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Daftar isi

SNI 8805:2019

Standar Nasional Indonesia SNI 8805:2019 Pengujian benih tanaman hutan merupakan SNI baru
hasil penggabungan dari 6 (enam) SNI yaitu :
1. SNI 7628.1-2011 Uji benih tanaman hutan – Bagian 1: Istilah dan definisi;
2. SNI 7628.2-2011 Uji benih tanaman hutan – Bagian 2: Penarikan contoh;
3. SNI 7628.3-2011 Uji benih tanaman hutan – Bagian 3: Analisis kemurnian;
4. SNI 7628.4-2011 Uji benih tanaman hutan – Bagian 4: Penentuan berat;
5. SNI 7628.5-2011 Uji benih tanaman hutan – Bagian 5: Kadar air; dan
6. SNI 7628.6-2011 Uji benih tanaman hutan – Bagian 6: Daya berkecambah.
Penggabungan beberapa SNI untuk memudahkan penggunaan SNI, serta dilakukan beberapa
perubahan dengan tujuan untuk:
1. menyempurnakan metode uji benih tanaman hutan baik secara teknis maupun jumlah jenis
tanaman hutan yang dimasukkan dalam standar;
2. memenuhi tuntutan terhadap penggunaan benih tanaman hutan bermutu dan kebutuhan
standar mutu benih tanaman hutan sebagai jaminan bagi pengada, pengedar dan pengguna
benih,
3. menyesuaikan standar pengujian benih dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta penerapannya di lapangan.
Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-01 Pengelolaan Hutan. Standar ini telah dibahas dan
disetujui dalam rapat konsensus pada tanggal 17 Mei 2019 di Bogor, yang dihadiri oleh wakil dari
pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha,
konsumen dan pakar.
Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan
tanggal 14 Oktober 2019 dengan hasil akhir menjadi RASNISNI.
Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen Standar ini dapat berupa
hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah
satu atau seluruh hak paten yang ada.
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Prakata

SNI 8805:2019

1

Ruang lingkup

Standar ini menetapkan metode pengambilan contoh uji, penentuan kadar air, analisis kemurnian,
penentuan berat 1.000 butir dan daya berkecambah dalam rangka penetapan mutu benih
tanaman hutan. Standar ini diperuntukkan untuk benih yang termasuk dalam lampiran A.
2

Acuan normatif

Untuk acuan tidak bertanggal, digunakan edisi terakhir atau revisinya.
SNI 01-5006.7, Tanaman kehutanan–Bagian 7: Istilah dan definisi yang berhubungan dengan
perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan.

3

Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan ini, istilah dan definisi yang ada dalam SNI 01-5006.7, serta istilah dan
definisi berikut ini berlaku.
3.1
analisis kemurnian
pengujian benih yang bertujuan untuk mengetahui persentase benih murni dari suatu lot benih
3.2
arsip contoh benih
bagian contoh kirim yang disimpan dan sewaktu-waktu dapat diuji lagi jika terjadi masalah pada
lot benih yang bersangkutan
3.3
benih
semua bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman hutan
3.4
benih bermutu
benih yang memenuhi persyaratan mutu fisik, fisiologis dan genetis
3.5
benih generatif
bahan tanaman yang berupa biji
3.6
benih halus
benih yang sulit diidentifikasi dengan mata telanjang
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3.8
benih intermediat (intermediate)
benih yang memiliki sifat peralihan antara benih ortodoks dengan benih rekalsitran, dimana benih
masih mampu bertahan hidup apabila kadar airnya diturunkan hingga pada batas tertentu di atas
kadar air benih ortodoks
3.9
benih keras
benih yang tetap keras hingga akhir pengujian
3.10
benih lain
benih selain benih murni yang diuji
3.11
benih mati
benih yang hingga akhir pengujian tidak keras, tidak segar, dan tidak tumbuh menjadi kecambah
3.12
benih murni
benih dari jenis yang diuji, meliputi benih utuh, busuk, terkena penyakit, belum masak,
berkecambah awal serta benih rusak yang ukurannya lebih dari setengahnya
3.13
benih ortodoks (orthodox)
jenis benih yang mempunyai kadar air awal rendah (maksimum 12 %), dapat dikeringkan sampai
dengan kadar air 3 % - 8 % dan mampu disimpan lama
3.14
benih rekalsitran (recalcitrant)
jenis benih yang umumnya memiliki kadar air awal tinggi (30 % - 70 %), tidak tahan terhadap
pengeringan, hanya mampu disimpan selama 1 minggu – 5 minggu
3.15
benih terserang hama
benih yang mengandung larva serangga atau menunjukkan adanya serangan serangga
3.16
benih tidak berkecambah
benih yang tidak berkecambah sampai masa akhir pengujian
3.17
benih segar tidak tumbuh
benih selain benih keras, yang gagal berkecambah hingga akhir pengujian namun tetap baik dan
sehat dan mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi kecambah normal
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3.7
benih hampa
benih yang kosong atau hanya mengandung beberapa jaringan sisa
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3.19
contoh kerja
sebagian benih contoh kirim yang akan diuji
3.20
contoh kirim
sebagian atau seluruh contoh benih komposit yang dikirim ke laboratorium pengujian
3.21
contoh komposit
campuran semua contoh primer yang diambil dari lot benih
3.22
contoh primer
sejumlah benih yang diambil dari satu titik contoh di dalam lot benih
3.23
daya berkecambah
kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah normal pada kondisi optimum yang
dinyatakan dalam persen atau jumlah kecambah per berat benih
3.24
ekstraksi basah
ekstraksi benih dengan menggunakan air, biasanya digunakan untuk buah berdaging
3.25
ekstraksi benih
proses mengeluarkan benih dari buah
3.26
ekstraksi kering
ekstraksi benih dengan cara mengeringkan buah di bawah sinar matahari atau panas buatan
3.27
kadar air benih
kandungan air yang ada di dalam benih dibandingkan dengan berat benih basah
3.28
kecambah
benih yang tumbuh menjadi bakal tanaman
3.29
kecambah abnormal
kecambah yang tidak tumbuh normal pada kondisi optimum
© BSN 2019
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3.18
contoh duplikat
contoh benih lain yang diperoleh dari contoh komposit yang sama ditandai dengan ‘contoh
duplikat’ yang selanjutnya disimpan oleh pemohon atau pemilik benih
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3.31
kecambah cacat
kecambah dengan pertumbuhan lemah atau kecambah yang struktur pentingnya cacat atau tidak
proposional
3.32
kecambah lambat
kecambah yang pada akhir pengujian belum mencapai ukuran normal
3.33
kecambah normal
kecambah yang berpotensi tumbuh normal pada kondisi optimum
3.34
kecambah rusak
kecambah yang struktur pentingnya hilang atau rusak berat
3.35
kelompok benih terhampar
kelompok benih tertentu yang dihamparkan untuk pengambilan contoh kerja
3.36
kotoran
semua bahan yang tidak termasuk benih murni atau benih lain
[Perdirjen RLPS Nomor P6/V-SET/2009]

3.37
lot benih
suatu jumlah dari benih yang dianggap homogen dan teridentifikasi yang berasal dari sumber
benih tertentu dengan masa pemanenan dan pemrosesannya sama
3.38
perkecambahan
proses benih menjadi kecambah

4

Pengambilan contoh

4.1 Prinsip umum
Pengambilan contoh dilakukan dengan mengambil bagian kecil benih dari lot benih secara acak
agar mewakili lot benih. Contoh komposit diperoleh dari lot benih dengan mengambil contoh
primer dari berbagai posisi wadah dari lot benih, kemudian digabungkan. Dari contoh komposit
ini, subcontoh didapatkan dengan menggunakan prosedur pengurangan contoh secara bertahap
untuk menghasilkan contoh kirim dan akhirnya contoh kerja untuk pengujian.
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3.30
kecambah busuk
kecambah berpenyakit parah
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Contoh komposit

Contoh kirim

Contoh kerja
Berat benih
Kemurnian
Kadar air
Uji perkecambahan
Uji tetrazolium

Contoh duplikat

Gambar 1 - Pengambilan contoh benih
4.2

Peralatan

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Timbangan;
Trier;
Nobbe trier;
Nampan;
Sendok;
Spatula;
Plastik/wadah;
Boerner type;
Soil divider;
Rifle type.

4.3

Prosedur

4.3.1
a)

b)
c)

Intensitas pengambilan contoh

Lot benih harus dalam kondisi yang seragam dan ditata untuk mempermudah petugas dalam
pengambilan contoh benih dari seluruh bagian lot benih. Petugas pengambil contoh benih
adalah pegawai lembaga sertifikasi atau instansi terkait yang memahami cara pengambilan
contoh benih;
Intensitas pengambilan contoh untuk lot benih dalam wadah dengan ukuran 15 kg hingga 100
kg dilakukan berdasarkan ketentuan pada Tabel 1;
Apabila lot benih menggunakan wadah dengan kapasitas kurang dari 15 kg, benih dapat
digabung menjadi unit pengambilan contoh yang tidak melebihi 100 kg. Unit pengambilan
contoh dianggap sebagai satu wadah dan pengambilan contohnya mengikuti Tabel 1.
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Jumlah contoh primer per wadah

Jumlah wadah
1-4
5-8
9 - 15
16 - 30
31 - 59
≥ 60

3 contoh primer dari tiap wadah
2 contoh primer dari tiap wadah
1 contoh primer dari tiap wadah
15 contoh primer total
20 contoh primer total
30 contoh primer total

Untuk lot benih dalam wadah dengan kapasitas lebih dari 100 kg atau lot benih yang terhampar,
pengambilan contoh harus sesuai dengan Tabel 2.
Tabel 2 - Jumlah contoh primer yang dibutuhkan untuk wadah dengan kapasitas di atas
100 kg dan lot benih terhampar
Berat lot benih (kg)
Sampai dengan 500
501 - 3.000
3.001 - 20.000
> 20.000

4.3.2
4.3.2.1
a)
b)

c)

Jumlah contoh primer
Minimal 5 contoh primer
1 contoh primer maksimal tiap 300 kg, tapi tidak kurang dari 5
contoh primer
1 contoh primer maksimal tiap 500 kg, tapi tidak kurang dari 10
contoh primer
1 contoh primer maksimal tiap 700 kg, tapi tidak kurang dari 40
contoh primer

Metode pengambilan contoh
Contoh primer

Contoh primer diambil dalam jumlah yang kurang lebih sama untuk setiap wadah atau dari
setiap bagian suatu lot benih;
Pengambilan contoh harus dapat dilakukan secara acak atau sistematik dari bagian atas,
tengah dan bawah serta tidak hanya dari satu posisi dalam wadah dengan jumlah contoh
primer harus sesuai dengan aturan pada Tabel 1 dan Tabel 2;
Pengambilan contoh primer dapat dilakukan dengan menggunakan tangan dan
menggunakan alat pengambilan contoh, seperti seed trier, nobbe trier, dan curah
(Gambar 2).
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Tabel 1- Jumlah contoh primer yang dibutuhkan untuk wadah berkapasitas 15 kg - 100 kg
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(b)
(d)
(d)
(c)
1

2

3

Keterangan gambar:
1 adalah pengambilan contoh dengan tangan untuk benih berukuran besar;
2 adalah pengambilan contoh dengan alat untuk benih berukuran kecil;
3 adalah alat pengambilan contoh, yaitu: (a) (b) seed trier, (c) curah (d) nobbe trier.

Gambar 2 - Pengambilan contoh dan alat pengambilan contoh
4.3.2.2
a)
b)

Contoh komposit

Bila contoh primer terlihat seragam, maka selanjutnya contoh primer dicampur dan diaduk
merata untuk mendapatkan contoh komposit;
Bila contoh primer terlihat tidak seragam, maka benih yang diduga berbeda dikeluarkan dan
dipisahkan sebagai lot yang berbeda.

4.3.2.3

Contoh kirim

(a) Contoh kirim diperoleh dari pengurangan contoh komposit secara bertahap dengan
menggunakan salah satu metode yang ditetapkan sampai didapat ukuran yang sesuai. Berat
minimum contoh kirim untuk berbagai jenis mengacu pada Lampiran A (Tabel A1);
(b) Untuk mendapatkan contoh kirim dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode
pembagian mekanik, metode paruhan yang dimodifikasi, metode sendok dan metode
paruhan dengan tangan. Metode mengacu pada Lampiran A (Tabel A2).
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2

4

5

6

8

7

9

10

12

11

3

1+2+3+4
(a)
1+3
(b)

5+6+7+8

6+8
(c)

9+10+11+12
10+12

(d)

Contoh
kerja

(e)

Keterangan gambar:
a) Contoh kirim dan komposit dihamparkan, kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu : 1, 2, 3, dan 4;
b) Bagian 1 dan 3 dicampur, kemudian dihamparkan dan selanjutnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 5, 6,
7 dan 8;
c) Bagian 6 dan 8 dicampur, kemudian dihamparkan dan selanjutnya dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu
9, 10, 11 dan 12;
d) Bagian 10 dan 12 dijadikan contoh kerja;
e) Pemilihan dua bagian tersebut dilakukan secara acak.

Gambar 3 - Proses pembuatan contoh kerja dengan acak paruhan
4.3.2.4
a)
b)

c)

Setiap contoh kirim harus diberi tanda sesuai dengan lot benihnya;
Contoh kirim harus dikemas dalam wadah kedap udara untuk karakter benih ortodoks, dan
dikemas dalam wadah tidak terlalu kedap (agak porus) untuk karakter benih rekalsitran dan
intermediate;
Contoh kirim diterima oleh penerima contoh dan selanjutnya diserahkan ke petugas penguji.

4.3.2.5
a)
b)

c)

Penyerahan contoh kirim

Penanganan contoh benih

Contoh kirim diterima dan dicatat dalam buku induk pengujian serta diberi nomor
laboratorium;
Contoh benih diupayakan diuji sesegera mungkin. Apabila suatu hal pengujian terhadap
contoh benih tidak dapat segera dikerjakan, perlu dilakukan penyimpanan contoh benih
secara optimal sesuai karakter benihnya;
Petugas berwenang membagi contoh kirim menjadi dua bagian yaitu contoh kerja dan arsip
contoh;
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e)

Arsip contoh disimpan sesuai dengan karakter benihnya dengan lama penyimpanan minimal
6 bulan setelah selesai pengujian;
Pemusnahan arsip contoh benih harus dengan sepengetahuan manajer teknis.

Laboratorium penguji benih
Contoh kirim

Dokumen penerimaan
benih

Penentuan kadar air
 Metode oven

Penyiapan contoh kerja
(minimum 2500 butir)

Analisis Kemurnian
 Seluruh contoh kerja
 Benih murni

Penentuan berat benih
 8 ulangan @ 100 butir

Uji perkecambahan/ uji
viabilitas
 Daya berkecambah
Dokumentasi pengujian benih
(Blangko data pengujian)

Penerbitan sertifikat mutu benih

Gambar 4 - Alur kerja pengujian mutu benih
Keterangan gambar:
adalah alur kerja
adalah alur data informasi

5
5.1

Penentuan kadar air
Prinsip umum

Metode uji dirancang sehingga memungkinkan penguapan air dari benih sebanyak mungkin,
tetapi menekan terjadinya oksidasi, dekomposisi maupun hilangnya zat-zat yang mudah
menguap.
© BSN 2019
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Peralatan
Oven listrik;
Wadah (cawan atau alumunium foil);
Desikator;
Timbangan analitik;
Tang penjepit;
Sarung tangan;
Alat pemotong;
Alat pemecah (ragum).

5.3

Prosedur

5.3.1
a)
b)
c)

Contoh kirim hanya dapat diterima untuk diuji hanya jika kondisinya utuh dalam wadah kedap
air;
Pengujian kadar air dilakukan segera setelah sampel benih diterima di laboratorium;
Selama pengujian di laboratorium, kontak contoh benih dengan udara harus seminimal
mungkin.

5.3.2
a)

b)

c)

d)

b)

c)

Contoh kerja

Penetapan kadar air dilakukan dengan menggunakan dua ulangan yang pengambilan
contohnya secara terpisah, dan berat contoh tergantung diameter wadah yang digunakan
sebagai berikut:
- Diameter > 5 cm dan < 8 cm : 4,5 g ± 0,5 g
- Diameter > 8 cm
: 10,0 g ± 1,0 g
Penggunaan wadah dengan diameter 5 cm - 8 cm lebih umum digunakan sehingga berat
minimal masing-masing contoh kerja 5 g, khusus untuk benih ukuran halus berat minimal
0,2 g;
Untuk benih yang berukuran besar memerlukan pemotongan, sehingga diperlukan jumlah
contoh kerja yang berbeda. Untuk benih yang dipotong, contoh kerja harus cukup untuk setiap
dua ulangan dengan berat yang setara dengan lima benih utuh per ulangan;
Selama pengerjaan contoh kerja tidak boleh terpapar udara lebih dari 30 detik.

5.3.3
a)

Pencegahan perubahan kadar air contoh

Penggilingan dan pemotongan

Benih berukuran besar (berat 1.000 butir > 200 g) dan benih dengan kulit yang menghalangi
hilangnya air dari benih harus dihancurkan/digiling sebelum dikeringkan;
Bila penggilingan tidak memungkinkan karena benih mempunyai kadar minyak tinggi yang
sulit untuk dihancurkan, berkulit keras atau benih yang rentan terjadi penambahan berat
akibat oksidasi, maka harus dilakukan pemotongan menjadi bagian-bagian kecil dengan
ketebalan kurang dari 7 mm. Rincian metode persiapan benih untuk penetapan kadar air
disajikan pada Lampiran B;
Benih yang digiling tidak boleh terpapar udara lebih dari 2 menit, sedangkan benih yang
dipotong tidak boleh terpapar udara lebih dari 4 menit.
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a)
b)

Penimbangan

Penimbangan dinyatakan dalam gram dengan ketelitian tiga desimal;
Penimbangan dilakukan terhadap:
- Wadah dan tutup (M1);
- Wadah, tutup dan contoh kerja sebelum pengeringan (M2);
- Wadah, tutup dan contoh kerja setelah pengeringan (M3).

5.3.5

Pengeringan/oven

5.3.5.1
a)

b)

c)

d)

Untuk benih yang dihancurkan/digiling dan kadar air > 17 %, maka harus dilakukan
pengeringan pendahuluan. Dua subcontoh, masing-masing ditimbang 25 g ± 1,0 g dan
ditempatkan pada wadah yang telah ditimbang. Dua subcontoh dalam wadahnya kemudian
dipanaskan pada suhu 130 °C selama 5 menit hingga 10 menit, tergantung pada kadar airnya,
untuk menurunkan kadar air sehingga kurang dari 17 %. Subcontoh yang telah dikeringkan
disimpan secara terbuka di laboratorium minimal selama 2 jam;
Pada kasus kadar air benih di atas 25 %, benih harus disebar dengan ketebalan lapisan tidak
lebih dari 20 mm dan dikeringkan pada suhu 65 °C - 75 °C selama 2 jam - 5 jam, tergantung
kadar air benih. Pada kasus jenis dengan kadar air benih lebih dari 30 %, contoh benih harus
dikeringkan satu malam;
Setelah pengeringan pendahuluan, subcontoh benih ditimbang ulang dengan wadahnya
untuk menentukan kehilangan berat. Setelah ditimbang, dua subcontoh segera dihancurkan
secara terpisah. Ambil satu contoh kerja dari masing-masing subcontoh;
Pengeringan pendahuluan tidak harus dilakukan pada benih yang dipotong.

5.3.5.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
5.4
a)

Pengeringan pendahuluan

Metode yang digunakan

Contoh kerja diletakkan secara merata di atas permukaan wadah (cawan/alumunium);
Wadah dalam keadaan terbuka diletakkan di dalam oven;
Keringkan contoh kerja dalam oven dengan menggunakan metode suhu 101 °C - 105 °C
(suhu rendah) selama 17 jam ± 1 jam;
Keluarkan wadah dari oven;
Tutup wadah, simpan dalam desikator selama 30 menit - 45 menit (dingin);
Setelah dingin, timbang wadah + tutup + contoh kerja;
Kelembapan relatif ruang laboratorium lebih rendah dari 70 %.
Penghitungan hasil
Kadar air (KA) yang dinyatakan dalam persentase berdasarkan berat harus dihitung dalam
tiga desimal untuk masing-masing ulangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
KA =

M2 −M3
M2 −M1

x 100 %

Keterangan:
M1 adalah berat dalam gram (untuk minimal dari tiga desimal) dari wadah dan tutupnya,
M2 adalah berat dalam gram (untuk minimal dari tiga desimal) dari wadah, tutup dan isinya sebelum
pengeringan, dan
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5.3.4
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b)

Jika contoh benih diberikan pengeringan pendahuluan, kadar air dihitung dari hasil
pengeringan pendahuluan (tahap pertama) dan pengujian kadar air (tahap kedua). Jika S1
adalah kadar air yang hilang pada tahap pertama, dan S2 adalah kadar air yang hilang pada
tahap kedua, masing-masing dihitung seperti di atas dan dinyatakan dalam persentase,
kemudian kadar air sebenarnya dari contoh dihitung dalam persentase sebagai berikut:
KA (%) = (S1 + S2 ) −

c)

S1 × S2
100

Toleransi merupakan perbedaan nilai rata-rata dua pengukuran kadar air benih, nilai toleransi
antar ulangan sebesar 0,3 % - 2,5 %. Nilai toleransi benih berdasarkan ukuran disajikan pada
Tabel 3;
Tabel 3 - Nilai toleransi kadar air benih berdasarkan ukuran benih
Kadar Air (%)
Ukuran Benih
< 12
12 - 25
> 25
Benih kecil (berat 1.000 butir < 200 g)
0,3
0,5
0,5
Benih besar (berat 1.000 butir ≥ 200 g)
0,4
0,8
2,5

d)

5.5

Jika hasil dari penetapan antar ulangan diluar toleransi maka pengujian harus diulang. Untuk
uji yang diulang, apabila hasil uji ulang masuk toleransi maka hasil uji dilaporkan. Namun
apabila hasil uji ulang tidak toleran antar ulangan, maka periksa toleransi rata-rata dari dua
hasil pengujian. Apabila rata-rata hasil kedua pengujian tersebut masuk toleransi maka hasil
dilaporkan. Jika semua rata-rata kedua pengujian tidak masuk toleransi, maka pengujian
dianggap gagal dan dilakukan pemeriksaan penyebab kegagalan (peralatan dan prosedur)
dan pengujian dapat dilakukan kembali dari awal.
Pelaporan hasil

Persentase kadar air dinyatakan dengan satu angka desimal pada analisis. Dokumen pelaporan
dapat dilihat pada Lampiran E (Tabel E2).

6
6.1

Analisis kemurnian
Prinsip umum

Contoh kerja dipisahkan menjadi tiga bagian yaitu (1) benih murni; (2) benih lain; dan (3) kotoran.
Persentase dari setiap bagian dihitung berdasarkan berat. Untuk benih-benih berukuran halus
tidak harus dilakukan analisis kemurnian.
6.2
a)
b)
c)

Peralatan
Meja kemurnian;
Kaca pembesar (untuk benih ukuran kecil);
Pinset;
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M3 adalah berat dalam gram (untuk minimal dari tiga desimal) dari wadah, tutup dan isinya sesudah
pengeringan.
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Spatula;
Timbangan analitik;
Saringan;
Lampu meja.

6.3

Prosedur

6.3.1

Persiapan contoh kerja

a) Berat minimum contoh kerja mengacu pada Lampiran A (Tabel A.1);
b) Untuk jenis yang tidak terdaftar dalam Lampiran A (Tabel A.1), contoh kerja harus sama
dengan berat 2.500 benih. Dengan cara menimbang 100 benih dan kalikan dengan 25;
c) Analisis kemurnian dilakukan pada contoh kerja yang diambil dari pengurangan contoh kirim
dengan menggunakan alat pembagi mekanik atau cara paruhan;
d) Contoh kerja harus ditimbang dalam gram sampai dengan jumlah minimal desimal yang
diperlukan untuk menghitung persentase bagian-bagian tersebut sampai satu desimal, seperti
ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 - Jumlah desimal pada penimbangan berat contoh kerja dan komponennya

6.3.2
a)
b)
c)

6.4
a)

Berat contoh kerja (g)

Jumlah minimal desimal

<1
1 - 9,999
10 - 99,99
100 - 999,9
≥ 1.000

4
3
2
1
0

Pemisahan bagian contoh kerja

Timbang berat contoh kerja. Catat hasilnya dengan jumlah angka di belakang koma yang
sesuai dengan Tabel 4;
Tebarkan contoh kerja pada meja kemurnian dan pisahkan menjadi tiga bagian, yaitu benih
murni, benih lain dan kotoran. Definisi benih murni setiap jenis disajikan pada Lampiran C;
Setelah pemisahan, setiap bagian diletakkan dalam wadah dan ditimbang. Catat hasil dengan
jumlah angka di belakang koma yang sesuai dengan Tabel 4.
Penghitungan hasil
Persentase berat masing-masing bagian dihitung dengan rumus:
k1
) x 100 %
+k
1
2 +k3
k2
benih lain (%) = (
) x 100 %
k1 +k2 +k3
k3
kotoran (%) = (
) x 100 %
k1 +k2 +k3

benih murni (%) = (k

Keterangan:
k1 = berat benih murni (g)
k2 = berat benih lain (g)
k3 = berat kotoran (g)
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d)
e)
f)
g)

SNI 8805:2019

c)

Semua perhitungan dinyatakan dalam persentase dan dicatat dengan satu angka dibelakang
koma;
Untuk mengetahui berat hilang atau berat tambahan (BT) selama analisis dihitung dengan
rumus:
BT =

CK − (k1 + k 2 + k 3 )
CK

Keterangan:
CK = berat contoh kerja (g)
CATATAN
Jika terdapat ketidaksesuaian lebih dari 5 % berat contoh kerja, pengujian analisis
kemurnian ditolak dan pengujian harus diulang.

6.5
a)

Pelaporan hasil

b)

Hasil analisis kemurnian ditulis dalam persentase dengan satu desimal. Jumlah persentase
berat dari masing-masing bagian harus 100,0 %. Jika hasil dari salah satu bagian nol maka
harus ditulis “0,0”;
Jika contoh kerja untuk analisis kemurnian kurang dari Lampiran A (Tabel A.1), pernyataan
berikut ini harus disertakan di dalam Sertifikat Mutu Benih Tanaman Hutan atau Keterangan
Hasil Pengujian; “Berat contoh kerja hanya ……g, berarti ini kurang dari berat minimum yang
dibutuhkan”. Blangko hasil pengujian analisis kemurnian pada Lampiran E (Tabel E3).

7

Penentuan berat 1.000 butir

7.1

Prinsip umum

Contoh kerja berasal dari benih murni dari analisis kemurnian yang dilakukan sebelumnya. Untuk
benih-benih berukuran halus tidak harus dilakukan uji berat 1.000 butir.
7.2
a)
b)
c)
7.3
a)
b)

7.4

Peralatan
Timbangan analitik;
Wadah plastik;
Hand counter.
Prosedur
Contoh kerja dihitung sebanyak 100 butir benih dengan ulangan 8 kali yang diambil secara
acak;
Setiap ulangan ditimbang (dinyatakan dalam gram) dengan jumlah angka dibelakang koma
seperti analisis kemurnian yang tercantum pada Tabel 4.
Penghitungan hasil

Keragaman (S2), simpangan baku (S) dan koefisien keragaman (CV) dihitung dengan
menggunakan rumus:
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b)
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Keterangan:
x adalah berat tiap ulangan (g)
n adalah jumlah ulangan
𝞢 adalah jumlah

S = √S 2
S
CV = × 100
x
Keterangan:
𝑥 adalah rata-rata berat 100 benih
CATATAN Jika keragaman (CV) benih lebih kecil dari 4,0 maka analisis diterima. Jika CV lebih besar dari
4,0 penghitungan harus ditambah 8 ulangan lagi. S2, S dan CV dihitung kembali untuk 16 ulangan dengan
menggunakan rumus yang sama. Apabila nilai CV masih lebih besar dari 4,0 maka hapus ulangan (n) yang
menyimpang dari rata-rata sebanyak 2 kali standar deviasi, kemudian hitung lagi rata-ratanya.

Berat 1.000 butir dan jumlah benih per kilogram dihitung dengan rumus:
Berat 1.000 butir (g)=rata - rata berat 100 benih ×10
Jumlah benih per kg =
7.5

1.000
× 1.000
berat 1.000 benih

Pelaporan hasil

Pelaporan hasil berat 1.000 butir benih dan jumlah benih/kg disesuaikan dengan jumlah desimal
pada Tabel 4. Blangko laporan hasil dapat dilihat pada Lampiran E (Tabel E4).

8
8.1

Daya berkecambah
Prinsip umum

Pengujian daya berkecambah harus dilakukan terhadap benih murni, kecuali diperbolehkan
dilakukan pengujian benih berdasarkan pengulangan berat. Definisi benih murni untuk spesies
yang diuji harus diterapkan. Benih murni dapat diambil dari fraksi benih murni hasil analisis
kemurnian atau fraksi yang mewakili dari contoh kirim.
8.2
a)
b)
c)
d)

Peralatan dan bahan
Germinator;
Cawan petri;
Alat semprot;
Pinset;
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n(Σx 2 ) − (Σx)2
S =
n(n − 1)
2
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Bak kecambah;
Ayakan;
Alat sterilisasi media;
Oven;
Slat press;
Alat pengukur intensitas cahaya (luxmeter);
Alat pengukur suhu dan kelembapan (thermohigrometer);
Pasir atau tanah steril;
Kertas merang steril;
Plastik;
Air panas/dingin;
Aquades;
Larutan kimia.

8.3

Prosedur kerja

8.3.1
8.3.1.1
a)

b)
c)

d)

Contoh kerja

Empat ratus butir benih diambil secara acak dari fraksi benih murni dan ditabur dengan jarak
yang mencukupi dan seragam di atas subtrat yang lembap. Harus dipastikan tidak dilakukan
pemilihan benih yang dapat menyebabkan hasil yang bias. Setiap ulangan digunakan 100
butir benih;
Pengujian dimungkinkan dengan menggunakan benih kurang dari 400 dengan empat atau
dua ulangan. Apabila jumlah benih kurang, maka setiap ulangan @ 25 benih atau @ 50 benih;
Jika uji berdasarkan berat, maka berat dari keempat ulangan harus setara dengan minimal
400 butir benih. Empat ulangan diambil dari contoh kerja berdasarkan berat benih dengan
metode sampling. Metode pengujian disajikan pada Lampiran D (Tabel D6);
Benih yang mempunyai dormansi, harus dilakukan perlakuan pendahuluan. Benih dorman
dan perlakuan pendahuluan disajikan pada metode pengujian perkecambahan benih pada
Lampiran D (Tabel D.2).

8.3.1.2
a)

Persiapan

Rumah kaca

Kondisi rumah kaca, yaitu:
- Suhu 29 °C - 40 °C;
- Kelembapan relatif 60 % - 75 %;
- Cahaya 5.180 lux - 19.400 lux
CATATAN: 1 lux = 1 Kandela × m2

b)

Media perkecambahan
Media (tanah atau pasir) yang digunakan harus disterilkan terlebih dahulu dengan cara
dipanaskan atau dikukus selama 2 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
kontaminasi cendawan dan tumbuhnya benih tanaman lain.

8.3.1.3
a)

Germinator

Kondisi germinator, yaitu:
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

SNI 8805:2019

8.3.1.4
a)

b)

8.4
a)

b)
c)

Perkecambahan benih

Perkecambahan di rumah kaca
- Perkecambahan menggunakan media pasir dan atau tanah;
- Media yang telah disterilkan terlebih dahulu disiram air dengan jenuh;
- Benih ditabur secara merata pada media;
- Metode perkecambahan dijelaskan pada Lampiran D (Tabel D.1).
Perkecambahan di germinator
- Uji perkecambahan di germinator dapat menggunakan metode UAK, UDK dan UKDdp; penjelasan untuk masing-masing metode pada Lampiran D (Tabel D.1);
- Media yang sudah steril kemudian dilembapkan dengan cara direndam dalam air hingga
jenuh;
- Benih ditabur secara merata pada permukaan media sesuai dengan metode yang
digunakan.
Penghitungan hasil
Pernyataan hasil diperoleh berdasarkan penilaian pada:
- Kecambah normal dengan kriteria sebagai berikut:
o kecambah sempurna: kecambah yang semua struktur esensialnya berkembang baik,
lengkap, seimbang (proporsional) dan sehat;
o kecambah dengan sedikit kerusakan atau kekurangan: kecambah yang memiliki cacat
ringan pada struktur pentingnya, namun memperlihatkan pertumbuhan yang normal
dan seimbang seperti kecambah sempurna apabila dilakukan pengujian yang sama;
o kecambah dengan infeksi sekunder: kecambah yang sesuai dengan salah satu kategori
di atas, tetapi terinfeksi oleh cendawan atau bakteri yang berasal dari sumber lain,
bukan dari benih tersebut.
- Kecambah abnormal (kecambah rusak, kecambah cacat, kecambah busuk dan kecambah
lambat);
- Benih yang tidak berkecambah (benih keras, benih segar, benih mati, benih hampa dan
benih terserang penyakit);
Lama pengujian dapat dilihat pada Lampiran D (Tabel D.2 untuk benih kecil hingga besar dan
Tabel D6 untuk benih halus);
Daya berkecambah (DB) dinyatakan dalam persentase, dihitung dengan menggunakan
rumus:
untuk benih besar/yang memungkinkan untuk dihitung
Σ kecambah normal

Daya Berkecambah (%) = Σ benih yang dikecambahkan x100%
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b)

- Suhu 24 °C - 30 °C;
- Kelembapan relatif 90 % - 95 %;
- Cahaya > 150 lux.
Media perkecambahan
Media yang digunakan harus terlebih dahulu disterilkan dengan cara dioven dengan suhu
70°C selama 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi cendawan.

SNI 8805:2019

untuk benih halus
Daya Berkecambah (kecambah/g) =

Σ kecambah normal
Σ kecambah yang ditabur (g)

CATATAN
Daya berkecambah dihitung sebagai rata-rata dari 4 ulangan dengan membulatkan
sampai ke angka bulat terdekat (>0,5 dibulatkan ke atas).

d) Hasil uji daya berkecambah hanya diterima jika perbedaan antara hasil ulangan tertinggi dan
terendah masih dalam batasan seperti pada Tabel 5.1, Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 untuk
pengujian berdasarkan jumlah butir benih, serta Tabel 6 untuk pengujian berdasarkan berat.
Tabel 5.1 - Tingkat toleransi untuk perbedaan antar ulangan dalam suatu pengujian Empat ulangan @ 100 butir benih
Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
97
4
96
5
95
6
93 - 94
7-8
91 - 92
9 - 10
89 - 90
11 - 12
87 - 88
13 - 14
84 - 86
15 - 17
81 - 83
18 - 20
78 - 80
21 - 23
73 - 77
24 - 28
67 - 72
29 - 34
56 - 66
35 - 45
51 - 55
46 - 50

Toleransi (%)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tabel 5.2 - Tingkat toleransi untuk perbedaan antar ulangan dalam suatu pengujian Dua ulangan @ 100 butir benih
Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
96 - 97
4-5
95
6
93 - 94
7-8
90 - 92
9 - 11
88 - 89
12 - 13
84 - 87
14 - 17
81 - 83
18 - 20
76 - 80
21 - 25
69 - 75
26 - 32
55 - 68
33 - 46
51 - 54
47 - 50
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Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
97
4
96
5
95
6
94
7
92 - 93
8-9
90 - 91
10 - 11
89
12
86 - 88
13 - 15
84 - 85
16 - 17
81 - 83
18 - 20
78 - 80
21 - 23
74 - 77
24 - 27
70 - 73
28 - 31
63 - 69
32 - 38
51 - 62
39 - 50
e)

Toleransi (%)
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Perbedaan tidak melebihi batas toleransi. Jika melebihi, prosedur uji ulang dan batas
toleransinya disajikan pada Tabel D.3, Tabel D.4 dan Tabel D.5.
Tabel 6 - Toleransi antar ulangan uji perkecambahan berdasarkan berat (1 dari 2)
Jumlah benih yang
berkecambah dalam berat
total benih yang diuji

Kisaran
maksimum

1
0-6
7 - 10
11 - 14
15 - 18
19 - 22
23 - 26
27 - 30
31 - 38
39 - 50
51 - 56
57 - 62
63 - 70
71 - 82
83 - 90
91 - 102

2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Jumlah benih yang
berkecambah dalam
berat total benih yang
diuji
1
161 - 174
175 - 88
189 - 202
203 - 216
217 - 230
231 - 244
245 - 256
257 - 270
271 - 288
289 - 302
303 - 321
322 - 338
339 - 358
359 - 378
379 - 402

Kisaran
maksimum

2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Tabel 5.3 - Tingkat toleransi untuk perbedaan antar ulangan dalam suatu pengujian Dua ulangan @ 50 butir benih
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8.5

Jumlah benih yang
berkecambah dalam berat
total benih yang diuji

Kisaran
maksimum

103 - 112
113 - 122
123 - 134
135 - 146
147 - 160

22
23
24
25
26

Jumlah benih yang
berkecambah dalam
berat total benih yang
diuji
403 - 420
421 - 438
439 - 460
> 460

Kisaran
maksimum

42
43
44
45

Pelaporan Hasil

Hasil pengujian dinyatakan dalam bentuk tabel yang memuat:
a) Metode pengujian dan perlakuan pendahuluan yang digunakan;
b) Data perkecambahan atau jumlah kecambah hidup;
c) Apabila persentase setiap kriteria pengujian adalah nol, maka dalam analisis dokumen ditulis
“0,0”;
d) Masa berlaku uji perkecambahan tergantung pada jenis;
e) Jika benih lain ditemukan dalam ulangan berdasarkan berat, benih-benih tersebut harus
dilaporkan ‘Penetapan Lain’ yang memberikan nama ilmiah dan jumlah benih yang ditemukan
di dalam berat benih yang diuji. Blangko laporan hasil dapat dilihat pada Lampiran E (Tabel
E5).
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Tabel 6 – lanjutan (2 dari 2)
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Tabel A.1 – Berat maksimal lot benih, minimal contoh kirim, dan contoh kerja
minimal analisis kemurnian
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nama ilmiah

Acacia aulacocarpa
Acacia auriculiformis
Acacia crassicarpa
Acacia mangium
Acacia villosa
Adenanthera microsperma
Agathis loranthifolia
Aleurites moluccana
Albizia procera
Alstonia scholaris
Altingia excelsa
Anacardium occidentale
Azadirachta indica
Baccaurea macrocarpa
Calliandra calothyrsus
Calliandra tetragona
Calophyllum inophyllum
Canarium indicum
Castanopsis argentea
Casuarina junghuniana
Casuarina equisetifolia
Ceiba pentandra
Cryptocarya cuneata (sin.
Dehaasia cuneata)
Cryptocarya massoy
Dalbergia latifolia
Delonix regia
Diospyros celebica
Duabanga moluccana
Dyera lowii
Enterolobium cyclocarpum
Eucalyptus camadulensis
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus pellita
Eucalyptus urophylla
Fagara rhetsa (sin.
Zanthoxylum rhetsa)
Fagraea fragrans
Falcataria mollucana (sin.
Paraserianthes falcataria)
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Nama
Indonesia
Aula
Karpa
Mangium
Saga pohon
Damar
Kemiri
Kihiyang
Pulai
Rasamala
Jambu monyet
Mimba/ intaran
Kapul
Kaliandra merah
Kaliandra putih
Nyamplung
Kenari
Asa/saninten
Cemara gunung
Cemara laut
Kapuk/randu
Medang
Masoi
Sonokeling
Flamboyan
Eboni
Benuang laki
Jelutung rawa
Sengon buto
Leda
Pelita
Ampupu
Panggal buaya
Tembesu
Sengon
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Berat contoh
kirim minimal
(gram)
70
70
100
70
80
1.300
1.200
10.000
150
50
50
7.000
2 000
3.000
300
200
6.000
8.000
6.000
20
20
350
2.000

Berat contoh kerja
minimal analisis
kemurnian (gram)
35
35
50
35
40
650
600
5.000
75
5
15
3.500
1.000
1.500
150
100
3.000
4.000
3.000
5
5
175
1.000

6.000
250
3.000
3.500
10
300
5000
15
10
10
25
300

3.000
125
1.500
1.750
150
1.500
150

10
110

55
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Lampiran A
(normatif)
Berat contoh benih, metode dan peralatan pengambilan contoh

SNI 8805:2019

No.

Nama ilmiah

Nama
Indonesia

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ficus variegata
Gliricidia sepium
Gmelina arborea
Gmelina moluccana
Gyrinops versteegii
Hibiscus macrophyllus

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Intsia bijuga
Khaya anthotheca
Lagerstroemia speciosa
Leucaena glauca
Leucaena leucocephala
Maesopsis eminii
Magnolia ovalis (sin. Elmerrilia
ovalis)
Magnolia blumei (sin.
Manglietia glauca)
Magnolia champaca (sin.
Michelia champaca)
Manilkara kauki
Melaleuca leucadendron
Melaleuca cajuputi
Melia azedarach
Mimusops elengi
Neolamarckia cadamba (sin.
Anthocephalus cadamba)
Neolamarckia macrophyllus
(sin. Anthocephalus
macrophlyllus)
Octomeles sumatrana
Palaquium rostratum
Pericopsis mooniana
Pinus merkusii
Planchonia valida
Podocarpus neriifolius
Polyalthia longifolia
Pongamia pinnata
Pterocarpus indicus
Pterospermum javanicum
Santalum album
Samanea saman
Sandoricum koetjape
Schleichera oleosa
Schima wallichii
Senna siamea (sin. Cassia
siamea)

Nyawai
Gamal
Jati putih
Kayu titi
Ketimunan
Tisuk/Waru
gunung
Merbau
Mahoni afrika
Bungur
Lantoro
Lantorogung
Kayu afrika
Cempaka

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
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Berat
contoh
kirim
minimal
(gram)
10
500
3.000
4.000
500
40

Berat contoh
kerja minimal
analisis
kemurnian (gram)

5.000
1.500
50
250
300
5.000
3.000

2.500
750
25
125
150
2.500
100

Manglid

250

125

Bambang
lanang
Sawo kecik
Gelam
Kayu putih
Mindi
Tanjung
Jabon putih

500

250

4.000
10
10
2.500
2.500
10

2.000
1.250
1.250
-

10

-

10
5.000
1.200
120
1.200
50
5.000
4.000
3.000
300
900
1.000
6.000
3.000
50
120

2.500
600
60
600
12
2.500
2.000
1.500
150
450
500
3.000
1.500
15
60

Jabon merah

Benuang bini
Nyatoh
Kayu kuku
Tusam
Putat
Jamuju
Glodogan tiang
Kranji/malapari
Angsana
Bayur
Cendana
Kihujan
Kecapi
Kesambi
Puspa
Johar
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250
1.500
2.000
250
20
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Tabel A.1 - lanjutan (2 dari 3)

SNI 8805:2019

No.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Nama ilmiah

Sesbania grandiflora
Shorea pinanga
Sterculia foetida
Styrax benzoin
Swietenia macrophylla
Tamarindus indica
Tectona grandis
Terminalia catappa
Toona sinensis
Vitex coffasus
Wrightia pubescens

Nama
Indonesia

Turi
Meranti merah
Kepuh/nitas
Kemenyan
Mahoni
Asam jawa
Jati
Ketapang
Suren
Biti
Bentawas

Berat
contoh
kirim
minimal
(gram)
250
10.000
5.000
6.000
2.000
3.000
2.000
6.000
300
500
150

Berat contoh
kerja minimal
analisis
kemurnian (gram)
125
5.000
2.500
3.000
1.000
1.500
1 000
3.000
30
250
75

CATATAN Berat per lot benih maksimal 1.000 kg

Tabel A.2 - Metode dan peralatan untuk pembagian contoh kirim
Metode
Mekanis
Paruhan yang dimodifikasi
Sendok
Acak parohan
A.1
A.1.1

Peralatan
Pembagi kerucut (Boerner type)
Pembagi tanah (soil divider, rifle type)
Nampan dan sel
Sendok dan spatula
Tidak diperlukan alat

Metode mekanis
Metode pembagi kerucut (Boerner type)

Prinsip kerja pembagi kerucut dapat dilihat pada Gambar A1. Saat katup dibuka, benih masuk
karena gaya tarik bumi ke kerucut yang akan disebar secara merata pada saluran dan ruangnya.
Kemudian melewati pipa menuju dua wadah benih didasarnya. Masing-masing wadah akan
menampung setengah dari benih yang dituangkan dari atas.
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Tabel A1 - lanjutan (3 dari 3)

SNI 8805:2019

Katup
Kerucut
Saluran

Penampung

Gambar A1 - Prinsip pembagian kerucut
(Boerner type)
CATATAN Alat ini cocok untuk benih bulat, kering dan berkulit keras. Alat ini tidak cocok untuk benih yang
lengket atau dengan bulu yang panjang.

A.1.2

Metode pembagi tanah

Prinsip kerja pembagi tanah dapat dilihat pada Gambar A2. Alat ini digunakan untuk membagi
contoh tanah, namun dapat digunakan pula untuk menyiapkan contoh benih. Bagian persegi
panjang disusun dalam suatu kerangka, dengan celah penampung yang membuka secara
bergantian ke kanan dan ke kiri. Benih pada penampan dimasukkan ke celah penampung secara
merata. Saat mengalir ke dalam celah, benih terbagi menjadi dua bagian yang kurang lebih sama.
Lubang pembagi
Saluran ke arah
kanan
Saluran ke arah kiri

Pelindung
Pelindung menutupi
penyebaran benih

Wadah

Gambar A2 - Prinsip pembagian tanah
© BSN 2019
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Corong

SNI 8805:2019

a)
b)
c)
d)
e)
f)

A.3
a)
b)
c)
d)
A.4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Metode paruhan yang dimodifikasi
Alat ini terdiri dari nampan dan sebuah kotak yang terbagi beberapa bagian berbentuk kubus
dengan ukuran yang sama;
Setengah dari jumlah kubus-kubus tersebut bagian bawahnya tidak beralas;
Kubus tersebut diletakkan di atas nampan.
Kemudian benih yang telah dicampur dan dihomogenkan sebelumnya ditebarkan merata di
atasnya;
Dengan mengangkat kotaknya, kira-kira separuh dari contoh benih akan tertinggal di
nampan;
Pemisahan dapat dilakukan beberapa kali hingga benih yang tertinggal mencapai jumlah
berat contoh kerja yang ditentukan.
Metode sendok
Alat ini digunakan untuk benih kecil yang tidak lengket;
Benih ditaburkan secara merata pada nampan;
Dengan sendok di satu tangan dan spatula di tangan yang lain, ambil bagian kecil benih dari
nampan sebanyak 5 kali secara acak;
Benih diambil secukupnya untuk dipergunakan sebagai contoh kerja.
Metode acak paruhan
Teknik yang dilakukan adalah dengan menuang dan menebar secara merata di atas
permukaan yang bersih dan rata, kemudian diaduk secara sempurna menjadi suatu
gundukan;
Gundukan tersebut dibagi menjadi dua bagian, lalu masing-masing bagian dibagi dua lagi
menjadi empat bagian;
Seterusnya dari empat bagian dibagi lagi menjadi dua lagi hingga menjadi delapan bagian;
Bagian-bagian ini disusun dalam dua baris sehingga masing-masing barisan terdiri dari
empat bagian;
Bagian-bagian tersebut digabungkan bergantian, contohnya bagian yang pertama dan ketiga
digabungkan dalam barisan pertama, dan bagian yang kedua dengan keempat di dalam
barisan kedua;
Kemudian, empat bagian yang tersisa dipindahkan;
Prosedur diulangi dengan menggunakan bagian yang tersisa hingga memperoleh ukuran
contoh yang diperlukan.
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A.2

SNI 8805:2019

Tabel B – Jenis dan metode persiapan benih untuk penetapan kadar air (1 dari 2)
Perlakuan
pendahuluan
No.
Nama ilmiah
sebelum
penentuan kadar
air
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Acacia aulacocarpa
Acacia auriculiformis
Acacia crassicarpa
Acacia mangium
Acacia villosa
Adenanthera microsperma
Agathis loranthifolia
Aleurites moluccana
Albizia procera
Alstonia scholaris
Altingia excelsa
Anacardium occidentale
Azadirachta indica
Baccaurea macrocarpa
Calliandra calothyrsus
Calliandra tetragona
Calophyllum inophyllum
Canarium indicum
Castanopsis argentea
Casuarina junghuniana
Casuarina equisetifolia
Ceiba pentandra
Cryptocarya cuneata (sin. Dehaasia cuneata)
Cryptocarya massoy
Dalbergia latifolia
Delonix regia
Diospyros celebica
Duabanga moluccana
Dyera lowii
Enterolobium cyclocarpum
Eucalyptus camadulensis
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus pellita
Eucalyptus urophylla
Fagara rhetsa (sin. Zanthoxylum rhetsa)
Fagraea fragrans
Falcataria mollucana (sin.
Paraserianthes falcataria)
Ficus variegata
Gliricidia sepium
Gmelina arborea
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Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Dipotong
Dipotong
Digiling
Dipotong
Digiling
Dipotong
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Dipotong
Dipotong
Digiling
Digiling
Digiling
Utuh
Dipotong
Digiling
Utuh
Utuh
Utuh
Utuh
Digiling
Digiling
Digiling
Utuh
Digiling
Digiling
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Lampiran B
(Normatif)
Jenis dan metode persiapan benih untuk penetapan kadar air

SNI 8805:2019

No.

Nama ilmiah

Gmelina moluccana
41.
Gyrinops versteegii
42.
Hibiscus macrophyllus
43.
Intsia bijuga
44.
Khaya anthotheca
45.
Lagerstroemia speciosa
46.
Leucaena glauca
47.
Leucaena leucocephala
48.
Maesopsis eminii
49.
Magnolia ovalis (sin. Elmerrilia ovalis)
50.
Magnolia blumei (sin. Manglietia glauca)
51.
Magnolia champaca (sin. Michelia champaca)
52.
Manilkara kauki
53.
Melaleuca leucadendron
54.
Melaleuca cajuputi
55.
Melia azedarach
56.
Mimusops elengi
57.
Neolamarckia cadamba (sin. Anthocephalus cadamba)
58.
Neolamarckia macrophyllus (sin. Anthocephalus macrophlyllus)
59.
Octomeles sumatrana
60.
Palaquium rostratum
61.
Pericopsis mooniana
62.
Pinus merkusii
63.
Planchonia valida
64.
Podocarpus neriifolius
65.
Polyalthia longifolia
66.
Pongamia pinnata
67.
Pterocarpus indicus
68.
Pterospermum javanicum
69.
Santalum album
70.
Samanea saman
71.
Sandoricum koetjape
72.
Schleichera oleosa
73.
Schima wallichii
74.
Senna siamea (sin. Cassia siamea)
75.
Sesbania grandiflora
76.
Shorea pinanga
77.
Sterculia foetida
78.
Styrax benzoin
79.
Swietenia macrophylla
80.
Tamarindus indica
81.
Tectona grandis
82.
Terminalia catappa
83.
Toona sinensis
84.
Vitex coffasus
85.
Wrightia pubescens
86.
© BSN 2019
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Perlakuan
pendahuluan
sebelum
penentuan kadar
air
Digiling
Digiling
Dipotong
Digiling
Dipotong
Dipotong
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Utuh
Utuh
Digiling
Digiling
Utuh
Utuh
Utuh
Dipotong
Digiling
Dipotong
Digiling
Digiling
Utuh
Digiling
Dipotong
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Digiling
Utuh
Digiling
Digiling
Dipotong
Digiling
Digiling
Dipotong
Digiling
Dipotong
Digiling
Dipotong
Digiling
Digiling
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Tabel B – lanjutan (2 dari 2)

SNI 8805:2019

Tabel C - Definisi benih murni (1 dari 12)
No

Nama ilmiah

Famili

Definisi benih murni

1.

Acacia aulacocarpa

Fabaceae
(Leguminoceae)

2.

Acacia auriculiformis

Fabaceae
(Leguminoceae)

3.

Acacia crassicarpa

Fabaceae
(Leguminoceae)

4.

Acacia mangium

Fabaceae
(Leguminoceae)

5.

Acacia villosa

Fabaceae
(Leguminoceae)

6.

Adenanthera
microsperma

Fabaceae
(Leguminoceae)

7.

Agathis loranthifolia

Araucariaceae
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- Benih dengan bagian testa yang melekat; dengan atau tanpa aril
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, dengan bagian
testa yang melekat.
- Benih dengan bagian testa yang melekat; dengan atau tanpa aril
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, dengan bagian
testa yang melekat.
- Benih dengan bagian testa yang melekat; dengan atau tanpa aril
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, dengan bagian
testa yang melekat.
- Benih dengan bagian testa yang melekat; dengan atau tanpa aril
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, dengan bagian
testa yang melekat.
- Benih dengan bagian testa yang melekat; dengan atau tanpa aril
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, dengan bagian
testa yang melekat.
- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
- Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di
dalamnya; dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas
tidak terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
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Lampiran C
(Normatif)
Penentuan benih murni

SNI 8805:2019

No

Nama ilmiah

Famili

Definisi benih murni

8.

Aleurites moluccana

Phyllanthaceae
(Euphorbiaceae)

9.

Albizia procera

Fabaceae
(Leguminoceae)

10.

Alstonia scholaris

Apocynaceae

11.

Altingia excelsa

Hamamelidaceae

12.

Anacardium
occidentale

Anacardiaceae

13.

Neolamarckia
cadamba (sin.
Anthocephalus
cadamba)
Neolamarckia
macrophyllus (sin.
Anthocephalus
macrophyllus )

Rubiaceae

14.
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Rubiaceae

- Drupe berisi pyrene (buah batu)
- Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya
- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
- Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di
dalamnya; dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas
tidak terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
- Nut, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari nut yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak terdapat
benih di dalamnya.
- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa

- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa
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Tabel C - lanjutan (2 dari 12)

SNI 8805:2019

No

Nama ilmiah

15.

Azadirachta indica

Famili

Definisi benih murni

Meliaceae

- Drupe berisi pyrene (buah batu)
- Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya
- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.

16.

Baccaurea
macrocarpa

Phyllanthaceae
(Euphorbiaceae)

- Benih dengan atau tanpa testa; dengan atau tanpa strophiole/caruncle.
- Bagian dari benih yang ukurannya lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa

17.

Calliandra calothyrsus

Fabaceae
(Leguminoceae)

- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang

testa.

melekat.

- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
18.

Calliandra tetragona

Fabaceae
(Leguminoceae)

-

19.

Calophyllum
inophyllum

© BSN 2019

Guttiveraceae

-

aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
Benih dengan bagian testa yang melekat.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
Buah dengan atau tanpa calyx
Bagian buah, kecuali jika terlihat jelas tidak ada benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa.
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Tabel C - lanjutan (3 dari 12)

SNI 8805:2019

No

Nama ilmiah

Famili

20.

Canarium indicum

Burseraceae

Definisi benih murni

- Drupe berisi pyrene (buah batu),
- Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.

- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
21.

Castanopsis argentea

Fagaceae

-

22.

Casuarina junghuniana

Casuarinaceae

-

23.

Casuarina equisetifolia

Casuarinaceae

-

24.

Ceiba pentandra

Bombacaceae

-

25.

Cryptocarya cuneata
(sin. Dehaasia
cuneata)

Lauraceae

-
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Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
Nut, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
Bagian dari nut yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak terdapat
benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di dalamnya;
dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas tidak
terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di dalamnya;
dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas tidak
terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa testa [catatan: testa dengan atau tanpa rambut].
Bagian dari achene yang ukurannya lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa.
Drupe berisi pyrene (buah batu),
Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
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No
26.

Nama ilmiah
Cryptocarya massoy

Famili

Definisi benih murni

Lauraceae

- Drupe berisi pyrene (buah batu),
- Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.

- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
27.

Dalbergia latifolia

Fabaceae
(Leguminoceae)

- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.

- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
28.

Delonix regia

Fabaceae
(Leguminoceae)

- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.

- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
29.

Diospyros celebica

Sonneratiaceae

30.

Duabanga moluccana

Apocynaceae

31.

Dyera lowii

Ebenaceae

32.

Enterolobium
cyclocarpum

Fabaceae
(Leguminosae)

33.

Eucalyptus
camadulensis

Myrtaceae
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aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
- Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di dalamnya;
dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas tidak
terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
- Benih dengan atau tanpa sayap, memiliki bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya; memiliki bagian testa
yang melekat.
- Benih dengan atau tanpa testa
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
- Benih dengan atau tanpa testa
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
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No

Nama ilmiah

Famili

Definisi benih murni

34.

Eucalyptus deglupta

Myrtaceae

35.

Eucalyptus pellita

Myrtaceae

36.

Eucalyptus urophylla

Myrtaceae

37.

Fagara rhetsa (sin.
Zanthoxylum rhetsa)
Fagraea fragrans

Loganiaceae
Moraceae

-

Falcataria mollucana
(sin.
Paraserianthes
falcataria)

Rutaceae

-

38.
39.

-

40.

Ficus variegata

Fabaceae
(Leguminoceae)

-

41.

Gliricidia sepium

Papilionaceae

-
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Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Drupe berisi pyrene (buah batu),
Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
Benih dengan bagian testa yang melekat.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
Benih dengan bagian testa yang melekat.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
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No
42.

Nama ilmiah
Gmelina arborea

Famili

Definisi benih murni

Verbenaceae

- Drupe berisi pyrene (buah batu),
- Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.

- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
43.

Gmelina moluccana

Verbenaceae

-

44.

Gyrinops versteegii

Thymelaeaceae

-

45.

Hibiscus macrophyllus

Malvaceae

-

46.

Intsia bijuga

Fabaceae
(Leguminoceae)

-

47.

Khaya anthotheca

Meliaceae

-

48.

Lagerstroemia
speciosa

Lythraceae

-
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pericarp/testa.
Drupe berisi pyrene (buah batu),
Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
Benih dengan atau tanpa testa
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
Benih dengan atau tanpa testa [catatan: testa dengan atau tanpa rambut].
Bagian dari achene yang ukurannya lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa.
Benih dengan bagian testa yang melekat.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
Benih tanpa sayap dan integument; dengan bagian testa yang melekat.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya tanpa sayap atau
integumen; dengan bagian testa yang melekat.
Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di dalamnya;
dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas tidak
terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
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No
49.

Nama ilmiah
Leucaena glauca

Famili

Definisi benih murni

Fabaceae
(Leguminosae)

- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.

- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
50.

Leucaena
leucocephala

Fabaceae
(Leguminosae)

- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.

- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
51.

Maesopsis eminii

Rhamnaceae

- Drupe berisi pyrene (buah batu),
- Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.

- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
52.

Magnolia ovalis (sin.
Elmerrilia ovalis)

Sapotaceae

- Nut, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari nut yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak terdapat
benih di dalamnya.

- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
53.

Magnolia blumei (sin.
Manglietia glauca)

Magnoliaceae

-

54.

Magnolia champaca
(sin.Michelia
champaca)

Magnoliaceae

-
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pericarp/testa.
Benih dengan sebagian pericarp/testa, atau seluruh pericarp/testa dihilangkan.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan sebagian
pericarp/testa, atau seluruh pericarp/testa dihilangkan.
Benih dengan sebagian pericarp/testa, atau seluruh pericarp/testa dihilangkan.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan sebagian
pericarp/testa, atau seluruh pericarp/testa dihilangkan.
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Nama ilmiah

Famili

55.

Manilkara kauki

Magnoliaceae

56.

Myrtaceae

57.

Melaleuca
leucadendron
Melaleuca cajuputi

58.

Melia azedarach

Meliaceae

Definisi benih murni

- Benih dengan sebagian pericarp/testa, atau seluruh pericarp/testa dihilangkan.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan sebagian
-

Myrtaceae

59.

Mimusops elengi

-

Sapotaceae

60.

Octomeles sumatrana

Tetramelaceae

-

61.

Palaquium rostratum

Sapotaceae

62.

Pericopsis mooniana

Papilionaceae

-

63.

Pinus merkusii

Pinaceae

-

64.

Planchonia valida

Lecythraceae

-
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pericarp/testa, atau seluruh pericarp/testa dihilangkan.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Pyrene (kernel, buah batu), kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak terdapat
benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
Drupe berisi pyrene (buah batu),
Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
Benih dengan atau tanpa testa
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
Benih dengan atau tanpa testa
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
Benih tanpa sayap dan integument; dengan bagian testa yang melekat.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya tanpa sayap atau
integumen; dengan bagian testa yang melekat.
Benih dengan atau tanpa testa
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
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65.

Podocarpus neriifolius

Podocarpaceae

66.

Polyalthia longifolia

Anonaceae

67.

Pongamia pinnata

Fabaceae
(Leguminoceae)

68.

Pterocarpus indicus

Fabaceae
(Leguminoceae)

69.

Pterospermum
javanicum

Sterculiaceae

70.

Santalum album

Santalaceae

71.

Samanea saman

Fabaceae
(Leguminoceae)

72.

Sandoricum koetjape

Meliaceae

73.

Schleichera oleosa

Sapindaceae

© BSN 2019

Famili

Definisi benih murni
- Nut, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari nut yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak terdapat
benih di dalamnya.
- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
- Benih dengan atau tanpa testa
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
- Benih dengan atau tanpa sayap, memiliki bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya; memiliki
bagian testa yang melekat.
- Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di dalamnya;
dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas tidak
terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
- Buah dengan atau tanpa calyx
- Bagian buah, kecuali jika terlihat jelas tidak ada benih di dalamnya.
- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa.
- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
- Benih dengan atau tanpa testa
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
- Benih dengan atau tanpa testa
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
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Definisi benih murni

74.

Schima wallichii

Theaceae

75.

Senna siamea (sin.
Cassia siamea)

Fabaceae
(Leguminoceae)

76.

Sesbania grandiflora

Fabaceae
(Leguminoceae)

77.

Shorea pinanga

Dipterocarpaceae

78.

Sterculia foetida

Sterculiaceae

79.

Styrax benzoin

Styracaceae

80.

Swietenia macrophylla

Meliaceae
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- Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di dalamnya;
dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas tidak
terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa.
- Benih dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan bagian testa yang
melekat.
- Benih dan bagian dari benih yang seluruhnya tanpa testa dianggap sebagai kotoran benih.
- Kotiledon yang terkelupas dianggap sebagai kotoran benih tanpa melihat ada tidaknya
aksis radikula-plumula dan/atau lebih dari ½ testa yang melekat.
- Buah dengan atau tanpa calyx
- Bagian buah, kecuali jika terlihat jelas tidak ada benih di dalamnya.
- Benih dengan atau tanpa testa.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa.
- Nut, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari nut yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak terdapat
benih di dalamnya.
- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
- Drupe berisi pyrene (buah batu),
- Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
- Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.
- Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa
- Benih tanpa sayap dan integument; dengan bagian testa yang melekat.
- Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya tanpa sayap atau
integumen; dengan bagian testa yang melekat.
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81.

Tamarindus indica

82.

83.

Famili

Definisi benih murni

Tectona grandis

Fabaceae
(Leguminoceae)
Verbenaceae

-

Terminalia catappa

Combretaceae

-

84.

Toona sinensis

Meliaceae

-

85.

Vitex coffasus

Verbenaceae

-

86.

Wrightia pubescens

Apocynaceae

-

Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa
Buah dengan atau tanpa calyx
Bagian buah, kecuali jika terlihat jelas tidak ada benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa.
Drupe berisi pyrene (buah batu),
Pyrene, kecuali tidak terdapat benih di dalamnya.
Bagian dari pyrene yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali tidak
terdapat benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa pericarp/testa secara menyeluruh.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
pericarp/testa.
Benih dengan atau tanpa sayap, kecuali jika jelas tidak terlihat embrio benih di dalamnya;
dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya, kecuali jika jelas tidak
terlihat embrio benih di dalamnya; dengan atau tanpa testa.
Buah dengan atau tanpa calyx
Bagian buah, kecuali jika terlihat jelas tidak ada benih di dalamnya.
Benih dengan atau tanpa testa.
Bagian dari benih yang berukuran lebih besar dari ½ ukuran aslinya dengan atau tanpa
testa.
Benih dengan atau tanpa testa
Bagian dari benih berukuran lebih besar dari ½ ukuran asli dengan atau tanpa testa

Keterangan:
- Achene = buah kering tidak merekah, berbiji tunggal, terbentuk dari satu karpel bebas dengan kulit benih berbeda dengan kulit buah, terkadang
terdiri dari lebih dari satu karpel;
- Anther = bagian yang memproduksi polen, muncul di atas filament atau stalk;
- Aril, arillus = berdaging, sering dengan bagian yang berwarna pada benih yang muncul atau tumbuh dari funicle atau dasar uvule;
- Caryopsis = buah tanpa pembungkus yang testanya bersatu dengan pericarp;
- Drupe = buah tidak merekah, berbiji tunggal dengan endocarp keras dan berdaging pada lapisan luarnya;
- Embrio = tanaman rudimenter yang terkandung dalam benih yang terkandung dalam benih, biasanya terdiri dari banyak atau sedikit poros yang
terdiferensiasi serta menempel pada kotiledon;
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Tabel C - lanjutan (12 dari 12)

SNI 8805:2019
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- Fertile = organ seks yang berfungsi;
- Floret = lemma dan palea dengan pistil di dalamnya, istilah floret merujuk pada floret yang fertile dengan atau tanpa penambahan lemma steril;
- Integument = Jaringan ovule yang akhirnya berkembang menjadi kulit benih atau testa yang biasanya terdiri atas dua lapis integument. Pada benih
conifer termasuk dari bagian sayap benih;
- Lemma = struktur seperti daun tereduksi atau berukuran kecil pada bagian bawah bunga;
- Mericarp = bagian dari schizocarp;
- Nutlet = biji kecil;
- Palea = terdapat di atas bract (bagian dalam) dari floret, kadang- kadang disebut sebagai palea atas/dalam;
- Pappus = seperti cincin yang halus, kadang-kadang berbulu atau bersisik yang terdapat di atas achene;
- Pedicle = tangkai dari masing-masing bunga tunggal dalam inflourescence;
- Perianth = dua pembukus bunga (calyx dan corolla) atau salah satunya;
- Pericarp (kulit buah) = dinding dari ovary matang atau buah;
- Polong = buah kering, khususnya untuk Fabaceae (Leguminosae);
- Pyrene = benih yang terbungkus endocarp keras dalam bentuk drupe;
- Rambut = satu atau multi seluler yang tumbuh dari epidermis;
- Sayap = membran berupa flat yang tumbuh dari buah atau benih;
- Schizocarp = buah kering yang terpisah menjadi dua unit atau lebih (mericarp) pada saat matang;
- Steril = tanpa organ seks yang berfungsi;
- Stalk = batang dari organ tanaman;
- Testa = kulit benih;

SNI 8805:2019

Tabel D.1 - Metode pengujian perkecambahan benih
Metode menggunakan pasir
atau media tumbuh organik

a. Uji di atas pasir (UDP) atau top of sand [TS]), di atas media organik
(top of organic media [TO]);
Benih ditabur secara merata dan ditekan ke dalam permukaan pasir
atau media tumbuh organik;
b. Pasir (sand [S]) atau media pertumbuhan organik (O)
Benih ditanam pada lapisan permukaan pasir lembap atau media
pertumbuhan dan ditutup media setebal 10–20 mm [tergantung
ukuran benih] dan tidak dipadatkan. Untuk menjamin aerasi yang
baik, lapisan bagian bawah disarankan agar dilakukan
penggemburan sebelum benih ditabur.

Media pertumbuhan kertas

a. Uji di atas kertas (UDK) atau top of paper (TP)
Benih dikecambahkan di atas satu atau lebih lapisan kertas dengan
cara:
- benih ditempatkan di dalam kotak transparan atau cawan petri.
Jumlah air yang sesuai ditambahkan di awal pengujian dan
untuk mencegah penguapan maka kotak tersebut ditutup atau
dibungkus dengan kantong plastik;
- benih ditempatkan secara langsung di atas rak pada inkubator
perkecambahan. RH di dalam inkubator harus dijaga pada
tingkat yang cukup untuk mencegah terjadinya kekeringan pada
pengujian. Kertas berpori yang dilembapkan atau kapas
penyerapan dapat digunakan sebagai dasar media.
b. Uji antar kertas (UAK) atau between paper (BP)
Benih ditabur di antara dua lapis kertas basah. Hal ini dapat
dilakukan dengan:
- menutup benih dengan selembar kertas tambahan;
- meletakkan benih di dalam lipatan kertas, kemudian diletakkan
di baki dalam germinator dengan posisi mendatar atau berdiri;
- meletakkan benih dalam gulungan kertas towel (gulungan harus
diletakkan dalam posisi berdiri);
- memasukkan media ke dalam kotak tertutup, dibungkus
kantong plastik, atau ditempatkan secara langsung pada rak
germinator untuk membuat RH germinator tetap pada kondisi
mendekati jenuh.
c. Uji kertas digulung didirikan dalam plastik (UKDdp) atau pleated
paper (PP)
Kertas dibuat seperti kipas atau akordion sebanyak 50 lipatan
(biasanya dua benih tiap lipatan). Benih diletakkan di antara lipatan
kertas, kemudian diletakkan dalam kotak tertutup yang telah dilapisi
selembar kertas dan ditutup dengan selembar kertas. Selanjutnya
kotak diletakkan di dalam germinator. Metode ini dapat digunakan
sebagai metode alternatif bila disebutkan TP atau BP.
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Lampiran D
(normatif)
Pengujian perkecambahan benih

SNI 8805:2019

No.
Nama ilmiah

Rincian untuk
Suhu (°C); KelemEvaluasi awal
bapan (%)
(hari ke-)

UDK

4
24 - 30; 90 - 95

5
7

Evaluasi
akhir (hari
ke)
6
21

Adenanthera microsperma

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

3.

Agathis loranthifolia

UAK, UKDdp

24 - 30; 90 - 95

7

14

4.

Aleurites moluccana

UDP

29 - 34; 60 - 75

21

42

5.

Albizia procera

UDK

24 - 30; 90 - 95

7

14

6.
7.
8.
9.

Alstonia scholaris
Altingia excelsa
Anacardium occidentale
Neolamarckia cadamba
(sin. Anthocephalus
cadamba )
Neolamarckia macrophyllus
(sin .Anthocephalus
macrophyllus )
Azadirachta indica
Baccaurea macrocarpa
Calliandra calothyrsus

UDK, UAK
UDK
UDP
-

24 - 30; 90 - 95
24 - 30; 90 - 95
29 - 34; 60 - 75
-

7
7
7
-

21
21
28
-

-

-

-

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75
24 - 30; 90 - 95

7
7
7

28
21
14

1
1.

2
Acacia aulacocarpa
Acacia auriculiformis
Acacia crassicarpa
Acacia mangium
Acacia villosa

2.

10.

11.
12.
13.
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Petunjuk tambahan termasuk
rekomendasi untuk pematahan
dormansi
7
1. Rendam benih dalam air panas (80
oC) selama 2 menit, biarkan dingin 24
jam
2. Rendam benih dalam larutan H2SO4
selama 5 menit, kemudian cuci
dengan air mengalir.
Rendam benih dalam air panas (80 oC)
selama 2 menit, biarkan dingin 24 jam
1. Tanpa
perlakuan
pemecahan
dormansi
2. Gunakan uji tetrazolium
1. Rendam benih dan jemur selama 7
hari
2. Rendam benih selama 3 hari
3. Gunakan uji tetrazolium
Rendam benih dalam larutan H2SO4
selama 5 menit, kemudian cuci dengan
air mengalir.
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam dalam air dingin 24 jam
Diuji berdasarkan berat benih

Diuji berdasarkan berat benih

Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam benih dalam air panas (80o C)
selama 2 menit, biarkan dingin 24 jam
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Tabel D.2 - Metode perkecambahan untuk beberapa jenis benih tanaman hutan (1 dari 6)

SNI 8805:2019

No.
Nama ilmiah

Rincian untuk
Suhu (°C); KelemEvaluasi awal
bapan (%)
(hari ke-)

Petunjuk tambahan termasuk
rekomendasi untuk pematahan
dormansi
7
Rendam benih dalam air panas (80o C)
selama 2 menit, biarkan dingin 24 jam
1. Pengupasan kulit benih
2. Gunakan uji tetrazolium
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Tanpa perlakuan pemecahan selama
dormansi
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam

1
14.

2
Calliandra tetragona

3
UDK, UKD

4
24 - 30; 90 - 95

5
7

Evaluasi
akhir (hari
ke)
6
14

15.

Calophyllum inophyllum

UDP

30 - 35; 60 - 75

7

21

16.

Canarium indicum

UDP

30 - 35; 60 - 75

14

35

17.

Castanopsis argentea

UDP

30 - 35; 60 - 75

7

21

18.

Casuarina junghuniana

UDK

24 - 30; 90 - 95

7

28

19.

Casuarina equisetifolia

UDK

24 - 30; 90 - 95

7

28

20.

Ceiba pentandra

UDP

30 - 35; 60 - 75

7

21

21.

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

Tanpa perlakuan pemecahan dormansi

22.

Cryptocarya cuneata (sin.
Dehaasia cuneata)
Cryptocarya massoy

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

28

23.
24.

Dalbergia latifolia
Delonix regia

UKD
UAK

24 - 30; 90 - 95
24 - 30; 90 - 95

7
7

14
14

25.
26.

Diospyros celebica
Duabanga moluccana

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Rendam benih dalam air panas (80o C)
selama 2 menit, biarkan dingin selama 24
jam
Diuji berdasarkan berat benih
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi

27.
28.

Dyera lowii
Enterolobium cyclocarpum

UDP
UDP

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75

7
7

14
14
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Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam benih dalam air panas (80o C)
selama 2 menit, biarkan dingin selama 24
jam
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Tabel D2 - (lanjutan 2 dari 6)

SNI 8805:2019

No.
Nama ilmiah

1
29.
30.
31.
32.
33.

2
Eucalyptus camadulensis
Eucalyptus deglupta
Eucalyptus pellita
Eucalyptus urophylla
Fagara rhetsa (sin.
Zanthoxylum rhetsa)

34.
35.

Fagraea fragrans
Falcataria mollucana (sin.

Substrat

Rincian untuk
Suhu (°C); KelemEvaluasi awal
bapan (%)
(hari ke-)

3
-

4
29 - 34; 60 - 75

5
14

Evaluasi
akhir (hari
ke)
6
28

-

24 - 30; 90 - 95

7

14

-

UDP

UDK

Paraserianthes falcataria)
36.
37.

Ficus variegata
Gliricidia sepium

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

38.

Gmelina arborea

UDP

29 - 34; 60 - 75

14

28

39.
40.
41.

Gmelina moluccana
Gyrinops versteegii
Hibiscus macrophyllus

UDP
UDP
UDK

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75
24 - 30; 90 - 95

7
7
7

21
21
14

42.

Intsia bijuga

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

43.

Khaya anthotheca

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

44.

Lagerstroemia speciosa

UDP

29 - 34; 60 - 75

14

21
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Petunjuk tambahan termasuk
rekomendasi untuk pematahan
dormansi
7
Diuji berdasarkan berat benih
Diuji berdasarkan berat benih
Diuji berdasarkan berat benih
Diuji berdasarkan berat benih
Rendam benih dalam air selama 5 hari
Rendam benih dalam larutan H2SO4
selama 5 menit, kemudian cuci dengan
air mengalir.
Diuji berdasarkan berat benih
Rendam benih dalam air panas (80o C)
selama 2 menit, biarkan dingin selama 24
jam.
Diuji berdasarkan berat benih
Rendam benih dalam air panas (80o C)
selama 2 menit, biarkan dingin selama 24
jam
1. Tanpa perlakuan pemecahan
dormansi
2. Gunakan uji tetrazolium
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Rendam benih dalam H2SO4 selama 30
menit, cuci dengan air mengalir
1. Pengikiran
2. Perendaman benih dalam H2SO4
selama 1 jam, kemudian cuci dengan
air mengalir.
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
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Tabel D2 – (lanjutan 3 dari 6)

SNI 8805:2019

No.
Nama ilmiah

Rincian untuk
Suhu (°C); KelemEvaluasi awal
bapan (%)
(hari ke-)

1
45.

2
Leucaena glauca

UKD

4
24 - 30; 90 - 95

5
7

Evaluasi
akhir (hari
ke)
6
14

46.

Leucaena leucocephala

UKD

24 - 30; 90 - 95

7

14

47.

Maesopsis eminii

UDP

29 - 34; 60 - 75

20

45

48.

Magnolia ovalis (sin.
Elmerrilia ovalis)

UDP

29 - 40; 80 - 90

14

35

49.

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

UDP

29 - 40; 80 - 90

14

21

51.

Magnolia blumei (sin.
Manglietia glauca)
Magnolia champaca (sin.
Michelia champaca)
Manilkara kauki

UDP

29 - 34; 60 - 75

14

28

52.
53.
54.
55.

Melaleuca leucadendron
Melaleuca cajuputi
Melia azedarach
Mimusops elengi

-

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75

7
7

21
21

56.

Neolamarckia cadamba
(sin. Anthocephalus
cadamba )
Neolamarckia macrophyllus
(sin. Anthocephalus
macrophyllus )
Octomeles sumatrana
Palaquium rostratum
Pericopsis mooniana

-

-

-

-

Petunjuk tambahan termasuk
rekomendasi untuk pematahan
dormansi
7
Rendam benih pada air panas (80o C)
selama 2 menit, biarkan dingin selama 24
jam
Rendam air panas (80o C) selama 2
menit, biarkan dingin selama 24 jam
1. Rendam dalam larutan KNO3 selama
30 menit
2. Gunakan uji tetrazolium
Rendam jemur selama 3 hari, bak
kecambah ditutup plastik selama 2
minggu setelah tabur
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Diuji berdasarkan berat benih
Diuji berdasarkan berat benih
Retakan bagian ujung benih
Rendam benih dalam air panas (80o C) 2
menit, biarkan dingin 24 jam
Diuji berdasarkan berat benih

-

-

-

-

Diuji berdasarkan berat benih

-

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75

7
7

28
28

50.

57.

58.
59.
60.
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Diuji berdasarkan berat benih
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
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Tabel D2 – (lanjutan 4 dari 6)

SNI 8805:2019

No.
Nama ilmiah

Rincian untuk
Suhu (°C); KelemEvaluasi awal
bapan (%)
(hari ke-)

1
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

2
Pinus merkusii
Planchonia valida
Podocarpus neriifolius
Polyalthia longifolia
Pongamia pinnata
Pterocarpus indicus
Pterospermum javanicum
Santalum album
Samanea saman

UDK
UDP
UDK
UDP
UDP
UDP
UDP
UDP
UAK

4
24 - 30; 90 - 95
29 - 34; 60 - 75
24 - 30; 90 - 95
29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75
24 - 30; 90 - 95

5
7
7
7
7
7
7
7
14
7

Evaluasi
akhir (hari
ke)
6
21
21
21
21
28
21
21
42
14

70.

Sandoricum koetjape

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

71.

Schleichera oleosa

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

28

72.

Schima wallichii

UDK

24 - 30; 90 - 95

7

21

73.

UKD

24 - 30; 90 - 95

7

14

74.

Senna siamea (sin. Cassia
siamea)
Sesbania grandiflora

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

14

75.
76.

Shorea pinanga
Sterculia foetida

UDP
UDP

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75

7
7

21
21

77.

Styrax benzoin

UDP

29 - 34; 60 - 75

7

21

78.
79.

Swietenia macrophylla
Tamarindus indica

UDP
UDP

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75

14
7

28
14
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Petunjuk tambahan termasuk
rekomendasi untuk pematahan
dormansi
7
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Rendam benih dalam air dingin 24 jam
Rendam benih dalam air panas (80o C) 2
menit, biarkan dingin selama 24 jam
1. Tanpa perlakuan
2. Gunakan uji tetrazolium
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Rendam benih air panas (80o C) selama
2 menit, biarkan dingin selama 24 jam
Rendam benih dalam air dingin selama
24 jam
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam benih dalam H2SO4 selama 5
menit, kemudian cuci dengan air
mengalir.
Rendam-jemur benih selama 3 hari, bak
kecambah ditutup plastik selama 2
minggu setelah tabur.
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Rendam air panas (80o C) selama 2
menit, biarkan dingin selama 24 jam
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Tabel D2 – (lanjutan 5 dari 6)

SNI 8805:2019

No.
Nama ilmiah

Rincian untuk
Suhu (°C); KelemEvaluasi awal
bapan (%)
(hari ke-)

1
80.

2
Tectona grandis

UDP

4
29 - 34; 60 - 75

5
14

Evaluasi
akhir (hari
ke)
6
28

81
82

Terminalia catappa
Toona sinensis

UDP
UDK

29 - 34; 60 - 75
24 - 30; 90 - 95

7
6

28
14

83
84

Vitex coffasus
Wrightia pubescens

UDP
UDP

29 - 34; 60 - 75
29 - 34; 60 - 75

7
7

21
21
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Petunjuk tambahan termasuk
rekomendasi untuk pematahan
dormansi
7
1. Rendam benih dalam air yang diganti
setiap hari selama 3 hari, jemur
benih selama 3 hari, diulang 2 kali.
2. Rendam benih dalam air dan
keringkan selama 3 hari, ulang 6 kali.
Gunakan uji tetrazolium
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Tanpa
perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi
Tanpa perlakuan pemecahan dormansi

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis 65-01: Pengelolaan Hutan, dan tidak untuk dikomersialkan”

Tabel D2 – (lanjutan 6 dari 6)

SNI 8805:2019

Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
98 - 99
2-3
95 - 97
4-6
91 - 94
7 - 10
85 - 90
11 - 16
77 - 84
17 - 24
60 - 76
25 - 41
51 - 59
42 - 50

Toleransi (%)
2
3
4
5
6
7
8

Tabel D.3.2 - Toleransi antara dua hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau
berbeda bila dilakukan di laboratorium yang sama - Dua pengujian @ 200 benih
Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
96 - 97
4-5
94 - 95
6-7
91 - 93
8 - 10
87 - 90
11 - 14
82 - 86
15 - 19
75 - 81
20 - 26
64 - 74
27 - 37
51 - 63
38 - 50

Toleransi (%)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabel D.3.3 - Toleransi antara dua hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau
berbeda bila dilakukan di laboratorium yang sama - Dua pengujian @ 100 benih
Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
96 - 97
4-5
95
6
93 - 94
7-8
90 - 92
9 - 11
88 - 89
12 - 13
84 - 87
14 - 17
81 - 83
18 - 20
76 - 80
21 - 25
69 - 75
26 - 32
55 - 68
33 - 46
51 - 54
47 - 50
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Toleransi (%)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Tabel D.3.1 - Toleransi antara dua hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau
berbeda bila dilakukan di laboratorium yang sama - Dua pengujian @ 400 benih

SNI 8805:2019

Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
97 - 98
3-4
94 - 96
5-7
90 - 93
8 - 11
85 - 89
12 - 16
78 - 84
17 - 23
66 - 77
24 - 35
51 - 65
36 - 50

Toleransi (%)
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel D.4.2 Toleransi antar 3 hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau berbeda
bila dilakukan di laboratorium yang sama - Tiga pengujian @ 200 benih
Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
97 - 98
3-4
96
5
94 - 95
6-7
91 - 93
8 - 10
88 - 90
11 - 13
84 - 87
14 - 17
79 - 83
18 - 22
72 - 78
23 - 29
60 - 71
30 - 41
51 - 59
42 - 50
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Toleransi (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Tabel D.4.1 - Toleransi antar 3 hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau berbeda
bila dilakukan di laboratorium yang sama - Tiga pengujian @ 400 benih

SNI 8805:2019

Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
97
4
96
5
95
6
93 - 94
7-8
91 - 92
9 - 10
89 - 90
11 - 12
87 - 88
13 - 14
84 - 86
15 - 17
81 - 83
18 - 20
77 - 80
21 - 24
71 - 76
25 - 30
64 - 70
31 - 37
51 - 53
38 - 50

Toleransi (%)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabel D.5.1 - Toleransi antar 4 hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau berbeda
bila dilakukan di laboratorium yang sama - Empat pengujian @ 400 benih
Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
97 - 98
3-4
95 - 96
5-6
92 - 94
7-9
88 - 91
10 - 13
82 - 87
14 - 19
74 - 81
20 - 27
60 - 73
28 - 41
51 - 59
42 - 50
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Toleransi (%)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Tabel D.4.3 Toleransi antar 3 hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau berbeda
bila dilakukan di laboratorium yang sama - Tiga pengujian @ 100 benih

SNI 8805:2019

Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
97
4
95 - 96
5-6
93 - 94
7-8
90 - 92
9 - 11
87 - 89
12 - 14
83 - 86
15 - 18
78 - 82
19 - 23
72 - 77
24 - 29
61 - 71
30 - 40
51 - 60
41 - 50

Toleransi (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabel D.5.3 - Toleransi antar 4 hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau berbeda
bila dilakukan di laboratorium yang sama - Empat pengujian @ 100 benih
Rata-rata persentase perkecambahan (%)
51 - 100
0 - 50
99
2
98
3
97
4
96
5
95
6
9394
7-8
91 - 92
9 - 10
89 - 90
11 - 12
87 - 88
13 - 14
84 - 86
15 - 17
81 - 83
18 - 20
78 - 80
21 - 23
73 - 77
24 - 28
68 - 72
29 - 33
56 - 67
34 - 45
51 - 55
46 - 50

Toleransi (%)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Keterangan:
Penggunaan tabel toleransi untuk uji ulang:
- jika hasil pengujian kedua dengan metode yang sama, berada dalam toleransi dengan pengujian
pertama (yaitu perbedaan dua pengujian tersebut tidak melebihi toleransi yang diatur pada Tabel D3),
rata-rata dari kedua pengujian tersebut dilaporkan pada sertifikat mutu benih;
- jika hasil pengujian kedua tidak toleran dengan pengujian pertama (yaitu perbedaan antara kedua
pengujian tersebut melebihi toleransi pada Tabel D3), harus dilakukan pengujian ketiga;
- jika ketiga pengujian tersebut toleran (yaitu perbedaan diantara ketiga pengujian tersebut tidak melebihi
batas toleran pada Tabel D4), rata-rata dari ketiga pengujian tersebut yang dilakukan dengan metode
yang sama harus dilaporkan;
© BSN 2019
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Tabel D.5.2 - Toleransi antar 4 hasil pengujian pada contoh kirim yang sama atau berbeda
bila dilakukan di laboratorium yang sama - Empat pengujian @ 200 benih

SNI 8805:2019

-

-

-

toleransi Tabel D4), hasil tertinggi yang kompatibel yang diperoleh dari perbandingan ketiga pasangan
pengujian yang dilaporkan (perbandingan antara pengujian 1 dan 3, pengujian 2 dan 3, dan pengujian
1 dan 2 telah diketahui diluar toleransi);
jika setelah dilakukan pengujian pengulangan yang kedua tidak ditemukan hasil yang kompatibel, harus
dilakukan pengujian keempat;
rata-rata dari hasil keempat pengujian dengan menggunakan metode yang sama, dilaporkan jika
keempat pengujian tersebut toleran (perbedaan antara keempat pengujian tersebut tidak melebihi
toleransi pada Tabel D5);
jika keempat pengujian tersebut tidak toleran (perbedaan dari hasil keempat pengujian tersebut melebihi
toleransi pada Tabel D5), kombinasi tiga pengujian yang paling kompatibel yang dihasilkan dari keempat
pengujian tersebut yang dilaporkan (perbandingan pengujian 1, 2 dan 3; pengujian 1, 2 dan 4; dan
pengujian 2, 3 dan 4);
jika setelah dilakukan perbandingan antara ketiga kombinasi pengujian tetap tidak ditemukan hasil yang
kompatibel, hasil kombinasi yang paling kompatibel dari 6 kombinasi yang dihasilkan dari empat
pengujian (perbandingan antara pengujian 1 dan 2; 1 dan 3; pengujian 1 dan 4; pengujian 2 dan 3;
pengujian 2 dan 4; serta pengujian 3 dan 4);
jika telah dilakukan perbandingan antara enam kombinasi pengujian tetap tidak didapatkan hasil yang
kompatibel, maka tidak ada hasil pengujian yang dilaporkan, dan diinformasikan pada pemohon bahwa
contoh benih memiliki variasi perkecambahan yang tidak dapat diterima.

Gambar D.1 menjelaskan diagram alir prosedur pengujian ulang untuk mencapai nilai hasil uji
yang toleran. Persentase daya berkecambah dilaporkan pada sertifikat mutu benih disertai
metode yang digunakan. Pada aturan yang sudah ditetapkan pengujian daya berkecambah
menggunakan 400 benih. Jika benih yang diuji kurang dari 400, jumlah benih yang digunakan
pada pengujian harus dilaporkan.
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- jika ketiga pengujian tersebut tidak toleran, (perbedaan antara ketiga pengujian tersebut melebihi batas

SNI 8805:2019

Hasil ulangan dalam pengujian berdasarkan toleransi (Tabel E.5)

Ya

Laporan Hasil

Tidak
Uji ulang metode
berbeda

atau

Pengujian 2, uji ulang,
metode sama

Hasil pengujian 1 dan 2 berdasarkan
toleransi (Lampiran D Tabel D3)

Ya

Laporan hasil rata-rata dari
pengujian 1 dan 2

Tidak
Uji ulang metode
berbeda

atau

Pengujian 3, uji ulangan,
metode sama

Hasil pengujian 1, 2 dan 3 berdasarkan toleransi (Lampiran D Tabel D4)

Ya

Laporan hasil rata-rata dari
pengujian 1 ,2 dan 3

Ya

Laporan hasil rata-rata
tertinggi dari pasangan yang
kompatibel

Tidak
Terdapat dari pengujian berpasangan, yang
masuk toleransi (Tabel D4)
Tidak
Uji ulang metode
berbeda

atau

Pengujian 4, uji ulangan,
metode sama

Hasil pengujian 1, 2 3 dan 4 berdasarkan
toleransi (Lampiran D Tabel D5)

Ya

Laporan hasil rata-rata dari
pengujian 1 ,2 ,3 dan 4

Tidak
Terdapat 4 hasil pengujian yang
masuk toleransi (Tabel D5)

Ya

Laporan hasil rata-rata tertinggi
dari pasangan yang kompatibel

Ya

Laporan hasil rata-rata tertinggi
dari pasangan yang kompatibel

Tidak
Terdapat 6 kombinasi dari 2 hasil
pengujian yang masuk toleransi
(Tabel D5)
Tidak

Tidak ada hasil yang dilaporkan;
Keragaman dalam pengujian daya berkecambah tidak diterima, informasi ke pemohon

Gambar D.1- Diagram alir prosedur untuk ulangan dalam pengujian dan uji ulang yang
tidak masuk toleransi
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Pengujian

SNI 8805:2019

No.

Nama ilmiah

Substrat

Suhu (°C);
kelembapan
(%)

Evaluasi
awal
(hari ke)

Evaluasi
akhir
(hari ke)

Berat
ulangan
(gram)

1.

Neolamarckia
cadamba

UDP

29 - 34;
60 - 75

7

21

0,05

2.

Neolamarckia
macrophylla

UDP

29 - 34;
60 - 75

7

21

0,05

3.

Eucalyptus
camadulensis

UDP

29 - 34;
60 - 75

7

14

0,1

4.

Eucalyptus
deglupta

UDP

29 - 34;
60 - 75

7

14

0,1

5.

Eucalyptus
pellita

UDK

24 - 30;
90 - 95

7

14

0,1

6.

Eucalyptus
urophylla

UDK

24 - 30;
90 - 95

7

14

0,1

7.

Fagrea fragrans

UDK

24 - 30;
90 - 95

7

21

0,1

8.

Ficus variegata

UDK

24 - 30;
90 - 95

7

21

0,1

9.

Melaleuca
leucadenron

UDK

24 - 30;
90 - 95

7

21

0,05

10.

Melaleuca
cajuputi

UDK

24 - 30;
90 - 95

7

21

0,05

11.

Octomeles
sumatrana

UDK

24 - 30;
90 - 95

7

21

0,05

© BSN 2019

54 dari 63

Petunjuk
tambahan
meliputi
rekomendasi
untuk
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
Tanpa perlakuan
pemecahan
dormansi
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Tabel D.6 – Metode pengujian perkecambahan berdasarkan berat (benih halus)

SNI 8805:2019

Tabel E.1 - Blangko pengambilan contoh benih
No. Uji
(Dilengkapi oleh laboratorium)
(Nomor contoh uji/Jenis/Instansi Penguji

KETERANGAN CONTOH BENIH
Contoh benih diambil oleh Petugas/Pemilik
A. Keterangan Pemilik Benih

1.
2.
3.

Nama
Alamat
Nomor Telepon/Fax/email
B. Keterangan Lot Benih
1. Jenis Tanaman
2. Nama Sumber Benih
3. Nomor Sumber Benih
4. Kelas Sumber Benih
Berat lot benih (kg)

Jumlah wadah

Jenis wadah

Tanggal panen

C. Keterangan Contoh Benih

1.
2.
3.
4.
5.

Nama pengambil contoh
Instansi
Tanggal ambil contoh
Berat contoh
Metode pengambilan
contoh
D. Pengujian yang diperlukan
Kemurnian
Kadar air
Uji Tetrazolium

Berat 1.000 butir
Daya berkecambah
Uji Belah

Tanggal penerimaan contoh
Yang menyerahkan

Yang menerima

(Nama dan tanda tangan)

© BSN 2019
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Lampiran E
(informatif)
Blangko pengujian benih

SNI 8805:2019

Ulangan

Berat wadah +
tutup (M1) (g)

Berat wadah + tutup +
benih sebelum
pengeringan (M2) (g)

Berat wadah + tutup
+ benih setelah
pengeringan (M3) (g)

KA

1
2
3
4
Rata-rata kadar air (%) :…………………

Beda antara ulangan (%): …….

Tanggal.,………………………..

Paraf

© BSN 2019
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Tabel E.2 - Blangko pengujian kadar air

SNI 8805:2019

No. Uji (nomor contoh uji/jenis/institusi penguji

Jenis (Nama ilmiah dan nama :
Indonesia
(a) Berat contoh kerja (g)
(g)

(%)

Berat benih murni
Berat benih lain
Berat kotoran
(b) Jumlah (g)

Keterangan:
1. Benih lain:

2. Kotoran:

3. Perubahan berat selama analisis kemurnian .........%

Tanggal.,………………………..

Paraf
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Tabel E.3 - Blangko pengujian analisis kemurnian

SNI 8805:2019

No. Uji (nomor contoh uji/jenis/institusi penguji

Jenis (Nama ilmiah dan :
nama Indonesia

Berat 1.000 butir benih
Ulangan

Berat (x)
(g)

X2

1
2
3
4
5
6
7
8
̅)
Rata-rata (𝑿

̅ ) = ……………….(gram)
Berat 1.000 butir = 10 x (𝑿

Tanggal.,………………………..

Paraf
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Tabel E.4 - Blangko pengujian penentuan berat 1.000 butir benih

SNI 8805:2019

No. Uji (nomor contoh uji/jenis/institusi penguji

Jenis (Nama ilmiah
dan nama
Indonesia)

:

Tanggal tabur
Tanggal selesai
Jumlah benih per ulangan

Tanggal

Hari ke

Perlakuan pendahuluan
Suhu
Cahaya

Media

Ulangan I
Ulangan 2
Ulangan 3
Ulangan 4
AbnorAbnorAbnorAbnorNormal mal Normal
mal Normal
mal Normal mal

Jumlah per ulangan
Persentase per ulangan
Rata-rata daya
berkecambah (%) : ..............................

Rata-rata kecambah
abnormal (%)
:............................

Perbedaan maksimum antar ulangan : ...............
Uji belah benih tidak tumbuh
Jumlah benih keras (butir)
Jumlah benih segar (butir)
Jumlah benih mati (butir)
Jumlah benih hampa (butir)
Jumlah benih terserang hama
(butir)
̅)
Rata-rata (𝑿
Benih Keras (%)

© BSN 2019
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Benih Hampa

Benih terserang

(%)

hama(%)
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Tabel E.5 - Blangko pengujian daya berkecambah

SNI 8805:2019

KOP SURAT INSTANSI
Nomor :

Keterangan Pemilik Benih
Nama
Alamat
Nomor Telepon/Fax/e-mail
B. Keterangan Lot Benih
1. Jenis Tanaman
2. Nama Sumber Benih
3. Nomor Sumber Benih
4. Kelas Sumber Benih
Berat lot benih (kg)
A.

1.
2.
3.

C.

1.
2.
3.
4.
5.
D.

Jumlah wadah

Jenis wadah

Tanggal panen

Keterangan Contoh Benih
Nama pengambil contoh
Instansi
Tanggal ambil contoh
Berat contoh
Metode pengambilan
contoh
Hasil Pengujian
Hasil

Nomor pengujian

Kemurnian
Kadar air
Uji Tetrazolium
Berat 1.000 butir
Daya berkecambah
Uji Belah
(Pejabat yang bertanggungjawab terhadap hasil uji)

(Nama dan tanda tangan)
Keterangan: Penomoran minimal memuat informasi nomor urut blangko, instansi penguji,
bulan dan tahun dikeluarkan blangko.
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Tabel F - Blangko hasil pengujian benih

SNI 8805:2019
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Lampiran F
(informatif)
Contoh sertifikat mutu benih

SNI 8805:2019
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