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Abstract 

Response of Batang Lembang Lowland Rice Variety to Seedling Age. Optimum seedling 
age is one of the factors that contributions to high yield of lowland rice. An experiment aiming 
at determining optimum seedling age of Batang Lembang rice variety was conducted at 
Linjuang Koto Tinggi Village, Gunung Talang Sub district, Solok District, West Sumatra 
Province from December  2005 to April 2006. The field experiment was located at 800 m asl 
on altitude. The experiment used Randomized Completely Block Design with four replications 
and six treatments. The treatment were seedling age (days after sowing=DAS): (A) 10 DAS; 
(B) 15 DAS; (C) 20 DAS; (D) 25 DAS; (E) 30 DAS; and (F) 35 DAS. Planting was done with 
three seedling per hill and 20x20 cm distance using 4:1 row (legowo) system. The crop was 
fertilizer with 100 kg Urea/ha, 20 kg SP-36/ha, and 75 kg KCl/ha. SP-36 was applied at 
planting time as starter fertilizer. Urea were applied 0, 21, and 42 days after planting (DAP). 
KCl were applied 0 and 21 DAP. The results showed that seedling age only significantly affect 
productive tiller/hill. However, there were no significant affect of plant height, panicle length, 
number of seeds/panicle, percentage of filled grain/panicle, 1000 seeds weight, and yield. The 
tend highest yield was obtained from 15-20 DAS treatment, successively 4.46 t/ha and 4,27 
t/ha for treatment 15 DAS and 20 DAS. 
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PENDAHULUAN 

aju peningkatan produksi padi sawah 

secara nasional dalam dekade terakhir 

cenderung melandai dan bahkan pada 

tahun-tahun tertentu cenderung turun 

sehingga diindikasikan bahwa sistem 

intensifikasi padi sawah yang selama ini 

diterapkan belum mampu meningkatkan 

produksi dan produktivitas (Nur, et al., 

2003). Sedangkan menurut Suwarno, et al. 

(2003), pelandaian produksi juga diakibatkan 

antara lain oleh ketidakmampuan varietas 

unggul yang ada untuk berproduksi lebih 

tinggi karena sempitnya keragaman genetik 

yang dimiliki.  

Sementara itu, di Sumatera Barat 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

tingkat produktivitas padi sawah menurun 

dari 4,66 t/ha pada tahun 1997 menjadi 4,49 

t/ha pada tahun 2002 (Dipertahorti Sumbar, 

2004). Hal ini disebabkan antara lain karena 

program intensifikasi padi tidak banyak 

mengalami perbaikan (Sugiarto, et al., 2003).  

Dalam rapat koordinasi terbatas 

Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin 

langsung Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia pada awal Januari 2007 

ditetapkan target peningkatan produksi beras 

2 juta ton pada tahun 2007 dan selanjutnya 

meningkat 5% per tahun hingga 2009. Salah 

satu upaya untuk dapat mencapai target 

peningkatan produksi tersebut adalah dengan 

menerapkan pendekatan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT) Padi Sawah (Badan 

Litbang Pertanian, 2007). 

Budidaya padi model PTT pada 

prinsipnya memadukan berbagai komponen 

teknologi yang saling menunjang (sinergis) 

guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

usahatani. Salah satu komponen teknologi 

PTT adalah pemakaian bibit muda (<21 hari 

setelah semai, HSS), kecuali pada daerah-

daerah yang endemis keong emas (Badan 

Litbang Pertanian, 2007). Hasil penelitian 

Abdullah, et al. (2004) menunjukkan bahwa 

pemakaian bibit yang sudah tua (umur bibit 

yang terlalu lama).merupakan salah satu 

penyebab penurunan produksi padi sawah. 

Teknologi penanaman padi sawah 

dengan umur bibit yang relatif muda sudah 

banyak berkembang pada tingkat petani di 
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Philipina (Macalinga dan Obordo, 1970). 

Teknologi ini memiliki keunggulan antara 

lain: pemindahan bibit pada umur yang lebih 

muda dapat mengurangi kerusakan bibit, 

tanaman tidak mengalami stagnasi, dan 

pertumbuhan tanaman lebih cepat (De Datta, 

1981). Menurut Abdullah, et al. (2000), 

penggunaan bibit padi yang berumur lebih 

dari 30 hari setelah semai (hss) akan 

memberikan hasil yang kurang baik karena 

bibit yang digunakan relatif tua sehingga 

beradaptasi lambat (stagnasi pertumbuhan 

setelah tanam relatif lama), tidak seragam 

(mempunyai anakan yang tidak seragam), 

perakaran dangkal dan rusak menyebabkan 

pertumbuhan tanaman tidak berkembang 

dengan baik setelah tanaman dipindah. 

Selanjutnya Kartaatmadja dan Fagi (2000) 

serta Gani (2003) menyatakan bahwa 

penggunaan bibit padi sawah dengan umur 

yang relatif muda (umur 12-15 hss) akan 

membentuk anakan baru yang lebih seragam 

dan aktif serta berkembang lebih baik karena 

bibit yang lebih muda mampu beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru setelah 

tanaman dipindah. Selanjutnya Badan 

Litbang Pertanian (2007) melaporkan bahwa 

bibit lebih muda akan menghasilkan anakan 

lebih banyak dibandingkan bila 

menggunakan bibit lebih tua sehingga 

produksi juga akan meningkat. 

Di Sumatera Barat, khususnya di 

dataran tinggi, umumnya petani masih 

melakukan penanaman bibit padi sawah pada 

umur yang relatif tua (21-35 hss). Hal ini 

disebabkan masih kurangnya hasil 

penelitian/informasi mengenai umur bibit 

yang baik pada padi sawah baik untuk 

varietas unggul yang sudah lama dilepas 

(Cisokan, IR42, dll) maupun varietas unggul 

baru (Batang Piaman dan Batang Lembang). 

Batang Lembang adalah varietas unggul baru 

(VUB) temuan BPTP Sumatera Barat yang 

bekerjasama dengan Balitpa Sukamandi dan 

dilepas pada tahun 2003. Varietas ini 

memiliki rasa nasi pera dengan kadar 

amylosa 27% dan cita rasa yang sesuai 

dengan selera konsumen masyarakat 

Sumatera Barat serta produktivitas yang lebih 

tinggi dibanding varietas Cisokan dan IR42 

yang sudah lama berkembang di Sumatera 

Barat (Zen, et al., 2004). Agar varietas ini 

dapat dipakai sebagai bagian dari pola 

pergiliran varietas padi sawah di Sumatera 

Barat diperlukan komponen-komponen 

teknologi yang mendukung pengembangan-

nya.  Salah satu komponen teknologi tersebut 

adalah umur bibit di pesemaian. 

Penelitian ini yang bertujuan 

mengetahui pengaruh umur bibit terhadap 

pertumbuhan dan hasil padi sawah serta 

mendapatkan umur bibit yang tepat pada padi 

sawah varietas Batang Lembang. 

BAHAN DAN METODE 

 Penelitian dilaksanakan di Jorong 

Linjuang Koto Tinggi, Kecamatan Gunung 

Talang, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera 

Barat pada bulan Desember 2005 sampai 

April 2006. Lokasi penelitian terletak pada 

ketinggian 800 m diatas permukaan laut 

(dpl). Percobaan ditata menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

empat kali ulangan. Perlakuannya adalah 

enam tingkat umur pindah bibit setelah 

disemai (hss), yaitu: (A) 10 hss; (B) 15 hss; 

(C) 20 hss; (D) 25 hss; (E) 30 hss; dan (F) 35 

hss. Observasi awal yang dilakukan di daerah 

penelitian menemukan bahwa  umumnya 

petani menggunakan bibit umur 30-35 hss. 

Kegiatan pesemaian dilaksanakan di 

luar petak percobaan dengan pengolahan 

tanah sempurna (OTS), sebanyak 6 petak 

dengan ukuran 200x120x20 cm. Pupuk untuk 

pesemaian diberikan masing-masing 

sebanyak  25 g/m
2
 Urea, SP36, dan KCl. 

Benih VUB Batang Lembang yang telah 

direndam selama 24 jam ditaburkan pada 

petak pesemaian dengan kerapatan 60 g/m
2
. 

Benih yang pertama kali ditebarkan adalah 

perlakuan F (35 hss) dan perlakuan 

berikutnya ditebar dengan interval waktu 

lima hari sehingga saat tanam dapat 

dilakukan serentak sesuai dengan perlakuan 

umur bibit. Persiapan lahan pertanaman juga 

menggunakan sistem OTS dengan membajak 

dua kali dan menggaru satu kali memakai 

hand traktor. Petak perlakuan berukuran 5x4 
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meter dan jarak antar petak dan antar ulangan 

masing-masing 40 cm yang dibatasi dengan 

saluran air.  

 Bibit ditanam sebanyak 3 batang/ 

rumpun menggunakan sistem tanam bershaf 

(legowo) 4:1 dengan jarak tanam 20x20 cm 

dan dibagian pinggir (baris pertama dan 

keempat, jarak tanam dirapatkan menjadi 10 

cm). Pupuk diberikan sebanyak 100-20-75 

kg/ha Urea-SP36-KCl. Pupuk SP36 diberikan 

secara starter (mencelupkan akar bibit pada 

lumpur yang bercampur dengan pupuk SP36) 

pada saat tanam. Sedangkan pupuk Urea 

sebanyak 1/3 bagian dan KCl sebanyak ½ 

bagian diberikan secara sebar saat tanam. 

Umur 21 hari setelah tanam (hst) diberikan 

1/3 bagian Urea dan ½ bagian KCl. 

Selanjutnya umur 42 hst diberikan lagi 1/3 

bagian Urea. Penyiangan dilakukan dua kali 

yaitu umur 21 dan 42 hst. Sedangkan 

pengendalian hama/penyakit dilaksanakan 

sesuai dengan konsep pengendalian hama 

terpadu (PHT). 

 Pengamatan dilakukan terhadap 

tinggi tanaman, jumlah anakan maksimum, 

jumlah anakan produktif, umur berbunga, 

umur masak panen, jumlah gabah per malai, 

persentase gabah bernas, panjang malai, berat 

1000 biji, dan hasil gabah kering giling. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan umur bibit 

tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman (Tabel 1). Namun, ada 

kecenderungan bahwa makin lama umur bibit 

varietas Batang Lembang dipesemaian maka 

tanaman semakin tinggi. Hasil yang sama 

juga didapatkan dari penelitian Ridwan dan 

Munir (2002) dan Abdullah (2004) dimana 

perlakuan umur bibit tidak terlihat 

pengaruhnya terhadap tinggi tanaman.  

Sementara itu, terhadap jumlah 

anakan produktif terlihat bahwa perlakuan 

umur bibit perpengaruh nyata (Tabel 1). 

Jumlah anakan produktif terbanyak 

didapatkan pada perlakuan umur bibit 20 hss 

yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

umur 15 dan 25 hss. Artinya, pada sistem 

tanam pindah, umur bibit varietas Batang 

Lembang 15-25 hss mampu meningkatkan 

jumlah anakan produktif. Umur bibit yang 

lebih dari 25 hss dan kurang dari 15 hss dapat 

mengurangi jumlah anakan produktif varietas 

Batang Lembang. Menurut Badan Litbang 

Pertanian (2007), Siregar (1981), dan 

Maurya, et al. (1987), bibit yang ditanam 

dengan umur lebih muda mempunyai 

kemampuan membentuk anakan lebih besar. 

Sedangkan Ridwan dan Munir (2002) 

menemukan bahwa jumlah anakan produktif 

menurun dengan makin lamanya umur bibit. 

Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa 

jumlah anakan produktif cenderung menurun 

dengan makin lamanya umur bibit. 
 

Tabel 1. Pengaruh umur bibit terhadap tinggi 

tanaman dan jumlah anakan 

produktif pada padi sawah varietas 

Batang Lembang. Jorong Linjuang 

Koto Tinggi, Kab. Solok, 2006. 

Umur 

bibit  

(hss) 

Tinggi 

tanaman 

(cm) 

Jumlah anakan 

produktif 

(btg/rumpun) 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

82,5 a 

83,2 a 

83,3 a 

84,5 a 

84,8 a 

86,7 a 

21,7   b 

22,2 ab 

23,7 a 

22,2 ab 

20,9   b 

22,8   b 

KK (%) 2,81 5,07 
Angka-angka setiap kolom diikuti huruf yang 

sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 UBD. 
 

 Hasil pengamatan terhadap 

komponen hasil didapatkan bahwa perlakuan 

umur bibit tidak berpengaruh nyata terhadap 

berat 1000 biji, persentase gabah bernas, 

jumlah gabah per malai, panjang malai. 

Kondisi yang sama juga didapatkan pada 

hasil gabah kering giling (Tabel 2). Namun, 

secara umum dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan umur bibit 15-20 hss lebih baik 

dibanding perlakuan lainnya.  Tingginya 

hasil gabah pada perlakuan umur bibit 15-20 

hss disebabkan oleh tingginya nilai 

komponen hasil terutama jumlah anakan 

produktif, persentase gabah bernas, dan berat 

1000 biji. Menurut Atman (2005), salah satu 
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faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil 

gabah adalah meningkatnya nilai komponen 

hasil, antara lain: panjang malai, jumlah 

gabah per malai, gabah bernas, dan jumlah 

anakan produktif.  

Secara teknis, BPTP Sumbar (2004) 

menyarankan pemakaian bibit padi varietas 

Batang Lembang pada umur 18-21 hss. Hasil 

penelitian ini juga  mendapatkan bahwa 

perlakuan umur bibit varietas Batang 

Lembang umur 15-20 hss cenderung 

memberikan hasil gabah tertinggi, berturut-

turut sebesar 4,46 t/ha dan 4,27 t/ha pada 

perlakuan umur bibit 15 hss dan 20 hss. 
 

Tabel 2. Pengaruh umur bibit terhadap berat 1000 biji, persentase gabah bernas, jumlah gabah 

per malai, panjang malai, dan hasil gabah kering giling (GKG) pada padi sawah 

varietas Batang Lembang. Jorong Linjuang Koto Tinggi, Kec. Gunung Talang, Kab. 

Solok, 2006. 

Umur bibit 

(hss) 

Berat 1000 

biji (g) 

Persentase 

gabah bernas 

Jumlah gabah 

per malai (butir) 

Panjang 

malai (cm) 

Hasil gabah 

(t GKG/ha) 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

26,48 a 

26,71 a 

28,18 a 

26,76 a 

27,05 a 

26,76 a 

80,65 a 

81,36 a 

83,35 a 

77,68 a 

79,78 a 

74,84 a 

80,5 a 

80,2 a 

80,3 a 

81,6 a 

82,1 a 

83,2 a 

20,7 a 

21,4 a 

21,3 a 

19,4 a 

22,1 a 

20,8 a 

4,04 a 

4,46 a 

4,27 a 

3,81 a 

4,04 a 

3,96 a 

KK (%) 5,27 6,63 2,65 9,99 9,82 
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 UBD. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

dan disarankan sebagai berikut: 

1. Hanya jumlah anakan produktif yang 

dipengaruhi oleh perlakuan umur bibit 

yang ditanam pada sistem tanam pindah 

padi sawah varietas Batang Lembang. 

Sedangkan tinggi tanaman, berat 1000 

biji, persentase gabah bernas, jumlah 

gabah per malai, panjang malai, dan hasil 

gabah tidak dipengaruhi secara nyata. 

2. Perlakuan umur bibit 15-20 hss 

cenderung menunjukkan komponen hasil 

dan hasil gabah varietas Batang Lembang 

yang lebih baik, yaitu 4,46 t/ha dan 4,27 

t/ha berturut-turut untuk perlakuan umur 

bibit 15 hss dan 20 hss. 

3. Disarankan penanaman bibit padi sawah 

varietas Batang Lembang pada umur 15-

20 hss pada sistem tanam pindah. 
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