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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Permasalahan Benih Kedelai 

Kebutuhan kedelai nasional terutama kedelai kuning terus meningkat hingga 

18% setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan semakin luasnya 

pemanfaatan kedelai sebagai bahan makanan dan bahan pakan. Di sisi lain, 

kemampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional    

hanya 20–30%. Akibatnya, pemenuhan sisa kebutuhan kedelai nasional bergantung 

pada impor kedelai (Purna, dkk., 2009). 

Salah satu penyebab belum tercukupinya kebutuhan kedelai terutama kedelai 

kuning dalam negeri adalah kurang tersedianya benih bermutu fisiologis yang baik di 

pasaran. Penggunaan benih bermutu fisiologis yang baik dapat meningkatkan 

produktivitas tanaman dan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit  

(Sumarno dan Hartono, 1983). Sementara itu, Irwan (2006) menjelaskan penggunaan 

benih yang memiliki mutu fisiologis kurang baik dapat mengurangi jumlah populasi 

per satuan luas karena budidaya kedelai melibatkan penanaman benih secara  

langsung di lahan. Dengan demikian, benih yang tidak berkecambah atau mati hanya 

dapat disulam. Penyulaman ini akan membuat pertumbuhan tanaman kedelai menjadi 

tidak serempak. 

Benih kedelai yang dipanen akan mengalami proses penyimpanan hingga 

musim tanam berikutnya. Dengan demikian, benih kedelai yang tidak memiliki masa 

dormansi ini mudah mengalami deteriorasi selama penyimpanan. Deteriorasi 

merupakan proses penurunan mutu terutama mutu fisiologis benih yang berangsur-

angsur dan kumulatif (Tatipata, dkk., 2004). Deteriorasi benih terbagi menjadi dua 

yaitu deteriorasi yang bersifat reversible dan deteriorasi yang bersifat irreversible. 

Deteriorasi yang bersifat reversible berupa perubahan subseluler pada benih sehingga 

saat dikecambahkan dapat terjadi penurunan respirasi, penurunan produksi ATP, 

tidak terjadi sintesis protein, dan tidak terjadi pembelahan sel. Sementara itu, 

deteriorasi yang bersifat irreversible adalah deteriorasi akibat denaturasi yang tidak 
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dapat dihambat sehingga terjadi kerusakan pada struktur tertentu dari benih 

(Pudjihartati, 1991).  

Deteriorasi pada benih kedelai terutama disebabkan oleh kandungan protein 

kedelai yang relatif tinggi. Menurut Harington lihat Kameo (2012), protein mampu 

menyerap air dalam jumlah banyak sehingga membuat kadar air benih meningkat. 

Kadar air inilah yang mempercepat deteriorasi benih selama penyimpanan karena 

meningkatkan aktivitas respirasi tanpa adanya perbaikan seluler. 

Sebagai contoh, benih kedelai varietas Grobogan yang banyak digunakan 

petani memiliki laju deteriorasi yang cepat. Menurut Deptan (2012), Dinpertan 

(2014), dan Marliani (2009) kedelai ini memiliki keunggulan umur panen yang 

singkat (±76 hari), rata-rata hasil  2,77 ton/ha, dan potensi hasil 3,40 ton/ha sementara 

produksi rata-rata kedelai nasional adalah 1,5 ton/ha dan rata-rata produksi kedelai di 

Amerika adalah 3 ton/ha. Balitkabi (2012) menyatakan benih kedelai varietas ini 

memiliki kandungan protein sebesar 43,90 % berat kering (lebih tinggi dari 

kandungan protein kedelai impor yang sebesar 34% berat kering). Kandungan protein 

benih yang tinggi ini menyebabkan masa simpan benih ini hanya sekitar 90 hari agar 

tetap memiliki mutu fisiologis benih yang baik. 

Benih kedelai terutama benih kedelai yang bermutu fisiologis rendah rentan 

terhadap serangan penyakit seperti penyakit rebah kecambah. Salah satu penyebab 

penyakit ini adalah Fusarium sp. Patogen ini dapat terbawa benih, mudah tersebar, 

dan dapat dorman  dalam tanah hingga 30 tahun (Begum, dkk., 2007 dan Djaennudin, 

2011). Menurut penelitian Begum, dkk. (2007), fusarium jenis tertentu dapat 

mengurangi daya berkecambah hingga 40% ketika dibandingkan dengan kontrol. 

Rata-rata kerugian akibat serangan Fusarium sp. pada masa perkecambahan kedelai 

adalah 933 ribu ton/tahun selama tahun 1994-2010 (Wrather lihat Diaz Arias, 2012). 

Umumnya, patogen ini menginfeksi akar lalu berkembang dan menyumbat pembuluh 

xilem sehingga pengangkutan air dan hara tanah terganggu (Semangun, 2000). Benih 

yang terserang Fusarium sp. dapat gagal berkecambah sementara kecambah kedelai 

yang terserang patogen ini memiliki akar yang rusak atau pangkal batang berwarna 

kehitaman yang dapat meluas dan menyebabkan kecambah tersebut mati (Diaz Arias, 

2012).  
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Pengendalian penyakit Fusarium sp. biasanya dilakukan dengan fungisida, 

rotasi tanaman, dan penggunaan varietas tahan. Akan tetapi, penggunaan fungisida 

dapat menekan kemampuan Rhizobium sp. pada kedelai untuk membentuk bintil akar 

dan mengikat nitrogen (Hungaria, dkk. lihat Begum, dkk., 2007). Sementara itu, 

rotasi tanaman dinilai kurang efektif karena kemampuan spora patogen dapat dorman 

dalam waktu yang lama (Djaennudin, 2011). Di sisi lain, kedelai varietas tahan 

Fusarium sp. belum dikenal (Reynolds lihat Begum, dkk., 2007). 

2.1.2 Mutu Fisiologis Benih 

Mutu fisiologis benih terdiri dari viabilitas dan vigor benih. Viabilitas benih 

adalah kemampuan hidup benih yang dicerminkan dari kemampuan 

perkecambahannya pada kondisi optimum (Sadjad,1993). Sementara itu, suatu benih 

dikatakan vigor bila benih tersebut memiliki cadangan makanan banyak, kemampuan 

metabolisme tinggi, dan laju pertumbuhan tanaman tinggi sehingga mampu 

menghasilkan kecambah di atas normal pada kondisi optimum, mampu menghasilkan 

kecambah normal pada kondisi tidak optimum, kemampuan berkecambah cepat dan 

seragam, laju pertumbuhan tinggi, serta tahan penyakit (Heydecker lihat Kuswanto, 

1996 dan Sadjad, dkk., 1999).  

Kuswanto (1996) menjelaskan viabilitas dan vigor maksimum benih tercapai 

pada saat benih masak secara fisiologis. Setelah periode masak fisiologis, viabilitas 

dan vigor benih akan terus menurun. Benih yang viabilitasnya tinggi belum tentu 

memiliki vigor yang tinggi tetapi benih yang memiliki vigor yang tinggi pasti 

memiliki viabilitas yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan laju penurunan vigor yang 

lebih cepat daripada viabilitas benih. Dengan demikian, benih tetap dapat 

berkecambah meski vigornya telah turun. Akan tetapi, perkecambahan yang terjadi 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan menghasilkan kecambah abnormal 

yang lebih banyak (Zahrok, 2007).  

Ali (2011) menunjukkan viabilitas benih dapat dilihat dengan parameter daya 

berkecambah (DB) di lingkungan optimal. Parameter ini adalah parameter yang 

paling penting dari mutu fisiologis benih. Suatu benih dikatakan baik bila memiliki 

daya kecambah di atas 85%.  
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Vigor benih dapat diuji di lingkungan optimum dengan parameter kecepatan 

tumbuh (KCT), keserempakan tumbuh (KST), dan parameter pertumbuhan tanaman 

(Ali, 2011 dan Entesari, dkk., 2013). Kriteria KCT yang menunjukkan benih tersebut 

memiliki vigor yang kuat adalah lebih besar dari 30% per etmal sementara kriteria 

KCT yang menunjukkan benih tersebut memiliki vigor yang kurang kuat adalah 25-

30% per etmal. KST yang lebih besar dari 70% mengindikasikan benih tersebut 

memiliki vigor yang tinggi sementara KST yang kurang dari 40% mengindikasikan 

benih tersebut kurang vigor (Sadjad, 1993). Sementara itu, parameter pertumbuhan 

tanaman yang dapat digunakan untuk mengetahui vigor benih antara lain panjang 

akar kecambah normal, tinggi kecambah normal, hipokotil kecambah normal, epikotil 

kecambah normal, bobot kering kecambah normal, serta bobot kering per kecambah 

normal. Benih yang vigor akan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi sehingga 

terjadi pertambahan ukuran dan berat kering yang pesat (Ali, 2011 dan Kade 

Sutariati, 2009).  

Di samping itu, salah satu indikator benih vigor ketahanan terhadap 

lingkungan biotik dan abiotik (Sadjad, 1993). Salah satu ketahanan benih terhadap 

lingkungan biotik adalah ketahanan terhadap penyakit. Pengujian vigor tahan 

penyakit dapat dilakukan pada media perkecambahan sub-optimum karena 

mengandung potensi penyerangan patogen. Pengujian ini dilakukan dengan 

parameter persentase kecambah normal yang dapat tumbuh.  

2.1.3 Bio-matrixpriming 

Priming merupakan suatu perlakuan pendahuluan berupa hidrasi dengan 

jumlah tertentu secara perlahan pada benih yang menyeimbangkan potensial air benih 

dengan lingkungannya Hidrasi ini berguna untuk merangsang kegiatan 

metabolismenya seperti sintesis protein dan sintesis mitokondria (Entesari, dkk., 

2013). Rangsangan pada proses metabolisme benih menyebabkan adanya perbaikan 

kerusakan benih dan peningkatan jumlah metabolit yang dihasilkan. Oleh karena itu, 

proses persiapan perkecambahan benih menjadi terpacu tetapi selama proses ini kadar 

air benih dijaga agar tidak melebihi 45% sehingga struktur penting dari embrio 

(radikula) belum muncul. Hal ini diperkuat oleh Aseefa dan Hunji (2008) yang 

mengatakan bahwa kadar air untuk priming benih kedelai adalah 41,8 hingga 45%.  

Sementara itu, kadar air benih kedelai yang mencapai ± 50% akan menyebabkan 
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radikula muncul (Casteel, 2010). Akibat priming, keseragaman dan laju 

perkecambahan benih meningkat saat benih dikecambahkan. Priming pada benih 

kedelai menunjukkan adanya berbagai peningkatan seperti peningkatan daya 

berkecambah, keserempakan tumbuh, dan aktivitas enzim peroksidase (Widajati, 

1999). 

Salah satu perlakuan priming yang terbukti dapat meningkatkan mutu 

fisiologis benih adalah matrixpriming  (Fadhilah, 2003). Matrixpriming merupakan 

proses perbaikan fisiologis dan biokimia benih dengan menggunakan media yang 

lembab. Media yang digunakan harus berpotensial matrik tinggi, tidak mudah larut 

dalam air, tidak beracun, luas permukaan tinggi, berat jenis rendah, dapat berfungsi 

sebagai mobilisator enzim dan katalisator, dapat merekat pada permukaan benih, serta 

dapat menyerap air dengan baik (Ilyas, 1995).  

Media matrixpriming yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

fisiologis benih kedelai adalah arang sekam. Sucahyono, dkk. (2013) membuktikan 

perlakuan matrixpriming bermedia arang sekam dengan perbandingan benih : arang 

sekam: air adalah 9 : 6 : 7 (b/b/v) berpengaruh positif terhadap viabilitas dan vigor 

benih kedelai hitam saat benih ditanam yaitu dengan meningkatkan persentase daya 

berkecambah benih dan kecepatan tumbuh. Arang sekam adalah hasil pembakaran 

tidak sempurna dari sekam padi sehingga tidak menjadi abu. Bahan ini bersifat 

porous, ringan, dan dapat menahan air (Maspary, 2011). Secara kimia, arang sekam 

kaya akan karbon dan memiliki kandungan unsur hara penting seperti fosfor dan 

kalium (Kuntara, 2014). 

Perlakuan matrixpriming yang diintegrasikan dengan mikroorganisme tertentu 

ternyata dapat memberi pengaruh yang lebih baik dari perlakuan matrixpriming. 

Sucahyono, dkk. (2013) membuktikan perlakuan matrixpriming bermedia arang 

sekam yang ditambahkan pupuk hayati (mengandung bakteri pengikat nitrogen, 

bakteri pelarut fosfat, bakteri penghasil fungisida dan bakteri endofitik penghasil zat 

pengatur tumbuh) dengan perbandingan benih : arang sekam: pupuk hayati adalah 9 : 

6 : 7 (b/b/v) juga mampu meningkatkan tinggi tanaman di samping meningkatkan 

persentase daya berkecambah dan kecepatan tumbuh benih. Perlakuan matrixpriming 

yang diintegrasikan dengan mikroorganisme tertentu ini kemudian dikenal sebagai 

bio-matrixpriming.  
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2.1.4 Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum merupakan fungi yang hidup aktif di ekosistem tanah 

dan akar terutama pada pH 6,5 atau lebih rendah (Chet, 1987). Fungi ini diketahui 

dapat menjadi stimulator pertumbuhan tanaman, stimulator ketahanan tanaman, dan 

pemberi perlindungan tambahan pada tanaman (Cleland, 1972; Freeman, 2002, dan 

Gultom 2008). Penelitian  Entesari, dkk. (2013) telah membuktikan perlakuan benih 

dengan T. harzianum memberi pengaruh positif terhadap panjang akar dan tinggi 

kecambah kedelai.  

T. harzianum dapat berperan sebagai stimulator pertumbuhan tanaman. 

Cleland (1972) mengungkapkan T. harzianum mampu memproduksi indol-3-acetic 

acid (IAA). Dengan demikian, tanaman dapat menyerap unsur hara lebih banyak 

sehingga pertumbuhan dan ketahanannya termasuk ketahanan terhadap penyakit 

menjadi lebih baik.  

T. harzianum dapat menjadi stimulator ketahanan tanaman terhadap patogen 

termasuk Fusarium sp. Freeman (2002) menjelaskan mekanisme pertahanan tanaman 

distimulasi dengan adanya interaksi antara T. harzianum dengan permukaan akar 

tanaman sehingga kondisi fisiologis yang mengatur sistem ketahanan tanaman 

menjadi aktif. Sistem ketahanan tanaman yang aktif ini ditandai dengan peningkatan 

sekresi enzim pertahanan  tanaman seperti protease, kitinase, peroksidase serta 

terjadinya lignifikasi pada dinding sel sehingga mampu menghambat perkembangan 

dan penyebaran patogen. 

Di samping itu, Begum, dkk. (2007) membuktikan bahwa T. harzianum 

memiliki kemampuan menekan 75,4% pertumbuhan Fusarium oxysporum f. sp. 

glycines secara in vitro dan membuat patogen tersebut tidak mampu tumbuh kembali 

(recovery). Disebutkan juga bahwa T. harzianum dapat tumbuh menutupi koloni 

patogen dan menyebabkan lisis dalam waktu 7 hari. Hal ini berkaitan dengan 

kemampuan T. harzianum sebagai biokontrol. Gultom (2008) menyatakan T. 

harzianum memiliki tiga mekanisme pengendalian terhadap patogen yaitu kompetisi, 

mikoparasit, dan antibiosis. T. harzianum yang tumbuh dan membentuk koloni di 

tanah atau di bagian tanaman akan berkompetisi dengan patogen baik dalam hal 

ruang maupun nutrisi. Kompetisi T. harzianum dengan patogen (terutama patogen 

berupa fungi) semakin kuat karena kemampuan mikoparasit yang dimiliki T. 
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harzianum. Hifa T. harzianum akan membelok ke arah fungi penyebab penyakit 

tanaman. Fenomena ini terjadi  sebagai respon terhadap hifa atau senyawa kimia dari 

fungi patogen. Saat hifa T. harzianum mencapai fungi patogen, hifa ini membentuk 

struktur seperti kait sehingga membelit fungi patogen. Kemudian, hifa T. harzianum 

dapat mempenetrasi hifa fungi patogen untuk mengambil zat makanan dari dalamnya 

sehingga fungi patogen menjadi mati. Penetrasi ini dilakukan dengan mendegradasi 

sebagian hifa fungi patogen menggunakan enzim selulase dan kitinase (Chet, 1987). 

Di sisi lain, mekanisme antibiosis T. harzianum berlangsung karena produksi alkohol 

yang menjadi racun terhadap patogen (Sukatmo, dkk.,1994).  

Akan tetapi, keberhasilan T. harzianum sebagai biokontrol sangat dipengaruhi 

oleh waktu aplikasi. Waktu aplikasi yang lebih awal akan memungkinkan                        

T. harzianum memperbanyak diri dan beradaptasi sehingga kemampuan 

biokontrolnya lebih tinggi (Rachmawati, dkk., 1995).  

2.1.5 Effective Microorganism 4 

Effective Microorganism 4 (EM4) adalah larutan dengan pH 3,5 – 4,0 yang 

berisi 80 spesies mikroorganisme alami. EM4 mengandung beberapa mikroorganisme 

utama yaitu bakteri fotosintetik (Rhodopseudomonas spp.), bakteri asam laktat 

(Lactobacillus spp.), Actinomycetes, dan fungi (Nita, 2014).  

Bakteri fotosintetik menggunakan cahaya matahari dan panas untuk 

memetabolisme sekresi akar tanaman, bahan organik, dan gas berbahaya menjadi zat 

bermanfaat seperti asam amino dan gula. Zat bermanfaat ini dapat diserap langsung 

oleh tanaman dan dapat menjadi substrat pertumbuhan bagi mikroorganisme lainnya 

(Wididana, 2014).  

Bakteri asam laktat merupakan bakteri anaerob yang dapat memfermentasi 

selulosa dan gula secara enzimatis menjadi asam laktat. Selulosa terdapat dalam 

bahan organik sehingga aktivitas  bakteri ini mempercepat perombakan bahan 

organik. Sementara itu, gula dihasilkan dari bakteri fotosintetik dan ragi yang juga 

terdapat dalam EM4. Asam laktat yang dihasilkan ini dapat mengakibatkan gangguan 

pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan (Pasaribu, 1995).  

Actinomycetes memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman 

dengan menekan jumlah patogen dan meningkatkan ketersediaan hara tanaman. 

Actinomycetes dapat menekan patogen karena menghasilkan senyawa toksik yang 
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dapat membunuh patogen. Sementara itu, Actinomycetes dapat meningkatkan 

ketersediaan hara karena memiliki kemampuan melarutkan ion-ion fosfat (Wididana, 

2014). 

Fungi yang terkandung dalam EM4 terdiri dari ragi (yeast) dan jamur 

fermentasi. Ragi merupakan fungi uniseluler yang bereproduksi dengan pembentukan 

tunas atau dengan membelah diri sementara jamur fermentasi adalah fungi yang 

multiseluler, tersusun dari hifa, dan bereproduksi melalui spora (Deacon, 2000). Ragi 

seperti Saccharomyces spp. memanfaatkan asam amino dan gula dari bakteri 

fotosintetis, dekomposisi bahan organik, dan sekresi akar untuk membentuk zat 

antibakteri dan hormon. Shin, dkk. lihat Esser, dkk. (1994) menambahkan 

Saccharomyces spp. seperti Saccharomyces uvarum mampu memproduksi hormon 

auksin. Hasil sekresi ragi meningkatkan jumlah sel aktif, perkembangan akar, dan 

pertumbuhan bakteri asam laktat serta Actinomycetes. Jamur fermentasi seperti 

Aspergillus sp. dan Penicillium sp. menguraikan bahan organik termasuk bahan yang 

mengundang serangan hama. Penguraian ini berlangsung dengan cepat dan 

menghasilkan zat-zat anti mikroorganisme. Dengan demikian, aktivitas jamur ini 

menekan pertumbuhan patogen (Pasaribu, 1995).  

Kultur mikroorganisme dalam EM4 berada dalam kondisi dorman. Saat aktif, 

EM4 bekerja secara sinergis untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan 

pertumbuhan serta produksi tanaman dengan mempercepat dekomposisi bahan 

organik, mengikat nitrogen dari udara, dan meningkatkan ketersediaan P2O5 bagi 

tanaman (Wididana, 2014). Aplikasi EM4 pada benih diketahui dapat dilakukan 

dengan merendam benih tersebut dalam larutan EM4 0,3% selama 60 menit 

(Anonim, 2015). Pengaruh aplikasi EM4 pada benih perlu diteliti lebih lanjut dan 

diharapkan dapat terjadi stimulasi pada benih kedelai yang diberi perlakuan bio-

matrixpriming menggunakan EM4. Hal ini berdasarkan dugaan bahwa unsur hara 

yang disediakan oleh EM4 dapat diserap oleh benih saat bio-matrixpriming sehingga 

dapat menjadikan benih tersebut memiliki mutu fisiologis yang lebih baik. 

Wididana (2014) menjelaskan, EM4 dapat menekan jumlah patogen tanaman. 

Hal ini karena mikroorganisme di dalam EM4 memiliki kemampuan menghasilkan 

senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan patogen dan membunuh patogen.  

file:///D:/livia/dr%20pc/SEMESTER%207/1%20tomatomato%20bahan/0%20em4/Teknologi%20EM-4,%20Dimensi%20Baru%20Dalam%20Pertanian%20Modern.htm
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2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, tujuan, model hipotetik dan tinjauan pustaka 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Seluruh perlakuan bio-matrixpriming yang diuji mampu meningkatkan 

persentase daya berkecambah (DB), kecepatan tumbuh (KCT), keserempakan 

tumbuh (KST), panjang akar kecambah normal, tinggi kecambah normal, bobot 

kering kecambah normal (BK), bobot kering per kecambah normal (BK/K), dan 

vigor terhadap penyakit rebah kecambah (Fusarium sp.) (VKT). 

2. Perlakuan bio-matrixpriming yang paling baik meningkatkan mutu fisiologis 

benih kedelai adalah perlakuan bio-matrixpriming menggunakan penambahan 

EM4+Trichoderma harzianum. 

2.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Daya berkecambah (DB) adalah persentase kecambah normal dari benih yang 

ditanam dalam kondisi optimal dan periode perkecambahan tertentu. 

 

   ( )   
                        

                               
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Jumlah KNH1  : jumlah kecambah normal pengamatan pertama pada 5 hari   

..setelah tanam (HST)  

Jumlah KNAPP   : jumlah kecambah normal akhir periode pengamatan (8 HST) 

 

(Pudjihartati, 2011) 
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Keterangan:  

t  : waktu pengamatan (1x24 jam, 2 x 24, 3x24 jam jam hingga y x 24 

jam) 

N  : persentase kecambah normal setiap waktu pengamatan 

tn  : waktu akhir periode pengamatan dimana waktu akhir periode 

pengamatan  ..kedelai adalah 8x24 jam 

% KN : persentase kecambah normal setiap waktu pengamatan  

 

(Pudjihartati, 2011). 

 

 Keterangan: 

Jumlah KNH1-kuat  : jumlah kecambah normal yang pertumbuhannya kuat 

(pesat) hingga hari pengamatan pertama ( hari ke-5) 

 

(Pudjihartati, 2011) 

 

 

 

2.  Kecepatan tumbuh (KCT) adalah kecepatan benih untuk berkecambah normal 

pada kondisi optimal yang diukur dengan persentase pertambahan kecambah 

normal per hari selama waktu pengujian. Waktu pengujian kedelai adalah 8 hari. 
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3. Keserempakan tumbuh (KST) adalah banyaknya kecambah normal vigor dalam 

kondisi perkecambahan optimal pada masa pengamatan tertentu. Pengamatan 

keserempakan tumbuh pada benih kedelai dilakukan pada hari ke-5. 

 

    ( )   
                

                               
      

 

 

 

 

 

 

 

4. Parameter pertumbuhan tanaman terdiri dari tinggi kecambah normal, hipokotil 

kecambah normal, epikotil kecambah normal, panjang akar kecambah normal, 

bobot kering kecambah normal (BK), dan bobot kering per kecambah normal 

(BK/K). Parameter ini diukur pada akhir pengamatan. Tinggi kecambah normal 

diukur dari pangkal batang hingga titik tumbuh apikal dengan satuan cm. 

Hipokotil kecambah normal diukur dari leher akar hingga kotiledon dengan 

satuan cm. Epikotil kecambah normal dihitung dari kotiledon hingga titik 
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tumbuh apikal dengan satuan cm. Panjang akar kecambah normal dihitung dari 

pangkal batang hingga ujung akar terpanjang dengan satuan cm. Bobot kering 

(gram) kecambah normal diukur setelah dioven pada suhu 105
o
C hingga 

mencapai bobot yang konstan. Bobot kering per kecambah normal dihitung 

dengan membagi bobot kering kecambah normal dengan jumlah kecambah 

normal pada setiap perlakuan. 

5. Vigor terhadap penyakit (VKT) adalah indikator ketahanan benih terhadap 

patogen penyakit (Sadjad, 1993). Benih dikatakan tahan terhadap Fusarium sp. 

apabila nilai VKT benih tersebut ≥85%. 

 

    ( )   
                        

                               
      

 

 

 

 

 

 

6. Kecambah normal adalah kecambah yang memiliki bagian (akar, batang, dan 

kotiledon) yang lengkap dengan fungsi yang tidak terganggu. 

7. Kecambah abnormal adalah kecambah yang memiliki bagian yang terputar atau 

membentuk sudut kurang dari 90
o
 dan atau memiliki bagian yang mengalami 

kerusakan sehingga fungsinya terganggu. 

8. Benih yang tidak berkecambah adalah benih yang tidak berkecambah sampai 

akhir masa pengujian. Yang termasuk benih ini adalah benih segar tidak tumbuh 

(fresh ungerminated seed / FUS), benih keras, dan benih busuk. Benih segar 

tidak tumbuh adalah benih yang hanya dapat berimbibisi saat berada di 

lingkungan yang mendukung perkecambahan. Benih keras adalah benih yang 

tidak dapat berimbibisi meskipun berada di lingkungan yang mendukung 

perkecambahan. Benih busuk adalah benih yang tidak dapat tumbuh dan menjadi 

busuk karena adanya penyakit atau hama yang menyerang benih. 

 

Keterangan:  

Jumlah KNH1  : jumlah kecambah normal pengamatan pertama pada 5 hari 

setelah tanam (HST)  

Jumlah KNAPP   : jumlah kecambah normal akhir periode pengamatan (8 HST) 

 

(Pudjihartati, 2011) 
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9.  Perlakuan bio-matrixpriming yang paling baik meningkatkan mutu fisiologis 

benih kedelai adalah perlakuan bio-matrixpriming yang mampu meningkatkan 

nilai parameter mutu fisiologis benih kedelai paling banyak dari kontrol. 

 

 

 

 

 


