini 

akan ampu tumbuh dan berproduksi dengan baik.  Sifat kuantitatif yang dihasilkan 

dari pertanaman varietas nasional dan sumber genetik lokal adalah jumlah anakan 

dan jumlah bulir.  Tanaman yang memiliki keunggulan karakter kantitatif jumlah 

anakan dan jumlah bulir masing-masing telah menunjukkan fenotipe yang lebih 

baik yang berbeda di lapangan dengan tanaman lainnya.  Karakter kuantitatif 
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jumlah anakan yang ditunjukkan sejumlah tanaman memiliki jumlah anakan yang 

lebih banyak dibandingkan dengan tanaman lainnya setelah dilakukan 

pengamatan dan perhitungan pada saat tanaman masih dalam fase vegetatif.  

Tanaman dengan keunggulan karakter kuantitatif lainnya yaitu jumlah bulir 

adalah jumlah bulir yang lebih banyak daripada tanaman lain pada saat panen.  

Keunggulan ini diduga akan mendukung perolehan benih bermutu baik khususnya 

mutu fisiologis benih. 

 

Benih sebagai produk akhir dari suatu program pemuliaan tanaman pada 

umumnya memiliki karakteristik keunggulan yang berperanan  penting dalam 

menentukan produksi tanaman.  Teknologi benih memfokuskan pada mutu benih 

yang dihasilkan dari pemulia tanaman khususnya pengujian viabilitas dan vigor 

benih.  Oleh karena itu mutu fisiologis benih perlu diuji pada benih-benih yang 

dihasilkan dari tanaman dengan keunggulan karakter kuantitatif jumlah anakan 

dan jumlah bulir. 

 

Varietas unggul nasional Ciherang dan Ciliwung serta sumber genetik lokal 

seperti Gendut, Mutiara, Kesit, Tewe, dan PB-Bogor diharapkan menghasilkan 

benih yang memiliki daya kecambah, bobot kering kecambah, kecepatan 

kecambah, dan keserempakan kecambah yang baik.  Varietas unggul nasional 

tersebut diduga memiliki tingkat viabilitas dan vigor yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan sumber genetik lokal, hal ini karena pada umumnya varietas 

unggul nasional memiliki sifat-sifat yang menonjol dalam hal potensi hasil yang 

tinggi bila dibandingkan dengan sumber genetik lokal.  Namun keragaman genetik 

yang tinggi pada sumber genetik lokal memungkinkan varietas lokal memiliki 
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keragaman dalam hal tingkat viabilitas maupun vigor benihnya.  Oleh karena itu 

pengujian tingkat viabilitas dan vigor benih pada varietas nasional dan sumber 

genetik lokal berdasarkan karakter kuantitatif  jumlah anakan dan  jumlah bulir 

yang ditunjukkan tanaman induknya perlu diketahui. 

 

1.5  Hipotesis 

 

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan viabilitas benih dari sumber genetik yang berbeda 

berdasarkan karakter kuantitatif jumlah anakan dan jumlah bulir. 

2. Varietas nasional memiliki viabilitas yang lebih tinggi daripada sumber 

genetik lokal. 

3. Terdapat perbedaan viabilitas benih antarkarakter kuantitatif sumber genetik 

lokal Lampung dengan luar Lampung. 

4. Terdapat perbedaan viabilitas benih antarsumber genetik lokal Lampung. 

5. Respons viabilitas benih antarkarakter kuantitatif ditentukan oleh sumber 

genetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


