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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Awal fisiologi perkecambahan benih adalah proses imbibisi (penyerapan air) 

dan pemanjangan sel hingga radikula tumbuh keluar kulit benih. Proses ini kemudian 

dilanjutkan dengan peningkatan jumlah dan aktivitas enzim, pencernaan cadangan 

makanan, translokasi makanan ke titik tumbuh, peningkatan respirasi dan asimilasi, 

peningkatan aktivitas pembelahan dan pemanjangan sel, diferensiasi sel menjadi 

jaringan dan organ, hingga terbentuklah kecambah yang dapat membuat makanannya 

sendiri melalui fotosintesis (Kramer dan Kozlowski, 1960). Proses ini dipengaruhi 

oleh mutu fisiologis benih. Mutu fisiologis ini menggambarkan metabolisme dalam 

tubuh organisme yang menyebabkan organisme tersebut dapat hidup (Lakitan, 1993). 

Dengan demikian, mutu fisiologis yang baik akan menggambarkan kemampuan benih 

untuk dapat tumbuh dengan baik. 

Mutu fisiologis benih kedelai akan mengalami penurunan (deteriorasi) selama 

proses penyimpanan sehingga mempengaruhi kemampuan benih untuk menghasilkan 

kecambah normal saat ditanam. Menurut Pudjihartati (1991) deteriorasi benih ada 

yang bersifat reversible. Deteriorasi inilah yang kemudian dapat dipulihkan kembali 

(invigorasi) melalui perangsangan metabolisme dalam proses priming (Entesari, dkk., 

2013). Priming yang terbukti dapat meningkatkan mutu fisiologis benih kedelai 

adalah matrixpriming (Sucahyono, dkk. (2013).   

Meskipun benih kedelai dapat diinvigorasi, benih tersebut belum tentu tahan 

(vigor) terhadap penyakit rebah kecambah yang disebabkan Fusarium sp. Begum, 

dkk. (2007) menyebutkan bahwa penyakit ini mengurangi daya berkecambah dan 

ketahanan benih kedelai hingga 40%. Pengendalian yang tepat untuk patogen ini 

belum diketahui padahal patogen ini dapat terbawa benih, mudah tersebar, dan dapat 

dorman  dalam tanah hingga 30 tahun. Oleh karena itu, perlakuan dalam penelitian ini 

berupa bio-matrixpriming yaitu matrixpriming yang kemudian dipadukan 

mikroorganisme potensial untuk mengendalikan patogen Fusarium sp.  

Pengujian mutu fisiologis benih kedelai dalam penelitian ini dilakukan pada 

benih yang telah mengalami masa penyimpanan ± 3 bulan dengan daya berkecambah 

44.8% (kontrol). Benih ini kemudian diberi perlakuan matrixpriming (M). Hasil dari 
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perlakuan M diberi perlakuan lanjutan berupa bio-priming dengan EM4 dan T. 

harzianum. Perlakuan M yang dilanjutkan dengan pemberian EM4 adalah perlakuan 

E, sementara perlakuan M yang dilanjutkan dengan pemberian T. harzianum adalah 

perlakuan T. Di sisi lain, perlakuan E diberi perlakuan lanjutan berupa bio-priming 

dengan T. harzianum sebagai perlakuan ET. 

Pengujian yang dilakukan terbagi menjadi pengujian viabilitas (kemampuan 

tumbuh) dan pengujian vigor (kekuatan tumbuh). Pengamatan utama uji viabilitas 

benih kedelai terdiri dari daya berkecambah (DB), sementara pengamatan utama uji 

vigor benih terdiri dari 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 ketahanan 

terhadap penyakit rebah kecambah (Fusarium sp.) (VKT). Di samping itu, 

pengamatan selintas dilakukan terhadap morfologi benih hasil bio-matrixpriming pra-

tanam, komponen uji viabilitas dan vigor benih, tinggi kecambah normal, dan VKT. 

Pengamatan selintas komponen uji viabilitas dan vigor benih terdiri dari jumlah 

kecambah normal, kecambah abnormal, dan benih tidak berkecambah. Pengamatan 

selintas tinggi kecambah terdiri dari panjang hipokotil kecambah normal dan panjang 

epikotil kecambah normal. Pengamatan selintas VKT terdiri dari jumlah benih busuk, 

benih busuk dengan gejala serangan Fusarium sp., kecambah abnormal, kecambah 

abnormal dengan gejala serangan Fusarium sp., dan kecambah normal. Semua data 

yang diperoleh dari pengamatan utama dianalisis secara statistika menggunakan 

analisis sidik ragam dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf kepercayaan 5% 

untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan.  
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4.1 Morfologi Benih Kedelai Hasil Bio-Matrixpriming Pra-Tanam 

 Pengamatan selintas morfologi benih terdiri dari ukuran benih dan warna kulit 

benih. Hasil pengamatan tersebut terlihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Morfologi Benih Kedelai Hasil Bio-Matrixpriming Pra-Tanam: 

Kontrol (K), Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming Menggunakan 

EM4 (E), Bio-matrixpriming Menggunakan T. harzianum (T), Bio-

matrixpriming Menggunakan EM4 + T. harzianum (ET) 

 

Perlakuan M membuat ukuran benih M lebih besar dari K (Gambar 4.1). Hal 

ini menunjukkan bahwa air yang ditambahkan pada perlakuan M diimbibisi oleh 

benih tersebut karena diduga nilai absolut potensial air dalam benih lebih tinggi 

daripada nilai absolut potensial air di luar benih. Hal ini sesuai dengan teori yang 

diungkapkan Darmawan dan Baharsjah (2009), bahwa proses imbibisi terjadi karena 

adanya perbedaan potensial air di dalam benih dan di luar benih. Air akan bergerak 

dari potensial air yang bernilai absolut rendah menuju ke potensial air yang bernilai 

absolut tinggi hingga mencapai kesetimbangan. Menurut Copeland (1976), air diserap 

melalui pori alamiah pada kulit benih. Air tersebut kemudian didifusikan ke jaringan 

benih dan menyebabkan sel-sel benih mengalami elongasi sehingga benih membesar. 

Selain itu, perbedaan antara M dan K terlihat pada warna kulit benih. Gambar 4.1 

memperlihatkan ada arang sekam yang menempel di permukaan kulit benih M dan 

ada yang terselip di antara kulit benih M yang robek sehingga kulit benih M berwarna 

kuning kehitaman. 
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Gambar 4.1 menunjukkan perlakuan M yang dilanjutkan hingga menjadi E 

dan T membuat ukuran benih dari kedua perlakuan tersebut menjadi lebih besar 

daripada perlakuan M. Hal ini dikarenakan perlakuan E dan perlakuan T adalah 

perlakuan lanjutan dari M sehingga waktu priming yang dialami oleh benih dari 

kedua perlakuan tersebut menjadi lebih lama daripada perlakuan M. Hasilnya, jumlah 

cairan yang dapat diserap oleh benih dari kedua perlakuan tersebut menjadi lebih 

banyak daripada perlakuan M. Ukuran benih E dan T sendiri hampir sama karena 

diduga nilai absolut potensial air di luar benih pada perlakuan E hampir sama dengan 

perlakuan T. Akan tetapi, diduga gradien potensial air antara benih dengan 

lingkungannya pada perlakuan E lebih besar daripada perlakuan T. Oleh karena itu, 

diduga imbibisi pada perlakuan E berlangsung lebih cepat dan membuat benih pada 

perlakuan ini telah mencapai kesetimbangan potensial air dalam waktu bio-priming 1 

jam sementara perlakuan T baru dapat mencapai kesetimbangan tersebut dalam waktu 

bio-priming 1 hari. 

Dari sisi morfologis, benih perlakuan E tidak seperti benih M yang berwarna 

kuning kehitaman. Akan tetapi, benih E memiliki warna kulit benih kuning cerah 

(Gambar 4.1). Hal ini dikarenakan sebagian besar arang sekam dari perlakuan M 

yang sebelumnya menempel di permukaan benih menjadi tercuci oleh kultur cair 

EM4 dalam perlakuan E.  

Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa morfologis kulit benih T juga berbeda dengan 

M. Benih perlakuan T berwarna kuning kusam. Warna kusam ini dikarenakan adanya 

hifa muda T. harzianum yang berwarna putih melekat pada kulit benih kedelai secara 

tidak merata. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pertumbuhan utama T. 

harzianum pada perlakuan ini ada di bagian rekahan kulit benih. Pertumbuhan ini 

dapat terjadi karena benih tidak memiliki perlindungan di bagian rekahan tersebut. Di 

samping itu, bocoran benih yang terjadi di daerah rekahan kulit benih juga diduga 

mendukung pertumbuhan T. harzianum pada daerah itu dibandingkan bagian 

permukaan benih lainnya yang masih dilindungi oleh kulit benih.  

Perlakuan ET adalah perlakuan E yang dilanjutkan dengan bio-priming 

menggunakan T. harzianum. Meskipun proses priming perlakuan ET paling panjang, 

ukuran benih perlakuan ini hampir sama dengan ukuran benih perlakuan E dan benih 

perlakuan T (Gambar 4.1). Hal ini memunculkan dugaan bahwa benih dalam 
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perlakuan ET telah mencapai kesetimbangan potensial air dengan lingkungannya saat 

diberi perlakuan E dan tidak mengalami proses imbibisi yang signifikan dalam 

perlakuan selanjutnya (bio-priming dengan T. harzianum). Hal ini diperkuat dugaan 

sebelumnya yang menyatakan bahwa kesetimbangan potensial air dalam perlakuan E 

dan T hampir sama. Oleh karena itu, saat benih dalam perlakuan ET telah diberi 

perlakuan E dan dilanjutkan dengan perlakuan T (pemberian T. harzianum) diduga 

proses utama yang terjadi bukanlah proses imbibisi melainkan proses pertumbuhan   

T. harzianum di seluruh permukaan benih. Dugaan ini diperkuat dengan Gambar 4.1 

yang menunjukkan kulit benih perlakuan ET berwarna kuning pucat. Warna ini 

terjadi karena hampir seluruh permukaan benih ditumbuhi hifa muda T. harzianum 

yang berwarna putih.  

T. harzianum digunakan pada perlakuan T dan ET. Akan tetapi, warna kulit 

benih ET lebih pucat daripada T (Gambar 4.1). Hal ini dikarenakan pertumbuhan hifa 

muda T. harzianum di kulit benih perlakuan ET lebih pesat daripada di kulit benih 

perlakuan T. Hal ini dikarenakan ada perbedaan ketersediaan nutrisi pertumbuhan 

yang dapat dimanfaatkan oleh fungi tersebut. Pada perlakuan T, nutrisi yang tersedia 

hanya berasal dari bocoran benih. Sementara itu, pada perlakuan ET tersedia nutrisi 

dari bocoran benih dan nutrisi tambahan dari bakteri fotosintetik dalam EM4. Hal ini 

diperkuat oleh teori yang disampaikan oleh Wididana (2014) yaitu bakteri fotosintetik 

menghasilkan gula yang dapat menjadi substrat pertumbuhan bagi mikroorganisme 

lainnya. Dengan demikian, T. harzianum  yang diinokulasi setelah bio-priming 

dengan EM4 pada benih ET diduga dapat tumbuh menyelimuti seluruh permukaan 

kulit benih dengan memanfaatkan gula tersebut. 
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4.2 Komponen Uji Viabilitas dan Vigor Benih 

Gambar 4.2 merupakan hasil dari pengamatan selintas komponen uji viabilitas 

dan vigor benih. Pengamatan tersebut dilakukan terhadap jumlah kecambah normal, 

kecambah abnormal, dan benih tidak berkecambah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2    .Diagram Lingkaran Persentase (%) Kecambah Normal (    ),                                          

Kecambah Abnormal (   ), dan Benih yang Tidak 

Berkecambah  (   ) pada Uji Vigor dan Viabilitas Benih : 

Kontrol (K), Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming 

Menggunakan EM4 (E), Bio-matrixpriming Menggunakan T. 

harzianum (T), Bio-matrixpriming Menggunakan EM4 + T. 

harzianum (ET)  

 

 Gambar 4.2 menunjukkan benih kontrol (K) telah mengalami deteriorasi 

sehingga kecambah normal yang tumbuh adalah 44.8% sementara 30,4% benih 

tumbuh sebagai kecambah abnormal dan sisanya tidak berkecambah. Penyebab 

adanya kecambah abnormal adalah kerusakan pada sel di benih yang sedang 

berkecambah sehingga pertumbuhan terhambat. Sementara itu, kerusakan yang parah 

hingga menyebabkan penurunan fungsi dari area tertentu dalam benih akan 

menyebabkan benih tersebut tidak mampu berkecambah (Copeland, 1976). 

 Perlakuan M yang diberikan pada benih K membuat jumlah kecambah normal 

meningkat sementara jumlah benih tidak berkecambah menurun (Gambar 4.2). Hal 

ini memunculkan dugaan bahwa sebagian benih yang tadinya tidak berpotensi untuk 

berkecambah mengalami perbaikan seluler di dalam benih sehingga dapat 

berkecambah abnormal. Di samping itu, sebagian benih yang tadinya berpotensi 

untuk berkecambah abnormal dapat diperbaiki oleh perlakuan M sehingga dapat 

berkecambah secara normal   

E adalah perlakuan lanjutan M yang ternyata membuat jumlah kecambah 

normal perlakuan ini lebih tinggi daripada M (Gambar 4.2). Bila diamati lebih lanjut, 

terlihat juga ada penurunan jumlah kecambah abnormal dan benih yang tidak 
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berkecambah. Oleh karena itu, diduga terjadi perbaikan seluler di dalam benih selama 

perlakuan E yang menyebabkan sebagian benih yang tidak berkecambah menjadi 

dapat berkecambah abnormal sementara benih yang telah memiliki kemampuan 

berkecambah abnormal menjadi mampu untuk berkecambah secara normal. 

 Sebagaimana yang terlihat dari Gambar 4.2, jumlah kecambah normal 

perlakuan T lebih sedikit daripada M sementara jumlah benih tidak berkecambah 

pada perlakuan T lebih banyak daripada M. Hal ini diduga disebabkan oleh 

penurunan kemampuan sebagian benih yang berpotensi untuk berkecambah normal 

sehingga hanya mampu berkecambah abnormal. Sementara itu, diduga sebagian 

benih yang berpotensi untuk berkecambah abnormal mengalami penurunan 

kemampuan sehingga benih tersebut tidak lagi mampu berkecambah. 

 Data hasil perlakuan E dan perlakuan T dalam Gambar 4.2 menunjukkan 

jumlah kecambah normal perlakuan E lebih banyak daripada T. Di sisi lain, terlihat 

bahwa jumlah kecambah abnormal dan jumlah benih tidak berkecambah dari 

perlakuan E lebih sedikit daripada perlakuan T. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

perlakuan M dilanjutkan dengan bio-priming dengan EM4 (menjadi perlakuan E) 

maka sebagian kecambah abnormal dari perlakuan M tersebut mampu berkecambah 

secara normal sementara sebagian benih yang tidak memiliki potensi untuk 

berkecambah menjadi mampu berkecambah walaupun sebagai kecambah abnormal. 

Akan tetapi, bila perlakuan M dilanjutkan dengan bio-priming dengan T. harzianum, 

terjadi penurunan kemampuan dari benih yang berpotensi untuk berkecambah normal 

menjadi hanya mampu berkecambah abnormal sementara benih yang berpotensi 

untuk berkecambah abnormal menjadi tidak mampu berkecambah. Dengan kata lain, 

perlakuan E dapat meningkatkan kemampuan perkecambahan benih sementara 

perlakuan T menurunkan kemampuan perkecambahan benih. 

 Perlakuan ET merupakan perlakuan E yang diberi T. harzianum dimana hasil 

perlakuan ini membuat jumlah kecambah normal lebih sedikit daripada perlakuan E 

tetapi jumlah kecambah abnormal dan jumlah benih tidak berkecambah lebih banyak 

daripada E (Gambar 4.2). Hal ini memunculkan dugaan bahwa benih pada perlakuan 

ET yang tadinya telah mengalami peningkatan kemampuan untuk berkecambah 

secara normal setelah diberi EM4 (perlakuan E, jumlah kecambah normal 72.0%) 

mengalami penurunan kemampuan yang besar setelah diberi T. harzianum (jumlah 
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kecambah normal 20.8%). Penurunan kemampuan ini membuat sebagian benih yang 

berpotensi untuk berkecambah secara normal menjadi tidak mampu berkecambah 

atau mampu berkecambah tetapi sebagai kecambah abnormal. Sementara itu, seluruh 

benih yang berpotensi untuk berkecambah secara abnormal diduga mengalami 

penurunan kemampuan menjadi tidak mampu berkecambah sama sekali. 

 Aktivitas T. harzianum pada ET diduga membuat benih dari perlakuan ini 

lebih banyak kehilangan potensi untuk berkecambah normal dan potensi untuk 

berkecambah daripada benih dari perlakuan T. Meskipun demikian, jumlah kecambah 

abnormal ET lebih sedikit daripada T (Gambar 4.2). Hal ini menunjukkan ada 

perubahan dari sebagian benih yang berpotensi untuk berkecambah normal menjadi 

hanya mampu berkecambah secara abnormal sementara seluruh benih yang 

berpotensi untuk berkecambah abnormal menjadi tidak mampu berkecambah sama 

sekali. 

4.3 Viabilitas Benih Kedelai (Daya Berkecambah / DB) 

Parameter viabilitas benih yang diuji adalah daya berkecambah (DB) benih. 

Hasil pengamatan utama dari parameter ini digambarkan pada Gambar 4.3. Parameter 

ini berkaitan erat dengan komponen uji viabilitas dan vigor benih (Gambar 4.2). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Batang Daya Berkecambah Benih Kedelai: Kontrol (K),                

Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming Menggunakan EM4 (E), 

Bio-matrixpriming Menggunakan T. harzianum (T), Bio-

matrixpriming Menggunakan EM4 + T. harzianum (ET). 
 

Analisis statistika yang dilakukan menunjukkan bahwa M dapat 

meningkatkan DB meskipun tidak nyata bila dibandingkan K (Gambar 4.3). Data ini 

menunjukkan adanya perbaikan seluler di dalam benih dalam proses matrixpriming 

benih kedelai sesuai dengan hasil penelitian Sucahyono, dkk. (2013). Perbaikan ini 
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diduga disebabkan oleh adanya hidrasi perlahan yang merangsang kegiatan 

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

2013). Menurut Bryant (1985) dan Copeland (1976), aktivitas metabolisme di awal 

perkecambahan memang diperuntukkan untuk memperbaiki kerusakan dalam benih. 

Meskipun demikian, peningkatan DBM tidak optimal karena hanya relatif lebih tinggi 

dari DBK. Gambar 4.2 mendukung hal ini dengan menunjukkan masih adanya 

kecambah abnormal dan benih yang tidak berkecambah pada perlakuan M. Kurang 

maksimalnya perbaikan seluler diduga diakibatkan oleh mutu fisiologis awal benih 

sudah rendah (DBK 44.8%). Di sisi lain, perpanjangan waktu matrixpriming agar 

dapat meningkatkan kesempatan perbaikan setiap individu benih tidak dapat 

dilakukan. Hal ini dikarenakan uji pendahuluan menunjukkan matrixpriming yang 

dilakukan lebih dari 36 jam akan membuat benih tidak dapat tumbuh akibat 

tumbuhnya Aspergillus sp. yang terbawa benih.  

Perlakuan E adalah perlakuan matrixpriming yang kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian EM4. DBE relatif lebih tinggi daripada DBM (Gambar 4.3). Nutrisi 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam EM4 diduga diserap oleh akar kecambah 

sehingga dapat mendukung pertumbuhan kecambah normal dan membuat nilai DB 

perlakuan ini meningkat. Nutrisi yang dihasilkan mikroorganisme dalam EM4 antara 

lain asam amino dan gula yang dihasilkan bakteri fotosintetik, ion fosfat karena 

aktivitas Actinomycetes, dan hormon yang diproduksi ragi (Pasaribu, 1995 dan 

Wididana, 2014). Menurut Kamil (1979), Kramer dan Kozlowski (1960), Lakitan 

(1993), Rosmarkam dan Yuwono (2012), asam amino penting untuk pembentukan 

protoplasma baru di titik tumbuh batang akar dan bibit, gula dimetabolisme menjadi 

energi melalui proses respirasi, ion fosfat adalah komponen penting dari energi 

tumbuhan, sementara hormon dapat menstimulasi pembentukan dan aktivitas enzim 

serta menstimulasi translokasi makanan ke titik tumbuh.  

Hasil analisis statistik pada Gambar 4.3 menunjukkan DBT lebih rendah dari 

DBM. T. harzianum diketahui menghasilkan alkohol dan auksin (Contreras Cornejo , 

dkk., 2009 dan Siddiquee, dkk., 2011). Alkohol dapat meningkatkan kebocoran sel-

sel dalam benih sehingga menurunkan daya berkecambah benih meskipun dengan 

konsentrasi rendah dan waktu yang singkat (Agustin, 2010). Sementara itu, auksin 

dapat mengurangi kebocoran sel-sel dalam benih (Copeland, 1976). Pengaruh 
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destruktif dari alkohol yang dihasilkan T. harzianum diduga lebih besar dari pengaruh 

auksin yang juga dihasilkan oleh fungi tersebut. Hal ini didukung Gambar 4.2 yang 

menunjukkan jumlah kecambah normal perlakuan T menurun dan jumlah benih 

perlakuan T yang tidak berkecambah meningkat bila dibandingkan dengan perlakuan 

M.   

Perlakuan E dan T merupakan kedua perlakuan yang sama-sama dilanjutkan 

dari M. Akan tetapi, perlakuan E adalah perlakuan M yang dilanjutkan dengan bio-

priming EM4 sementara perlakuan T adalah perlakuan M yang dilanjutkan dengan 

bio-priming T. harzianum. Bila keduanya dibandingkan, perlakuan E memiliki DB 

yang secara nyata lebih tinggi daripada perlakuan T (Gambar 4.3). Hal ini 

dikarenakan jumlah kecambah normal dari perlakuan T lebih sedikit daripada 

perlakuan E (Gambar 4.2). 

Perlakuan ET adalah lanjutan dari perlakuan E tetapi DBET secara nyata lebih 

rendah daripada DBE (Gambar 4.3). Perbedaan ini diduga disebabkan benih pada 

perlakuan E langsung dikecambahkan dalam kondisi optimal setelah diberi perlakuan. 

Di sisi lain, benih ET masih diberi T. harzianum setelah perlakuan E dilakukan. 

Aktivitas pertumbuhan T. harzianum pada perlakuan ini diduga menurunkan DB 

yang telah dicapai setelah benih diberi perlakuan E. Diduga aktivitas pertumbuhan T. 

harzianum pada permukaan benih perlakuan ET terjadi berlebihan karena ada nutrisi 

dari EM4 di seluruh permukaan benih (Gambar 4.1). Wididana (2014) mendukung 

pernyataan ini dengan menyebutkan bahwa ada bakteri fotosintetik dalam EM4 yang 

menghasilkan gula. T. harzianum dalam perlakuan ET diduga menggunakan gula 

tersebut untuk pertumbuhannya dan untuk menghasilkan alkohol. Ching dan 

Schoolcraft lihat Agustin (2010), menambahkan bahwa alkohol dapat merusak 

membran yang berakibat pada meningkatnya kebocoran sel-sel dalam benih. 

Akibatnya, diduga benih ET yang telah diberi perlakuan EM4 mengalami kebocoran 

lagi setelah diinokulasi dengan T. harzianum. Hal ini dapat terlihat dari jumlah 

kecambah abnormal dan benih tidak berkecambah dari perlakuan ET yang lebih 

banyak daripada E (Gambar 4.2). 

DBET relatif lebih rendah dari DBT (Gambar 4.3). Hal ini diduga disebabkan 

populasi T. harzianum pada benih ET lebih tinggi daripada benih T (Gambar 4.1). 

Herlina (2009) menyatakan populasi T. harzianum yang tinggi akan meningkatkan 
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konsentrasi senyawa yang diekskresikannya hingga dapat meracuni tanaman. Oleh 

karena itu diduga jumlah alkohol pada benih ET lebih banyak daripada benih T 

karena jumlah T. harzianum pada ET lebih banyak daripada T. Agustin (2010) 

membuktikan peningkatan konsentrasi larutan alkohol yang diberikan kepada benih 

kedelai mampu meningkatkan penurunan mutu fisiologis benih. Hal ini terutama 

terlihat dari jumlah kecambah abnormal dan benih yang tidak berkecambah dari 

perlakuan ET lebih banyak daripada perlakuan T (Gambar 4.2). 

Gambar 4.3 menunjukkan hanya perlakuan E yang dapat meningkatkan DB 

secara nyata dari K. Meskipun demikian, perlakuan tersebut tidak membuat benih 

mencapai kriteria daya berkecambah yang baik (85%) sebagaimana yang diutarakan 

Ali (2011). Hal ini berkaitan dengan mutu fisiologis awal benih yang rendah (DBK 

44,8%). Marliah, dkk. (2010) menunjukkan bahwa perlakuan priming dapat 

mengalami keterbatasan untuk meningkatan potensi perbaikan seluler pada benih 

yang telah memiliki mutu fisiologis rendah. 

4.4 Uji Vigor Benih Kedelai 

4.4.1 Kecepatan Tumbuh (KCT) 

Kecepatan tumbuh (KCT) menggambarkan persentase pertambahan 

kecambah normal per hari selama proses pengujian perkecambahan (8 hari). Hasil 

analisis statistika untuk KCT tergambar pada Gambar 4.4 sementara data pendukung 

variabel ini berupa data rata-rata pertambahan jumlah kecambah normal per etmal 

tercantum dalam Lampiran 6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.4 Diagram Batang Kecepatan Tumbuh Benih Kedelai: Kontrol (K),                

Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming Menggunakan EM4 (E), Bio-

matrixpriming Menggunakan T. harzianum (T), Bio-matrixpriming 

Menggunakan EM4 + T. harzianum (ET) 
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Hasil analisis menunjukkan ada kecenderungan peningkatan KCTM apabila 

dibandingkan dengan KCTK (Gambar 4.4). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitain 

Sucahyono, dkk. (2013). Peningkatan ini diduga disebabkan oleh adanya hidrasi 

perlahan yang merangsang perbaikan seluler dalam benih sebagai persiapan 

perkecambahan benih (Entesari, dkk., 2013). Manfaat dari perbaikan ini, perlakuan M 

memiliki rata-rata pertambahan kecambah normal per etmal yang lebih besar daripada 

perlakuan K (Lampiran 6). 

Perlakuan M yang dilanjutkan hingga menjadi perlakuan E menyebabkan 

waktu perbaikan seluler benih E menjadi lebih lama. Hasilnya, perbaikan seluler 

benih dalam perlakuan E dapat terjadi lebih banyak. Ditambah lagi EM4 dalam 

perlakuan E mampu menghasilkan nutrisi yang mendukung pertumbuhan tanaman 

(Pasaribu, 1995 dan Wididana, 2014). Nutrisi tersebut dapat membantu pertumbuhan 

kecambah normal perlakuan E. Diduga waktu perbaikan seluler benih yang lebih 

lama dan ketersediaan nutrisi pertumbuhan inilah yang membuat adanya peningkatan 

rata-rata pertambahan jumlah kecambah normal per etmal dari perlakuan E 

dibandingkan dengan perlakuan M (Lampiran 6). Oleh karena itu, nilai KCTE 

menjadi cenderung lebih besar dari KCTM (Gambar 4.4).  

Perlakuan M yang dilanjutkan hingga menjadi perlakuan T ternyata membuat 

KCTT relatif lebih rendah dari KCTM (Gambar 4.4). Hal ini diduga disebabkan oleh 

efek destruktif alkohol yang dihasilkan T. harzianum membuat rata-rata pertambahan 

jumlah kecambah normal per etmal dari perlakuan T menjadi lebih rendah dari 

perlakuan M (Lampiran 6). Dari penelitian Agustin (2010), diketahui pemaparan 

alkohol meskipun dalam konsentrasi rendah dapat menurunkan mutu fisiologis benih 

kedelai termasuk KCT benih.  

Perlakuan lanjutan M menunjukkan hasil yang kontradiktif. Perlakuan E dapat 

meningkatkan KCT sementara perlakuan T menurunkan KCT. Hal ini terlihat dari 

Gambar 4.4 yang menunjukkan KCTE dapat meningkatkan KCTM hingga menjadi 

lebih tinggi dan berbeda nyata dengan KCTT. Sementara itu, KCTT relatif 

menurunkan KCTM hingga menjadi sama dengan KCTK. Pernyataan ini didukung 

juga oleh data pada Lampiran 6 yang menunjukkan bahwa perlakuan E memiliki rata-

rata pertambahan jumlah kecambah normal per etmal yang lebih besar daripada 

perlakuan T. 
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Ketika perlakuan E dilanjutkan dengan bio-priming menggunakan                          

T. harzianum (perlakuan ET) diketahui KCTET menjadi nyata lebih rendah daripada 

KCTE (Gambar 4.4). Penyebabnya diduga pengaruh destruktif dari alkohol yang 

dihasilkan oleh populasi ekstensif T. harzianum pada benih perlakuan ET membuat 

rata-rata pertambahan jumlah kecambah normal per etmal dari perlakuan ET lebih 

rendah dari perlakuan E (Lampiran 6).  

Dalam penelitian ini ada dua perlakuan yang menggunakan T. harzianum 

yaitu perlakuan T dan perlakuan ET. Secara statistik KCT kedua perlakuan tersebut 

sama (Gambar 4.4). Hal ini diduga diakibatkan oleh pengaruh destruktif alkohol dari 

T. harzianum pada kedua perlakuan tersebut yang dapat meningkatkan kebocoran sel-

sel dalam benih sebagaimana yang dijelaskan Contreras Cornejo , dkk. (2009) tentang 

pengaruh alkohol terhadap benih. Meskipun demikian, nominal KCTET lebih rendah 

daripada KCTT (Gambar 4.4). Hal ini memunculkan asumsi bahwa pengaruh 

destruktif alkohol terhadap KCT pada benih ET lebih tinggi daripada benih T sebab 

populasi T. harzianum pada perlakuan ET lebih ekstensif dari pada benih perlakuan T 

(Gambar 4.1). Asumsi ini didukung pula dari data yang tercantum dalam Lampiran 6 

yang menunjukkan perlakuan ET memiliki rata-rata pertambahan jumlah kecambah 

normal per etmal yang lebih rendah dari perlakuan T. 

Di sisi lain, Sadjad (1993) menentukan kriteria KCT benih vigor kuat apabila 

benih tersebut memiiki nilai KCT lebih besar dari 30% per etmal. Berdasarkan 

kategori tersebut, perlakuan M dan E termasuk ke dalam kategori vigor kuat 

sementara K, T, dan ET termasuk ke dalam kategori vigor kurang kuat.  

4.4.2 Keserempakan Tumbuh (KST) 

Keserempakan tumbuh (KST) merupakan nilai yang menunjukkan persentase 

individu kecambah yang dapat tumbuh normal vigor pada pengamatan hari ke-5. 

Hasil yang tertera pada Gambar 4.5 dan Lampiran 7 menggambarkan kemampuan 

perlakuan dalam mendukung pertumbuhan kecambah normal vigor yang serempak 

dari seed lot uji. Di sisi lain, kecambah normal vigor ini diduga berasal dari benih 

berpotensi untuk berkecambah normal yang kemudian mengalami perbaikan seluler 

selama perlakuan sehingga dapat tumbuh dengan vigor saat dikecambahkan.  
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Gambar 4.5 Diagram Batang Keserempakan Tumbuh Benih Kedelai: Kontrol 

(K), Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming Menggunakan EM4 (E), 

Bio-matrixpriming Menggunakan T. harzianum (T), Bio-

matrixpriming Menggunakan EM4 + T. harzianum (ET) 

Perlakuan M menghasilkan benih dengan KST yang sama dengan perlakuan 

K (Gambar 4.5). Hal ini dikarenakan benih yang digunakan memiliki mutu fisiologis 

rendah (DBK 44.8%). Di sisi lain, perpanjangan waktu matrixpriming tidak dapat 

dilakukan karena Aspergillus sp. yang terbawa benih akan tumbuh dan menyebabkan 

benih tersebut tidak dapat berkecambah (hasil penelitian pendahuluan). Karena 

keterbatasan waktu matrixpriming, perbaikan seluler benih perlakuan M hanya 

mampu membuat rata-rata jumlah kecambah normal vigor yang hampir sama dengan 

K (Lampiran 7). 

Gambar 4.5 menunjukkan perlakuan E dapat meningkatan KSTM secara 

nyata. Hal ini dikarenakan perlakuan ini adalah perlakuan lanjutan dari M. Oleh 

karena itu proses perbaikan seluler yang terjadi pada perlakuan E lebih lama daripada 

perlakuan M. Di samping itu, berbagai nutrisi yang dihasilkan EM4 diduga 

mendukung pertumbuhan kecambah normal vigor sehingga rata-rata jumlah 

kecambah normal vigor perlakuan E lebih banyak dari perlakuan M (Lampiran 7).  

KSTT relatif lebih tinggi dari KSTM (Gambar 4.5). Waktu priming T yang 

lebih lama dari M diduga lebih banyak membuat perbaikan seluler sehingga rata-rata 

jumlah kecambah normal vigor perlakuan T lebih banyak dari perlakuan M 

(Lampiran 7). Di samping itu, auksin dari T. harzianum diduga membantu perbaikan 

seluler benih dengan mengurangi kebocoran sel-sel dalam benih sebagaimana yang 

dijelaskan Copeland (1976) mengenai pengaruh auksin terhadap benih. Sementara 

itu, pengaruh destruktif dari alkohol terhadap benih tidak menurunkan rata-rata 
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jumlah kecambah normal vigor perlakuan T menjadi lebih rendah dari perlakuan M 

sebagaimana yang terlihat dari data pada Lampiran 7. 

Kedua perlakuan lanjutan M menghasilkan nilai KST yang relatif berbeda. 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa KSTE relatif lebih tinggi dari KSTT. Penyebabnya 

diduga pengaruh bio-matrixpriming dan nutrisi dari EM4 pada perlakuan E lebih 

tinggi daripada pengaruh bio-matrixpriming dan auksin dari T. harzianum pada 

perlakuan T. Perbedaan pengaruh ini terlihat dari rata-rata jumlah kecambah normal 

vigor dari perlakuan E lebih banyak dari perlakuan T (Lampiran 7). 

 Perlakuan ET sama dengan perlakuan E yang dilanjutkan bio-priming T. 

harzianum. Akan tetapi, perlakuan ini menurunkan nilai KSTE (KST tertinggi) 

menjadi KST yang secara nominal paling rendah dan tidak berbeda nyata dengan 

KSTK dan KSTM. Penurunan ini diduga disebabkan oleh besarnya kerusakan benih 

akibat alkohol dalam perlakuan ET sehingga ada penurunan mutu fisiologis yang 

dialami juga oleh benih yang berpotensi untuk berkecambah normal vigor. Lampiran 

7 mendukung pernyataan ini dengan menunjukkan rata-rata jumlah kecambah normal 

vigor perlakuan ET yang jauh lebih rendah dari perlakuan E.  

Gambar 4.5 memperlihatkan KSTET relatif lebih rendah dari KSTT meskipun 

kedua perlakuan ini sama-sama menggunakan T. harzianum. Hal ini menunjukkan 

pengaruh T. harzianum terhadap KST pada perlakuan ET kontradiktif dengan 

pengaruh fungi yang sama pada perlakuan T. Gambar 4.5 memperlihatkan perlakuan 

ET menyebabkan turunnya potensi KSTE menjadi sama dengan KSTK dan KSTM 

sementara perlakuan T menyebabkan peningkatan KSTM menjadi tidak berbeda nyata 

dengan KSTE. Penyebabnya diduga populasi T. harzianum pada perlakuan ET lebih 

tinggi dari T (Gambar 4.1). Oleh karenanya, pengaruh destruktif dari alkohol pada 

benih ET lebih besar daripada T sehingga menyebabkan jumlah kecambah normal 

vigor pada perlakuan ET lebih rendah dari perlakuan T (Lampiran 7). 

Nilai KST dari K, M, E, T, dan ET menunjukkan bahwa seed-lot masing-

masing perlakuan tersebut masih termasuk kategori kurang vigor (kurang dari 40%) 

menurut Sadjad (1993). Hal ini tidak terlepas dari kondisi seed-lot awal yang 

digunakan (K). Benih yang digunakan telah mengalami deteriorasi selama proses 

penyimpanan sekitar 3 bulan sehingga mutu fisiologisnya menjadi rendah (Gambar 

4.2). Marliah, dkk. (2010) menunjukkan melalui penelitiannya bahwa tingkat 
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deteriorasi benih berpengaruh terhadap potensi perbaikan dari perlakuan yang 

diberikan. Lebih lanjut disebutkan bahwa kondisi benih yang telah mengalami 

deteriorasi yang tinggi hanya memungkinkan perlakuan berpengaruh secara relatif 

saja. Hal ini diduga menjadi alasan pengaruh perlakuan M, E, T, dan ET berada 

bersama K dalam kategori KST Sadjad (1993) yang sama yaitu kurang vigor. 
 

4.4.3 Parameter Pertumbuhan 

  Parameter pertumbuhan terdiri dari parameter panjang akar kecambah normal, 

tinggi kecambah normal, bobot kering kecambah normal, dan bobot kering per 

kecambah normal. Tinggi kecambah normal terdiri dari pengamatan selintas panjang 

epikotil dan panjang hipokotil. Panjang akar dan tinggi kecambah normal adalah hasil 

dari pertambahan jumlah dan panjang sel. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Batang Panjang Akar Kecambah Kedelai Normal: 

Kontrol (K), Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming Menggunakan 

EM4 (E), Bio-matrixpriming Menggunakan T. harzianum (T), Bio-

matrixpriming Menggunakan EM4 + T. harzianum (ET) 

 

Panjang akar seluruh perlakuan tidak saling berbeda nyata (Gambar 4.6). 

Penyebabnya diduga pertumbuhan akar yang lebih dulu terjadi daripada pertumbuhan 

organ kecambah lainnya menyebabkan sink akar menjadi kuat dan tidak responsif 

terhadap perlakuan yang diberikan. Hal ini diperkuat oleh teori yang juga 

diungkapkan oleh Kramer dan Kozlowski (1960) bahwa sistem perkecambahan 

epigeal seperti pada kedelai, akar akan tumbuh terlebih dahulu dan memanjang 

dengan pesat kemudian hipokotil bertumbuh hingga membawa kotiledon di atas 

tanah. Di sisi lain, kelembaban lingkungan yang merangsang pertumbuhan akar pada 

seluruh perlakuan juga sama sehingga panjang akar dari setiap perlakuan tidak 
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mengalami perbedaan. Hal ini didukung Dewi A. (2007) yang menyebutkan bahwa 

kelembaban lingkungan tumbuh akar dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

perbedaan dalam pertumbuhan akar. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7  Diagram Batang Tinggi dan Hasil Pengamatan Selintas               

Epikotil (    ) dan Hipokotil (    ): Kontrol (K), Matrixpriming (M), 

Bio-matrixpriming Menggunakan EM4 (E), Bio-matrixpriming 

Menggunakan T. harzianum (T), Bio-matrixpriming Menggunakan 

EM4 + T. harzianum (ET) 
 

 Tinggi kecambah M sama dengan K (Gambar 4.7). Hal ini menunjukkan 

perlakuan M tidak meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bryant (1985) menjelaskan 

hal ini dapat terjadi karena tujuan utama priming adalah merangsang metabolisme 

awal benih untuk memperbaiki kerusakan seluler benih bukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan. Oleh karena itu diduga cadangan makanan benih M terbatas karena 

telah digunakan untuk perbaikan seluler yang banyak sebab mutu fisiologis awal 

benih sudah rendah (DBK 44.8%). Hasilnya, energi pertumbuhan pada perlakuan M 

terbatas sehingga tinggi kecambah (termasuk epikotil dan hipokotil) perlakuan M 

tidak dapat melebihi tinggi kecambah K (Gambar 4.7).  

 Epikotil kecambah E cenderung lebih tinggi daripada M sehingga tinggi 

kecambah E relatif lebih besar daripada kecambah M (Gambar 4.7). Hal ini diduga 

disebabkan energi pertumbuhan kecambah E lebih banyak daripada kecambah M 

karena ada aktivitas mikroorganisme dalam EM4 dalam perlakuan E. 

Mikroorganisme tersebut diduga memanfaatkan bocoran nutrisi benih untuk 

hidupnya, selanjutnya mikroorganisme tersebut menghasilkan nutrisi yang dapat 

dimanfaatkan oleh benih ketika benih mulai berkecambah (mengeluarkan akar). Hal 
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ini didukung oleh Pasaribu (1995) dan Wididana (2014) yang mengungkapkan EM4 

dapat melarutkan ion fosfat dan menghasilkan asam amino, gula, serta hormon. 

 Perlakuan M yang dilanjutkan hingga menjadi perlakuan T menghasilkan 

kecambah dengan tinggi yang sama dengan M (Gambar 4.7). Hal ini diduga 

disebabkan aktivitas T. harzianum pada benih T tidak menghasilkan nutrisi yang 

meningkatkan energi pertumbuhan benih sehingga energi pertumbuhan benih T tetap 

terbatas seperti benih M. Meskipun demikian, secara nominal epikotil T cenderung 

lebih besar dari M sehingga tinggi T cenderung lebih besar daripada M. Hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian Entesari, dkk. (2013) yang menyebutkan bahwa 

perlakuan benih dengan T. harzianum dapat meningkatkan tinggi kecambah kedelai. 

Diduga penyebab hal ini adalah senyawa auksin yang disebutkan Contreras Cornejo, 

dkk. (2009) dapat dihasilkan oleh T. harzianum diserap akar kecambah dan 

ditransportasikan ke titik tumbuh epikotil kecambah perlakuan T. Goldsworthy dan 

Fisher (1984) menjelaskan auksin yang berasal dari akar akan ditransportasikan ke 

tunas sehingga pengaruh hormon ini akan terjadi pada tunas. Auksin dipercaya 

memicu sel untuk menyerap air sehingga menyebabkan  peningkatan pembelahan dan 

pengembangan sel terutama sel meristem (Dwidjoseputro, 1983).  

 Tinggi kecambah perlakuan E relatif lebih tinggi daripada T (Gambar 4.7). 

Hal ini diduga karena nutrisi tambahan pada perlakuan E lebih mempengaruhi tinggi 

kecambah daripada pengaruh dari auksin pada perlakuan T. Pernyataan ini didukung 

oleh Gambar 4.7 yang menunjukkan bahwa panjang epikotil E relatif lebih besar 

daripada panjang epikotil T. 

Perlakuan ET menghasilkan kecambah yang nyata lebih pendek daripada 

kecambah E (Gambar 4.7). Penyebabnya diduga akumulasi alkohol akibat 

pertumbuhan ekstensif T. harzianum pada permukaan benih yang diselimuti nutrisi 

tambahan dari EM4 (Gambar 4.1). Alkohol tersebut bersifat destruktif terhadap benih 

karena dapat meningkatkan kebocoran sel-sel dalam benih sebagaimana yang 

diungkapkan Ching dan Schoolcraft lihat Agustin (2010). Kebocoran ini mengurangi 

energi pertumbuhan kecambah ET sehingga epikotil dan hipokotil kecambah tersebut 

lebih pendek dari E (Gambar 4.7) 

Gambar 4.7 memperlihatkan tinggi kecambah hasil perlakuan ET cenderung 

lebih rendah dari kecambah perlakuan T. Hal ini memperkuat dugaan bahwa 
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pertumbuhan ekstensif T. harzianum menyebabkan jumlah alkohol pada perlakuan 

ET lebih banyak daripada perlakuan T. Herlina (2009) mendukung hal ini dengan 

mengatakan populasi T. harzianum yang berbeda akan mempengaruhi jumlah 

senyawa yang dihasilkan. Di sisi lain, Agustin (2010) membuktikan peningkatan 

konsentrasi alkohol yang diberikan kepada benih dapat meningkatkan kerusakan pada 

benih tersebut. Dalam penelitian ini, pengaruh jumlah alkohol terbukti dari lebih 

rendahnya panjang epikotil dan hipokotil kecambah ET dibanding kecambah T 

(Gambar 4.7).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Diagram Batang Bobot Kering / Kecambah Kedelai Normal (Kiri) 

dan Bobot Kering Kecambah Kedelai Normal (Kanan): Kontrol 

(K), Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming Menggunakan EM4 

(E), Bio-matrixpriming Menggunakan T. harzianum (T), Bio-

matrixpriming Menggunakan EM4 + T. harzianum (ET) 

 

Bobot kecambah menunjukkan pertambahan jumlah dan biomassa sel. Di sisi 

lain, Goldsworthy dan Fisher (1984) menjelaskan bobot kering dari kecambah 

menggambarkan energi makanan dari benih. Ada dua parameter bobot kecambah 

yaitu bobot kering per kecambah normal (BK/K) dan bobot kering seluruh kecambah 

normal (BK). BK/K dipengaruhi oleh tinggi dan panjang akar tanaman. Hal ini 

dikarenakan tinggi dan panjang akar menggambarkan pertambahan dan perpanjangan 

sel tanaman yang berkaitan dengan biomassa kecambah. BK/K merujuk pada rata-

rata biomassa setiap kecambah normal dari perlakuan. Di sisi lain, BK menunjukkan 

biomassa seluruh kecambah normal yang terbentuk. Nilai BK (bobot kering 

kecambah normal) dipengaruhi oleh nilai BK/K (bobot kering per kecambah normal) 

dan DB (daya berkecambah). Semakin besar nilai BK/K dan nilai DB, maka nilai BK 

akan semakin besar juga. 
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BK/KM cenderung lebih berat daripada BK/KK (Gambar 4.8). Meskipun 

demikian, Gambar 4.6 dan Gambar 4.7 menunjukkan tinggi dan panjang akar 

kecambah perlakuan M sama dengan K. Oleh karena itu, penyebab peningkatan 

BK/KM diduga adalah energi makanan dari benih M yang lebih besar daripada benih 

K sebagaimana penjelasan Goldsworthy dan Fisher (1984) bahwa bobot kering 

kecambah menggambarkan energi makanan dari benih. Energi makanan dari benih M 

dapat lebih besar dari K diduga karena adanya perbaikan jaringan selama perlakuan 

M dilakukan sehingga kebocoran nutrisi benih saat imbibisi dapat ditekan. 

Pudjihartati (1991) mendukung hal ini dengan mengatakan bahwa hidrasi perlahan 

yang terjadi selama priming akan memberi kesempatan benih untuk melakukan 

perbaikan membran. 

Seluruh biomassa yang terbentuk dari perlakuan M tercermin dari nilai BKM. 

Nilai ini ternyata juga cenderung lebih tinggi daripada BKK (Gambar 4.8). Nilai BKM 

yang lebih tinggi daripada BKK disebabkan oleh BK/KM (Gambar 4.8) dan nilai DBM 

(Gambar 4.3) yang relatif lebih banyak daripada K.  

Perlakuan E menghasilkan kecambah dengan BK/K yang sama dengan 

kecambah M (Gambar 4.8). Pada perlakuan M diduga kebocoran sel-sel dalam benih 

sudah ditekan sehingga saat benih tersebut dilanjutkan dengan bio-matrixpriming 

EM4 (perlakuan E), tingkat kebocoran sel-sel dalam benih sudah rendah. Dengan 

demikian, energi makanan benih M dan E menjadi relatif sama dan jumlah biomassa 

yang terbentuk dari setiap kecambah E sama dengan kecambah M. Hal ini 

dikarenakan energi makanan benih itu yang memegang pengaruh penting terhadap 

pembentukan biomassa kecambah (Goldsworthy dan Fisher, 1984). Meskipun 

demikian, tetap ada pengaruh dari nutrisi EM4 yang menyebabkan tinggi kecambah E 

cenderung lebih tinggi dari kecambah M (Gambar 4.6). Hal ini terlihat dari nilai 

BK/KE yang cenderung lebih tinggi dari BK/KM secara nominal.  

DBE relatif lebih tinggi daripada DBM (Gambar 4.3) sementara BK/KE sama 

dengan BK/KM (Gambar 4.8). Oleh karena itu, nilai BKE relatif lebih tinggi dari BKM 

(Gambar 4.8).  

BK/KT sama dengan BK/KM (Gambar 4.8). Hal ini dikarenakan tinggi dan 

panjang akar T sama dengan M (Gambar 4.6 dan Gambar 4.7). Pengaruh auksin dari 
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T. harzianum pada perlakuan ini hanya dapat meningkatkan nominal BK/KT tetapi 

tidak menjadikan BK/KT berbeda nyata dengan BK/KM (Gambar 4.8). 

DBT relatif lebih rendah dari DBM (Gambar 4.3) sementara BK/KT sama 

dengan BK/KM (Gambar 4.8). Kedua hal ini menyebabkan nilai BKT menjadi relatif 

lebih rendah daripada BKM (Gambar 4.8). 

BK/KE secara statistik sama dengan BK/KT (Gambar 4.8). Hal ini diduga 

karena kedua perlakuan lanjutan dari M ini telah mengalami perbaikan seluler 

sehingga kehilangan energi untuk pembentukan biomassa kecambah E maupun T 

menjadi sama. Meskipun demikian, secara nominal BK/KE lebih besar dari BK/KT. 

Hal ini sejalan dengan data parameter pertumbuhan tinggi kecambah yang 

menunjukkan bahwa kecambah E memiliki tinggi yang relatif lebih besar daripada T 

(Gambar 4.6).  

Di sisi lain, Gambar 4.8 menunjukkan BKT lebih rendah dengan beda yang 

nyata dari BKE meskipun BK/KE dengan BK/KT sama. Nilai ini disebabkan oleh DBT 

yang lebih rendah dan berbeda nyata dengan DBE (Gambar 4.3).  

Perlakuan ET berasal dari perlakuan E yang kemudian dilanjutkan dengan 

bio-priming dengan T. harzianum. Hasil dari perlakuan ET menunjukkan bahwa 

perlakuan ini menurunkan potensi BK/K yang telah dicapai pada perlakuan E hingga 

terjadi beda yang nyata (Gambar 4.8). Hal ini diduga disebabkan energi pertumbuhan 

benih banyak yang hilang sehingga kemampuan benih untuk menyusun sel baru dan 

melakukan perpanjangan sel menjadi terbatas. Hal ini terlihat dari data tinggi 

kecambah ET yang nyata lebih rendah daripada kecambah E dan panjang akar 

kecambah ET yang secara nominal lebih rendah daripada E (Gambar 4.6 dan Gambar 

4.7). 

Sementara itu, Gambar 4.3 memperlihatkan DBET menjadi lebih rendah dan 

berbeda nyata DBE. Nilai BK/KET juga lebih rendah dari BK/KE. Oleh karena itu,  

nilai BKET juga menjadi cenderung lebih rendah dari perlakuan BKE (Gambar 4.8). 

Tinggi kecambah ET cenderung lebih rendah dari T. Sementara itu, panjang 

akar ET sama dengan T tetapi secara nominal panjang akar ET lebih pendek daripada 

T (Gambar 4.6 dan Gambar 4.7). Kedua hal ini menyebabkan BK/KET menjadi lebih 

rendah dan berbeda nyata daripada BK/KT. 
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BK/K ET dan DBET cenderung lebih rendah daripada parameter yang sama 

pada perlakuan T (Gambar 4.3 dan Gambar 4.8). Kedua hal ini mempengaruhi BKET 

sehingga nilainya menjadi cenderung lebih rendah daripada BKT (Gambar 4.8). 

 

4.4.4 Vigor Ketahanan Penyakit Karena Fusarium sp. 

Serangan Fusarium sp. pada benih kedelai varietas Grobogan dalam 

penelitian ini membuat benih tidak dapat berkecambah atau berkecambah sebagai 

kecambah abnormal. Gejala serangan Fusarium sp. pada benih yang tidak dapat 

berkecambah adalah adanya miselium seperti kapas (fluffy). Miselium ini juga 

terdapat pada kecambah abnormal terutama di bagian kotiledon. Pada tahap 

selanjutnya, kotiledon dan pangkal batang dapat menjadi kehitaman kemudian 

terputus dari akar sehingga kecambah menjadi mati. Gejala ini serupa dengan yang 

diutarakan Diaz Arias (2012) bahwa benih yang terserang Fusarium sp. dapat gagal 

berkecambah sementara kecambah kedelai yang terserang patogen ini memiliki 

pangkal batang berwarna kehitaman yang dapat menyebabkan kecambah tersebut 

mati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  Diagram Batang Vigor Ketahanan Penyakit Akibat Fusarium sp.: 

Kontrol (K), Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming Menggunakan 

EM4 (E), Bio-matrixpriming Menggunakan T. harzianum (T), Bio- 

Matrixpriming dengan EM4 + T. harzianum (ET) 
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Gambar 4.10  Hasil Pengamatan Selintas Vigor Ketahanan Penyakit Akibat 

Fusarium sp. : Kontrol (K), Matrixpriming (M), Bio-matrixpriming 

Menggunakan EM4 (E), Bio-matrixpriming Menggunakan T. 

harzianum (T), Bio-matrixpriming Menggunakan EM4 + T. 

harzianum (ET): Kecambah Normal   (    ), Kecambah Abnormal  

(     ), Kecambah Abnormal Dengan Gejala Serangan Fusarium sp. 

(    ), Benih Tidak Berkecambah (     ), Benih Tidak Berkecambah 

Dengan Gejala Fusarium sp. (    )  

 

Benih dari perlakuan M memiliki VKT yang relatif lebih rendah dari K 

(Gambar 4.9). Hal ini diduga disebabkan kulit benih M yang lembab menjadi media 

pertumbuhan yang baik untuk Fusarium sp. sehingga pertumbuhan benih M menjadi 

lebih banyak terganggu daripada K. Hal ini terlihat dari jumlah benih abnormal 

dengan gejala serangan Fusarium sp. dan data jumlah benih yang tidak dapat 

berkecambah dengan gejala serangan Fusarium sp. yang lebih banyak dari K 

(Gambar 4.10). 

Perlakuan M yang dilanjutkan menjadi E relatif meningkatkan ketahanan 

benih terhadap Fusarium sp. (Gambar 4.9). Hal ini dikarenakan perlakuan E dapat 

meningkatkan vigor benih sehingga kecepatan tumbuh benih dapat berkompetisi 

dengan kecepatan tumbuh Fusarium sp. Peningkatan kecepatan tumbuh benih E yang 

tinggi terlihat dari Gambar 4.4. Di samping itu, kultur mikroorganisme dalam EM4 

yang juga terbawa benih, beradaptasi dan mampu berkembangbiak karena kultur 

mikroorganisme dalam perlakuan ini saling bersimbiosis. Wididana (2014) 

menjelaskan simbiosis ini terutama disebabkan adanya bakteri fotosintetik yang 

menghasilkan makanan bagi mikroorganisme lainnya. Pasaribu (1995) dan Wididana 

(2014) menambahkan, kultur mikroorganisme tersebut mampu menghasilkan 

senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh patogen. Senyawa 

tersebut antara lain asam laktat dari bakteri asam laktat, senyawa toksik dari 

Actinomycetes, dan zat anti mikroba dari jamur fermentasi. Diduga, mikroorganisme 
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dalam EM4 ini memberi perlindungan tambahan pada benih. Hal ini terlihat dari 

Gambar 4.10 yang menunjukkan bahwa jumlah kecambah normal E lebih banyak 

daripada M dan jumlah benih tidak dapat berkecambah dengan gejala serangan 

Fusarium sp. perlakuan E lebih sedikit dari M.  

 Secara statistik, perlakuan T menghasilkan kecambah dengan VKT yang sama 

dengan kecambah dari perlakuan M (Gambar 4.9). Hal ini menunjukkan perlakuan T 

tidak dapat meningkatkan ketahanan benih karena ada pengaruh alkohol dari T. 

harzianum yang diduga menurunkan vigor benih. Meskipun demikian, secara 

nominal VKTT lebih besar dari VKTM..Dari data pada Gambar 4.10 diketahui 

penyebab nominal VKTT lebih tinggi dari VKTM adalah penurunan jumlah kecambah 

abnormal dengan gejala Fusarium sp. Data ini memunculkan dugaan bahwa ada 

kompetisi substrat pertumbuhan antara T. harzianum dan Fusarium sp. pada benih 

yang berpotensi untuk berkecambah abnormal. T. harzianum diduga lebih kuat 

daripada Fusarium sp. karena fungi tersebut memiliki kemampuan mikoparasit dan 

antibiosis yang dapat mengendalikan Fusarium sp. (Begum, dkk., 2007, Gultom, 

2008, dan Chet, 1987). Akan tetapi diduga  T. harzianum tidak dapat melindungi 

seluruh permukaan benih karena pertumbuhan fungi tersebut pada perlakuan ini 

cenderung hanya berada pada bagian rekahan benih (Gambar 4.1). Selain itu, T. 

harzianum tersebut diduga belum dapat beradaptasi dan memperbanyak diri di media 

tanam sehingga kemampuan biokontrolnya terhadap Fusarium sp. masih rendah 

(Rachmawati, dkk., 1995). 

Perlakuan E dan perlakuan T sama-sama berasal dari perlakuan M. Akan 

tetapi, perlakuan E relatif lebih mampu meningkatkan VKT benih M daripada 

perlakuan T (Gambar 4.9). Hal ini terlihat dari kemampuan perlakuan E yang mampu 

mereduksi jumlah benih M yang tidak berpotensi untuk berkecambah karena ada 

gejala serangan Fusarium sp. sementara perlakuan T mampu mereduksi jumlah benih 

yang berpotensi untuk berkecambah secara abnormal karena ada gejala serangan 

Fusarium sp. (Gambar 4.10). Hal ini diduga dikarenakan mikroorganisme dalam 

EM4 mampu bersimbiosis sehingga pengaruhnya terhadap benih lebih banyak 

daripada T. harzianum. Hal ini didukung oleh Wididana (2014) yang menjelaskan ada 

bakteri fotosintetik dalam EM4 yang menghasilkan makanan bagi mikroorganisme 
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lainnya dalam kultur tersebut sehingga masing-masing mikroorganisme dapat 

menjalankan aktivitasnya.  

Perlakuan ET ternyata paling menurunkan ketahanan benih terhadap 

Fusarium sp. Potensi VKTE menurun hingga terjadi beda yang nyata setelah 

dilanjutkan menjadi perlakuan ET (Gambar 4.9). Mikroorganisme dalam perlakuan E 

diduga segera bersimbiosis untuk mengolah bocoran benih menjadi nutrisi sederhana 

yang mendukung perbaikan seluler benih dan memberi perlindungan tambahan pada 

benih ketika ada serangan Fusarium sp. Pasaribu (1995) dan Wididana (2014) 

mendukung hal ini dengan menyebutkan mikroorganisme dalam EM4 dapat 

bersimbiosis kemudian menghasilkan nutrisi sederhana yang menstimulasi 

pertumbuhan tanaman serta senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dan 

membunuh patogen. Berbeda dengan EM4, T. harzianum disebutkan Siddiquee, dkk. 

(2011) menghasilkan alkohol. Alkohol tersebut diduga mengakibatkan peningkatan 

kebocoran sel-sel dalam benih sehingga benih menjadi kurang vigor. Terlebih lagi, T. 

harzianum membutuhkan waktu untuk melakukan biokontrol terhadap Fusarium sp. 

(Rachmawati, dkk., 1995). Kedua hal ini diduga membuat benih perlakuan ET tidak 

tahan terhadap serangan Fusarium sp. sehingga jumlah benih yang tidak mampu 

berkecambah dengan memiliki gejala serangan patogen tersebut menjadi meningkat 

(Gambar 4.10).  

VKTET relatif lebih rendah dari VKTT (Gambar 4.9). Aktivitas T. harzianum 

pada kedua perlakuan ini menurunkan mutu fisiologis benih tetapi angka penurunan 

lebih banyak terjadi pada benih perlakuan ET daripada benih perlakuan T (Gambar 

4.3). Hal ini diduga disebabkan populasi T. harzianum pada ET lebih banyak dan 

membuat akumulasi alkohol yang lebih tinggi daripada perlakuan T. Populasi T. 

harzianum yang lebih banyak terlihat dari permukaan benih ET yang terselimuti hifa 

muda fungi tersebut (Gambar 4.1). Meskipun populasinya lebih banyak, diduga 

aktivitas biokontrol T. harzianum masih membutuhkan waktu untuk menjadi optimal. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rachmawati, dkk. (1995) bahwa T. harzianum 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum dapat melakukan aktivitas biokontrol 

terhadap patogen seperti Fusarium sp. Dengan demikian, perlakuan ET menghasilkan 

benih dengan kerusakan benih yang meningkat  dan proteksi yang belum optimal dari 

T. harzianum. Hasilnya ketika benih tersebut diujikan di tanah yang mengandung 
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Fusarium sp., jumlah benih tidak berkecambah dengan gejala Fusarium sp. dari 

perlakuan ET lebih banyak dari T sementara jumlah kecambah normal ET lebih 

sedikit dari T (Gambar 4.10). 

 Gambar 4.9 menunjukkan perlakuan bio-matrixpriming yang paling 

meningkatkan ketahanan terhadap penyakit karena Fusarium sp adalah perlakuan E. 

Hal ini terlihat dari nilai VKTE yang sudah lebih besar daripada VKTK. Meskipun 

demikian, nilai VKTE tidak memenuhi kriteria VKT yang tahan (85%). Hal ini 

berkaitan dengan mutu fisiologis awal benih yang rendah (DBK 44,8%). Marliah, 

dkk. (2010) mengutarakan keterbatasan perbaikan seluler benih saat priming dapat 

diakibatkan oleh mutu fisiologis benih yang terlampau rendah. 

 

4.5 Penentuan Perlakuan Bio-matrixpriming Terbaik 

 Tidak seluruh perlakuan bio-matrixpriming dapat meningkatkan mutu fisiologis 

benih kedelai (K) yang diuji. Rekapitulasi pengaruh perlakuan bio-matrixpriming 

tersebut tertera pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pengaruh Statistik Setiap Perlakuan Bio-matrixpriming 

Perlakuan  DB  KCT  KST  

Parameter pertumbuhan  

VKT  

Akar  Tinggi  BK/K  BK  

E ++  ++  ++  =  +  +  ++  =  

T  =  =  +  =  =  +  =  -  

ET  -  =  =  =  -  -  -  --  

 

Keterangan: 

++ : Meningkatkan secara nyata terhadap kontrol  

+  : Meningkatkan meskipun tidak nyata terhadap kontrol  

= : Tidak mempengaruhi secara statistika terhadap kontrol  

- : Menurunkan secara tidak nyata terhadap kontrol  

-- : Menurunkan secara nyata terhadap kontrol  

 



45 
 

 Tabel 5.1 menunjukkan bahwa perlakuan E dapat meningkatkan secara nyata 

empat parameter mutu fisiologis benih (DB, KCT, KST, dan BK) dan meningkatkan 

secara tidak nyata dua parameter mutu fisiologis benih (tinggi kecambah normal dan 

BK/K). Perlakuan T dapat meningkatkan dua parameter (KST dan BK/K) meskipun 

secara tidak nyata. Di sisi lain, perlakuan ET cenderung menurunkan empat 

parameter mutu fisiologis (DB, tinggi kecambah normal, BK/K serta BK) dan secara 

nyata menurunkan VKT. Dari hasil rekapitulasi ini diketahui bahwa perlakuan E 

adalah perlakuan yang paling banyak meningkatkan mutu fisiologis benih kedelai. 

Dengan demikian, perlakuan E disebut sebagai perlakuan bio-matrixpriming terbaik 

dalam penelitian ini. 

 


