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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Daya berkecambah 

Hasil analisis indeks toleransi yang dilakukan terhadap daya berkecambah 

menunjukkan bahwa semua genotipe padi sawah lokal yang diujikan toleran 

terhadap kondisi cekaman kekeringan berdasarkan kriteria ketahanan terhadap 

kekeringan.  Genotipe padi sawah lokal yang memiliki indeks toleransi tertinggi 

berdasarkan daya berkecambah yaitu Genotipe Aropah dengan indeks toleransi 

sebesar 1,44, sedangkan indeks toleransi terendah yaitu Genotipe Gadin dan 

Genotipe Tolu Lawuok dengan indeks toleransi sebesar 0,88 namun masih 

tergolong toleran berdasarkan kriteria ketahanan terhadap kekeringan. Indeks 

toleransi daya berkecambah benih padi sawah lokal dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Indeks Toleransi Daya Berkecambah  

No. Genotipe DBBP (%) IT KKTK 

K1 

(0 %) 

K2 

(20 %) 

1 G1 (Jumadi) 100 98,67 0,97 Toleran 

2 G2 (Darman) 100 94,67 0,89 Toleran 

3 G3 (Tolu Lawuok) 98,67 93,33 0,88 Toleran 

4 G4 (Aropah) 36 72 1,44 Toleran 

5 G5 (Owun) 97,33 100 1,03 Toleran 

6 G6 (Gadin) 93,33 90,67 0,88 Toleran 

7 G7 (Buyuong) 45,33 73,33 1,19 Toleran 

8 G8 (Buyuong Putioh) 100 100 1 Toleran 

9 G9 (Kuniong) 88 98,67 1,11 Toleran 

10 G10 (Kuniong Tinggi) 98,67 98,67 0,99 Toleran 
Ket : DBBP (Daya Berkecambah Benih Padi), IT (Indeks Toleransi), KKTK (Kriteria Ketahanan     

Terhadap Kekeringan). 

Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Tanaman 

Pangan Indonesia (2015) bahwa daya berkecambah benih padi yang baik adalah 

lebih besar dari 80%. Daya berkecambah sepuluh genotipe padi sawah lokal 

menunjukkan bahwa dua genotipe memiliki daya berkecambah yang rendah dari 

80% dan delapan genotipe memiliki daya berkecambah yang baik dengan daya 

berkecambah lebih besar dari 80% baik pada perlakuan PEG 6000 0% maupun 

perlakuan PEG 6000 20%. Diduga hal tersebut dikarenakan benih yang sudah 

disimpan selama 2 bulan sejak panen, dimana benih padi membutuhkan masa 

after ripening untuk mematahkan dormansi secara alami. Jangka waktu yang 
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dibutuhkan benih padi untuk after ripening berbeda-beda berdasarkan sifat dari 

setiap jenis. Waktu penyimpanan optimal padi menurut Ahmad (2011) adalah 

selama 1-2 bulan. 

Daya berkecambah Genotipe Aropah (Gambar 4.1), Owun, Buyong dan 

Kuniong lebih besar pada perlakuan PEG 6000 20% daripada perlakuan PEG 0% 

sehingga memilki nilai indeks toleransi tertinggi. Artinya keempat genotipe 

tersebut sangat baik tingkat toleransinya terhadap kondisi cekaman kekeringan 

dikarenakan benih yang berkecambah normal lebih banyak pada perlakuan PEG 

6000 20% daripada perlakuan PEG 0%. Hal tersebut diduga karena benih 

genotipe tersebut memiliki karakter yang mampu melangsungkan proses 

metabolismenya untuk berkecamabah dengan baik saat PEG 6000 menghambat 

penyerapan air oleh benih. Kemampuan keempat genotipe padi tersebut 

merupakan salah satu mekanisme adaptasi tanaman terhadap kondisi cekaman 

kekeringan yaitu drought tolerance, dimana suatu tanaman memiliki kemampuan 

untuk tetap hidup dan tetap melakukan fungsi meskipun mengalami cekaman 

kekeringan (Mitra, 2001).  

Daya berkecambah Genotipe Buyuong Putioh dan Kuniong Tinggi  pada 

perlakuan PEG 6000 0% dan perlakuan PEG 6000 20% memiliki angka yang 

sama. Hal tersebut diduga karena benih Genotipe Buyuong Putioh dan Kuniong 

Tinggi memiliki sifat genetik dengan pertumbuhan yang baik sehingga memiliki 

daya perkecambahan yang tinggi dan seragam pada kondisi lingkungan yang 

berbeda. Menurut ISTA (2012) bahwa benih dengan vigor dan viabilitas yang 

tinggi mampu tumbuh cepat dan seragam pada lingkungan dengan tingkat 

keragaman yang luas dan menghasilkan bibit yang lebih tegar.  

  

Gambar 4.1. Daya Kecambah Benih Padi Sawah Lokal pada Hari ke-7 : a. Genotipe Aropah 

pada perlakuan PEG 6000 20%, b. Genotipe Aropah pada perlakuan PEG 6000 0% 

(kontrol). 

a b 
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Genotipe Jumadi, Darman, Tolu Lawuok dan Gadin memiliki daya 

berkecambah pada perlakuan PEG 6000 0% lebih tinggi daripada perlakuan PEG 

6000 20%. Diduga Genotipe Jumadi, Darman, Tolu Lawuok dan Gadin tidak 

mampu untuk tetap menjalankan aktivitas metabolisme perkecambahan dengan 

normal pada larutan PEG 6000 20% disebabkan penyerapan air oleh benih 

terhambat sehingga benih tidak mendapatkan air yang cukup untuk membantu 

proses metabolisme. Namun berdasarkan analisis indeks toleransi keempat 

genotipe tersebut tergolong dalam kriteria toleran terhadap kekeringan. Biji yang 

akan berkecambah membutuhkan air untuk merangsang hormon pertumbuhan dan 

menambah kandungan air pada setiap bagian yang mulai tumbuh pada saat 

perkecambahan (Ballo dkk., 2012).  

4.2. Indeks Vigor 

Hasil analisis indeks toleransi yang dilakukan terhadap indeks vigor benih 

menunjukan bahwa sembilan genotipe padi sawah lokal termasuk toleran dan satu 

genotipe termasuk peka terhadap kekeringan berdasarkan kriteria ketahanan 

terhadap kekeringan. Genotipe padi sawah lokal yang memiliki indeks toleransi 

tertinggi berdasarkan indeks vigor yaitu Genotipe Jumadi dengan indeks toleransi 

0,95. Indeks toleransi terendah adalah Genotipe Gadin sebesar 0,49 sehingga 

termasuk peka berdasarkan kriteria ketahanan terhadap kekeringan. Indeks 

toleransi indeks vigor benih padi sawah lokal dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Indeks Tolerasi Indeks Vigor  

No. Genotipe IVBP IT KKTK 

K1 

(0 %) 

   K2 

(20 %) 

 

1 G1 (Jumadi) 9,92 9,47 0,95 Toleran 

2 G2 (Darman) 8,94 6,68 0,53 Toleran 

3 G3 (Tolu Lawuok) 8,28 6,61 0,56 Toleran 

4 G4 (Aropah) 1,71 3,42 0,72 Toleran 

5 G5 (Owun) 8,03 7,06 0,65 Toleran 

6 G6 (Gadin) 6,31 5,47 0,49 Peka 

7 G7 (Buyuong) 2,64 3,92 0,61 Toleran 

8 G8 (Buyuong Putioh) 8,64 7,47 0,68 Toleran 

9 G9 (Kuniong) 6,76 7,03 0,77 Toleran 

10 G10 (Kuniong Tinggi) 8,36 7,26 0,67 Toleran 
Ket : IVBP (Indeks Vigor Benih Padi), IT (Indeks Toleransi), KKTK (Kriteria Ketahanan 

Terhadap Kekeringan). 
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Genotipe Aropah, Buyuong dan Kuniong yang memiliki nilai indeks vigor 

yang lebih tinggi pada perlakuan PEG 6000 20%. Hasil tersebut dapat terjadi 

karena benih dari ketiga genotipe dapat berkecambah dengan cepat meskipun 

PEG 6000 20% dengan tekanan osmotik tinggi menghambat penyerapan air oleh 

benih yang dibutuhkan untuk melakukan proses imbibisi. Hal ini diduga karena 

adanya perbedaan sifat gen dari masing-masing genotipe padi yang memiliki 

karakter toleran dan peka terhadap kekeringan. Semakin kuat suatu varietas 

menghadapi cekaman osmotik yang tinggi maka akan semakin tahan terhadap 

cekaman kekeringan (Effendi, 2008).  

Genotipe Gadin memiliki nilai indeks toleransi 0,46 termasuk peka 

berdasarkan kriteria ketahanan terhadap kekeringan. Hal ini disebabkan Genotipe 

Gadin membutuhkan waktu yang lama untuk berkecambah karena proses 

masuknya air ke dalam benih terhambat sehingga benih tidak mendapatkan air 

yang cukup dalam membantu proses metabolisme sel yang menyebabkan 

perkecambahan benih terganggu pada perlakuan PEG 6000 20% (Gambar 4.2). 

Ballo dkk. (2012) menyatakan bahwa jika kekurangan air maka proses 

metabolisme pada benih yang semula aktif  menjadi terhenti sehingga proses 

perkecambahan akan terganggu. 

Berbeda dengan Genotipe Jumadi yang memiliki indeks toleransi tinggi 

berdasarkan kriteria terhadap kekeringan meskipun proses masuknya air 

terhambat pada perlakuan PEG 6000 20% (Gambar 4.3). Diduga hal tersebut 

dikarenakan Genotipe Jumadi memiliki kualitas genetik yang baik untuk 

melakukan adaptasi pertumbuhan terhadap lingkungan yang kering. Berdasarkan 

pernyataan dari Balitbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik (2012) tanaman 

padi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan yang ekstrem, 

seperti kekeringan, melalui proses evolusi atau mutasi artifisial. Proses ini terjadi 

melalui perubahan genetik sebagai upaya adaptasi tanaman terhadap lingkungan. 

Benih yang dikecambahkan pada perlakuan PEG 6000 0% lebih cepat 

berkecambah yaitu pada hari kedua setelah ditanam dalam petridish. Benih yang 

dikecambahkan pada PEG 6000 20% berkecambah pada hari ketiga setelah 

ditanam dalam petridish. Hal tersebut dikarenakan pada perlakuan PEG 20% 

benih tidak mendapatkan air dalam membantu perkecambahan sehingga benih 
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membutuhkan waktu yang lama untuk mampu melakukan proses metabolisme 

perkecambahan dengan memanfaatkan kadar air yang ada dalam benih. Berbeda 

pada perlakuan PEG 6000 0% benih lebih cepat berkecambah diduga karena 

perkecambahan benih dalam kondisi normal dengan ketersediaan air yang cukup 

untuk melakukan proses metabolisme benih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nio 

dan Torey (2013) bahwa air merupakan komponen yang sangat vital bagi tanaman 

karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. 

     
Gambar 4.2. Indeks Vigor Benih Padi Sawah Lokal yang Peka: a. Genotipe Gadin Hari ke-2 

pada perlakuan PEG 6000 0% (kontrol), b. Genotipe Gadin Hari ke-2 pada 

perlakuan PEG 6000 20%, c. Genotipe Gadin Hari ke-3 pada perlakuan PEG 6000 

0% (kontrol), d. Genotipe Gadin Hari ke-3 pada perlakuan PEG 6000 20%. 

 

    
Gambar 4.3. Indeks Vigor Benih Padi Sawah Lokal yang Toleran : a. Genotipe Jumadi Hari ke-

2 pada perlakuan PEG 6000 0% (kontrol), b. Genotipe Jumadi Hari ke-2 pada 

perlakuan PEG 6000 20%, c. Genotipe Jumadi Hari ke-3 pada perlakuan PEG 

6000 0% (kontrol), d. Genotipe Jumadi Hari ke-3 pada perlakuan PEG 6000 20%. 

 

 

4.3. Pertambahan Tinggi Tajuk 

Hasil analisis indeks toleransi berdasarkan pengamatan pertambahan tinggi 

tajuk menunjukan bahwa sembilan genotipe padi sawah lokal toleran kekeringan 

dan satu genotipe termasuk peka terhadap kekeringan berdasarkan kriteria 

terhadap kekeringan. Genotipe yang toleran terhadap kekeringan yaitu Genotipe 

Jumadi, Darman, Tolu Lawuok, Aropah, Gadin, Buyuong, Buyuong Putioh, 

Kuniong dan Kuniong Tinggi. Genotipe padi sawah lokal dengan indeks toleransi 

tertinggi yaitu Genotipe Kuniong Tinggi sebesar 1,75. Genotipe padi sawah lokal 

yang termasuk peka yaitu Genotipe Owun dengan indeks toleransi sebesar 0,46. 

a b c d 

a d c b 
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Indeks toleransi pertambahan tinggi tajuk padi sawah lokal dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Indeks Tolerasi Pertambahan Tinggi Tajuk  

No. Genotipe             PTTKP (cm)          IT KKTK 

  K1 

(0 %) 

   K2 

(20 %) 

 

1 G1 (Jumadi) 6,95 9,45 1,01 Toleran 

2 G2 (Darman) 7,8 7,87 0,62 Toleran 

3 G3 (Tolu Lawuok) 8,62 7,88 0,56 Toleran 

4 G4 (Aropah) 7,83 10,27 1,05 Toleran 

5 G5 (Owun) 13,08 8,77 0,46 Peka 

6 G6 (Gadin) 8,6 10,82 1,06 Toleran 

7 G7 (Buyuong) 7,22 8,37 0,76 Toleran 

8 G8 (Buyuong Putioh) 11,8 8,83 0,51 Toleran 

9 G9 (Kuniong) 9,15 8,2 0,57 Toleran 

10 G10 (Kuniong Tinggi) 7,3 12,82 1,75 Toleran 
Ket : PTTKP (Pertambahan Tinggi Tajuk Kecambah Padi), IT (Indeks Toleransi), KKTK (Kriteria 

Ketahanan Terhadap Kekeringan). 

Hasil pengamatan pertambahan tinggi tajuk saat dilapisan lilin 

menunjukkan bahwa Genotipe Jumadi, Darman, Aropah, Gadin, Buyuong dan 

Kuniong Tinggi (Gambar 4.4) memiliki pertambahan tinggi tajuk lebih tinggi 

pada perlakuan PEG 6000 20% daripada perlakuan PEG 6000 0% sehingga 

pertumbuhan tajuk lebih tinggi pada kondisi tercekam kekeringan. Berbeda 

dengan pernyataan Daksa dkk. (2014) bahwa tanaman padi yang toleran 

kekeringan cenderung mempunyai panjang plumula yang lebih pendek dibanding 

tanaman padi yang tidak tercekam terhadap kekeringan.  

Pada saat benih padi dikecambahkan pada perlakuan PEG 6000 20% 

plumula lebih lama pertumbuhannya dari pada akar, sehingga menyebabkan 

plumula lebih pendek dan akar lebih panjang. Sebaliknya saat padi berumur tujuh 

hari setelah dipindahkan pada lapisan lilin tajuk dapat tumbuh pesat. Diduga 

karena adanya larutan hara gandasil D pada gelas plastik kedua yang menjadi 

sumber unsur hara tanaman untuk menginduksi pertumbuhan tajuk. Saat akar 

menembus lapisan lilin dan sampai pada gelas plastik kedua berisi larutan hara 

gandasil D akan diserap oleh akar dan diangkut menuju tajuk. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Supijatno (2012) bahwa sistem perakaran yang efisien akan 

meningkatkan laju pengangkutan dan jumlah air yang diangkut ke tajuk. 
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Genotipe Tolu Lawuok, Owun, Buyuong Putioh dan Kuniong 

menunjukkan pertambahan tinggi tajuk yang lebih kecil pada kondisi cekaman 

kekeringan perlakuan PEG 6000 20%. Diduga genotipe tersebut telah mengalami 

kekurangan suplai air saat perkecambahan sehingga tanaman tidak dapat 

memenuhi kebutuhan air yang digunakan untuk pertumbuhan tajuk. Tanaman 

yang mengalami kekurangan air umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh normal (Nio dan Torey, 2013).  

     
Gambar 4.4.  Pertambahan Tinggi Tajuk Genotipe Kuniong Tinggi : a. Perlakuan PEG 6000 0% 

(kontrol) pada Minggu Pertama, b. Perlakuan PEG 6000 20% pada Minggu Pertama, 

c. Perlakuan PEG 6000 0% (kontrol) pada Minggu Kedua, d. Perlakuan PEG 6000 

20% pada Minggu Kedua. 

 

  
Gambar 4.5. Daun Menggulung pada Genotipe Owun : a. Perlakuan PEG 0% (Kontrol), 

 b. Perlakuan PEG 6000 20%. 

Pada minggu kedua setelah kecambah padi dipindahkan kelapisan lilin 

terdapat genotipe padi yang menunjukkan gejala daun menggulung sebagai respon 

terhadap kekeringan pada media tanam dilapangan. Genotipe padi yang daunnya 

menggulung yaitu Genotipe Owun (Gambar 4.5). Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya suplai air kedaun akibat gerakan air dari tanah ketanaman lebih kecil 

sementara gerakan air dari tanaman keudara tinggi. Hal ini didukung pernyataan 

dari Nio dkk. (2010) bahwa kekurangan air mengakibatkan laju transpirasi 

berkurang, dehidrasi jaringan dan pertumbuhan organ menjadi lambat, sehingga 

luas daun yang terbentuk saat kekeringan lebih kecil. Penggulungan daun juga 

merupakan salah satu mekanisme adaptasi tanaman terhadap kekeringan, yaitu 

a b c d 

a b 
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drought avoidance dimana tanaman memelihara potensial air jaringan tetap tinggi 

dengan cara mengurangi hilangnya air melalui penggulungan daun (Mitra, 2001). 

 

4.4. Panjang Akar Tembus Lapisan Lilin 

Hasil analisis indeks toleransi yang dilakukan terhadap panjang akar 

tembus lapisan lilin menunjukan bahwa delapan genotipe padi sawah lokal toleran 

kekeringan dan dua genotipe termasuk peka terhadap kekeringan berdasarkan 

kriteria terhadap kekeringan. Genotipe padi sawah lokal yang toleran terhadap 

kekeringan yaitu Genotipe Jumadi, Tolu Lawuok, Aropah, Gadin, Buyuong, 

Buyuong Putioh, Kuniong dan Kuniong Tinggi. Indeks toleransi tertinggi yaitu 

Genotipe Kuniong Tinggi sebesar 1,36. Genotipe padi yang termasuk peka yaitu 

Genotipe Darman dengan indeks toleransi sebesar 0,09 dan Genotipe Owun 

sebesar 0,10. Indeks toleransi panjang akar kecambah padi tembus lapisan lilin 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4   Indeks Tolerasi Panjang Akar Kecambah Padi Tembus Lapisan Lilin  

No. Genotipe PAKPTLL (cm) IT KKTK 

K1 

(0 %) 

K2 

(20 %) 

1 G1 (Jumadi) 2,6 3,48 0,67 Toleran 

2 G2 (Darman) 2,27 1,23 0,09 Peka 

3 G3 (Tolu Lawuok) 0,85 2,23 0,83 Toleran 

4 G4 (Aropah) 1,32 3,1 1,05 Toleran 

5 G5 (Owun) 1,02 0,85 0,10 Peka 

6 G6 (Gadin) 2,28 4,38 1,22 Toleran 

7 G7 (Buyuong) 0,58 1,78 0,79 Toleran 

8 G8 (Buyuong Putioh) 3,05 3,88 0,71 Toleran 

9 G9 (Kuniong) 0,9 2,63 1,11 Toleran 

10 G10 (Kuniong Tinggi) 5,07 6,92 1,36 Toleran 
Ket : PAKPTLL (Panjang Akar Kecambah Padi Tembus Lapisan Lilin), IT (Indeks Toleransi), 

KKTK (Kriteria Ketahanan Terhadap Kekeringan). 

Pemberian lapisan campuran lilin paraffin dan vaseline pada bagian bawah 

media tanam kecambah padi menunjukkan bahwa akar tanaman padi akan 

berusaha memanjangkan akarnya dan berusaha menembus lapisan padat dan keras 

untuk mencari air dan larutan hara gandasil D yang berfungsi sebagai unsur hara 

yang menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan akar dan tajuk padi, yang 

diletakan pada gelas plastik kedua. Diduga hal tersebut dikarenakan akar memiliki 

jaringan meristem yang akan terus tumbuh secara hidrotropisme, yaitu 
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memanjangkan akarnya menuju tempat ketersediaan air dan hara yang cukup 

untuk dapat bertahan pada kondisi kekeringan. Menurut Nio dan Torey (2013) 

salah satu mekanisme morfofisiologis tanaman untuk menghindar dari kekurangan 

air yaitu kemampuan tanaman untuk mencari sumber air jauh dari permukaan 

tanah pada saat terjadi kekurangan air di daerah dekat permukaan tanah. 

Dalam usaha memanjangkan akar padi harus memiliki energi untuk 

tumbuh dengan memanfaatkan cadangan makanan saat melakukan proses 

metabolisme. Akar genotipe padi sawah lokal yang toleran diduga dapat 

menggunakan cadangan makanannya dengan baik menjadi energi untuk 

memanjangkan akarnya pada perlakuan PEG 6000 20% (Gambar 4.6). Torey dkk. 

(2013) melakukan penelitian kekurangan air diinduksi larutan PEG 6000 pada 

kecambah padi menunjukan bahwa rata-rata panjang akar lebih besar pada 

varietas yang memiliki tingkat toleransi lebih tinggi dibandingkan yang tidak 

toleran. Tanaman berakar panjang akan memiliki kemampuan yang lebih baik 

dalam mengabsorbsi air dibandingkan dengan tanaman berakar pendek (Palupi 

dan Dedywiryanto 2008).  

Panjang akar tembus lapisan lilin yang paling panjang yaitu Genotipe 

Kuniong Tinggi baik pada perlakuan PEG 6000 20% dan perlakuan PEG 6000 0% 

(Gambar 4.6). Hal tersebut diduga karena Genotipe Kuniong Tinggi memiliki 

karakter morfologi akar yang panjang pada kondisi normal sehingga kemampuan 

untuk memanjangkan akarnya akan lebih baik pada kondisi kekeringan. Sesuai 

dengan pernyataan Lestari dan Mariska (2006) bahwa perbedaan mekanisme 

morfologi dan fisiologi tanaman dapat menunjukan respon ketahanan terhadap 

cekaman kekeringan yang berbeda. 

                 
Gambar 4.6. Panjang Akar Padi Sawah Lokal Genotipe Kuniong Tinggi Tembus Lapisan Lilin 

yang Termasuk Kriteria Toleran Terhadap Kekeringan : a. Perlakuan PEG 6000 

0% (kontrol), b. Perlakuan PEG 6000 20%. 

a b 
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Genotipe Owun dan Darman termasuk peka beradasarkan kriteria terhadap 

kekeringan memiliki akar padi sawah lokal yang menembus lapisan lilin lebih 

panjang pada perlakuan PEG 6000 0% daripada perlakuan PEG 6000 20% 

(Gambar 4.7). Genotipe padi sawah lokal yang peka diduga tidak memiliki 

cadangan makanan yang cukup pada perlakuan PEG 6000 20% sehingga tidak 

memiliki energi dalam usaha memanjangkan akar untuk mendapatkan air dan hara 

yang cukup. Tanaman yang memiliki cadangan makanan yang banyak akan 

memiliki energi untuk awal pertumbuhan akar selanjutnya, yang kemudian 

dipengaruhi oleh lingkungannya (Meutia dkk., 2010). 

                    
Gambar 4.7. Panjang Akar Padi Sawah Lokal Genotipe Darman Tembus Lapisan Lilin yang 

Termasuk Kriteria Peka Terhadap Kekeringan : a. Perlakuan PEG 6000 0% 

(Kontrol), b. Perlakuan PEG 6000 20%.  

 

 

4.5. Jumlah Akar Tembus Lapisan Lilin 

Hasil analisis indeks toleransi jumlah akar yang tembus lapisan lilin 

menunjukan bahwa sembilan genotipe padi sawah lokal termasuk toleran 

kekeringan dan satu genotipe termasuk peka terhadap kekeringan berdasarkan 

kriteria terhadap kekeringan. Genotipe padi yang toleran terhadap kekeringan 

yaitu Genotipe Darman, Tolu Lawuok, Aropah, Owun, Gadin, Buyuong, Buyuong 

Putioh, Kuniong dan Kuniong Tinggi. Indeks toleransi tertinggi adalah Genotipe 

Buyuong sebesar 1,57, sedangkan genotipe padi yang termasuk peka yaitu 

Genotipe Jumadi dengan indeks toleransi sebesar 0,46. Indeks toleransi  jumlah 

akar tembus lapisan lilin dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Jumlah akar tembus lapisan lilin genotipe padi sawah lokal  yang termasuk 

kriteria toleran kekeringan lebih tinggi pada perlakuan PEG 6000 20% daripada 

perlakuan PEG 6000 0%. Hal tersebut diduga karena pada kondisi cekaman 

kekeringan akar padi berusaha menyebar secara luas dalam tanah yang kering dan 

padat dengan meningkatkan jumlah dan panjang akar untuk dapat menyerap air 

a b 
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dan hara lebih efisien. Dengan demikian dapat diketahui bahwa genotipe padi 

sawah lokal pada kondisi kekeringan memiliki akar yang lebih banyak daripada 

kondisi normal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia dkk. 

(2010) pada dasarnya peranan akar dinilai sangat penting, karena penyerapan air 

tanah tergantung pada besar dan jumlah akar yang dapat menembus lapisan tanah 

yang lebih dalam. 

Tabel 4.5 Indeks Tolerasi Jumlah Akar Kecambah Padi Tembus Lapisan Lilin 

No. Genotipe JAKPTLL IT KKTK 

K1 

(0 %) 

   K2 

(20 %) 

 

1 G1 (Jumadi) 5,17 4,17 0,46 Peka 

2 G2 (Darman) 4 4,5 0,69 Toleran 

3 G3 (Tolu Lawuok) 4,33 4,67 0,68 Toleran 

4 G4 (Aropah) 4 5,33 0,97 Toleran 

5 G5 (Owun) 3,12 4,83 1,01 Toleran 

6 G6 (Gadin) 4 5,83 1,16 Toleran 

7 G7 (Buyuong) 4,67 7,33 1,57 Toleran 

8 G8 (Buyuong Putioh) 5 4,5 0,55 Toleran 

9 G9 (Kuniong) 3,83 5,33 1,01 Toleran 

10 G10 (Kuniong Tinggi) 5 6,17 1,04 Toleran 
Ket : JAKPTLL (Jumlah Akar Kecambah Padi Tembus Lapisan Lilin), IT (Indeks Toleransi),  

KKTK (Kriteria Ketahanan Terhadap Kekeringan). 

Jumlah akar yang paling banyak menembus lapisan lilin adalah Genotipe 

Buyuong sebanyak 7,33 pada perlakuan PEG 6000 20%. Hal ini membuktikan 

bahwa Genotipe Buyuong paling baik pertumbuhan jumlah akar pada kondisi 

kekeringan dengan indeks toleransi paling tinggi dari sepuluh genotipe lainnya 

(Gambar 4.8). Diduga hal tersebut merupakan salah satu mekanisme akar 

Genotipe Buyuong pada perlakuan PEG 600 20% dengan memanfaatkan banyak 

energi yang digunakan dari ketersediaan cadangan makanan untuk 

memeperbanyak akar sehingga akar dapat menyebar lebih luas untuk mencari 

sumber air agar dapat bertahan dalam kondisi kekeringan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hemon dkk. (2012) bahwa jumlah akar yang banyak akan dapat 

membantu dalam menyerap air, sehingga mampu dipergunakan untuk proses 

pertumbuhan tanaman. 

Jumlah akar yang menembus lapisan lilin pada Genotipe Jumadi lebih 

banyak pada perlakuan PEG 0% dari pada perlakuan PEG 6000 20% (Gambar 

4.9). Diduga hal tersebut menjadi salah satu penyebab Genotipe Jumadi peka 
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terhadap kekeringan, dikarenakan sifat karakter akar Genotipe Jumadi memang 

tidak mampu meningkatkan jumlah akarnya pada kondisi kering. Dugaan tersebut 

didukung dengan pendapat Meutia dkk. (2010) bahwa secara genetis dua tanaman 

tidak akan sama pertumbuhannya. 

   
Gambar 4.8. Jumlah Akar Tembus Lapisan Lilin Genotipe Toleran : a. Genotipe Buyuong 

Perlakuan Larutan PEG 6000 0% (Kontrol), b. Genotipe Buyuong Perlakuan 

Larutan PEG 20%. 

 

   
Gambar 4.9.  Jumlah Akar Tembus Lapisan Lilin Genotipe Peka : a. Jumlah Akar Genotipe 

Jumadi Perlakuan Larutan PEG 6000 0%, b. Jumlah Akar Genotipe Jumadi 

Perlakuan Larutan PEG 6000 20%. 

 

4.6. Rekapitulasi Indeks Toleransi 

Hasil rekapitulasi indeks toleransi dari lima variabel indeks toleransi 

menunjukan bahwa hanya terdapat satu genotipe padi sawah lokal yang torgolong 

dalam kriteria peka terhadap kekeringan berdasarkan rekapitulasi indeks toleransi 

yaitu Genotipe Owun. Hal tersebut disebabkan karena dari lima variabel indeks 

toleransi yang diamati terdapat dua variabel yang tergolong dalam kriteria peka 

terhadap kekeringan. Hanya satu atau tidak ada variabel yang diuji mengalami 

kepekaan, jadi genotipe tersebut dapat digolongkan dalam bentuk yang toleran 

(Meutia dkk., 2010). Sembilan genotipe padi sawah lokal yang diujikan termasuk 

a b 

a b 
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dalam kriteria toleran terhadap kekeringan berdasarkan rekapitulasi indeks 

toleransi. Rekapitulasi indeks toleransi dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Indeks Toleransi 

No. Genotipe Variabel Indeks Toleransi KK 

DBBP 

(%) 

IVBP PTTKP 

(cm) 

PAKPTLL 

(cm) 

JAKPT

LL 

1 G1  0,97 0,95 1,01 0,67 0,46* Toleran 

2 G2  0,89 0,53 0,62 0,09* 0,69 Toleran 

3 G3 0,88 0,56 0,56 0,83 0,68 Toleran 

4 G4  1,44 0,72 1,05 1,05 0,97 Toleran 

5 G5  1,03 0,65 0,46* 0,10* 1,01 Peka 

6 G6  0,88 0,49* 1,06 1,22 1,16 Toleran 

7 G7  1,19 0,61 0,76 0,79 1,57 Toleran 

8 G8  1 0,68 0,51 0,71 0,55 Toleran 

9 G9  1,11 0,77 0,57 1,11 1,01 Toleran 

10 G10  0,99 0,67 1,75 1,36 1,04 Toleran 
Ket : DBBP (Daya Berkecambah Benih Padi), IVBP (Indeks Vigor Benih Padi), 

PTTKP(Pertambahan Tinggi Tajuk Kecambah Padi), PAKPTLL (Panjang Akar 

Kecambah Padi Tembus Lapisan Lilin), JAKPTLL (Jumlah Akar Kecambah Padi 

Tembus Lapisan Lilin), KK (Kriteria Ketahanan). 

Seleksi menggunakan PEG merupakan salah satu metode untuk 

mendapatkan genotipe padi yang toleran cekaman kekeringan. Hal tersebut 

disebabkan karena PEG memiliki tekanan osmotik tinggi dapat mengikat 

potensial air yang rendah dapat menyebabkan benih tidak mampu menyerap air 

yang tersedia bagi benih sehingga mengganggu proses metabolisme benih untuk 

berkecambah. Seleksi genotipe padi yang toleran cekaman kekeringan dilanjutkan 

dengan menguji daya tembus akar menggunakan lapisan lilin (paraffin : vaseline) 

yaitu melihat pertumbuhan dan perkembangan akar yang dapat menembus lapisan 

lilin. Hal tersebut dikarenakan pada saat mengalami cekaman kekeringan akar 

padi akan berusaha menembus lapisan lilin yang disimulasikan sebagai tanah yang 

padat dan keras untuk mencari sumber air agar dapat bertahan hidup. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Suardi (2002) menyatakan bahwa  metode 

seleksi dengan menggunakan larutan PEG dan campuran paraffin dan vaseline 

untuk uji kekeringan dan daya tembus akar lebih efisien.  

Benih padi sawah lokal yang diamati memerlukan waktu yang lama untuk 

berkecambah. Saat berkecambah benih mengalami proses imbibisi, yaitu proses 

masuknya air kedalam benih untuk melakukan metabolisme membentuk radikula 

dan plumula. Pada perlakuan PEG 6000 20% benih mulai berkecambah pada hari 
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ketiga dan hari keempat berbeda pada perlakuan PEG 6000 0% yang sudah 

berkecambah pada hari kedua. Hal tersebut diduga karena benih genotipe padi 

perlakuan PEG 6000 20% membutuhkan waktu yang lama untuk berkecambah 

dikarenakan adanya PEG yang dapat menahan masuknya air kedalam benih 

sehingga proses imbibisi terhambat. Hal ini didukung dengan pernyataan 

Solichatun dkk. (2005) bahwa kekurangan air pada tanaman akan mempengaruhi 

turgor sel sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel, 

sintesis protein, dan sintesis dinding sel. Dengan adanya tekanan osmotik kondisi 

kekeringan dapat terpenuhi sehingga benih yang mampu tumbuh dalam kondisi 

tekanan osmotik tinggi menjadi ukuran bahwa benih yang dapat tumbuh akan 

tahan terhadap kekeringan (Kurniasih dkk., 2008).  

Hasil rekapitulasi indeks toleransi dari lima variabel pengamatan dapat 

dibandingkan antara indeks toleransi panjang akar tembus lapisan lilin dengan 

pertambahan tinggi tajuk kecambah, dimana lebih banyak indeks toleransi 

panjang akar tembus lapisan lilin yang memiliki nilai tinggi dari pada indeks 

toleransi pertambahan tinggi tajuk. Hal tersebut disebabkan akar dan tajuk 

tanaman padi akan menunjukan respon yang berhubungan pada kondisi cekaman 

kekeringan. Saat mengalami cekaman kekeringan akar akan menunjukan respon 

pemanjangan untuk mencari sumber air agar dapat diserap dan diangkut oleh 

tanaman menuju tajuk, sedangkan pemanjangan tajuk membutuhkan banyak 

suplai air yang diserap oleh akar dan tanaman yang digunakan untuk proses 

respirasi. Sesuai dengan pernyataan Hemon dkk. (2012) pada kondisi cekaman 

kekeringan tanaman akan menahan laju pertumbuhan tajuk, sehingga 

memperbesar laju pertumbuhan akar. Tanaman yang lebih mementingkan 

pertumbuhan akar dari pada pertumbuhan tajuk akan memiliki kemampuan yang 

lebih baik untuk bertahan pada kondisi kekurangan air (Nio dan Torey, 2013). 

Pada saat kekurangan air, genotipe padi yang toleran kekeringan akan 

mampu mengambil air secara maksimal dengan meningkatkan perluasan dan 

kedalaman sistem perakaran. Daya tembus akar yang tinggi dapat meningkatkan 

serapan air pada tanah yang lebih padat atau keras, sedangkan daya osmotik akar 

yang tinggi dapat meningkatkan serapan air pada tanah yang relatif kering (Suardi 

dan Abdullah, 2003). 


