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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta 
terapannya. Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan 
mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang 
maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah 
memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul Stabilitas Mutu Beras 
Padi Sawah Kelas Satu Terhadap Lokasi dan Musim Tanam di Sumatera Barat sesuai 
dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing Tahun 
Anggaran 20 12 Nomor: 091/UN35.2/PG/2012 Tanggal 29 Februari 20 12. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pennasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting 
dalam peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalarn rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta 
telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri 
Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyarnpaikan terima kasih 
kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Kemendiknas 
yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2012. Kami yakin tanpa 
dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan 
sebagaimana yang diharapkan. Semoga ha1 yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

,, Padang, Desember 2012 
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Abstrak 

Penampilan fenotip dari berbagai varitas tanaman disamping ditentukan secara genetis juga 
dipengaruhi lingkungan. Varitas yang sifat genetisnya stabil dapat ditanam pada lingkungan 
yang beragam tanpa mempengaruhi fenotip secara signifikan. Sebaliknya, varitas yang 
beradaptasi spesisifik hanya akan menghasilkan fenotip optimal pada lingkungan spesifik. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui varietas padi sawah mutu kelas satu yang mutunya 
stabil atau beradaptasi spesifik terhadap lokasi. Dengan demikian, petani dapat memilih 
varietas padi sawah yang sesuai dengan lokasi atau daerah mereka guna memproduksi beras 
dengan mutu kelas satu. Kondisi tersebut sangat menguntungkan petani karena harga jual 
beras mereka di pasaran menjadi lebih tinggi. Penelitian dilakukan di empat daerah sentra 
produksi padi sawah di Sumatera Barat yang terletak mulai dari pantai barat sampai dataran 
tinggi. Lokasi penelitian adalah Solok, Bukittinggi, Pariaman dan Pesisir Selatan. Pada setiap 
lokasi digunakan Rancangan Acak Kelompok menggunakan 7 varietas padi sawah yang 
mutu berasnya tergolong kelas satu. Pengamatan mutu beras dilakukan terhadap, beras patah, 
beras kepala, beras mengapur, berm rusak dan beras menir. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa karakter beras mengapur, rusak dan beras menir adalah stabil. Sebaliknya, beras 
kepala dan beras patah tidak stabil. 



BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Departemen Pertanian telah melepas lebih dari 150 varietas unggul nasional (Susanto, 

2003) dengan potensi produksi yang tinggi, namun hanya varietas Cisokan dan IR-42 yang 

dominan diadopsi oleh petani di Sumatera Barat . Hasil penelitian Anhar dan Leilani (2001) 

juga menunjukkan bahwa sebagian petani di Kabupaten Solok, Surnatera Barat masih 

menanam varietas lokal karena lebih sesuai dengan selera mereka yaitu menyukai beras yang 

nasinya pera. 

Menurut Hirnrnelsbach, Barton, Mcclung dan Champagne (1 999), rasa nasi dari suatu 

varietas padi dipengaruhi oleh kandungan amilosa dan protein. Di samping amilosa dan 

protein, mutu nasi dari suatu varietas padi juga dipengaruhi oleh aroma. Menurut Mutters 

(1983), meskipun lebih dari 100 senyawa yang telah ditemukan pada beras yang sedang 

dimasak, senyawa utama yang menghasilkan aroma pada beras adalah 2-acetyl-1 -pyrrolin (2- 

AP) yang beraroma seperti pop corn atau crecker (Bergman et al. 2000). Varietas yang 

dikenal seperti "Jasmine ", "Della" dan "Dellrose" yang dikenal sebagai varietas aromatik, 

mengandung 2-AP sebanyak 100-200 ppb. Sebaliknya, varietas yang mengandung 2-AP 

kurang dari 20 ppb dimasukkan ke dalam kelompok tidak aromatik (Mutters, 1998) 

Mutu beras dari suatu varietas padi dikontrol secara genetis. Potensi genetik tersebut 

akan diekspresikan secara optimal jika lingkungannya mendukung. Menurut Bryant and 

Georgia (2000), pengaruh lingkungan dan praktek budidaya lebih besar dibandingkan dengan 

pengaruh genetik. Pendapat tersebut tampaknya sesuai dengan persepsi sebagian masyarakat 

di Sumatera Barat. Lokasi tempat penanaman sangat berperan dalam penentuan mutu beras. 

Sampai saat ini, konsurnen beras di Sumatera Barat meyakini bahwa Solok dan Bukittinggi 

merupakan daerah yang paling cocok untuk memproduksi beras dengan cita rasa enak. Studi 

terdahulu menunjukkan bahwa kondisi iklim dan tanah di bagian barat laut Thailand sangat 

dominan pengaruhnya terhadap mutu beras "Jasmin", bahkan tidak bisa ditandingi oleh 

lingkungan di tempat lain (Hamilton, 2003). 

Lingkungan mempunyai kontribusi terhadap hasil dan mutunya, namun tanaman 

yang stabil secara genetis akan memberikan hasil dan mutu yang relatif tetap bila ditanam 

pada berbagai daerah. Hasil penelitian Anhar, et al. (2009) menunjukkan bahwa tidak 

terdapat varietas padi yang hasilnya betul-betul stabil pada tiga lingkungan penanaman. 

Salah satu varietas yang hasilnya sangat tidak stabil adalah varietas seratus hari dan 

merupakan varietas yang hanya cocok untuk daerah solok 



Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui stabilitas mutu fisik beras dari beberapa 

varietas padi sawah yang tergolong ke dalam kelompok beras kelas satu di Sumatera Barat. 

Varietas yang mempuyai mutu fisik baik berkorelasi dengan harga pasar. Dengan demikian, 

varietas-varietas yang mempunyai mutu fisik stabil dapat ditanam oleh petan di wilayah yang 

lebih luas. Sebaliknya, varietas yang mutu fisiknya beradaptasi secara spesifik akan sangat 

menguntungkan jika ditanam pada lokasi tertentu. 



11. TINJAUAN PUSTAKA 

Padi (Oryza sativa L.) adalah tanaman biji-bijian yang paling utama di negara 

berkembang. Lebih dari setengah penduduk di dunia menggunakan padi sebagai makanan 

pokok. Menurut Juliano (1993), meskipun daerah asal padi masih belurn diketahui dengan 

pasti, namun domestikasi tanaman ini terdapat di China, India dan Indonesia. Hal tersebut 

juga mengakibatkan padi terkelompok menjadi 3 ras yakni japonica, indica dan javanica. Di 

Indonesia, javanica dikenal dengan varietas bulu. 

Berhubungan dengan sejarah budidaya dan seleksi padi pada berbagai kondisi 

lingkungan, maka tanaman ini telah beradaptasi dan toleran terhadap lingkungan yang luas, 

sehingga dapat ditanam pada kondisi lahan yang tergenang sampai lereng bukit yang kering 

(Lu dan Chang, 1980). Di Indonesia, padi dibudidayakan di lahan kering, sawah, air dalam 

dan pasang surut. 

Pertumbuhan dan hasil tanaman dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan. 

Salah satu faktor lingkungan yang berperan terhadap pertumbuhan dan h a i l  tersebut adalah 

iklim. Faktor iklim yang menyebabkan perbedaan iklim adalah ketinggian tempat dari 

perrnukaan laut. Menurut Chambers (1976), ketinggian tempat mengakibatkan perbedaan 

temperatur, radiasi matahari, kelembaban, angin dan kabut. Faktor iklim seperti temperatur, 

cahaya matahari dan curah hujan mempengaruhi produksi padi secara langsung melalui 

proses fisologis dan secara tidak langsung melalui serangan hama dan penyakit (Yoshida, 

1979). 

Meskipun tanaman padi dapat tumbuh pada berbagai tipe iklim, namun menurut Grist 

(1974), padi tersebar luas dan tumbuh baik di daerah lintang antara 45 ' lintang utara sampai 

35' Lintang Selatan. Vergara (1976) mengemukakan bahwa tanarnan padi sering dijumpai di 

daerah antara 49' Lintang Utara sampai 35' Lintang Selatan dan tersebar dari permukaan laut 

hingga batas ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. 

Radiasi surya merupakan unsur iklim yang sangat berperan terhadap pertumbuhan, 

penyediaan atau pembentukan limbung (sink) dan sumber (sources), baik secara langsung 

melalui pasokan energi untuk fotosintesis, maupun tidak langsung melalui unsur iklim 

lainnya (Las dan Muladi, 1986). Lebih lanjut Las (1985) menyatakan bahwa jika air dan hara 

tidak menjadi faktor pembatas, maka potensi hasil tanaman secara kuantitatif sangat 

ditentukan oleh radiasi surya. Radiasi tersebut merupakan sumber energi utama bagi tanaman 

berhijau daun untuk membentuk karbohidrat. Radiasi berpengaruh terhadap tanaman dalam 



mengontrol laju transpirasi yang pada akhirnya juga berdampak terhadap serapan air dan hara 

(Larcher, 1975). 

Kebutuhan radiasi surya bagi tanaman padi pada awal pertumbuhan relatif rendah 

kemudian meningkat dan mencapai maksimum pada stadia pembungaan, selanjutnya 

menurun lagi sampai panen. Hasil penelitian Stansel et a1 (1965) dalam De Datta, 1981) 

menunjukkan bahwa masa kritis kebutuhan radiasi surya pada tanaman padi dimulai pada 

fase pembentukan primordia bunga sampai 10 hari sebelum pemasakan. 

Besarnya radiasi matahari yang sampai ke permukaan tanaman tergantung pada 

intensitas radiasi langsung dan radiasi difusi. Sedangkan besarnya radiasi yang berperan 

terhadap tanaman terutama ditentukan oleh perbandingan radiasi yang dipantulkan dan yang 

diserap tanaman tersebut (Chang, 1968). Jurnlah radiasi yang dipantulkan, diserap dan 

diteruskan oleh tanaman dipengaruhi oleh karakteristik permukaan (kekasaran dan struktur), 

besarnya sudut datang radiasi terhadap permukaan tanaman dan panjang gelombang radiasi 

(Robinson, 1966). 

Makin dekat ke permukaan bumi, semakin rendah intensitas cahaya matahari. Hal 

tersebut terjadi karena semakin besarnya penyerapan, pantulan dan pembauran radiasi oleh 

gas-gas, uap air dan partikel-partikel yang ada di atmosfir (Chang, 1968; Monteith, 1975; 

Chambers, 1978). 

Di Indonesia, radiasi surya termasuk rendah yakni antara 350 - 450 kall cm 

persegihari. Radiasi tersebut sering menjadi kendala produksi padi khususnya jika ditanam 

selama musim penghujan. Meskipun demikian, radiasi tanpaknya tidak bersifat faktor 

pembatas terhadap pertumbuhan tanaman padi, tetapi mungkin menjadi kendala produksi, 

jika padi ditanam waktu musim penghujan. Hasil Penelitian LPPP Bogor (1977; 1980) pada 

lahan yang airnya tersedia sepanjang tahun, menunjukkan bahwa hasil gabah padi yang 

ditanam waktu musim penghujan lebih rendah dibandingkan dengan musim kemarau. Hal 

tersebut disebabkan rendahnya intensitas radiasi surya waktu musim penghujan di 

bandingkan dengan waktu musim kemarau. 

Kebutuhan radiasi matahari tanaman padi berbeda pada setiap stadia pertumbuhan. 

Hasil padi sangat dipengaruhi radiasi surya pada stadia reproduktif, khususnya selama 

pengisian biji (Suseno, 1972; Fagi, 1977). Akumulasi di atas 14.000 kallm persegi atau 2 jam 

penyinaran selama 30 hari sebelum panen adalah faktor utama penyebab produksi padi yang 

ditanam pada musim kemarau lebih tinggi (Moomaw dan Vergara, 1964). Selama fase 

pertumbuhan vegetatif, radiasi matahari sangat kecil pengaruhnya terhadap produksi padi 

(Yoshida, 1979). 
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Pertumbuhan tanaman padi sangat dipengaruhi oleh suhu udara, baik fluktuasi 

maupun hariannya. Menurut Chang dan Oka (1976), varietas indica mempunyai kisaran suhu 

optimum untuk proses fotosintesis adalah 25 - 33' C, sedangkan varietas japonica 

mempunyai kisaran suhu antara 1 8-33' C. 

Suhu berpengaruh langsung terhadap proses fotosintesis, respirasi, permebilitas 

dinding sel, penyerapan air dan hara, transpirasi, aktivitas enzim dan koagulasi protein. 

Tanaman padi mempunyai perturnbuhan yang baik padi suhu antara 20 sampai 35' C. Suhu di 

bawah 20 atau di atas 35' C merupakan suhu kritis bagi tanaman padi (Yoshida, 1981). Suhu 

kritis tersebut bervariasi sesuai varietas, lamanya suhu kritis berlangsung, perubahan suhu 

siang dan malam, dan status fisiologis tanaman. 

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa kandungan protein, pospor dan kalium 

pada beras meningkat pada temperatur yang lebih tinggi dari rata-rata selama proses 

pematangan. Ini juga memberikan implikasi bahwa temperatur mempengaruhi translokasi 

bahan ke gabah selama periode tersebut. 

Struktur tanah adalah sangat penting bagi hampir semua tanaman budidaya, kercuali 

untuk padi. Tanah yang ideal untuk padi adalah dalam keadaan berlumpur. pH tanah 

mempengaruhi ketersediaan dan serapan hara oleh tanaman. Pertumbuhan tanarnan padi 

sangat menurun pada pH kurang dari 4 dan pada pH < 3, tanaman tidak dapat 

mempertahankan hidupnya. Padi yang tumbuh di daerah tergenang mengakibatkan rongga 

udara dalam batang berkembang lebih besar. Keberadaan rongga ini dikontrol secara genetik 

dan lingkungan (Yoshida, 198 1) 

Sel akar tanaman padi sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Keadaan 

tergenang mengakibatkan defisiensi oksigen bagi akar padi. Akan tetapi dengan adanya 

sistem transpor oksigen dari tajuk ke akar, maka tanaman padi dapat bertahan hidup dalam 

lingkungan anaerobik (Yoshida, 198 1). 

Padi sebagai tanaman biji-bijian yang semua bagian bijinya dikonsumsi, oleh sebab 

itu karakteristik fisik seperti ukuran, bentuk, keseragaman dan penarnpakan adalah sangat 

penting (Juliano, 1993). Disamping itu, karena umumnya padi digiling, maka ciri fisik dari 

endosperm (beras) yang telah digiling perlu mendapat perhatian utama (Mutters, 1998). 

Webb (1980) mengelompokkan mutu beras atas 4 yakni (1) mutu giling, (2) mutu tanak, rasa 

dan prosessing (3) mutu gizi dan (4) standar khusus berupa keterawangan, kesehatan dan 

kemurnian. Irshad (200 1) mengelompokkan mutu beras atas tiga yaitu ciri fisik, fisiko-kimia, 

dan organoleptik nasi. Meskipun mutu beras dapat dibagi atas beberapa kelompok, namun 

menurut Damardjati (1983), mutu pasar umumnya tidak berkorelasi dengan mutu rasa, karena 
5 



mutu pasar berhubungan dengan sifat fisik beras, sedangkan mutu tanak dan rasa 

berhubungan dengan sifat fisikokimia beras. 

Pati dan lemak merupakan karbohidrat yang paling umum tersimpan dalam biji. Dua 

glukosan yakni amilosa dan amilopektin merupakan zat pati yang umum. Keduanya 

merupakan polimer rantai panjang dari molekul glukosa dengan ikatan a, 1-4. Amilosa 

merupakan rantai lurus yang terdiri dari 300-400 molekul glukosa. Amilopektin mempunyai 

rantai cabang glukosa dengan ikatan P, 1-6 dengan molekul utama (Gardner, Pearce dan 

Mitchel, 1991). 

Amilosa disintesis oleh GBSS. Hubungan antara kadar GBSS dengan kadar amilosa 

telah diteliti pada beberapa kultivar. Kultivar dengan amilosa 0-8 % tidak mengandung 

GBSS. Kultivar dengan kadar amilosa 6-24% mengandung amilosa dengan kadar rendah. 

Kultivar dengan tingkat GBSS sedang sampai tinggi, mengandung amilosa 6-24 dan 13-30 % 

(Aung et al. 2000). 

Mutu tanak dan rasa nasi dipengaruhi oleh kandungan amilosa biji. Hal tersebut 

dikarenakan butiran pati dalam biji akan mengembang selama dimasak, menekan rantai 

amilosa dalam suatu proses yang oleh ilmuwan disebut larut. Pada saat nasi telah dingin 

membentuk suatu gel. Bila nasi yang telah dimasak berada dalam temparatur ruang atau 

dibawahnya, rantai amilosa membentuk kristal (Anonimous, 2003) 

Sebagian beras mengandung amilosa tinggi berkisar dari 25 sampai 30 persen 

amilosa. Kandungan amilosa yang tinggi tersebut mengakibatkan nasi menjadi pera dan 

kering. Beras dengan kandungan amilosa sedang (16-22 %) biasanya masaknya lebih 

lembut. Beras yang tidak mengandung amilosa sama sekali sering dikenal dengan beras pulen 

(Anonimous, 2003). Juliano (1993) mengelompokkan beras pulen jika kandungan amilosanya 

1-2 %, kandungan amilosa sangat rendah (2-12 persen), amilosa rendah (12-20 persen), 

sedang (20-25 persen) dan tinggi (25 sampai 33 persen). 

Beras dengan kandungan amilosa sedang tanpaknya lebih populer, kemudian diikuti 

oleh amilosa rendah dan tinggi, dan berikutnya adalah beras pulen. Kandungan amilosa 

sedang lebih disukai pada kebanyakan negara termasuk beras Basmati, varietas bulu di 

Indonesia, dan Myanmar Nga Kywe. Kandungan amilosa beras tinggi dengan gel yang 

lembut lebih disenangi di kebanyakan Asia Selatan (Banglades, India, Pakistan dan 

Srilangka) (Juliano, 1993). 

Adaptabilitas dan stabilitas adalah kemarnpuan tanaman untuk tetap hidup dan 

berkembangbiak dalam lingkungan yang bervariasi (Nor dan Cady, 1979). Stabilitas hasil 



merupakan karakter yang diwariskan melalui daya sangga populasi yang secara genetik 

heterogen. 

Fluktuasi hasil akibat perubahan faktor lingkungan berakitan erat dengan mekanisme 

stabilitas penampilan tanaman (Takdir, dkk, 1999). Genotip yang dapat mengatasi keadaan 

yang tidak menguntungkan, cenderung memiliki stabilitas yang baik. Dengan demikian, 

kukltivar yang stabil mampu mengurangi risiko kegagalan panen akibat lingkungan yang tak 

dapat diprediksi (Dahlan, 199 1 ) 

Genotip yang dapat mengatasi keadaan lingkungan yang tak menguntungkan akan 

cenderung memiliki stabilitas yang baik. Oleh karena itu, suatu kultivar yang dilepas selain 

memiliki daya hasil tinggi diharapkan juga memiliki stabilitas yang tinggi terhadap rentang 

lingkungan tertentu (Subandi, 198 1). 

Penampilan suatu gen dipengaruhi oleh lingkungan. Interaksi gxe menunjukkan 

adanya tanggapan genotip yang diuji pada lingkungan yang berbeda (Muhajir, 1988). 

Interaksi gxe terjadi karena perbedaan kemampuan genetik dalam memanfaatkan pengaruh 

lokasi yang berlainan. Sifat suatu karakter tidak dikontrol oleh satu gen. Interaksi gxe 

mengakibatkan hasil tidak konsisten pada setiap lingkungan 

Genotip dan interaksi g x e berpengaruh secara nyata terhadap parameter hasil dan 

komponen hasil kacang hijau (Mejaya dan Sharma, 1993). Lokasi penanaman mempengaruhi 

kandungan oleat dan asam linolenik pada kedele (Primono dkk, 2002). Lokasi penanaman 

kedele tidak mempengaruhi hasil susu kedele, kandungan protein dan keputihannya secara 

nyata. Sebaliknya, genotip kedele mempengaruhi h a i l  dan kadar proteinnya (Bhardway et al, 

1999). Interaksi kultivar dan lingkungan berpengaruh nyata terhadap h a i l  biji kering wijen 

(Kanro dan Sulle, 1996). 

Analisis gabungan menunjukkan bahwa lokasi, kultivar dan interaksi lokasi dan 

kultivar berpengaruh secara nyata terhadap kadar Beta glucan pada tanaman oat ( Paterson, 

199 1 ).lokasi penanaman berpengaruh secara nyata terhadap kadar minyak dan komposisi 

asam lemak jagung (Jellum and Marison, 1966). Lokasi penanaman berpengaruh nyata 

terhadap kandungan tocol pada oat, tetapi tidak pada berley (Peterson and Qureshi, 1993). 

Genotip, lingkungan dan interaksinya mempengaruhi hasil dan mutu gandum. Varian 

lingkungan lebih besar dibandingkan dari faktor genetik untuk setiap parameter mutu 

(Peterson et a1 .,1992). Hasil penelitian El-Hissewy, El-Kady and Lasztity (1992) 

menunjukkan bahwa interaksi varietas dan lokasi berbeda sangat nyata terhadap semua sifat 

mutu giling dan fisikokimia beras. 



111. METODA PENELITIAN 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan dari Maret 2012 - Desember 2012 di empat lokasi sentra 

produksi beras di Surnatera Barat Solok, Bukittinggi, Pariaman, dan Pesisir Selatan. 

Penggilingan gabah dilakukan di BPTP Sukarami, Solok dan pengarnatan mutu berm 

dilakukan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Jurusan Biologi FMIPA UNP. 

B. Alat Dan Bahan 

Benih tujuh varietas padi sawah, gunting, meter, pancang, pisau, pupuk Urea, pupuk 

KCL, pupuk SP36, kertas label, tali dan plastik. Cera-tester, husker , polisher, timbangan 

analitik, pensil, balpoin, spidol, mistar, buku catatan data. 

C. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada setiap lokasi adalah Rancangan Acak Kelompok 

dengan tiga kali ulangan dengan pola Faktorial. Perlakuan yang diberikan adalah: 

1. Faktor A (Lokasi) 

A1 = Solok 

A2 = Pariaman 

A3 = Bukittinggi 

A4 = Pesisir Selatan 

2. Faktor B (Varietas) 

B 1 = Ciredek 

B2 = Anak Daro 

B3 = Randah Putiah 

B4 = Cantik Maniah 

B5 = Mundam 

B6 = Bakwan 

B7 = Sarai Sarumpun. 



D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persemaian 

Pelumpuran tempat persemaian dilakukan 15 hari sebelurn benih disemai. Sebelum 

bibit disemai, bibit direndam dalam air. Benih yang mengapung dibuang, sedangkan 

yang tenggelam dimasukkan ke dalam kantong kain atau karung plastik dan direndam 

48 jam. Selanjutnya, benih diangkat dan diperam selama 12 jam (Suparyono dan 

Setyono, 1986). Benih yang telah berkecambah ditebar merata di permukaan media 

semai dan tekan perlahan sehingga terbenam. Sebelum benih ditabur, persemaian 

diberi pupuk urea 10 gram per meter persegi. Kondisi air persemaian dari hari pertarna 

sampai kelima dipelihara dalam keadaan macak-macak. Selanjutnya, ketinggian air 

dinaikkan sesuai dengan urnur benih. 

2. Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah dilakukan tiga kali. Setelah pengolahan pertarna, lahan digenangi 

dengan air guna mempercepat proses pelapukan sisa tanam, menghindari hilangnya 

nitrogen dan untuk melunakkan bongkahan tanah. (Ismal, 1995). Setelah satu minggu, 

dilakukan pengolahan kedua. Sehari sebelum pengolahan ke tiga dibuat petakan 

berukuran 3 x 3 m sesuai dengan jumlah petak yang dibutuhkan 

3. Tanam (transplanting) 

Benih yang telah berumur 21 hari, dipindahkan ke lapangan. Benih di persemaian 

dicabut dengan hati-hati agar perakaran tidak putus. Selanjutnya, pindahkan ke sawah 

masing-masing 3 batang per dapur dengan jarak tanam 25 x 25 cm. 

4. Pemupukan 

Pupuk yang diberikan adalah Urea, SP36, dan KC1 dengan takaran masing-masing 200 

kg, 100 dan 100 kg/Ha. Semua jenis pupuk diberikan dengan cara sebar. Pupuk urea 

diberikan tiga kali yaitu saat tanam, umur 21 hari dan umur 51 hari setelah tanam. 

Pupuk SP36 dan KC1 diberikan seluruhnya pada saat tanam. 

5. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan 7 hari setelah tanam pindah dengan cara mengganti rumpun 

tanaman yang mati. Bahan sulaman diambil dari sisa bibit cadangan yang ditanam di 

luar petakan. 

6. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan 2 kali yakni pada umur 3 dan 6 minggu setelah tanam. 

Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut sumua gulma yang tumbuh dan 

kemudian dibenamkan ke dalam lumpur. 
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7. Pengairan 

Pengaturan pemberian air sesuai dengan umur tanaman. Umur 0-3 hari setelah tanam 

keadaan air macak-macak, selanjutnya digenangi. Petakan sawah dikeringkan setelah 

tanarnan berumur 80 hari. 

8. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pencegahan serangan hama dan penyakit dilakukan dengan cara menyemprot tanaman 

dengan insektisida dan fungisida secara bergantian. Penyemprotan dilakukan setiap 15 

hari sekali. 

9. Panen 

Panen dilakukan saat 85% atau lebih gabah telah menguning. Panen dilakukan dengan 

cara memotong tanaman dengan sabit. Setelah dirontokkan, gabah ditarnpi dan 

selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar airnya 14 persen. 

10. Pengolahan gabah. 

Gabah yang telah dijemur dikupas kulitnya dengan "husker" skala laboratorium 

(TH355, Jepang). Beras pecah kulit disosoh dengan "polisher" skala laboratorium 

(TGM-400, Jepang) selama 3 menit (Sastrodipuro, Harnzah dan Marzempi, 1992) 

E. Pengamatan 

1 .  Rendemen Beras Pecah Kulit (RBPK) 

Gabah yang sudah dibersihkan ditimbang 350 g, selanjutnya dilakukan pengelupasan 

kulit. Hasil dari pengelupasan kulit ditimbang kembali (Christmasny, 2000). RBPK = 

Berat setelah pengelupasadberat awal x 100 %. 

2. Rendemen Beras Giling (RBG) 

Timbang beras yang telah dikupas kulitnya ditimbang 350 g, disosoh dengan alat 

"polisher Testing Mill" untuk menghasilkan beras giling. Selanjutnya diangin-anginkan 

guna membersihkan sekam dan dedak yang masih tertinggal dan timbang. RBG=Berat 

setelah sosohherat awal x 100%. 

3. Mutu Fisik 

Parameter mutu fisik adalah persentase beras kepala, beras patah dan butir mengapur. 

Timbang 20 gram beras giling, kemudian pisahkan berdasarkan parameter tersebut. 

Selanjutnya timbang dan tentukan persentase masing-masingnya (Desta, 1997) 



a. Persentase beras kepala 

Beras kepala adalah butir-butir beras giling yang mempuyai panjang atau 

lebih dari % panjang rata-rata butir utuh yang tidak rusak (Ruiten,1987). 

Be rat beras kepala 
Beras kepala = X 1OUYo 

berat beras giling 

(Suismono, dkk., 2003) 

b. Persentase beras patah 

Beras patah adalah butir beras sehat maupun cacat yang mempunyai 

ukuran kurang dari 6/10 bagian, tetapi lebih besar dari 2/10 bagian panjang 

rata-rata butir beras utuh. 

Berat beras patah 
Beras patah = 

Berat beras giling 
X 100% 

(Suismono, dkk, 2003) 

c. Persentase berm kapur 

Beras kapur merupakan butir beras yang berwarna putih seperti kapur 

yang bertekstur lunak (ditandai dengan patahnya butir) akibat proses 

fisiologis. Butir beras yang benvama putih seperti kapur namun bertekstur 

keras dan utuh (tidak patah) tidak dikategorikan sebagai butir kapur tetapi 

butir sehat. 

Berat beras kapur 
Beras kapur = X 100% 

Bera t beras giling 

(Suismono, dkk., 2003) 

d. Persentase beras menir 

Menir mempunyai ukuran lebih kecil atau sama dengan 2/10 bagian beras utuh. 

Berat beras menir 
Beras menir = 

B erat beras giling 
X 100% 

(Suismono, dkk., 2003) 

e. Persentase beras rusak 

Beras rusak adalah beras giling beras kepala dan beras patah yang berwarna 

sebagai akibat panas dan substansi alam, rusak oleh insekta air, jamur dan 

penyebab lain. Beras rusak ditandai dengan noda-noda atau titik yang berwarna 

coklat. 

Berat beras rusak 
Bermrusak = X 10OYo 

Berat beras giling 

(Suismono, dkk., 2003) 
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4. Data Lingkungan 

a. Data cuaca selarna percobaan 

Data cuaca yang diarnati antara lain temperatur udara harian serta temperatur 

rata-rata siang dan malarn di lokasi penelitian dilihat menggunakan 

Thermometer air raksa setelah fase reproduktif padi . Data curah hujan 

diperoleh dari stasiun BMKG terdekat. 

b. Hara makro tanah 

Analisis hara makro di lokasi percobaan dilakukan kadar Nitrogen (N). Fosfor 

(P) dan Kalsium (K). 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA. Jika hasil yang didapatkan berbeda 

nyata maka dilakukan uji anjut Duncan New Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 

kesalahan 5% (Gomez dan Gomez, 1995). 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Kondisi Lingkungan Penelitian 

Lokasi penelitian mempunyai perbedaan ketinggian yang cukup besar 

khususnya antara Pariaman dan Pesisir Selatan dengan Solok dan Bukittinggi. 

Perbedaan ini memberikan dampak terhadap suhu minimum dan maksimum. Selama 

masa pertumbuhan reproduktif, suhu rata-rata di Solok dan Bukittinggi relatif lebih 

rendah dibanding dua lokasi lainnya.. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari BMKG (Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika), curah hujan tertinggi ditemukan di Pesisir Selatan (275,4 

mrn) dan terendah di Bukittinggi (137,8 mm). Sebalimnya, jumlah hari hujan justru 

ditemukan di Bukittinggi Rata-rata jumlah hari hujan tertinggi ditemukan di 

Bukittinggi dan terendah di Pesisir Selatan dan Solok (Tabel 1) 

Tabel 1. Kondisi lingkungan iklim di lok 

Kondisi 
Solok 

l~emveratur minimum ("C) 1 21 
Temperatur maksimum ("C) 
Temperatur rata-rata pagi ("C) 
Temperatur rata-rata siang ("C) 
Tem~eratur rata-rata malam ("0 

1 curah huian rata-rata (mmhulan) 1 190.6 
l ~ a r i  huian rata-rata ~erbulan 1 12 

ssi penelitian 
Lokasi 3 

Pariaman l~ukittineeil Pesisir Selatan 1 

Tanah dari keempat lokasi penelitian juga memiliki kandungan unsur hara 

makro yang bervariasi. Nitrogen tertinggi ditemukan di daerah Bukittinggi, kemudian 

diikuti oleh Pariaman, Solok dan Pesisir Selatan. Kandungan Phospor tertinggi 

terdapat di daerah Bukittinggi, Pariarnan, Pesisir Selatan dan Solok. Kandungan 

Kalium tertinggi secara berturut-turut ditemukan di Solok, Pariaman, Bukittinggi dan 

Pesisir Selatan (Tabel 2). 



Tabel 2. Kandungan Nitrogen N, P dan K di lokasi penelitian. 
I 

2. Mutu Fisik Beras Padi Sawah Varietas Lokal Sumatera Barat 

Parameter 

N (%) 

P-PO4 (ppm) 

K-HCl (ppm) 

a. Beras Kepala 

Hasil anaisis data menunjukkan bahwa terdapat Interaksi antara lokasi dan 

Lokasi 

varietas terhadap persentase beras kepala. Persentase beras kepala berkisar antara 

61,055% pada varietas Sarai Sanunpun di lokasi tanarn Solok sampai 94,980% 

Pesisir Selatan 

0.30 

8.50 

3.37 

. 
Solok 

0.33 

8.1 0 

2.12 

pada varietas Ciredek di lokasi tanam Solok 

Pariaman 

0.57 

23.10 

9.94 

b. Beras Patah 

Bukittinggi 

0.26 

9.90 

2.82 

Tabel 3. Persentase beras kepala tujuh varietas padi pada empat lokasi tanam 

Persentase beras patah juga dipengaruhi oleh interaksi varietas dan lokasi tanam 

secara nyata. Persentase beras patah berkisar antara 2,615% pada varietas Ciredek yang 

ditanam di Solok sampai 31,370% pada varietas Sarai Sarumpun yang ditanam di Solok 

seperti terlihat pada tabel 4. 

Varietas 

Ciredek 
Anak Daro 

Randah Putiah 
Cantiak Manih 

Mundam 
Bakwan . 

Sarai Sarumpun 
4ngka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama, berbeda tidak 
vats pada taraf 5% pada uji DNMRT 

Lokasi 
Pesisir Selatan 
78,025 bcdefg 
76,475 bcd 
77,400 bcdef 
79,245 bcdewj 
75,945 b 
87,525 mno 
87,010 mn 

Solok 
94,980 @d' 
93,495 s f m w p '  
90,840 nopqrst 
78,835 bcdefghi 
92,105 pqrstuvwx 
86,705 m 
61,055 a 

Pariirnan 
92,135 pqrstuvwxy 
9 1,245 pqrstu 
91,580 pqrstuvw 
75,985 bc 
93,350 s t m w x y  
80,265 fghijk 
78,560 bcdem 

Bukittimggi 
91,275 pqrstuv 
90,690 nopqrs 
89,755 mnopqr 
81,945 ijkl 
89,095 mnopq 
89,O 15 mnop 
76,485 bcde 



Tabel 4. Persentase beras patah tujuh varietas padi di 
empat lokasi tanam. 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama, berbeda tidak 
nyata pada taraf5% pada uji DNMRT 

Varietas 

Ciredek 
Anak Daro 

Randah Putiah 
Cantiak Manih 

Mundam 
Bakwan 

Sarai S a m p u n  

c. Beras Kapur 

Persentase beras kapur tergantung dari varietas, tertinggi terdapat pada varietas 

Cantiak Manih 3,476%, dan terendah Bakwan 0,941%. Sebaliknya, persentase beras kapur 

tidak dipengaruhi oleh lokasi secara nyata seperti terlihat pada tabel 5. 

Lo kasi 

Tabel 5. Persentase beras kapur pada tujuh varietas padi pada empat lokasi tanam. 

Solok 
2,615 a 
4,280 abcd 
7,O 10 def&jkl 
2 1,165 yz 
5,570 bcdefgt.1 
10,590 rnnopqrst 
3 1,370 z" 

I I Lokasi I I 

Pariaman 
4,060 abc 
4,630 abcde 
5,080 abcdef 
19,93 y 
3,705 ab 
8,790 k h o p  
11,830 rstuv 

Varietas 

Ciredek 

Bukittinggi 
5,750 bcdef&j 
5,660 bcdef& 
5,980 bcdefghijk 
12,415 stuvw 
8,165 ghjklmn 
8,540 ijklmno 
21,43 yz l  

Anak Daro 
Randah Putiah 

Pesisir Selatan 
9,235 lmnopqr 
7,970 f@ijklm 
1 1,350 opqrstu 
15,885 x 
8,800 klmnopq 
10,3 15 rnnopqrs 
5,540 bcdefg 

Cantiak Manih 
Mundam 
Bakwan 

Rata-rata 

1,396 bc 
1,435 
1,585 

Sarai Sarumpun 
Rata-rata 

Solok 

1,015 

3,765 
1,615 
0,760 

Bukittinggi 

2,080 

Pariaman 

0,920 
0,885 
1,565 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama, 
berbeda tidak nyata pada taraf 5% pada uji DNMRT 

3,380 
1,936 

Pesisir 
Selatm 

1,570 

3,520 
1,575 
2,045 

2,285 
3,480 

4,715 
2,132 

2,925 
1,800 
0,615 

0,525 
1,825 

0,760 
1,992 

1,283 b 
2,114 e 

3,695 
1,750 
0,345 

3,476 g 
1,685 cd 
0,941 a 

2,720 
1,776 

2,894 f 



d. Beras Menir 

Persentase berm menir berkisar dari 0,l sampai 1, 64. Meskipun demikian 

beras menir tidak dipengaruhi secara nyata oleh varitas maupun lingkungan 

penanaman seperti terlihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Persentase berm menir tujuh padi sawah pada empat lokasi tanam 

I Lokasi I I 
Varietas 

Ciredek 
Anak Daro 
Randah Putiah 
Cantiak Manih 

e. Beras Rusak 

Mundam 
Bakwan 
Sarai Sarumpun 

Persentase beras rusak bervariasi sesuaio varitas dan lokasi tanam. 

Rata-rata 

0,805 

Solok 

0,115 
0,3 10 
0,085 
0,485 

Persentase beras rusak tertinggi (13,575) ditemukan pada varitas anak daro yang 

0,315 
0,225 
0,805 

ditanam di Pesisir Selatan dan terendah (0,410) pada varitas cantiak manih yang 

Pariaman 

1,005 
0,595 
0,525 
0,100 

ditanam di Pariaman. Namun demikian, pengaruh varitas dan lokasi berpengaruh 

0,165 
0,330 
0,270 

tidak nyata terhadap beras rusak seperti terlihat pada tabel 7 

Bukittinggi 

0,460 
0,865 
0,325 
0,550 

Tabel 7. Persentase beras rusak pada tujuh varietas padi pada empat lokasi tanam 

Pesisir 
Selatan 
1,640 

0,355 
0,370 
0,3 10 

Varietas 

0,285 
0,605 
0,105 

I Lokasi I Rata- I 

0,5 13 
0,385 
0,3 10 

5,025 
0,180 
0,390 

Solok I Pariaman I Bukittingni I Pesisir Selatan I rata I 

1,465 
0,276 
0,444 

I Ciredek 
I Anak Daro 

Cantiak Manih 

Bakwan 
Sarai Sarumpun 

1,720 
1,730 

8,570 
4,625 

1,460 
1,130 

1,640 
4,380 

3,345 
0,776 



B. Pembahasan 

1. Beras Kepala 

Beras kepala adalah butir-butir beras giling yang mempuyai panjang atau lebih 

dari % panjang rata-rata butir utuh yang tidak rusak (Ruiten,1987). Persentase beras 

kepala sangat erat hubungannya dengan mutu giling. Makin tinggi persentase beras 

kepala berarti makin baik mutu giling beras. 

Persentase beras kepala dipengaruhi oleh interaksi antara varietas dan 

lingkungan. Persentase beras kepala tertinggi varietas Ciredek didapat dari lokasi 

tanam di Solok dan terendah di Pesisir Selatan (Tabel 4). Berdasarkan uji lanjut yang 

telah dilakukan, persentase beras kepala Ciredek yang ditanam di Pariaman dan 

Bukittinggi sama, namun berbeda dengan Solok dan Pesisir Selatan. Persentase beras 

kepala tertinggi varietas Anak Daro didapat dari lokasi tanam Solok dan terendah 

dihasilkan di Pesisir Selatan. Berdasarkan uji lanjut, persentase beras kepala varietas 

Anak Daro yang ditanam di Solok, Bukittinggi dan Pariaman sama, namun berbeda 

dengan Pesisir Selatan. 

Persentase beras kepala varietas Randah Putiah tertinggi didapat dari lokasi 

tanam di Pariaman dan terendah di Pesisir Selatan. Berdasarkan uji lanjut yang 

dilakukan, persentase beras kepala varietas Randah Putiah di lokasi tanam Solok, 

Pariarnan dan Bukittinggi sama, namun berbeda dengan Pesisir Selatan. Persentase 

beras kepala tertinggi varietas Cantiak Manih didapat dari lokasi tanam di Bukittinggi 

dan terendah di Pariaman. Berdasarkan uji lanjut yang dilakukan, persentase beras 

kepala varietas Cantiak Manih yang ditanam di Solok sama dengan Pariaman, 

Bukittinggi dan Pesisir Selatan. Namun persentase beras kepala varietas Cantiak 

Manih yang ditanam di Pariaman berbeda dengan Bukittinggi. 

Persentase beras kepala varietas Mundam tertinggi didapat dari lokasi tanam 

di Pariaman dan terendah di Pesisir Selatan. Berdasarkan uji lanjut yang dilakukan, 

persentase beras kepala tertinggi varietas Mundam yang ditanam di Solok, Pariaman 

dan Bukittinggi sama, namun berbeda dengan Pesisir Selatan. Namun, persentase 

beras kepala varietas Mundam di lokasi tanam Pariaman berbeda dengan Bukittinggi 

dan Pesisir Selatan. 

Persentase beras kepala varietas Bakwan tertinggi didapat dari lokasi tanam di 

Solok dan terendah di Pariaman. Berdasarkan uji lanjut yang dilakukan, persentase 

beras kepala varietas Bakwan di lokasi tanam Solok, Bukittinggi dan Pesisir Selatan 
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sama, namun berbeda dengan Pariaman. Persentase beras kepala tertinggi varietas 

Sarai Sarumpun didapat dari lokasi tanam di Pesisir Selatan dan terendah dari Solok. 

Berdasarkan uji lanjut yang dilakukan, persentase beras kepala Pariaman dan 

Bukittinggi sama, namun berbeda dengan Solok dan Pesisir Selatan. 

Hal- ha1 diatas dipengaruhi oleh interaksi varietas dan lingkungan seperti 

kandungan unsur hara yang berbeda pada tiap-tiap lokasi penanaman. Hasil analisis 

tanah yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kandungan nitrogen terendah terdapat di 

daerah Bukittinggi. Nitrogen yang rendah berpengaruh terhadap kandungan amilosa 

beras. Nitrogen pada dasarnya adalah salah satu unsur pembentuk protein. Jika kadar 

nitrogen rendah maka kandungan amilosa akan semakin meningkat. Beras padi 

sawah yang mempunyai kandungan amilosa yang tinggi cenderung memiliki tekstur 

yang keras. Tekstur keras inilah yang dapat meningkatkan persentase beras kepala 

serta mengurangi persentase beras patah dan beras menir. 

Agrasasmita dkk., (2008) menyatakan perbedaan kadar amilosa beras 

dipengaruhi oleh varietas, suhu udara, lokasi penanaman. Hasil penelitian Juliano 

(1979) menunjukan bahwa beras dengan varietas yang sama namun ditanam pada 

daerah yang memiliki perbedaan kandungan nitrogen dalam tanah dan suhu udara 

lokasi penanaman yang berbeda, akan menghasilkan beras dengan kandungan amilosa 

yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan amilosa berbanding 

terbalik dengan kandungan nitrogen dalam tanah. 

2. Beras Patah 

Beras patah adalah butir beras sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran 

kurang dari 6/10 bagian, tetapi lebih besar dari 2/10 bagian panjang rata-rata butir 

beras utuh. Persentase beras patah tidak berbeda nyata pada lokasi. Namun, 

persentase beras patah berbeda nyata pada varietas. 

Persentase beras patah tertinggi terdapat pada varietas Sarai Sarumpun, 

kemudian Cantiak Manih, Bakwan, Randah Putiah, Mundam, Anak Daro dan 

terendah adalah varietas Ciredek (Tabel 5). Setelah dilakukan uji lanjut, persentase 

beras patah antara Ciredek, Anak Daro,Mundam, Randah Putiah, Cantiak manih dan 

Sarai Sarumpun sama namun berbeda pada varietas Bakwan. Ketujuh varietas 

memiliki kandungan amilosa yang berbeda. Kandungan amilosa mempengaruhi 

persentase beras patah. Pada varietas yang mempunyai kandungan amilosa rendah 

persentase beras patah meningkat. Hal ini berbanding terbalik varietas yang 
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mempunyai kandungan amilosa tinggi. Diduga varietas Sarai Sarumpun memiliki 

kandungan amilosa yang rendah. 

Hasil penelitian Rahman (1988) menunjukkan persentase beras patah dengan 

menganalisa mutu beras 36 varietas Igalur harapan padi sawah didapatkan hasil 

bahwa persentase beras patah tertinggi adalah varietas IR 64 yaitu 24,92%, dimana 

kandungan amilosa dari varietas ini paling rendah daripada 35 varietas lainnya yaitu 

22,00%. 

3. Beras Kapur 

Beras kapur merupakan butir beras yang benvarna putih seperti kapur yang 

bertekstur lunak (ditandai dengan patahnya butir) akibat proses fisiologis. Butir beras 

yang berwarna putih seperti kapur namun bertekstur keras dan utuh (tidak patah) tidak 

dikategorikan sebagai butir kapur tetapi butir sehat. Setelah dilakukan analisis sidik 

ragam berdasarkan lokasi didapatkan hasil persentase beras kapur tidak berbeda nyata 

antara keempat lokasi. Namun, berdasarkan varietas didapatkan hasil, persentase 

beras kapur berbeda nyata. Persentase beras kapur tertinggi terdapat pada varietas 

Cantiak Manih, Sarai Sarumpun, Randah Putiah, Mundarn, Ciredek, Anak Daro, dan 

beras kapur terendah dari varietas Bakwan (Tabel 6). Setelah dilakukan uji lanjut, 

persentase beras kapur Anak Daro, Mundam, Ciredek sama namun berbeda pada 

varietas Bakwan, Randah Putiah, Sarai Sarumpun, dan Cantiak Manih. 

Menurut Tashiro dan Ebata (1975), pembentukan butir kapur sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti infeksi penyakit dan kekeringan 

selarna proses pematangan. Hal ini akan mengganggu pengisian gabah selama 

pematangan. Webb (1 980) menyatakan pembentukan butir mengapur ini disebabkan 

oleh sifat genetis, kondisi pra panen, dan umur pemanenan. 

Hasil penelitian Nathalia (2007) pada beras Pandan Wangi, persentase beras 

kapur yang didapatkan dari 50 gram sampel beras adalah 0,76%. Faktor utama dalam 

pembentukan butir kapur adalah musim kering yang berkepanjangan. Akibatnya, 

proses pengisian komponen-komponen pati, seperti amilosa pada gabah terganggu 

sehingga ada sebagian endosperm yang benvarna putih dan sebagian benvarna 

bening. Hasil analisis menunjukkan kadar amilosa yang terbentuk pada beras kapur 

tidak seimbang dengan kadar pada beras yang tidak mengapur. Dimana pada beras 

kapur amilosa lebih rendah. 

Penelitian Aryunis (2010) terhadap delapan varietas padi ladang asal 

Kabupaten Tanjung Jawa Barat memperlihatkan butir kapur tertinggi terdapat pada 
19 



varietas Kumpai yaitu 2,19%. Kandungan amilosa varietas ini juga rendah 

dibandingkan tujuh varietas lainnya. Menurut Nugraha et. al., (1 982), persentase butir 

mengapur dipengaruhi varietas, jarak tanam, jumlah bibit per lubang dan dosisi pupuk 

yang diberikan. 

4. Beras Menir 

Beras menir mempunyai ukuran lebih kecil atau sama dengan 2/10 bagian 

beras utuh. Berdasarkan analisis sidik ragam didapatkan hasil tidak berbeda nyata 

pada lokasi dan varietas. Pada lokasi tanam persentase beras menir di daerah Solok 

0,334%, Pariarnan 0,427%, Bukittinggi 0,462%, Pesisir Selatan 1,176%. Pada varietas 

persentase beras menir Ciredek 0,805%, Anak Daro 0,513%, Randah Putiah 0,385%, 

Cantiak Manih 0,3 lo%, Mundam 1,465% , Bakwan 0,276%, Sarai Sarumpun 0,444% 

(Tabel 7). Dari persentase di atas terlihat angka-angka antara tiap-tiap varietas tidak 

terlalu berbeda signifikan. 

Pembentukan butir menir berhubungan dengan kandungan amilosa pada tiap- 

tiap varietas.Beras padi sawah dengan amilosa yang tinggi lebih keras daripada beras 

dengan amilosa rendah. Pada saat penggilingan jika amilosa tinggi maka persentase 

beras utuh semakin meningkat, sebaliknya jika persentase amilosa rendah akan 

menyebabkan persentase beras patah dan menir meningkat. Kadar amilosa ketujuh 

varietas beras ini tergolong tinggi, sehingga persentase beras menir rendah. 

Tinggi atau rendahnya butir menir ada kaitannya dengan karakteristik bentuk 

gabah dan varietas. Disamping itu, perlakuan pasca panen juga menentukan kadar 

butir menir beras giling, khususnya pengeringanl penjemurann gabah. Apabila kadar 

air gabah masih tinggi > 15% setelah penjemuran, maka beras giling yang dihasilkan 

mengandung butir menir yang banyak. Apabila kadar air gabah hasil penjemuran 

sangat rendah < 10% maka butir pecah yang relatif tinggi (Damardjati dan Punvani 

dalam Soenardjo, 1991). 

5. Beras Rusak 

Beras rusak adalah beras giling beras kepala dan beras patah yang benvarna 

sebagai akibat panas dan substansi alam, rusak oleh insekta air, jamur dan penyebab 

lain. Beras rusak ditandai dengan noda-noda atau titik yang benvarna coklat. 

Persentase beras patah pada varietas tidak berbeda nyata. Namun berbeda nyata pada 

lokasi. Persentase beras rusak tertinggi terdapat pada daerah Pesisir Selatan -;. 

kemudian Pariaman, Solok dan terendah pada daerah Bukittinggi. Setelah dilakuksn ,, 



uji lanjut, persentase beras rusak pada daerah Bukittinggi dan Solok sama, namun 

berbeda pada daerah Pariaman dan Pesisir Selatan. 

Mutu fisik varietas yang ditanam pada empat lokasi penanaman bervariasi. 

Mutu SNI (2008) mutu fisik beras digolongkan atas mutu I, mutu 11, mutu 111, mutu 

IV, mutu V. Varietas Ciredek yang ditanam di daerah Solok, Bukittinggi dan 

Pariaman memiliki mutu yang baik yang tergolong ke dalam mutu I1 menurut SNI 

(2008). Namun Ciredek yang ditanam di Pesisir Selatan menurut SNI tergolong pada 

mutu 11. Varietas Anak Daro yang ditanam di lokasi penanaman Solok tergolong pada 

mutu 11. Namun, varietas Anak Daro yang ditanam di Pariaman dan Bukittinggi 

tergolong ke dalam mutu 111, sedangkan Anak Daro yag ditanam di Pesisir Selatan 

tergolong ke dalam mutu V. Varietas Randah Putiah yang ditanam di Solok dan 

Pariaman tergolong ke dalam mutu 111. Randah Putiah yang ditanam di Bukittinggi 

tergolong ke dalam mutu IV. Varietas Cantiak Manih yang ditanam di Solok, 

Pariarnan dan Pesisir Selatan mutu fisik berasnya tergolong ke dalam mutu V. 

Namun, Cantiak Manih yang ditanam di Bukittinggi mutu fisiknya tergolong ke 

dalam mutu IV. Varietas Mundam yang ditanam di Solok, Pariaman dan Bukittinggi 

tergolong ke dalam mutu II1,sedangkan yang ditanam di Pesisir Selatan tergolong 

pada mutu V. Varietas Bakwan yang ditanam di Solok dan Bukittinggi tergolong pada 

mutu 111. Varietas Bakwan yang ditanam di Pariaman dan Pesisir Selatan tergolong 

pada mutu V. Varietas Sarai Sarumpun yang ditanam di Solok, Pariaman dan Pesisir 

Selatan tergolong pada mutu V dan yang ditanam di Bukittinggi tergolong pada mutu 

v. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat interaksi genetik dan lingkungan terrhadap mutu beras patah dan beras kepala. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada varitas yang membawa sifat tersebut 

stabil, sehingga perbedaan varitas dan lingkungan memberikan hasil yang bervariasi. 

Sebaliknya, untuk karakter mutu yang lain meliputi beras mengapur, beras rusak dan 

beras beras menir. Tidak ada interaksi antara genetik dan lingkungan sehingga varietas 

tersebut lebih stabil, sehingga lokasi penanam tergantung pada jenis varitas. 

B. Saran 

Penelitian ini baru melaporkan mutu fisik pada varitas padi sawah. Mengingat bahwa 

beras yang dikonsumsi oleh masyarakat juga perlu mempertimbangkan mutu gizi, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang paramter mutu gizi tersebut 
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