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KATA PENGANTAR
Pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman, pemantapan ketahanan
pangan, dan perbaikan kesejahteraan petani dengan tetap
menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Untuk menjawab
tantangan tesebut, sektor pertanian Indonesia saat ini diarahkan
kepada pertanian bioindustri yang memandang lahan bukan
hanya sebagai sumber daya alam, melainkan industri yang
memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan
komoditas pangan serta produk lain melalui konsep bio-refinery (low input-high
product).
Melalui pertanian bioindustri, usaha pertanian padi diarahkan untuk
memantapkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, memberi nilai
tambah yang nyata bagi kesejahteraan petani serta meminimalkan limbah yang
dihasilkan. Guna mendukung konsep tersebut dibutuhkan integrasi dan sinergi dari
berbagai disiplin ilmu padi baik plasma nutfah, pemuliaan, perbenihan, budidaya,
pengendalian hama dan penyakit tanaman, fisiologi hasil dan sosial ekonomi.
Berkenaan dengan hal tersebut BB Padi telah menyelenggarakan Seminar
Nasional Padi pada tanggal 19 Agustus 2014 di Auditorium Agroinovasi BB
Padi. Seminar nasional ini bertujuan untuk menghimpun berbagai gagasan dan
pemikiran baru untuk memantapkan model pertanian bioindustri berbasis padi
di masa mendatang. Berbagai informasi ketersediaan inovasi dan teknologi
adaptif, ide dan gagasan yang disampaikan dalam seminar dituangkan dalam
buku prosiding ini dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk
merealisasikan tujuan tersebut.
Prosiding ini memuat makalah dalam bidang hama-penyakit, budidaya,
pascapanen, sosial-ekonomi, pemuliaan, perbenihan dan plasma nutfah yang
disajikan dalam buku jilid 1 dan jilid 2. Buku jilid 1 memuat bidang hama-penyakit,
budidaya, pascapanen dan buku jilid 2 memuat bidang pemuliaan, perbenihan dan
plasma nutfah. Besar harapan kami, bahwa prosiding ini dapat dijadikan media
informasi bagi peneliti, pengguna teknologi dan pemangku kepentingan dalam
bidang penelitian tanaman padi dan bermanfaat bagi perkembangan teknologi
padi serta pembangunan pertanian di Indonesia.
Terimakasih kepada tim editor yang telah bekerja keras menghasilkan buku
prosiding jilid 1 dan 2. Kami menyadari bahwa dalam penulisan dan pencetakan
masih ada kekurangan, sehingga saran dan kritik akan kami terima. Semoga buku
prosiding seminar ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Sukamandi, Oktober 2015

Dr. Ali Jamil, MP
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RUMUSAN SEMINAR
• Pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan peningkatan produksi,
stabilitas ketahanan pangan, dan perbaikan kesejahteraan petani dengan tetap
menjaga kelestarian sumberdaya, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk
menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah meluncurkan
Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045, yang mana
sektor pertanian Indonesia mulai mengarah kepada pertanian bioindustri.
Konsep pertanian bioindustri memandang lahan bukan hanya sebagai sumber
daya alam, melainkan industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi
untuk menghasilkan pangan serta produk lain melalui konsep bio-refinery (low
input - high product).
• Melalui pertanian bioindustri, usaha produksi padi selain diarahkan untuk
memantapkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan juga diharapkan
memberikan nilai tambah yang optimal bagi kesejahteraan petani sekaligus
meminimalkan limbah yang dihasilkan untuk kelestarian sumberdaya dan
lingkungan. Salah satu model pertanian bioindustri yang telah diterapkan
dalam usaha produksi padi adalah pertanian efisien karbon (Indonesian Carbon
Efficient Farming-ICEF) yang mengoptimalkan pemanfaatan karbon yang
terkandung dalam limbah produksi padi dan diintegrasikan dengan subsistem
lain untuk meningkatkan nilai tambah, antara lain menjadi pupuk organik,
pembenah tanah, pakan ternak dan bahan bakar terbarukan.

Tim Perumus
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INVENTARISASI SUMBERDAYA GENETIK PADI LOKAL
SPESIFIK KALIMANTAN TENGAH
Susilawati, Saleh Mokhtar, Sintha Elistya, Sri Agustini, Suparman
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah
Jl. G.Obos Km 5. Palangka Raya e-mail : kalteng_bptp@yahoo.com
Telp 0536-3329662, HP 081349608180
ABSTRAK
Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki
sumberdaya genetik (SDG) padi yang sangat banyak dan bermanfaat bagi
kehidupan. SDG padi dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung
untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, baik terhadap upaya
memurnikannya, mendaftarkannya maupun memanfaatkan sebagai sumber tetua
dalam program pemulian. Tujuan kegiatan adalah melakukan inventarisasi dan
menyusun database sumberdaya genetik padi lokal spesifik Kalimantan Tengah.
Kegiatan dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota, dengan agroekosistem lahan rawa,
baik pasang surut, lebak, maupun gambut dan lahan kering, dari Januari-Desember
2013. Metode kegiatan adalah survey ke semua kab/kota. Pemilihan lokasi dilakukan
secara sengaja (purposive sampling), dengan memilih 3 kecamatan di setiap
kabupaten/kota, dan dalam setiap kecamatan dipilih 3 desa yang penduduknya
masih menanam padi lokal yang beragam. Data yang dikumpulkan berupa data
paspor dan data pendukung lainnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
tingkat keragaman SDG padi lokal di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Tengah
cukup tinggi. Ditemukan lebih dari lima jenis padi lokal yang ditanam petani di
setiap kabupaten/kota. Terdapat sebanyak 43 jenis padi lokal yang terdapat di
Kalimantan Tengah, baik yang ditanam di lahan rawa seperti pasang surut, lebak
dan gambut maupun di lahan kering.
Kata Kunci : inventarisasi, keragaman, sumberdaya genetik
ABSTRACT
Central Kalimantan is one of the provinces in Indonesia which has a genetic
resource and rice are very much useful for life. Genetic resource of rice can be
used directly or indirectly to support food security in a sustainable manner, both
to efforts to purify and utilize it as a source of elders in breeding program. The
objective this activities was to inventory and compile a database of rice genetic
resources as local specific in Central Kalimantan. The activities carried out in
seven districts, with agro-ecosystem wetlands, both tidal, lowland, and peat and
dry land, from January to December 2013. A survey method is activity to all
location. Site selection is done intentionally (purposive sampling), by selecting
the 3 districts in each county, and selected three villages in sub district, where
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the population is still growing local rice variety. Data collected in the form of
passport and other supporting data. The results showed that the level of diversity
of local rice in each district in Central Kalimantan is quite high. Found more than
five types of locally grown rice farmers in each district. There were 43 local rice
varieties found in Central Kalimantan, both grown on fields such as tidal swamps
land, lowland, peat land and upland.
Keywords: inventory, diversity, genetic resources
PENDAHULUAN
Saat ini kondisi sumber daya genetik (SDG) atau plasma nutfah Indonesia
mengalami kerusakan yang sangat parah, yang berdampak pada berkurangnya
jumlah keragaman hayati yang ada. Salah satu tindakan yang harus dilakukan
adalah melestarikan dan memanfaatkan SDG secara berkelanjutan. Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi menyimpan sekitar 3.500 nomor
aksesi padi, yang meliputi padi sawah, padi gogo, dan padi sawah pasang-surut.
SDG padi banyak digunakan dalam program pemulian, karena banyak memiliki
keunggulan seperti tahan cekaman lingkungan baik biotik maupun abiotik
(Soemantri., I.H et al, 2008). Khusus untuk SDG padi-padi lokal yang jumlahnya
mencapai ribuan di Indonesia, diantaranya berasal dari Kalimantan Tengah, namun
belum pernah diketahui jumlahnya secara pasti.
Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang
memiliki wilayah cukup luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat banyak.
Tanaman pangan khususnya padi lokal yang ditemukan di hampir semua kabupaten
umumnya memiliki keunggulan tersendiri, sesuai dengan agroekosistem dimana
padi lokal tersebut ditemukan. Terdapat padi lokal yang memiliki warna kulit atau
sekam dan butiran yang merah kehitaman, tahan genangan, tahan naungan dan
tahan pada tingkat keasaman tertentu. Beberapa jenis padi lokal tersebut sebagian
di tanam masyarakat lokal dan ada juga oleh warga transmigrasi yang telah
bermukim lama di Kalimantan Tengah. Waktu tanam padi lokal umumnya akhir
Januari atau pertengahan Pebruari, dengan umur 5-6 bulan.
Beberapa laporan menyebutkan jenis-jenis padi lokal tersebut umumnya
sangat disukai masyarakat Kalimantan Tengah yang sebagian besar berasal dari
suku Dayak dan Banjar. Beberapa padi lokal yang sangat populer di masyarakat
Kalimantan Tengah dan Selatan adalah jenis Siam Unus, Siam Adil, Siam Kuning,
Siam Epang, Karang Dukuh, Siam Gunung, Siam Lantik, Siam Mutiara, dll. Selain
bentuk gabah dan rasa nasi yang disukai, harga jual padi lokal juga lebih tinggi
dibandingkan padi varietas unggul, sehingga padi lokal selalu ditanam petani
sepanjang musim. Umur padi lokal yang lebih panjang dan produksi yang rendah
tidak menurunkan minat petani untuk menanamnya (Aswidinnor et al., 2008).
Laporan komisi Sumber Daya Genetik Nasional menyebutkan, terdapat
beberapa sumberdaya genetik padi asal Kalimantan Tengah yang telah dikoleksi,
namun tidak diketahui jenis dan jumlahnya, serta daerah asal ditemukannya. Untuk
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itu diperlukan kegiatan identifikasi plasma nutfah padi-padi lokal Kalimantan
Tengah untuk mendapatkan informasi kekayaan dan keaneragaman plasma nutfah
padi, baik jumlah, jenis, agroekosistem, dan lain-lain, sehingga tersusun informasi
dalam bentuk database yang dapat dimanfaatkan baik untuk program pemuliaan
maupun upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Tujuan kegiatan untuk mengetahui keberadaan plasma nutfah padi-padi
lokal di Kalimantan Tengah dan melakukan inventarisasi serta menyusun database
sumberdaya genetik padi lokal spesifik Kalimantan Tengah. Selanjutnya dapat
digunakan sebagai bahan dasar untuk perbaikan sifat/karakter dalam program
pelestarian dan pemuliaan plasma nutfah tanaman padi.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan dilakukan di tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu kabupaten
Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan, Lamandau, Barito Timur,
dan Murung Raya, dengan agroekosistem lahan rawa baik pasang surut, lebak
dan gambut serta lahan kering, dari bulan Januari - Desember 2013. Metode yang
digunakan adalah survei secara sengaja (purposive sampling), dimana pada setiap
kabupaten, dipilih 3 kecamatan dan dalam setiap kecamatan dipilih 3 desa yang
penduduknya masih menanam padi lokal yang beragam. Data yang dikumpulkan
meliputi jenis-jenis padi lokal yang masih ditanam di lokasi terpilih, titik koordinat,
agroekosistem, dan data atau informasi pendukung lainnya yang diperlukan. Data
yang dihimpun diolah dan diinput dalam program excell.
Bahan dan alat yang digunakan meliputi kantong kertas tempat tanaman dan
material lainnya, GPS, alat tulis, kamera, tali, dll.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalimantan Tengah memiliki agroekosistem dominan yaitu lahan rawa dan lahan
kering dan tersebar hampir di semua kabupaten. Secara umum data sebaran lahan
rawa di tujuh kabupaten yang dipilih dapat dilihat dalam Tabel 1. Sistem usahatani
padi di dua agroekosistem tersebut kebanyakan masih bersifat tradisional dengan
menanam padi lokal yang berumur panjang, kurang respon terhadap pemupukan,
memiliki morfologi yang tinggi dan produktivitas rendah, yaitu berkisar 1,8 – 2 t/
ha. Sebagian besar masyarakat sangat menyukai padi-padi lokal tersebut, selain
biaya produksi rendah, rasa nasi juga enak dan sesuai dengan selera masyarakat.
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Tabel 1. Sebaran Lahan Rawa Di Kalimantan Tengah.
No

Kabupaten/
Kota

Lebak

Pasang
Surut

1
2
3
4
5
6
7

Lamandau
Seruyan
Kotawaringin Timur
Katingan
Pulang Pisau
Barito Timur
Murung Raya

5.539,00
18.074,00
12.248,00
15.158,00
52.960,00
8.745,00
1.967,00

0,00
31.354,00
30.008,00
16.540,00
61.533,00
0,00
0,00

Jumlah
Ps
Surut+lebak
5.539,00
49.428,00
42.256,00
31.698,00
114.493,00
8.745,00
1.967,00

Dimanfaatkan

Belum
Termanfaatkan

1.639,50
3.760,00
12.353,00
20.428,00
37.550,00
350,00
20,00

3.899,50
45.668,00
29.903,00
11.270,00
76.943,00
8.395,00
1.947,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa lahan rawa yang paling luas terdapat di
kabupaten Pulang Pisau, dan terbukti berhubungan erat dengan jumlah sumber
daya genetik padi lokal yang ditemukan di kabupaten tersebut, demikian juga
dengan padi-padi lokal yang ditemukan di kabupaten lainya. Hasil inventarisasi
yang dilakukan menunjukkan terdapat sumber daya genetik padi lokal yang sangat
beragam di Kalimantan Tengah, yaitu sebanyak 43 jenis padi lokal yang masih
bertahan dan banyak diusahakan petani di Kalimantan Tengah (Tabel 2). Padipadi lokal spesifik lahan rawa pasang surut banyak ditemukan di kabupaten Pulang
Pisau dan Kotawaringin Timur. Untuk padi lokal spesifik rawa lebak banyak
ditemukan di kabupaten Katingan. Adapun untuk jenis-jenis padi ladang banyak
ditemukan di kabupaten Murung Raya dan Lamandau. Dari 43 jenis tersebut
14 jenis diantaranya ditemukan di Pulang Pisau, yang jumlahnya lebih banyak
dibandinkan di kabupaten lainnya (Gambar 1).
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Tabel 2. Hasil Inventarisasi Padi-Padi Lokal Spesifik Lokal Kalimantan Tengah.
No

Jenis SDG

Tanaman Pangan
I Padi Lokal
Siam Linggis
2 Siam Krinti
3 Tambangan
4 Beras Merah
5 Siam Putih
6 Hamuntai
7 Pulut Serang
8 Pulut Blirik
9 Behas bahandang
10 Pulut Kenta
11 Gading Garu
(Wangi)
12 Garagai
13 Pulut Bire
14 Brenti
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Umbang Inai
Umbang Banjar
Umbang Kencana
Siam Epang
Tinggi
Siam Epang
Randah
Umbang Putih
Tamputuk
Srikaya
Umbang Bilis

Asal
Kabupaten

Agro
Ekosistem

Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau

Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Bergambut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Bergambut
Pasang Surut
Pasang Surut

Pulang Pisau
Pulang Pisau
Pulang Pisau

Pasang Surut S02°32’09,4” E114°15’09,8”
Pasang Surut S02°32’09,4” E114°15’09,8”
Pasang Surut S02°32’09,4” E114°15’09,8”

Kotim
Kotim
Kotim
Kotim

Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut

Kotim

Pasang Surut S03°02’51,4” E112°56”11,5” Tahan roboh

Kotim
Kotim
Kotim
Katingan

S03°02’51,4”
S03°02’51,4”
S03°02’51,4”
S01°45’47”

E112°56”11,5” Gabah ramping
E112°56”11,5”
E112°56”11,5”
E113°16’40,8” Rasa enak

S01°45’47”

E113°16’40,8”

Tahan hama

S01°45’47”

E113°16’40,8”

Tahan hama

S01°47’53,6” E115°09’02,6”

Tahan hama

S02°17’14,7” E111°28’07,3”
S02°17’14,7” E111°28’07,3”
S02°17’14,7” E111°28’07,3”

Tahan hama
Tahan hama
Tahan hama

S02°17’14,7”
S02°17’14,7”
S02°17’14,7”
S02°11’44,3”
S02°11’44,3”
S02°11’44,3”
S02°11’44,3”
S02°11’44,3”
S03°23’31,5”
S00°40’09,1”
S00°39’32,8”
S00°35’42,4”
S00°35’42,4”
S00°35’42,4”

Tahan hama
Tahan hama
Tahan hama
Beras kecil2
Tahan hama
Tahan hama
Tahan hama
Tahan hama
Pulen
Tahan hama
Rasa enak
Biasa
Beras wangi
Beras kecil

26 Siam Cantik

Barito Timur

27 Nilon
28 Tekpokong
29 Siam Taring
Pelanduk
30 Glinti
31 Pulut Hitam
32 Pare Tiung
33 Ubai
34 Sepang
35 Sinua Kuning
36 Sahui
37 Roni Mentaya
38 Siam Seruyan
39 Usdek
40 Karang Dukuh
41 Pulut Nyaling
42 Talun
43 Jala

Lamandau
Lamandau
Lamandau

Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Lebak
Dangkal
Lebak
Dangkal
Lebak
Dangkal
Lebak
Dangkal
Padi sawah
Padi sawah
Padi sawah

Lamandau
Lamandau
Lamandau
Lamandau
Lamandau
Lamandau
Lamandau
Lamandau
Seruyan
Murung Raya
Murung Raya
Murung Raya
Murung Raya
Murung Raya

Padi sawah
Padi sawah
Padi sawah
Padi ladang
Padi ladang
Padi ladang
Padi ladang
Padi ladang
Padi sawah
Padi sawah
Padi sawah
Padi ladang
Padi ladang
Padi ladang

24 Mangbetik

Katingan

25 Umbang Bahenda Katingan

Titik Koordinat
Latitute
Longitute
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”
S02°32’09,4”

S03°02’51,4”
S03°02’51,4”
S03°02’51,4”
S03°02’51,4”

E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”
E114°15’09,8”

E112°56”11,5”
E112°56”11,5”
E112°56”11,5”
E112°56”11,5”

E111°28’07,3”
E111°28’07,3”
E111°28’07,3”
E111°33”41,3”
E111°33”41,3”
E111°33”41,3”
E111°33”41,3”
E111°33”41,3”
E112°33’07,8”
E114°31’46,0”
E114°39’33,2”
E114°30’51,25”
E114°30’51,25”
E114°30’51,25”

Keunggulan

Rasa enak
Lebih pulen
Tan pendek
Beras merah
Beras bening
Rasa enak
Tahan hama
Tahan hama
Tahan hama
Tahan hama
Wangi
Gabah banyak
Enak
Tahan asam,
naungan, dll
Tahan asam
Tahan asam
Malai kecil
Anakan banyak
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Gambar 1. Jumlah jenis padi lokal yang diinventarisir di tujuh kabupaten.
Berdasarkan karakternya padi-padi lokal yang ditemukan di lahan rawa
memiliki morfologi seperti bentuk tanaman yang tinggi 140-160 cm atau batang
yang panjang, sehingga mampu mengikuti ketinggian air. Daun yang terkulai,
malai yang panjang, jumlah anakan sedikit 6-8 anakan, bentuk batang besar dan
kokoh, namun karena terlalu tinggi cenderung tidak tahan terpaan angin kencang.
Karakter lainnya yang merupakan penciri dan keunggulan utama padi lokal
spesifik lahan rawa adalah tahan terhadap tingkat keasaman tanah yang tinggi,
tahan terhadap keracunan Fe dan pH rendah, tahan naungan dan bergambut seperti
padi varietas Brenti. Karakter lain adalah tahan genangan dan serangan organisme
tertentu (Susilawati et al., 2010). Jenis-jenis padi yang beredar di pasaran pada
saat ini adalah padi pera, yang banyak disukai masyarakat Dayak dan Banjar.
Hasil inventarisasi terhadap padi-padi lokal spesifik lahan kering
menunjukan bahwa jenis padi lokal yang ditemukan lebih sedikit dibandingkan
yang ditemukan di lahan rawa, padahal data sebelumnya menyebutkan jumlah
padi lokal gogo di Kalimantan Tengah sangat banyak. Hal ini diduga terkait
dengan hilangnya jenis-jenis plasma nutfah tersebut, akibat maraknya pembukaan
lahan untuk usaha perkebunan besar di Kalimantan Tengah, seperti di kabupaten
Lamandau dan Murung Raya. Selain jenis, tingkat produktivitas padi gogo juga
lebih rendah dibanding padi sawah. Ini disebabkan karakteristik pertumbuhan padi
gogo kurang baik dibandingkan dengan padi sawah yaitu tanaman lebih pendek,
jumlah anakan produktif lebih sedikit, luas daun lebih kecil, pembungaan lebih
lambat, persentase gabah hampa lebih tinggi, produksi bahan kering lebih sedikit,
dan indeks hasil lebih rendah dari padi sawah (Yoshida, 1981). Secara umum
morfologi padi lokal gogo tidak berbeda dengan padi lokal rawa, namun ruas
batang umumnya lebih keras, sehingga pada kelerengan tertentu tanaman tahan
dengan terpaan angin.
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Upaya peningkatan produktivitas padi gogo di lahan kering dapat dilakukan
dengan menggunakan kompos. Aplikasi kompos dapat memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah, baik pada lahan kering maupun rawa. Nilai hara kompos
yang beragam dan tergolong rendah dapat ditingkatkan jika diperkaya dengan
pupuk hayati. Perlakuan pupuk kompos diperkaya dengan pupuk hayati (penambat
nitrogen, pelarut fosfat dan kalium, pemacu tumbuh) menghasilkan bobot gabah
kering panen, jumlah gabah per malai, dan produksi padi lebih baik dibandingkan
pada perlakuan pupuk an organik pada Ultisol (Gofar dan M arsi, 2013) dan pada
Inseptisol lebak (Gofar et al ., 2013).
Jenis-jenis padi lokal yang banyak ditemukan di lahan kering antara lain
Sepang, Sinua Kuning, Sahui, Rony Mentaya, Pulut Nyaling, Talun dan Jala,
memiliki keunggulan masing-masing. Varietas Talun dari kabupaten Murung
Raya sangat populer karena rasanya enak dan wangi atau harum (Aromatic Rice),
sehingga preferensi masyarakat dan tingkat kelestariannya di lapangan tinggi
(Fitriadi, 2005). Menurut Fitriadi (2005) tingkat pendapatan usaha tani petani padi
lokal, baik petani pemilik penggarap maupun penyakap pendapatan kotornya dan
pendapatan bersihnya lebih besar dibandingkan dengan petani padi unggul.
KESIMPULAN
Terdapat 43 jenis padi lokal spesifik lahan rawa dan lahan kering yang tersebar di
tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah. Semuanya merupakan kekayaan sumber
daya genetik yang harus dilestarikan dan dikelola serta dimanfaatkan untuk
pengembangan pertanian khususnya bidang pemulian tanaman. Keunggulan dari
padi-padi lokal yang terdapat di lahan-lahan sub-optimal demikian antara lain
toleran kebanjiran atau genangan, toleran kekeringan, tahan terhadap tingkat
keasaman tanah tinggi, tahan terhadap keracunan Fe dan pH rendah, tahan
organisme pengganggu tanaman tertentu, dan efisien dalam usahatani.
Tingkat preferensi masyarakat Kalimantan Tengah terhadap padi-padi lokal
sangat tinggi, karena rasa nasi sesuai dengan selera masyarakat Dayak dan Banjar.
Aroma nasi dan harga jual yang tinggi memberikan keuntungan yang tinggi
kepada petani padi lokal, sehingga usahatani padi lokal ini sepanjang waktu tetap
dilakukan petani.
DAFTAR PUSTAKA
Aswidinnoor H, Sabran M, Masganti, Susilawati. 2008. Perakitan Varietas
Unggul Padi Tipe Baru dan Padi Tipe Baru-Ratun Spesifik Lahan Pasang
Surut Kalimantan untuk Mendukung Teknologi Budidaya Dua Kali Panen
Setahun. Laporan Hasil Penelitian KKP3T. Institut Pertanian Bogor. 44
Hal.
Fitriadi, F.2005. Analisis Pendapatan Dan Margin Pemasaran Padi Ramah
Lingkungan (kasus di Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten
Tasikmalaya). Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis. Fakultas Pertanian.
Institut Pertanian Bogor.

Susilawati et al : Inventarisasi Sumberdaya Genetik Padi Lokal Spesifik Kalimantan....

619

Gofar, N. dan Marsi. 2013. Pertumbuhan dan hasil padi gogo pada Ultisol yang
dipupuk dengan kompos diperkaya pupuk hayati. Prosiding Seminar
Nasional dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu-ilmu Pertanian BKS-PTN
Wilayah Barat tahun 2013 di Pontianak, 19-20 Maret 2013.
Gofar, N., H. Widjajanti, dan NLPS. Ratmini. 2013. Pengembangan Teknologi
Pupuk Mikroba Multiguna untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan Rawa
Lebak. Laporan kemajuan tengah tahun penelitian SINas Kemenristek,
PUR-PLSO, Palembang.
Somantri I.H., Maharani H, Soenartono A, Machmud T, Agus N & Ida N. O. 2008.
Mengenal Plasma Nutfah Tanaman Pangan. Seri Mengenal Plasma Nutfah
Tanaman Pangan. Komisi Nasional Plasma Nutfah.
Susilawati., B.S. Purwoko, H. Aswidinnoor dan E. Santosa. 2010. Penampilan
Varietas dan Galur Padi Tipe Baru Indonesia dalam Sistem Ratun. J. Agron.
Indonesia (Indonesian Journal Of Agronomy). Vol : 38(3).
Yoshida, S,. 1981. Fundamental of
Philippines. 269p

620

Rice Crop. Science. IRRI, Los Banos,

Susilawati et al : Inventarisasi Sumberdaya Genetik Padi Lokal Spesifik Kalimantan....

UJI ADAPTASI GALUR PADI PADA LAHAN RAWA LEBAK DI KEBUN
PERCOBAAN KAYUAGUNG SUMATERA SELATAN
Suparwoto, Waluyo, Usman Setiawan, Supartopo dan
Indrastuti A. Rumanti
Peneliti pada BPTP Sumatera Selatan
Peneliti Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Email : suparwoto11@gmail.com
ABSTRACT
Adaptation Test of Rice Lines in Swampy Land the Experiment Farm
Kayuagung South Sumatra. One of component technology that has a real role
in improving the production and quality of agricultural commodities is a high
yielding varieties, including varieties that are adaptive and high yield potential in
the swampy lands. The aim of the study was to select some promising lines with
high yield potential, good-performance, early maturity to moderate and adaptive
in freshwater swampy lands.The research was conducted at the Experiment farm
Kayuagung, Sidakersa Village, Ogan Komering Ilir district (OKI), South Sumatra
in the middle depth during dry season of 2013. The experiments were examined
as many as 12 lines and 2 varieties as checks, namely: 1) B13135-1-MR-2-KA-1,
2) B13131-9-MR-2, 3) B13133-9-MR-2, 4) B13100-2-MR-3-KY-2, 5) B131342-MR-2-KA-8-3, 6) B13134-4-MR-1-KA-3-4, 7) B13134-2-MR-2-KA-1-2, 8)
B13136-6-MR-2-KA-2-1, 9) B13144-1-MR-2-KA-2-1, 10) B13100-3-MR-1KA-2-2, 11) B13100-3-MR-1-KA-2-3, 12) B13100-3-MR-1-KA-2-3, 13) Inpara
3 dan 14) IR 42. The research was arranged in a randomized block design (RBD)
with four replications, 4 m x 5 m plot size, spacing of 25 cm x 25 cm, 30 days old
seedling after sowing, planted 2-3 seeds /hole. Fertilizer dosage was 150 kg Urea,
100 kg SP-36 and 100 kg KCl / ha. The application of fertilization was done 2
times days after planting (DAP) with a rate of 75 kg urea, 100 kg SP-36 and 100
kg KCl / ha, and at 4 weeks after planting (MST) at a rate of 75 kg urea / ha. The
measured variables measure were: plant height, number of productive tillers, the
number of grains per panicle, percentage of filled grains per panicle, 1000 grain
weight and yield kg/plot after removing one side of border row. The collected data
were analyzed using analysis of variance, followed by Duncan's test at the 5%
level. Results showed that the best lines have the yield similiar into the best check
(IR 42), namely B13136-6-MR-2-KA-2-1.
Keywords: Adaptation, lines of rice, swampy land
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ABSTRAK
Salah satu komponen teknologi yang memiliki peran nyata dalam meningkatkan
produksi dan kualitas hasil komoditas pertanian adalah varietas unggul,
diantaranya varietas unggul yang adaptif dan berpotensi hasil tinggi di lahan rawa
lebak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan beberapa galur calon
varietas yang memiliki potensi hasil tinggi, berpenampilan baik, umur genjah
sampai sedang dan adaptif pada lahan rawa lebak. Penelitian ini dilaksanakan
di Kebun Percobaan Kayuagung, Desa Sidakersa, Kabupaten Ogan Komering
Ilir (OKI), Sumatera Selatan pada lebak tengahan, dimulai pada musim kemarau
tahun 2013. Galur/varietas yang diteliti sebanyak 12 galur dan 2 varietas sebagai
pembanding yaitu : 1) B13135-1-MR-2-KA-1, 2) B13131-9-MR-2, 3) B13133-9MR-2, 4) B13100-2-MR-3-KY-2, 5) B13134-2-MR-2-KA-8-3, 6) B13134-4-MR1-KA-3-4, 7) B13134-2-MR-2-KA-1-2, 8) B13136-6-MR-2-KA-2-1, 9) B131441-MR-2-KA-2-1, 10) B13100-3-MR-1-KA-2-2, 11) B13100-3-MR-1-KA-2-3,
12) B13100-3-MR-1-KA-2-3, 13) Inpara 3 dan 14) IR 42. Penelitian disusun
berdasarkan rancangan acak kelompok (RAK) dengan empat ulangan, luas petak
4 m x 5m, jarak tanam 25 cm x 25 cm, umur bibit 30 HSS, ditanam 2-3 bibit/
rumpun. Pupuk yang digunakan 150 kg Urea, 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl/ha.
Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu pada umur 0 hari setelah tanam (HST) dengan
takaran 75 kg urea, 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl/ha dan pada umur 4 minggu
setelah tanam (MST) dengan takaran 75 kg urea/ha, diberikan secara disebar.
Pemeliharan tanaman dilakukan secara intensif. Peubah yang diamati adalah :
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah per malai, persentase
gabah isi per malai, bobot 1000 butir gabah dan hasil gabah kering giling/petak
setelah dihilangkan satu baris pinggir. Analisis data menggunakan analisis sidik
ragam dan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%. Hasil menunjukkan
bahwa Galur-galur yang mempunyai potensi hasil di atas 2,7 ton/ha yaitu galur
B13100-3-MR-1-KA-2-3, B13134-4-MR-1-KA-3-4, B13133-9-MR-2, B131441-MR-2-KA-2-1 dan B13136-6-MR-2-KA-2-1.
Kata kunci : Adaptasi, galur padi, rawa lebak
PENDAHULUAN
Lahan lebak merupakan salah satu alternatif untuk areal produksi tanaman padi
baik masa kini maupun masa yang akan datang, dimana luas lahan rawa lebak
di Indonesia diperkirakan seluas 13,3 juta ha atau 40 % dari luas lahan rawa di
Indonesia yang terdiri dari 4,2 juta ha rawa lebak dangkal, 6,07 juta ha lahan
rawa lebak tengahan dan 3,0 juta ha rawa lebak dalam, lahan tersebut tersebar di
Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya (Widjaya Adhi et al, 1992).
Pada tahun 2013 luas panen padi di Sumatera Selatan mencapai 800.036 ha
dengan rata-rata produktivitas 4.59 ton/ha dan secara nasional sudah mencapai
5.15 ton/ha (Badan Pusat statistik Indonesia, 2013). Ini berarti bahwa produktivitas
padi yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dibandingkan
produktivitas nasional. Rendahnya produktivitas ini akibat petani menggunakan
varietas unggul tidak berlabel hasil perbanyakan sendiri, dan penggunaan pupuk
sangat tergantung dengan keadaan ekonomi petani. Selain itu penggunaan varietas
yang sama dari musim ke musim tanam dan penurunan kualitas sumberdaya lahan
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juga turut berperan. Menurut Arifin et al., (1999) mengatakan bahwa varietas
yang ditanam secara terus-menerus dalam skala luas akan menimbulkan hama/
penyakit baru sehingga dapat menurunkan resistensi tanaman, berkurangnya
produksi bahkan gagal panen. Banjir dan tinggi genangan air merupakan faktor
penghambat utama bagi pertumbuhan tanaman padi dilahan lebak. Selain itu,
kesuburan tanah yang rendah, kemasaman tanah, keracunan besi dan defisiensi
hara juga merupakan masalah yang penting di lahan ini.
Pada umumnya petani menanam padi hanya satu kali dalam setahun pada
musim kemarau, dimana penanaman padi dimulai saat air pada rawa lebak
dangkal mulai surut dan selanjutnya diikuti oleh lebak tengahan dan dalam.
Namun kadang lahan lebak dalam tidak ditanam padi karna kondisi genangan
yang masih tinggi. Penanaman varietas padi yang adaptif pada lahan sawah lebak
adalah salah satu upaya penting yang perlu ditempuh sehingga produktivitasnya
meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit utama dan mempunyai kualitas
beras yang baik. Dikemukakan oleh Daradjat (2001), varietas unggul merupakan
salah satu komponen teknologi yang memiliki peran nyata dalam meningkatkan
produksi dan kualitas hasil komoditas pertanian. Di samping itu, varietas unggul
pada umumnya berumur pendek (genjah) sehingga sangat penting artinya bagi
petani dalam mengatur pola tanam. Dikemukakan oleh Zen (2007) dalam
Jonharnas et al. (2009), galur yang memiliki keunggulan yang baik dari varietas
yang berkembang di petani akan dapat diterima lebih cepat oleh konsumen bila
sesuai dengan preferensi konsumen perakitan galu-galur padi rawa harus terus
dilakukan karna jumlahnya masih terbatas. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk
mempelajari potensi hasil beberapa galur calon varietas yang, berpenampilan
baik, umur genjah sampai sedang dan dapat beradaptasi baik di lahan rawa lebak.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Kayuagung, Desa Sidakersa,
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dimulai pada musim
kemarau tahun 2013. Varietas yang dikaji sebanyak 12 galur dan 2 varietas yaitu :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Galur/varietas
B13135-1-MR-2-KA-1
B13131-9-MR-2
B13133-9-MR-2
B13100-2-MR-3-KY-2
B13134-2-MR-2-KA-8-3
B13134-4-MR-1-KA-3-4
B13134-2-MR-2-KA-1-2
B13136-6-MR-2-KA-2-1
B13144-1-MR-2-KA-2-1
B13100-3-MR-1-KA-2-2
B13100-3-MR-1-KA-2-3
B13100-3-MR-2-KA-1-3
INPARA 3
IR 42
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Penelitian disusun berdasarkan rancangan acak kelompok (RAK) dengan
empat ulangan, luas petak 4 m x 5 m, jarak tanam 25 cm x 25 cm, umur bibit 30
HSS, ditanam 2-3 bibit/rumpun. Pupuk yang digunakan 150 kg Urea, 100 kg
SP-36 dan 100 kg KCl/ha. Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu pada umur 0 hari
setelah tanam (HST) dengan takaran 75 kg urea, 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl/
ha dan pada umur 4 minggu setelah tanam (MST) dengan takaran 75 kg urea/ha,
diberikan secara disebar.
Persemaian dilakukan dua kali pindah menyesuaikan tinggi muka air.
Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan jika apabila diperlukan sesuai
keadaan di lapang. Penyulaman dilakukan seminggu setelah tanam, sedangkan
penyiangan pertama dan kedua dilakukan masing-masing pada 30 hari dan 60
hari setelah tanam. Bila perlu dilakukan penyiangan ketiga, tergantung keadaan
di lapangan. Penentuan sampel dilakukan secara acak, masing-masing varietas
sebanyak 5 tanaman. Peubah yang diamati adalah : tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, jumlah gabah per malai, persentase gabah isi per malai, bobot 1000 butir
gabah dan hasil gabah kering giling/plot setelah dihilangkan satu baris pinggir
yang kemudian dikonversi ke dalam ton/ha. Analisis data menggunakan analisis
sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa tinggi tanaman dari galur dan varietas
yang diujikan bervariasi antara 90,1 cm – 105,0 cm, dimana galur B13136-6-MR2-KA-2-1 mempunyai tinggi tanaman tertinggi yaitu 105,0 cm berbeda nyata
dengan varietas Inpara 3 (103,8 cm) dan IR 42 (100,3 cm) sebagai pembading
serta galur lainnya, sedangkan terendah dicapai oleh galur B13134-2-MR-2KA-8-3 yaitu 90,1 cm. Berdasarkan deskripsi Inpara 3 yang ditanam di rawa
lebak tinggi tanamannya bisa mencapai 108 cm (Suprihatno et al., 2011). Tinggi
tanaman dari galur dan varietas yang diuji tergolong rendah yaitu di bawah 110
cm. Menurut IRRI (1996), kriteria tinggi tanaman tergolong rendah, sedang dan
tinggi apabila tingginya masing-masing adalah < 110 cm, 110-130 cm dan > 130
cm. Bervariasinya tinggi tanaman dari varietas yang diuji disebabkan oleh faktor
genetik dari masing-masing galur dan faktor lingkungan dimana galur/varietas
tersebut ditanam (Arifin et al., 1999). Tinggi pendeknya tanaman berkaitan dengan
ketahanan tanaman terhadap kerebahan. Karakter tinggi tanaman merupakan
salah satu karakter agronomi yang harus diperhatikan, karena turut menentukan
tingkat keberhasilan panen. Tanaman padi yang mengalami kerebahan di lahan
rawa lebak akan sangat rusak. Hal ini karena kondisi lahan yang selalu basah,
maka bulir akan berkecambah jika malai terlambat dipanen sehingga kualitas
benih/gabah akan turun. Sebaliknya, jika tanaman terlalu rendah maka tanaman
akan rentan terhadap rendaman yang sering terjadi di lahan rawa lebak. Galurgalur yang diuji semuanya bisa ditanam di lahan rawa lebak yaitu lebak dangkal
dan tengahan karena tidak menunjukkan kerebahan. Dikemukakan oleh Asaad dan
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Warda (2011), tinggi tanaman merupakan salah satu kriteria seleksi pada tanaman
padi, walau dengan pertumbuhan tanaman yang tinggi tidak menjamin tingkat
produktivitasnya.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah anakan produktif dan umur panen
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Galur/varietas
B13135-1-MR-2-KA-1
B13131-9-MR-2
B13133-9-MR-2
B13100-2-MR-3-KY-2
B13134-2-MR-2-KA-8-3
B13134-4-MR-1-KA-3-4
B13134-2-MR-2-KA-1-2
B13136-6-MR-2-KA-2-1
B13144-1-MR-2-KA-2-1
B13100-3-MR-1-KA-2-2
B13100-3-MR-1-KA-2-3
B13100-3-MR-2-KA-1-3
INPARA 3
IR 42
Rata-rata
KK (%)

Tinggi tanaman
(cm)
101,6 d
100,6 d
100,4 d
94,1 b
90,1 a
103,6 d
93,7 ab
105,0 e
101,8 d
103,3 d
96,8
c
95,8
bc
103,8 d
100,3 cd
99,35
4,5

Jumlah anakan
produktif (btg)
11,5 b
11,0 b
10,2 ab
11,7 b
10,2 b
10,7 b
12,2 b
13,0 c
12,7 b
10,5 b
10,2 b
13,0 c
9,5 a
11,5 b
11,3
17

Umur panen
(80% masak)
106 d
95 a
96 b
99 c
99 c
101 c
102 c
94 a
100 c
105 d
100 c
104 cd
96 ab
105 d
100,1
3,2

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Jumlah anakan produktif/rumpun
Jumlah anakan produktif/rumpun dari galur/varietas yang diuji bervariasi
kisaran antara 9,5 – 13,0 batang, dimana anakan produktif yang sedikit dicapai
oleh Inpara 3 (9,5 batang/rumpun) sedangkan anakan terbanyak dicapai oleh
galur B13136-6-MR-2-KA-2-1 dan B13100-3-MR-2-KA-1-3 masing-masing 13
batang/rumpun. Dua galur tersebut berbeda nyata dengan Inpara 3 dan IR 42 serta
galur lainnya. Jumlah anakan produktif dari galur dan varietas yang diuji tergolong
sedang (Tabel 1). Menurut IRRI (1996), kriteria jumlah anakan produktif tergolong
rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi masing-masing berjumlah 5-9, 10-19, 2025 dan > 25 batang. Hal ini disebabkan bibit yang ditanam tergolong tua 30 hari
setelah semai karena genangan air dilahan sawah masih tinggi sehingga dilakukan
dua kali semai. Jumlah anakan produktif per rumpun merupakan faktor pendukung
komponen utama dalam menentukan potensi hasil padi. Menurut Lesmana et
al. (2004), salah satu faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah
kondisi anakan produktif yang banyak. Jumlah anakan produktif/rumpun selain
ditentukan oleh lingkungan tumbuh juga dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman
yang diturunkan pada suatu galur padi. Galur-galur yang diuji termasuk kategori
sedang dan mendukung deskripsi potensi hasil yang tinggi.
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Umur Panen
Bibit galur dan varietas ditanam pada umur 30 hari setelah semai dengan
persemaian dua kali pindah. Umur panen galur-galur yang diuji dan varietas
pembanding tergolong genjah kisaran 94-106 hari setelah tanam (HST).
Galur B B13136-6-MR-2-KA-2-1 mempunyai umur panen lebih pendek
yaitu 94 HSS tidak berbeda nyata dengan galur B13131-9-MR-2 tetapi berbeda
nyata dengan varietas inpara 3 dan IR 42 sebagai pembanding serta galur lainnya.
Semua galur dan varietas yang diuji termasuk berumur genjah berkisar 94 sampai
106 HSS (Tabel 1). Umur genjah mungkin akan bermanfaat untuk escape/
menghindari cekaman kekeringan, karena padi rawa lebak ditanam dimusim
kemarau.
Jumlah gabah/malai
Pada Tabel 2, menunjukkan bahwa jumlah gabah/malai dari galur dan
varietas yang diuji bervariasi antara 124,7 – 151,0 butir/malai. Galur B131339-MR-2 mempunyai jumlah gabah/malai terbanyak yaitu 151,0 butir/malai, galur
tersebut juga tidak berbeda nyata dengan B13135-1-MR-2-KA-1 (147,2 butir/
malai), B13131-9-MR-2 (150,5 butir/malai), B13134-2-MR-2-KA-1-2 (139,5
butir/malai) dan Inpara 3 (145,5), tetapi berbeda nyata dengan galur lainnya. Ada
8 galur tidak berbeda nyata dengan IR 42 yaitu B13100-2-MR-3-KY-2, B13134-2MR-2-KA-8-3, B13134-4-MR-1-KA-3-4, B13136-6-MR-2-KA-2-1, B13144-1MR-2-KA-2-1, B13100-3-MR-1-KA-2-2, B13100-3-MR-1-KA-2-3 dan B131003-MR-2-KA-1-3.
Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah/malai, persentase gabah isi/malai dan bobot
1000 butir gabah
No

Galur/varietas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B13135-1-MR-2-KA-1
B13131-9-MR-2
B13133-9-MR-2
B13100-2-MR-3-KY-2
B13134-2-MR-2-KA-8-3
B13134-4-MR-1-KA-3-4
B13134-2-MR-2-KA-1-2
B13136-6-MR-2-KA-2-1
B13144-1-MR-2-KA-2-1
B13100-3-MR-1-KA-2-2
B13100-3-MR-1-KA-2-3
B13100-3-MR-2-KA-1-3
INPARA 3
IR 42
Rata-rata
KK (%)

Jlh gabah/malai
(btr)
147,2 b
150,5 b
151,0 b
132,7 a
128,3 a
131,7 a
139,5 ab
124,7 a
130,2 a
135,7 a
136,5 a
126,2 a
145,5 b
128,7 a
136,3
12,2

Persentase gabah isi/
malai (%)
74,7 b
73,1 b
80,1 b
75,8 b
77,0 b
79,8 b
76,0 b
79,1 b
78,1 b
72,7 b
71,7 ab
77,3 b
63,9 a
76,8 b
75,4
8,1

Bobot 1000 butir
(gr)
23,9 ab
24,0 b
28,4 d
27,1 c
27,1 c
27,5 cd
22,4 a
24,9 b
26,2 bc
26,5 c
25,6 b
22,5 a
25,5 b
26,9 c
25,6
6,4

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

626

Suparwoto et al : Uji Adaptasi Galur Padi Pada Lahan Rawa Lebak di Kebun....

Persentase gabah isi/malai
Kemudian persentase gabah isi/malai dari galur tersebut tergolong baik
kisaran 71,7 % - 80,1%. Galur-galur yang diuji sebanyak 12 galur mempunyai
persentase gabah isi per malai tidak berbeda nyata dengan IR 42 (76,8%) sebagai
pembanding. Semakin tinggi persentase gabah isi maka semakin rendah persentase
gabah hampa. Dikemukakan oleh Setiobudi et al., (2009) dalam Yartiwi et al.,
(2012) bahwa pengisian gabah dipengaruhi oleh suhu udara dimana semakin tinggi
suhu udara maka laju pengisian gabah semakin cepat, namun distribusi pengisian
gabah tidak merata sehingga pengisian gabah tidak penuh. Persentase gabah isi/
malai merupakan salah satu komponen hasil yang mendukung hasil tanaman padi.
Bobot 1000 butir gabah
Bobot 1000 butir gabah dari galur dan varietas secara statistik berbeda nyata,
dimana kisaran bobot 1000 butir gabah antara 22,4 gr- 28,4 gr. Galur B131344-MR-1-KA-3-4 dan B13133-9-MR-2 tidak berbeda nyata terhadap bobot 1000
butir gabah tetapi nyata lebih berat dibandingkan dengan varietas Inpara 3 dan IR
42 maupun galur lainnya.
Ada 4 galur yang diuji tidak berbeda nyata dengan IR42 (26,9 gr) yaitu
B13134-2-MR-2-KA-8-3, B13100-2-MR-3-KY-2, B13144-1-MR-2-KA-2-1,
B13100-3-MR-1-KA-2-2 dan B13134-4-MR-1-KA-3-4 (Tabel 2). Komponen
bobot 1000 butir gabah berkorelasi positif dengan bobot hasil (Muliadi, A dan
R.Heru Praptana, 2009).
Hasil gabah kering giling
Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa hasil gabah kering giling dari galur yang
diuji bervariasi berkisar 1,95 ton/ha-3,40 ton/ha, hasil terendah dicapai oleh galur
B13131-9-MR-2 dan terbanyak dicapai oleh galur B13136-6-MR-2-KA-2-1 yaitu
3,4 t/ha tidak berbeda nyata dengan IR 42 (3,2 ton/ha) dan berbeda nyata dengan
Inpara 3 (1,82 ton gkg/ha) sebagai pembanding. Galur-galur yang mempunyai
potensi hasil di atas 2,7 ton/ha yaitu galur B13100-3-MR-1-KA-2-3, B13134-4MR-1-KA-3-4, B13133-9-MR-2, B13144-1-MR-2-KA-2-1 dan B13136-6-MR2-KA-2-1. Hasil gabah dari galur dan varietas yang diuji bervariasi karena hasil
gabah tersebut ditentukan oleh komponen hasil yaitu jumlah anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah/malai, persentase gabah isi/malai dan bobot 1000
butir gabah. Selain itu dipengaruhi pula oleh lingkungan dimana galur/varietas
tersebut tumbuh dan faktor genetik dari masing-masing galur. Dikemukakan oleh
Matsushima (1995) dalam Dede Rohanaya (2012), produksi gabah ditentukan oleh
komponen hasilnya dan komponen tersebut ditentukan oleh faktor genetik dari
varietas dan faktor lingkungan dimana varietas padi ditanam seperti iklim, hara,
tanah dan air. Selain itu, pada percobaan ini, genangan & cek Fe menjadi pembatas
reaksi galur-galur terhadap penyakit blast dan penggerek batang termasuk tahan
sampai agak tahan (Tabel 4). Hal ini memberikan nilai tambah pada galur-galur
uji.
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Tabel 3. Rata-rata hasil gabah dari galur-galur yang diuji pada MK 2013.
No

Galur/varietas

Hasil gabah kering giling (ton/ha)

1

B13135-1-MR-2-KA-1

2,19

2

B13131-9-MR-2

1,95

ab

3

B13133-9-MR-2

2,90

d

4

B13100-2-MR-3-KY-2

2,56

bc

5

B13134-2-MR-2-KA-8-3

2,65

c

6

B13134-4-MR-1-KA-3-4

2,85

cd

7

B13134-2-MR-2-KA-1-2

2,37

b

8

B13136-6-MR-2-KA-2-1

3,40

e

9

B13144-1-MR-2-KA-2-1

2,95

d

10

B13100-3-MR-1-KA-2-2

2,40

c

11

B13100-3-MR-1-KA-2-3

2,70

c

12

B13100-3-MR-2-KA-1-3

2,40

b

13

INPARA 3

1,82

a

14

IR 42

3,20

e

Rata-rata

2,6

KK (%)

15

b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Tabel 4. Reaksi terhadap penyakit dari galur/varietas yang diteliti di KP
Kayuagung
No

Galur/varietas

Penggerek Batang

Blast

1
2

B13135-1-MR-2-KA-1

3

1

B13131-9-MR-2

1

1

3

B13133-9-MR-2

1

1

4

B13100-2-MR-3-KY-2

3

3

5

B13134-2-MR-2-KA-8-3

3

3

6

B13134-4-MR-1-KA-3-4

1

1

7

B13134-2-MR-2-KA-1-2

1

3

8

B13136-6-MR-2-KA-2-1

1

3

9

B13144-1-MR-2-KA-2-1

3

1

10

B13100-3-MR-1-KA-2-2

3

1

11

B13100-3-MR-1-KA-2-3

1

3

12

B13100-3-MR-2-KA-1-3

1

1

13

INPARA 3

3

3

14

IR 42

1

1

Keterangan : 1 = Tahan
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3 = Agak tahan

5 = Agak rentan

Suparwoto et al : Uji Adaptasi Galur Padi Pada Lahan Rawa Lebak di Kebun....

KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
1.

Galur-galur yang diuji mempunyai tinggi tanaman yang tergolong pendek,
berumur genjah dan jumlah anakan produktif termasuk sedang. Reaksi
terhadap penyakit blast dan penggerek batang termasuk tahan sampai agak
tahan.

2.

Galur terbaik yang mempunyai rerata hasil setara dengan cek terbaik (IR 42)
yaitu B13136-6-MR-2-KA-2-1.
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PENGKAJIAN VARIETAS UNGGUL BARU PADI (INPARI)
DI LAHAN SAWAH TADAH HUJAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Assessment of superior variety new rice (Inpari) in rainfed areas, Ogan
Komering Ilir District, South Sumatra Province.
Waluyo, Yanter H dan Suparwoto
Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
Jl. Kol.H. Burlian KM 6 Palembang. Tlp : (0711) 410155; Fax: (0711)411845)
Email: waluyo240@yahoo.com
ABSTRACT
Assessment of new varieties of rice (Inpari) in rainfed areas, using five (5) varieties
include: Inpari 1, Inpari 4, Inpari 13, Inpari 14 and varieties Situbagendit as a
comparison, the assessment is participatory planted by the farmer, with an area
of 5 hectares with the number 5 peasant farmers. Each farmer using a variety
with one hectare. The assessment carried out in rainfed areas Tugu Jaya village,
Lempuing subdistrict, Ogan Komering Ilir district, South Sumatra Province on
MK 2013. Location and farmers chosen deliberately. The purpose of the study
was to evaluate the adaptability and the results of several new varieties (VUB) and
the feasibility of farming. Seedlings were planted 21 days after sowing (DAS).
Spacing system Legowo 4: 1 (50 cm x 25 cm x 12.5 cm) and number of seeds 2-3
seeds / hole. Fertilizers used 200 kg of urea, 100 kg SP-36 and 75 kg KCl / ha of
organic fertilizer and 500 kg / ha. Fertilization is done 2 times that at the age of
one week after planting (MST) with a dose of 100 kg of urea, 100 kg SP-36 and 75
kg KCl / ha and at the age of 4 weeks after planting (MST) with a dose of 100 kg
urea / ha. The method used by direct observation in the field (observation) of the
varieties studied. Data obtained tabulation compiled and analyzed with statistical
test is the middle value equality test (t-test). Results showed that the five varieties
studied had good growth and production with an average production of 5.8 to 7.8
tonnes / ha. This technology is economically profitable enough as indicated by the
value of B / C ratio is greater than one and deserves to be disseminated.
Keywords: Superior varieties, rice, rainfed, production
ABSTRAK
Pengkajian varietas unggul Baru padi (Inpari) di lahan sawah tadah hujan, dengan
menggunakan 5 (lima) varietas antara lain: Inpari 1, Inpari 4, Inpari 13, Inpari
14 dan varietas Situbagendit sebagai pembanding, Pengkajian dilakukan secara
partisipatif ditanam oleh kelompok tani, dengan luasan 5 hektar dengan jumlah
petani 5 orang petani. Masing-masing petani menggunakan satu varietas dengan
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luas satu hektar. Pengkajian dilaksanakan di lahan sawah tadah hujan desa Tugu
Jaya Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi
Sumatera Selatan pada MK 2013. Lokasi dan petani dipilih secara sengaja.
Tujuan dari pengkajian adalah untuk mengevaluasi kemampuan adaptasi dan hasil
beberapa Varietas Unggul Baru (VUB) serta kelayakan usahataninya. Bibit yang
ditanam berumur 21 hari setelah semai (HSS). Jarak tanam sistem legowo 4:1 (50
cm x 25 cm x 12,5 cm) dan jumlah bibit 2-3 bibit/lubang. Pupuk yang digunakan
200 kg Urea, 100 kg SP-36 dan 75 kg KCl/ha serta pupuk organik 500 kg/ha.
Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu pada umur 1 minggu setelah tanam (MST)
dengan takaran 100 kg urea, 100 kg SP-36 dan 75 kg KCl/ha dan pada umur
4 minggu setelah tanam (MST) dengan takaran 100 kg urea/ha. Metoda yang
digunakan dengan pengamatan langsung di lapangan (observasi) terhadap varietas
unggul yang dikaji. Data yang diperoleh disusun secara tabulasi dan dianalisis
dengan uji statistik yaitu uji kesamaan nilai tengah (uji–t). Hasil menunjukkan
bahwa lima varietas yang dikaji memiliki pertumbuhan dan produksi yang baik
dengan produksi rata-rata 5,8 – 7,8 ton /ha. Teknologi ini secara ekonomi cukup
menguntungkan yang diindikasikan oleh nilai B/C ratio lebih besar dari satu dan
layak untuk disebarluaskan.
Kata kunci : Varietas unggul, padi, lahan tadah hujan,produksi
PENDAHULUAN
Produksi padi secara nasional selama tiga dekade terakhir diupayakan
melalui program intensifikasi, terutama pada lahan sawah irigasi dengan
mengimplementasikan teknologi revolusi hijau. Program tersebut dapat
meningkatkan produksi beras secara dramatik, dengan laju pertumbuhan 5,2
% per tahun dalam periode 1970-1984 hingga tercapai swasembada beras pada
tahun 1984. Namun, laju pertumbuhan produksi yang tertinggi tersebut menurun
tajam menjadi sekitar 1,9% per tahun selama periode 1984-2000 (Balitpa, 2002)
sehingga tidak dapat mengimbangi permintaan yang meningkat. Adanya gejala
pelandaian produksi tersebut tidak hanya disebabkan oleh penciutan lahan sawah
irigasi, tetapi juga oleh penurunan tingkat produktivitas dari varietas yang tersedia
(Fagi, 1999).
Lahan sawah tadah hujan merupakan salah satu sumberdaya yang masih
potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan produksi pangan.
Potensi lahan sawah tadah hujan di Sumsel saat ini sekitar 13,03 % dari luas
lahan sawah (818.766 ha) yang ada atau sekitar 106.709 ha (BPS, 2010). Luas
sawah tadah hujan di Sumsel menduduki urutan ketiga setelah sawah lebak/folder
(306.490 ha) dan sawah pasang surut (255.087 ha). Saat ini pemanfaatan lahan
tersebut sebagian besar hanya ditanami sekali setahun dengan penerapan teknologi
sederhana, sehingga banyak mengalami kegagalan dan kurang produktif. Upaya
untuk terus menggali potensi lahan sawah tadah hujan juga merupakan jalan keluar
untuk menjawab tantangan yang dihadapi usahatani padi yang semakin beragam.
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Berbagai penyebab rendahnya produktivitas padi sawah antara lain potensi
genetik daya hasil varietas rendah, tingginya faktor biotik (hama dan penyakit)
dan abiotik (kekeringan), degradasi kesuburan tanah serta penurunan input
produksi terutama pupuk. Salah satu kendala dalam peningkatan produksi padi
adalah terbatasnya potensi genetik varietas padi yang dibudidayakan. Oleh karena
itu, diperlukan varietas-varietas unggul baru yang berdaya hasil tinggi.
Dalam kondisi agroekologi, sangat sulit untuk mendapatkan suatu varietas
unggul yang sesuai untuk seluruh agroekologi sehingga perlu dikembangkan
varietas spesifik lokasi yang memiliki hasil tinggi, umur genjah serta tahan terhadap
hama dan penyakit (Suherman et al.1993). Pada kondisi agroekologi yang lebih
spesifik, varietas-varietas yang beradaptasi spesifik relatife lebih mudah diperoleh.
Penyediaan varietas unggul memegang peranan penting yang menonjol, baik
dalam kontribusinya terhadap peningkatan hasil per satuan luas maupun sebagai
salah satu komponen utama dalam pengendalian hama dan penyakit (Puslitbang
Tanaman Pangan, 1993). Selain itu varietas unggul dinilai mudah diadopsi
petani dengan tambahan biaya yang relatife murah dan memberikan keuntungan
langsung kepada petani (Puslitbang Tanaman Pangan, 2000). Dengan semakin
banyaknya varietas unggul yang dilepas, petani lebih banyak mempunyai pilihan
akan varietas yang sesuai dengan keinginan dan spesifik wilayahnya. Hal ini akan
memperluas keragaman genetik tanaman di lapangan sehingga dapat menekan
resiko terjadinya ledakan hama dan penyakit tertentu.
Walaupun telah dilepas cukup banyak varietas unggul, namun varietas
unggul spesifik lokasi masih kurang sehingga perlu dikembangkan varietas yang
spesifik lokasi dalam jangka pendek. Salah satu tahap dalam menghasilkan varietas
unggul adalah melakukan uji multilokasi. Melalui pengujian ini diharapkan dapat
diidentifikasi varietas-varietas yang memliliki daya adaptasi terhadap lingkungan
tumbuh yang luas maupun lingkungan tumbuh spesifik dilihat dilihat dari aspek
iklim, jenis tanah, kondisi cekapaman biotik dan abiotik. Pengkajian ini bertujuan
mengevaluasi kemampuan adaptasi dan hasil beberapa varietas unggul serta
kelayakan usahataninya pada kondisi lingkungan sawah tadah hujan di Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera selatan.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan dilaksanakan di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan di lahan petani pada bulan Maret-Juli 2013.
Lokasi dan petani dipilih secara sengaja. Petani yang terlibat 5 orang dengan
luas demplot 5 hektar. Jumlah varietas unggul yang dikaji sebanyak 5 varietas
yaitu Inpari 1, Inpari 4, Inpari 13, Inpari 14 dan Situbagendit,sebagai pembanding.
Masing-masing petani menggunakan satu varietas dengan luas satu hektar.
Sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu petani peserta diberi arahan
tentang komponen teknologi yang akan dilaksanakan di lapangan. Komponen
teknologi antara lain: penggunaan varietas unggul, benih bermutu, umur bibit
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tidak lebih dari 21 hari setelah semai (HSS), sistem tanam legowo 4:1 (50 cm x 25
cm x 12,5 cm), jumlah bibit 2-3 batang/rumpun. Pemupukan P dan K berdasarkan
Perangkat Uji Tanah sawah (PUTS), pupuk N berdasarkan Bagan Warna Daun
(BWD). Pupuk yang digunakan 200 kg Urea, 100 kg SP-36 dan 75 kg KCl/ha,
dan pemberian pupuk organik 500 kg/ha. Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu pada
umur 1 minggu setelah tanam (MST) dengan takaran 100 kg urea, 100 kg SP-36
dan 75 kg KCl/ha dan pada umur 4 minggu setelah tanam (MST) dengan takaran
100 kg urea/ha. Pupuk susulan urea diberikan bagan warna daun (BWD), daun
diamati 10 hari sekali untuk menentukan kebutuhan pupuk urea, diberikan secara
disebar.
Penyulaman dilakukan seminggu setelah tanam, sedangkan penyiangan
pertama dan kedua dilakukan masing-masing pada 21 hari dan 42 hari setelah
tanam. Bila perlu dilakukan penyiangan ketiga, tergantung keadaan di lapangan.
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan mengikuti cara pengendalian terpadu
berdasarkan ambang kendali. Panen dilakukan apabila padi sudah menguning
lebih 80% matang pada waktu kadar air 20-25%. Tanaman padi dipanen dengan
menggunakan sabit gergaji kemudian dirontokan, selanjutnya dijemur sampai
kadar air 14%.
Penentuan sampel dilakukan secara acak, masing-masing varietas sebanyak
10 tanaman. Data yang dikumpulkan meliputi : tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah bernas per malai
dan jumlah gabah hampa per malai dan produksi. Hasil gabah diambil dengan
ubinan (5 x 5 m) sebanyak 3 kali. Metoda yang digunakan adalah pengamatan
langsung di lapangan (observasi) terhadap varietas unggul yang dikaji. Data
yang diperoleh disusun secara tabulasi dan dianalisis dengan uji statistik yaitu uji
kesamaan nilai tengah (uji–t) dengan menggunakan software program SPSS versi
11.5. dan kelayakan finansial usahatani padi meliputi pendapatan bersih dan nilai
BC Ratio menggunakan metoda input-output analisis (Malian, 2004).
(RAVC)
B C ratio = ---------------TVC
Dimana :
BC ratio = Nisbah pendapatan terhadap biaya
P
TVC
RAVC
Q

= Harga jual padi (Rp/kg)
= Biaya total (Rp/ha/musim)
= (Q x P) – TVC
= Total produksi padi (kg/ha/musim)

Dengan keputusan :
BC Ratio > 1, usahatani secara ekonomi menguntungkan
BC Ratio = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas
BC Ratio < 1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Kesuburan Tanah Di lokasi Pengkajian
Desa Tugu Jaya yang terletak di kecamatan Lempuing, lahan yang berpotensi
untuk pertanian lebih kurang seluas 7500 ha, dan kedalaman lapisan olah 15-20
cm serta kesuburan tanahnya baik. Drainase di desa ini cukup baik, dimana keluar
masuknya air tergantung dengan curah hujan.
Berdasarkan hasil analisa tanah dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah
sawah (PUTS), ternyata dilokasi tersebut tanahnya bereaksi masam, kandungan
N tinggi, K rendah dan fosfor sedang, serta C organik rendah. pH tanah sebesar
5-6, pH tersebut cocok untuk pertumbuhan tanaman padi. Kandungan N yang ada
dalam keadaan tinggi, sedangkan pupuk P berada dalam kondisi sedang, dan K
dalam kondisi rendah, sehingga diperlukan penambahan pupuk K dalam jumlah
cukup besar.
Tinggi tanaman (cm)
Tinggi tanaman yang dikaji bervariasi rata-rata 94,3 cm sampai 107,0
cm. Tinggi tanaman terpendek dicapai oleh varietas Inpari 1 yaitu 94,3 cm
sedangkan tinggi tanaman tertinggi dicapai oleh varietas Inpari 14 yaitu 116,8
cm. Berdasarkan statistik bahwa tinggi tanaman varietas Inpari 1 berbeda sangat
nyata dengan varietas Inpari 14, dan berbeda nyata dengan Inpari 4, Inpari 13 dan
Situ Bagendit. Sedangkan Inpari 4 berbeda tidak nyata dengan varietas lainnya,
namun Inpari 13 berbeda nyata dengan Inpari 14 dan Situ Bagendit. Demikian
juga varietas Inpari 14 berbeda tidak nyata dengan varietas Situ Bagendit, seperti
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm) dan nilai beda beberapa varietas unggul
di lahan sawah tadah hujan MK 2013
No
1
2
3
4
5

Varietas
Inpari 1
Inpari 4
Inpari 13
Inpari 14
Situ Bagendit

Rata-rata tinggi
tanaman (cm)
94,3
104,2
102,7
107,0
101,5

Inpari 1
9,9*
8,4*
12,7**
7,2*

Nilai Beda
Inpari 4
Inpari 13
1,5 tn
2,8 tn
2,7 tn

4,3 *
5,5 *

Inpari 14

1,2 tn

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata antar galur dalam kolom yang sama
* = berbeda nyata antar galur dalam kolom yang sama
tn = berbeda tidak nyata antar galur dalam kolom yang sama

Bervariasinya tinggi tanaman dari varietas yang dikaji disebabkan oleh
faktor genetik dari masing-masing varietas dan faktor lingkungan seperti
kesuburan tanah, jarak tanam, keadaan air dan suhu. Tinggi tanaman merupakan
salah satu kriteria pertumbuhan tanaman padi, tetapi pertumbuhan yang tinggi
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belum menjamin tingkat produktivitasnya. Tinggi tanaman mempunyai pengaruh
yang besar terhadap hubungan antara panjang malai dengan hasil (Kamandanu
et al (2003). Menurut Fagi dan las (1988), indikator tumbuh sangat bergantung
pada sifat genetik tanaman tersebut. Selanjutnya bahwa sifat genetik masih dapat
berubah akibat pengaruh lingkungan sehingga terbentuk fenotip tertentu. Tanaman
yang tumbuh baik mampu menyerap hara dalam jumlah banyak sehingga pada
lingkungan tumbuh yang cukup hara, akan berpengaruh terhadap peningkatan
aktivitas fotosintesa tanaman, dan berakibat pada pertumbuhan dan komponen
hasil tanaman yang meningkat (Yoshida, 1981).
Jumlah anakan produktif per rumpun (btg)
Jumlah anakan produktif yang dikaji bervariasi, yang terbanyak dicapai
oleh varietas Inpari 1 yaitu 17,0 batang dan anakan yang sedikit dicapai oleh
varietas Inpari 13 rata-rata 12,8 batang. Secara statistik bahwa jumlah anakan
produktif per rumpun yang dikaji menunjukkan Inpari 1 berbeda sangat nyata
dengan varietas Inpari 13 dan berbeda nyata dengan Inpari 4, Inpari 14 dan Situ
Bagendit, namun Inpari 4 tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya. Sedangkan
varietas Inpari 13 dan Inpari 14 berbeda tidak nyata dengan dengan varietas Situ
Bagendit, seperti yang disajikan pada tabel 2. Jumlah anakan produktif merupakan
faktor pendukung utama untuk potensi hasil (Siregar et al, 1988), selanjutnya
Kamandanu et al (2003) bahwa anakan produktif merupakan salah satu parameter
yang berpengaruh langsung terhadap hasil.
Tabel 2. Rata-rata jumlah anakan produktif (btg) dan nilai beda beberapa varietas
unggul di lahan sawah tadah hujan MK 2013
No Varietas
1
2
3
4
5

Inpari 1
Inpari 4
Inpari 13
Inpari 14
Situ Bagendit

Rata-rata jlh
anakan produktif
19,8
14,2
12,8
16,2
15,0

Inpari 1
5,6*
7,0**
3,6*
4,8*

Nilai Beda
Inpari 4
Inpari 13
1,4 tn
2,0 tn
0,8 tn

3,4 n
2,2 tn

Inpari 14

1,2 tn

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata antar galur dalam kolom yang sama
* = berbeda nyata antar galur dalam kolom yang sama
tn = berbeda tidak nyata antar galur dalam kolom yang sama

Panjang malai (cm)
Panjang malai dari varietas yang dikaji juga bervariasi dimana panjang malai
terpendek dicapai oleh varietas Inpari 13 yaitu 22,6 cm sedangkan terpanjang
dicapai oleh varietas Inpari 1 yaitu 29,0 cm. Secara statistik panjang malai
Inpari 1 berbeda sangat nyata dengan varietas Inpari 13, 14 dan Situ Bagendit,
dan berbeda nyata dengan Inpari 4. Sedangkan varietas Inpari 4 berbeda nyata
dengan Inpari 13, 14 dan Situ Bagendit. Selanjutnya Inpari 13 tidak berbeda
nyata dengan varietas Inpari 14 dan Situ Bagendit, Namun pada Inpari 14 berbeda
tidak nyata dengan varietas itu Bagendit, seperti disajikan pada Tabel 3. Panjang
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malai merupakan faktor pendukung utama untuk potensi hasil (Siregar et al,
1988), selanjutnya Kamandanu et al (2003) mengatakan bahwa anakan produktif
merupakan salah satu parameter yang berpengaruh langsung terhadap hasil karena
semakin panjang malai maka jumlah gabah per malai semakin banyak. Hal ini
ditunjukkan oleh varietas Inpari 1 dan Inpari 4 yang mempunyai panjang malai
yang terpanjang dibandingkan varietas lainnya.
Tabel 3. Rata-rata panjang malai (cm) dan nilai beda beberapa varietas unggul
di lahan sawah tadah hujan, MK 2013
No Varietas

Rata-rata
Nilai Beda
Inpari 1
Inpari 4
Inpari 13
panjang malai
1 Inpari 1
29,0
2 Inpari 4
25,6
3,4 *
3 Inpari 13
22,6
6,4**
3,0*
4 Inpari 14
23,8
5,2**
1,8*
1,2 tn
5 Situ Bagendit
23,6
5,4**
2,0*
1,0 tn
Keterangan : ** = berbeda sangat nyata antar galur dalam kolom yang sama
* = berbeda nyata antar galur dalam kolom yang sama
tn = berbeda tidak nyata antar galur dalam kolom yang sama

Inpari 14

0,2 tn

Jumlah gabah bernas per malai (butir)
Rata-rata jumlah gabah bernas tertinggi dicapai varietas Inpari 1 terbanyak
yaitu 123,8 dan terendah pada varietas Situ Bagendit sebanyak 84,4 butir. Secara
statistik jumlah gabah bernas per malai varietas Inpari 1 berbeda sangat nyata
denagn Inpari 13 dan Situ Bagendit, dan berbeda nyata dengan Inpari 4 dan
berbeda tidak nyata dengan varietas Inpari 14.
Sedangkan varietas Inpari 4 berbeda nyata dengan Inpari 13 namun tidak
berbeda nyata dengan varietas Inpari 14 dan Situ Bagendit. Selanjutnya Inpari
13 dan Inpari 14 berbeda tidak nyata dengan varietas Situ Bagendit, dan berbeda
sangat nyata dengan varietas Inpari 14, disajikan pada Tabel 4. Tinggi rendahnya
gabah bernas per malai disebabkan oleh perbedaan tanggapan dan ketahanan tiap
varietas terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan terutama pada
fase reproduktif dan pemasakan. Semakin tinggi persentase gabah bernas maka
semakin rendah persentase gabah hampa.
Tabel 4. Rata-rata jumlah gabah bernas per malai (butir) dan nilai beda beberapa
varietas unggul di lahan sawah tadah hujan, MK 2013
No Varietas

Rata-rata jlh
Nilai Beda
Inpari 1
Inpari 4
Inpari 13
gabah bernas
1 Inpari 1
123,8
2 Inpari 4
100,8
23,0*
3 Inpari 13
76,8
47,0**
24,0*
4 Inpari 14
111,6
12,2 tn
10,8 tn
35,0**
5 Situ Bagendit
84,8
39,0**
16,0 tn
8,0 tn
Keterangan : ** = berbeda sangat nyata antar galur dalam kolom yang sama
* = berbeda nyata antar galur dalam kolom yang sama
tn = berbeda tidak nyata antar galur dalam kolom yang sama
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26,8*
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Jumlah gabah hampa per malai (butir)
Secara statistik varietas Inpari 1 berbeda sangat nyata dengan varietas Inpari
13, dan berbeda tidak nyata dengan varietas Inpari 4 dan Situ Bagendit, dimana
jumlah gabah hampa per malai yang paling sedikit dicapai oleh varietas Inpari 14
yaitu 4,2 butir dan terbanyak oleh varietas Inpari 13 yaitu 37,6 butir. Sedangkan
varietas Inpari 13 berbeda sangat nyata dengan varietas Inpari 14 dan Situ
Bagendit. Varietas Inpari 14 berbeda tidak nyata dengan varietas Situ Bagendit,
seperti disajikan pada Tabel 5.
Biji yang hampa akan berpengaruh terhadap hasil padi, semakin tinggi
persentase gabah hampa maka pengaruhnya terhadap hasil semakin besar.
Dikemukakan oleh Simanulang (2001) bahwa jumlah bulir isi per malai
berhubungan nyata dengan hasil tanaman tetapi sangat dipengaruhi oleh gabah
hampa. Hal ini juga dikemukakan Siregar et al (1998), komponen jumlah gabah
hampa per malai, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah permalai
merupakan faktor pendukung utama untuk potensi hasil.
Tabel 5. Rata-rata jumlah gabah hampa per malai (butir) dan nilai beda beberapa
varietas unggul di lahan sawah tadah hujan, MK 2013
No
1
2
3
4
5

Varietas

Rata-rata jlh
gabah hampa

Inpari 1
Inpari 4
Inpari 13
Inpari 14
Situ Bagendit

10,2
6,6
37,6
4,2
6,8

Inpari 1
3,6 tn
27,4**
6,0*
3,4 tn

Nilai Beda
Inpari 4
Inpari 13
31,0**
2,4 tn
2,0 tn

33,4**
30,4**

Inpari 14

2,6 tn

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata antar galur dalam kolom yang sama
* = berbeda nyata antar galur dalam kolom yang sama
tn = berbeda tidak nyata antar galur dalam kolom yang sama

Bobot 1000 Butir (gram)
Rata-rata bobot 1000 butir paling tinggi dicapai pada varietas Inpari 14 yaitu
27,2 gram, dan bobot terendah dicapai pada varietas Inpari 4 yaitu 25,0 gram.
Secara statistik bobot 1000 butir varietas Inpari 1 berbeda nyata dengan varietas
Inpari 4, Inpari 13 , dan berbeda tidak nyata dengan varietas Inpari 14 dan Situ
Bagendit. Sedangkan varietas Inpari 4 berbeda sangat nyata dengan varietas
Inpari 14, dan Situ Bagendit namun berbeda tidak nyata dengan varietas Inpari
13. Selanjutnya Inpari 13 berbeda nyata dengan Inpari 14 dan Situ Bagendit
(Tabel 6). Adanya variasi dari pengamatan terhadap komponen hasil dari beberpa
varietas yang ditanam diduga oleh sifat genetik dari masing-masing varietas yang
dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuhnya. Hal ini menunjukkan tanaman
padi mempunyai kemampuan sendiri dalam memanfaatkan lingkungan dimana
tanaman tersebut tumbuh dan berkembang dari persemaian sampai dengan panen.
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Tabel 6. Rata-bobot 1000 butir (gram) dan nilai beda beberapa varietas unggul
di lahan sawah tadah hujan, MK 2013
No

Varietas

Rata-rata bobot
Nilai Beda
Inpari 1
Inpari 4
Inpari 13
1000 butir
1 Inpari 1
26.8
2 Inpari 4
25.0
1,80*
3 Inpari 13
25,2
1,60*
0,2 tn
4 Inpari 14
27.2
0,4 tn
2,2*
2,2*
5 Situ Bagendit
27,0
0,2 tn
2,0 *
1,8*
Keterangan : ** = berbeda sangat nyata antar galur dalam kolom yang sama
* = berbeda nyata antar galur dalam kolom yang sama
tn = berbeda tidak nyata antar galur dalam kolom yang sama

Inpari 14

0,2 tn

Hasil gabah
Secara statistik hasil gabah tertinggi diperoleh varietas Inpari 1 dan Inpari
14, masing-masing yaitu sebesar 7,6-7,8 ton/ha, dan terendah varietas Inpari 13
dengan produksi sebesar 5,8 ton/ha. Berdasarkan uji statistik produksi varietas
Inpari 1 berbeda sangat nyata dengan varietas Inpari 13, dan tidak berbeda nyata
dengan varietas Inpari 14, namun berbeda nyata dengan varietas Inpari 4 dan Situ
Bagendit. Selanjutnya Inpari 4 berbeda sangat nyata dengan Inpari 14 dan berbeda
berbeda tidak nyata dengan varietas Inpari 13 dan Situ Bagendit. Varietas Inpari 13
berbeda sangat nyata dengan varietas Inpari 13 dan berbeda tidak nyata dengan Situ
Bagendit. (Tabel 7). Produksi varietas Inpari 1 dan Inpari 14 sebesar 7,6 dan 7,8
ton/ha lebih tinggi dari yang lainnya, perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan
terhadap komponen hasil antara lain jumlah anakan produktif , panjang malai, dan
jumlah gabah isi dan hampa per malai. Menurut Ramli (1993), perbedaan produksi
dari suatu varietas terutama disebabkan oleh empat komponen hasil, yaitu jumlah
anakan produktif, jumlah gabah permalai, persentase gabah hampa dan isi permalai
dan bobot 1000 butir gabah isi. Selanjutnya perbedaan hasil juga disebabkan oleh
perbedaan sifat dari masing-masing varietas serta keadaan lingkungan tempat
tumbuhnya. Hasil penelitian Marzuki et al. (1977) menunjukkan bahwa faktor
lokasi, musim, varietas berpengaruh nyata terhadap hasil gabah, banyaknya malai/
rumpun, gabah isi, gabah hampa per malai dan bobot 1000 butir.
Tabel 7. Rata-rata produksi (ton/ha) dan nilai beda beberapa varietas unggul di
lahan sawah tadah hujan, MK 2013
No Varietas
1
2
3
4
5

Inpari 1
Inpari 4
Inpari 13
Inpari 14
Situ Bagendit

Rata-rata produksi
(ton /ha)
7,8
6,6
5,8
7,6
6,5

Inpari 1
1,2*
2,0**
0,1 tn
1,3*

Nilai Beda
Inpari 4
Inpari 13
0,8 tn
1,0*
0,1 tn

1,8**
0,7 tn

Inpari 14

1,1*

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata antar galur dalam kolom yang sama
* = berbeda nyata antar galur dalam kolom yang sama
tn = berbeda tidak nyata antar galur dalam kolom yang sama
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Analisis Usahatani Padi
Hasil analisis usahatani ke lima varietas menunjukkan bahwa penerimaan
dari ke lima varietas padi cukup beragam. Penerimaan dengan menggunakan
varietas Inpari 1 dan Inpari 14 lebih tinggi dari varietas lainnya. Jumlah penerimaan
varietas inpari 1 sebesar Rp 24.960.000,- dengan biaya produksi Rp 7.020.000,dan diperoleh pendapatan Rp 17.940.000,- dengan B/C ratio 2,55. Penerimaan
varietas inpari 4 sebesar Rp 21.120.000,- dengan biaya produksi Rp 5.305.000 dan
diperoleh pendapatan Rp 14.100.000,- serta B/C ratio 2.00, sedangkan penerimaan
varietas Inpari 13 sebesar Rp 18.560.000,- dengan biaya produksi Rp 7.020.000,- ,
diperoleh pendapatan Rp 11.540.000,- dan B/C ratio 1,46. selanjutnya varietas
Inpari 14 dan Situ Bagendit dengan jumlah penerimaan masing-masing sebesar
Rp 24.320.000,- dan 20.800.000,- dengan biaya produksi sebesar Rp 7.020.000,diproleh pendapatan masing-masing sebesar Rp 17.300.000 dan13.780.000,
dengan B/C ratio masing-masing 2,46 dan 1,96, seperti disajikan pada tabel 8.
Tabel 8. Analisis usahatani pada beberapa varietas padi di lahan sawah tadah
hujan MK 2013
Uraian

Varietas padi
Inpari 1

Inpari 4

Inpari 13

Inpari 14

Situ Bagendit

Total Biaya (Rp)

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

Penerimaan (Rp)

24.960.000

21.120.000

18.560.000

24.320.000

20.800.000

Pendapatan (Rp)

17.940.000

14.100.000

11.540.000

17.300.000

13.780.000

B/C

2,56

2,00

1,64

2,46

1,96

Bila dilihat dari efisiensi usahatani yaitu nilai B/C usahatani padi yang
menggunakan varietas Inpari 1 menghasilkan nilai 3.24 dan varietas Inpari 9
nilainya 2.60 sedangkan varietas Inpari 13 nilainya 3.26 dan varietas Mekongga
nilainya 2.91 serta varietas Ciliwung nilainya 1.5. Hal tersebut menunjukkan
bahwa usahatani padi ke kelima varietas tersebut lebih kompetitif karena nilai B/C
lebih dari satu. Namun B/C ratio pada sistem varietas Inpari 1 dan 13 lebih baik
dibanding B/C ratio ketiga varietas lainnya. Dengan demikian secara finansial,
pertanaman padi varietas Inpari 1 dan Inpari 13, merupakan sistem pertanaman
padi yang paling menguntungkan.
KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa data maka
pertumbuhan dan produksi dari varietas yang dikaji yang terbaik ditunjukkan oleh
Inpari 1, diikuti oleh Inpari 14 dengan hasil rata-rata sebesar 7,8 t/ha dan 7,6 t/ha
dan introduksi varietas tersebut dalam usahataninya menguntungkan dengan nilai
B/C ratio > 1.
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BADUNG BALI
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BADUNG BALI
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. Bay Pas Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan
Email : wayansunanjaya@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penyediaan varietas unggul baru padi memegang peranan yang menonjol diantara
inovasi teknologi yang dihasilkan untuk peningkatan hasil. Galur-galur unggulan
padi dikembangkan melalui uji multilokasi, yang dapat dijadikan varietas berskala
nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keragaan pertumbuhan dan hasil
galur padi sawah pada lingkungan pengujian setempat sebanyak 12 galur dan
satu varietas pembanding yaitu Zhongzu14; Huanghuazhan; B11143D-MR-PN1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1; B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4; Bahriang; Bari;
BP10620F-BB4-13-BB8; BP10622F-BB4-15-BB4; Bio193-437-TB; IPPHTI-14;
Bio194-R-68; Bio195-R-13 dan Conde. Lokasi pengujian di Subak Cangi, Desa
Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada bulan April sampai
Agustus 2012. Pengujian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan
3 ulangan. Komponen hasil yang diamati antara lain umur berbunga 50%, tinggi
tanaman, jumlah gabah isi, gabah hampa dan total gabah per malai, berat 1000 butir
biji, dan hasil GKG per hektar. Keseluruhan parameter dianalisis menggunakan
Uji Sidik Keragaman (ANOVA) dan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf
5%. Hasil analisis menunjukkan semua komponen pertumbuhan dan hasil berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Galur harapan yang sesuai dengan agroekosistem
di Kabupaten Badung, Bali adalah Zhongzu14 (7,06 t/ha GKG), B11143D-MRPN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1 (7,14 t/ha), dan BP10622F-BB4-15-BB4 (7,36 t/ha)
lebih tinggi dibandingkan dengan varietas pembanding Conde (5,4 ton/ha).
Kata kunci : Keragaan pertumbuhan, hasil, galur harapan, padi sawah.
ABSTRACT
The provision of new varieties of rice among the prominent role that technological
innovation resulting in increased yield. Superior of lines rice developed through
multi-location trials, which can be used as a national varieties. This study aims
to evaluate the variability of growth and yield strain rice paddy in the local
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test environment as much as 12 lines and the check varieties ie Zhongzu14;
Huanghuazhan; B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1; B11007E-MR-3-2PN-2-1-3-MR-1-4; Bahriang; Bari; BP10620F-BB4-13-BB8; BP10622F-BB415-BB4; Bio193-437-TB; IPPHTI-14; Bio194-R-68; Bio195-R-13 dan Conde.
The test sites in Subak Cangi, Sembung Village, Mengwi sub district, Badung
District, from April to August 2012. This test uses Completely Randomized Block
Design with three replications. The yield components include 50% flowering,
plant height, number of filled grains, grain hollow and total grains per panicle,
1000 grain weight of seeds, and the results of GKG per hectare. The overall
Fingerprint Test parameters were analyzed using diversity (ANOVA) and least
significant difference test further (BNT) level of 5%. The analysis showed all
components of growth and yield significantly different from other treatments.
Promising lines in accordance with agro-ecosystems in Badung, Bali is Zhongzu14
(7.06 tons/ha GKG), B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1 (7.14 tons/ha),
and BP10622F-BB4-15-BB4 (7.36 tons/ha) higher than the check varieties Conde
(5.4 tons/ha).
Keywords: Performance of the growth, yield, promising lines, lowland rice.
PENDAHULUAN
Padi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di beberapa
negara di Asia, hampir 90% produksi padi dihasilkan dan dikonsumsi. Hal ini
mengisyaratkan upaya peningkatan produksi padi menjadi suatu keniscayaan
mengingat jumlah penduduk dunia terus bertambah dengan laju 1,3% per tahun.
Pada tahun 2025 mendatang, jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai
8,3 milyar (Badan Litbang, 2011).
Varietas unggul merupakan salah satu komponen teknologi yang andal dan
cukup besar sumbangannya dalam meningkatkan produksi padi nasional, baik
kaitannya dengan ketahanan pangan maupun peningkatan pendapatan petani.
Penggunaan varietas unggul merupakan pendekatan yang mudah dan murah
dalam meningkatkan produktivitas padi. Mudah, karena petani cukup hanya
mengganti varietas yang ada dan murah, karena petani relatif tidak memerlukan
tambahan biaya yang tinggi dalam mengganti varietas tersebut (Guswara dan
Yamin Samaullah, 2008).
Menciptakan varietas unggul baru yang bersumber dari galur-galur
terbaik dari pengujian pada berbagai lokasi. Keunggulan adaptif galur/varietas baik
fisiologis maupun lingkungan tempat tumbuhnya menjadi pilihan pengembangan
varietas yang ada. Hasan Basri Jumin (2010) menyatakan, adaptasi merupakan
proses dimana individu, populasi atau species dalam beberapa hal berubah fungsi
atau bentuk menjadi lebih baik/buruk pada lingkungannya yang baru. Lebih lanjut
dijelaskan, alternatif pengujian galur/varietas/tanaman yang mempunyai toleransi
sesuai dengan batas iklim dan tanah tempat tumbuhnya dalam kurun waktu singkat
kurang keunggulannya.
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Penyediaan varietas unggul baru padi memegang peranan yang menonjol
diantara inovasi teknologi yang dihasilkan untuk peningkatan hasil. Dalam
penyediaan varietas unggul baru dimaksud tidak bisa terlepas dari pengembangan
galur-galur harapan padi baru dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Oleh
karena itu, tidak bisa dipungkiri seiring berjalannya waktu penggantian varietas
unggul yang telah ada dengan ketahanan dan toleransinya terhadap kendala biotik
dan abiotik tertentu menjadi rentan setelah dikembangkan selama beberapa tahun
(Puslitbangtan, 2013).
Perakitan dan pengembangan varietas unggul baru dapat dan perlu dilakukan
secara berkesinambungan melalui pengujian galur-galur dengan keunggulan yang
dimilikinya. Galur-galur unggulan padi dikembangkan melalui uji multilokasi.
Dengan demikian penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan
galur-galur harapan padi sawah calon varietas unggul yang berpotensi hasil tinggi,
sebagai bahan usulan pelepasan varietas spesifik lokasi untuk Provinsi Bali atau
nasional.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu
Pengujian galur dilaksanakan di lahan sawah irigasi yang berlokasi di Subak
Cangi, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung mulai April
sampai dengan Agustus 2012. Pemilihan lokasi merupakan daerah sentra tanaman
padi.
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam percobaan ini adalah 12 galur harapan
(GH) dan varietas padi yang didapat dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
(BB Padi) Sukamandi, pupuk Urea, SP-36, dan KCL. Sedangkan alat yang
digunakan adalah alat untuk bercocok tanam, meteran/penggaris, timbangan dan
alat-alat yang lainnya.
Pelaksanaan Percobaan
Setelah pengolahan tanah dilakukan sampai siap tanam, maka dibuat
petakan berukuran 4 x 5 m yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah perlakuan
dan jumlah ulangan. Bibit padi yang telah berumur 18 hari setelah semai ditanam
dengan sistem tanam tegel (20 cm x 20 cm), ditanam 2-3 bibit per lubang. Sebagai
pupuk dasar diberikan pupuk Urea 250 kg/ha , 75 kg/ha SP-36 dan KCL 50 kg/ha.
Pupuk Urea diberikan tiga kali, yaitu pada minggu pertama setelah tanam dengan
dosis 100 kg urea/ha, diberikan sekaligus dengan pupuk SP-36 dan KCL. Pada
umur tanaman 3 minggu setelah tanam (MST) tanaman padi dipupuk urea dengan
dosis 100 kg urea/ha dan sisa pupuk urea diberikan pada saat tanaman berumur 6
MST. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara selektif (konsep PHT),
sedangkan pengendalian gulma menggunakan cara mekanis, menyesuaikan
dengan keadaan tanaman.
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Rancangan Percobaan
Rancangan pengujian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK),
dimana 12 jenis galur sebagai perlakuan yakni : Zhongzu14, Huanghuazhan,
B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1; B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4;
Bahriang; Bari; BP10620F-BB4-13-BB8; BP10622F-BB4-15-BB4; Bio193437-TB; IPPHTI-14; Bio194-R-68; Bio195-R-13 dan varietas Conde sebagai
pembanding. Seluruh perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 39 petak
pengujian.
Pengumpulan Data dan Analisis Data
Komponen pertumbuhan dan hasil yang diamati antara lain umur berbunga
50%, tinggi tanaman maksimum, jumlah gabah isi, gabah hampa dan total gabah
per malai, berat 1000 butir biji, dan hasil GKG per hektar. Keseluruhan parameter
dianalisis menggunakan Uji Sidik Keragaman (ANOVA) dan uji lanjut Beda
Nyata Terkecil (BNT) taraf 5% (Gomez and Gomez, 1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Umur berbunga 50% dan tinggi tanaman maksimum
Hasil analisis statistika menunjukkan seluruh perlakuan yang diujikan
berpengaruh terhadap seluruh variabel yang diamati. Keragaan rata-rata umur
berbunga umur 50% semua galur menunjukkan perbedaan yang nyata, kecuali
Bari, Bahriang dan Zhongzu14 bila dibandingkan dengan Varietas Conde seperti
ditunjukkan pada Tabel 1. Lebih lanjut, rata-rata umur berbunga 50% tercepat
diperoleh pada galur Bio195-R-13, lebih cepat 8,7 hari dibandingkan dengan
varietas Conde, sedangkan paling lambat diperoleh pada galur IPPHTI-14 dan
B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4 atau lebih lambat masing-masing 5 dan 7,4
hari.
Tinggi tanaman maksimum seluruh galur menunjukkan perbedaan nyata
bila dibandingkan dengan varietas Conde, kecuali galur B11007E-MR-3-2-PN2-1-3-MR-1-4, Bahriang, BP10620F-BB4-13-BB8 dan Bio193-437-TB. Ratarata tinggi tanaman maksimum tertinggi diperoleh pada galur Bari yang berbeda
nyata dengan seluruh galur lainnya termasuk varietas Conde, lebih tinggi 37,2
cm. Sedangkan tinggi tanaman maksimum terendah pada galur Bio195-R-13 atau
lebih rendah 15,2 cm dibandingkan dengan varietas Conde, seperti disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Keragaan rata-rata umur berbunga dan tinggi tanaman maksimum
beberapa galur harapan padi sawah Subak Cangi, Desa Sembung,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Galur/Varietas

Umur berbunga
50% (Hss)

Tinggi tanaman
maksimum (cm)

hongzu14

86.3 cd

92.3 ef

Huanghuazhan

90.0 a

92.7 ef

B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1

82.0 f

108.4 b

B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4

90.3 a

107.7 bc

Bahriang

85.3 d

102.7 c

Bari

85.7 d

135.3 a

BP10620F-BB4-13-BB8

89.7 ab

96.3 de

BP10622F-BB4-15-BB4

82.7 f

92.7 ef

Bio193-437-TB

88.0 bc

94.2 de

IPPHTI-14

90.0 a

112.3 b

Bio194-R-68

83.3 ef

88.9 f

Bio195-R-13

76.3 g

82.8 g

Conde

85.0 de

98.1 cd

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%

Jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa dan jumlah gabah per malai
Rata-rata jumlah gabah isi per malai varietas Conde berbeda nyata hanya
dengan galur Bio195-R-13 yakni masih lebih banyak 46,71%. Sedangkan jumlah
gabah isi terbanyak diperoleh pada galur IPPHTI-14 namun tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan varietas Conde, seperti terlihat pada Tabel 2. Jumlah gabah
hampa terendah diperoleh pada varietas Conde yang berbeda nyata dengan seluruh
galur yang diuji. Sementara rata-rata jumlah gabah hampa terbanyak diperoleh
pada galur Zhongzu14.
Rata-rata jumlah bulir gabah terbanyak diperoleh pada galur B11143DMR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1 atau lebih tinggi 73,39% dibandingkan dengan
varietas Conde. Sedangkan rata-rata jumlah gabah per malai terendah diperoleh
pada galur Bio195-R-13 yakni 52,05% lebih rendah dibandingkan dengan varietas
Conde.
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Tabel 2. Keragaan rata-rata jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, jumlah
gabah per malai beberapa galur harapan padi sawah Subak Cangi, Desa
Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Galur/Varietas

Jumlah gabah
isi per malai
(biji)

Jumlah gabah
hampa per
malai (butir)

Jumlah gabah
per malai
(butir)

Zhongzu14

127.5 bcde

66.8 a

194.3 abc

Huanghuazhan

127.8 bcde

38.3 de

166.1 cde

B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1

161.8 ab

56.1 abc

217.9 a

B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4

106.7 de

57.6 ab

164.3 cdef

Bahriang

117.4 de

35.9 de

153.3 def

Bari

113.4 de

15.2 f

128.6 fg

BP10620F-BB4-13-BB8

121.4 cde

12.8 f

134.1 efg

BP10622F-BB4-15-BB4

140.3 abcd

26.2 ef

166.5 cde

Bio193-437-TB

136.8 abcd

12.4 f

149.2 defg

IPPHTI-14

168.8 a

44.2 bcd

213.0 ab

Bio194-R-68

154.9 abc

24.4 ef

191.3 abc

Bio195-R-13

92.8 e

42.0 cd

117.2 g

Conde

136.2 abcd

6.9 g

178.2 bcd

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%

Berat 1000 butir, berat gabah kering panen dan hasil gabah kering giling (GKG)
Tabel 3 menunjukkan, rata-rata berat 1000 butir biji varietas Conde berbeda
nyata dengan galur lainnya kecuali dengan galur B11143D-MR-PN-1-14-1Si-2-MR-1-PN-1,BP10622F-BB4-15-BB4, Bio193-437-TB dan Bio195-R-13.
Sementara rata-rata berat 1000 butir biji tertinggi diperoleh pada galur BP10620FBB4-13-BB8, Bahriang, Bari dan B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4 atau lebih
tinggi masing-masing 10,74; 9,63; 10,74; dan 10,00% lebih tinggi dibandingkan
dengan varietas Conde. Sedangkan rata-rata berat 1000 butir biji terendah
ditunjukkan oleh Zhongzu14 yang lebih rendah 11,57% dibandingkan dengan
varietas Conde.
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Tabel 3. Keragaan rata-rata berat 1000 butir biji, berat gabah kering panen dan
hasil gabah kering giling (GKG) per hektar beberapa galur harapan padi
sawah Subak Cangi, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung
Galur/Varietas
Zhongzu14
Huanghuazhan
B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1
B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4
Bahriang
Bari
BP10620F-BB4-13-BB8
BP10622F-BB4-15-BB4
Bio193-437-TB
IPPHTI-14
Bio194-R-68
Bio195-R-13
Conde

Berat 1000
Berat gabah
butir biji
kering panen per
(gr)
hektar (ton)
24.2 e
8.6 a
24.7 e
7.0 cd
27.2 bc
8.6 a
29.9 a
5.9 ef
29.6 a
7.3 bc
29.9 a
4.8 f
29.7 a
7.5 bc
26.2 cd
8.6 a
27.4 bc
7.9 abc
26.1 cd
8.3 ab
25.2 de
6.9 cde
28.2 b
7.9 abc
27.0 bc
6.1 de

Hasil GKG
per hektar
(ton)
7.1 a
5.6 def
7.1 a
4.8 fg
6.3 bcd
4.3 g
6.1 bcde
7.4 a
6.6 abc
6.9 ab
5.8 cdef
7.2 a
5.4 ef

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%

Rata-rata berat gabah kering panen per hektar tertinggi diperoleh pada
galur Zhongzu14, B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1, BP10622F-BB415-BB4, IPPHTI-14 dan Bio193-437-TB atau lebih tinggi 40,98% (Zhongzu14,
B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1, BP10622F-BB4-15-BB4); 29,51%
(Bio193-437-TB dan Bio195-R-13); 22,95% (BP10620F-BB4-13-BB8) dan
19,67% (Bahriang). Hal serupa ditunjukkan pada rata-rata hasil gabah kering
giling (GKG) per hektar galur Zhongzu14, B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR1-PN-1, BP10622F-BB4-15-BB4, Bio193-437-TB dan Bio195-R-13 dengan hasil
tertinggi sekaligus berbeda nyata dengan varietas Conde atau lebih tinggi masingmasing sebesar 31,48% (Zhongzu14, B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1PN-1); 37,04 dan 33,33% (BP10622F-BB4-15-BB4 dan Bio195-R-13) serta 22,22
dan 27,78% (Bio193-437-TB dan IPPHTI-14). Sedangkan rata-rata hasil gabah
kering giling (GKG) per hektar terendah diperoleh pada galur Bari yang berbeda
nyata dengan varietas Conde atau lebih rendah 16,28% (Tabel 3).
KESIMPULAN
Hasil analisis menunjukkan semua komponen pertumbuhan dan hasil berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Galur harapan yang sesuai dengan agroekosistem
di Kabupaten Badung, Bali adalah Zhongzu14 (7,06 t/ha GKG), B11143D-MRPN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1 (7,14 t/ha), dan BP10622F-BB4-15-BB4 (7,36 t/ha)
lebih tinggi masing - masing sebesar 30,74%; 32,22% dan 36.29 % dibandingkan
dengan varietas pembanding Conde (5,4 ton/ha)
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Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9 Sukamandi, Subang 41256
Jawa Barat. Telp. 0260 520157. Fax. 0260 520158
Email: nita_kartina@yahoo.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi mengenai keragaman
genetik beberapa kombinasi padi hibrida. Sebanyak tiga puluh enam kombinasi
hibrida dan empat varietas pembanding telah dievaluasi di Batang musim tanam
pertama, atau musim kemarau (MK) tahun 2013 menggunakan rancangan acak
kelompok dengan tiga ulangan. Karakter kuantitatif yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah isi/malai, jumlah
gabah hampa/malai, jumlah gabah total, seed set, bobot 1000 butir, dan hasil gabah
kering giling. Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat perbedaan nyata antar
genotipe pada karakter jumlah gabah total per malai, bobot 1000 butir dan hasil.
Perbaikan dapat dilakukan pada karakter hasil karena menunjukkan nilai koefisien
keragaman genotipe (KVG) tertinggi yaitu 34,9% dan heritabilitas tinggi dengan
nilai 0,67. Selain karakter hasil, heritabilitas luas terdapat pada karakter bobot
1000 butir dengan nilai heritabilitas sebesar 0,6 dan karakter tinggi tanaman
dengan koefisien keragaman fenotipe (KVP) tertinggi yaitu sebesar 71,84%.
Kata kunci : ragam genetik, padi hibrida
ABSTRACT
The research has the aimed was to get the information about genetic variantion
some hybrid rice combinations. Thirty six hybrid rice combinations and four
check varieties have been evaluated in Batang Central Java during cropping season
2013. The research was carried out by using a randomized block design with three
replications. Quantitative characters were observed were plant height, number
of productive tillers, panicle length, number of filled grain per panicle, number
of empty grain per panicle, number of total grain, seed set, 1000 grain weight,
and yield. The results showed there were significant differences from the central
square of analysis of variance for significant difference between genotypes. The
differences contained in the characters of total number of grains per panicle, 1000
grain weight and yield. Repairs can be performed on yield character because it
shows highest value of the coefficient of genotypic variability (KVG) 34.9% and a
wide heritability which was 0,67%. 1000 grain weight also has a wide heritability
which was 0,6. Plant height character has the highest coefficient of variability
phenotype (KVP) which was 71,84.
Key word: genetic variability, hybrid rice
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PENDAHULUAN
Kebutuhan beras secara nasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya
jumlah penduduk. Teknologi padi hibrida dapat digunakan untuk meningkatkan
produktivitas hasil padi guna memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat
(Sutaryo et al., 2010). Teknologi padi hibrida memberikan kontribusi positif dalam
mengatasi konversi lahan yang terus terjadi karena heterosis pada padi hibrida
(Satoto dan Rumanti, 2011). Sebagai contoh, penggunaan padi hibrida di Cina
pada saat terjadi penurunan areal tanam padi, tetap mampu meningkatkan produksi
dari 128 juta ton menjadi 189 juta ton dalam periode yang sama. Produktivitas
meningkat dari 3,5 t/ha menjadi 6,2 t/ha (http://www.fao.org/rice 2004).
Hibrida merupakan turunan pertama (F1) dari persilangan dua galur yang
berbeda serta mampu berproduksi lebih tinggi dari varietas inbrida karena
adanya pengaruh heterosis. Heterosis dapat muncul pada semua sifat tanaman,
dan pada padi hibrida diharapkan muncul pada sifat potensi hasil (Satoto, et al.,
2007). Keragaan padi hibrida sangat ditentukan oleh tetua yang digunakan dalam
persilangan dan akan makin baik bila kedua tetua pembentuk padi hibrida memiliki
perbedaan ragam genetik yang besar dan mampu memberikan kombinasi yang
heterotik (Sutaryo et al., 2012).
Sejumlah kombinasi padi hibrida diseleksi dan diuji setiap musimnya di
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi). Seleksi berdasarkan data analisis
kuantitatif yang berpedoman pada nilai heritabilitas, keragaman genotip dan
fenotip dapat membantu ketajaman seleksi sehingga hasil yang diperoleh akan
lebih baik (Sutaryo et al., 2010). Nilai heritabilitas penting dalam menentukan
metode seleksi dan kriteria karakter yang diseleksi. Dalam menyeleksi karakter
tanaman, perhatian diberikan terhadap keragaman genetik, heritabilitas, dan
kemajuan genetik (Heliyanto et al. 1998). Informasi keragaman genetik sangat
diperlukan untuk memperoleh varietas baru yang diharapkan. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keragaman genetik beberapa
kombinasi padi hibrida.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Batang, Jawa Tengah pada musim kemarau tahun 2013.
Genotipe yang diuji terdiri atas tiga puluh enam kombinasi padi hibrida rakitan
BB Padi dan empat varietas pembanding, yaitu Hipa8, Hipa Jatim2, Longping
Optima dan Ciherang. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok dengan
3 ulangan. Setiap genotipe ditanam pada petakan dengan ukuran 2 m x 5 m,
dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Bibit yang dipindahtanamkan saat berumur
21 (HSS) hari setelah semai dan ditanam 1-2 bibit per lubang tanam. Pemupukan
yang diberikan adalah 300 kg/ha Urea dan 200 kg/ha Phonska. Peubah yang
diamati adalah hasil gabah, tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah gabah isi per
malai, jumlah gabah total per malai, bobot 1000 butir gabah isi. Analisis ragam
dan parameter genetik dihitung berdasarkan metode yang dipakai Singh and
Chaudhary (1979) sebagai berikut :
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Tabel 1. Nilai harapan kuadrat tengah dari Rancangan Acak Kelompok (RAK)
Sumber keragaman
Ulangan
Genotipe
Galat
Total

db
2
39
78
119

KT

E (KT)

M1
M2

σe + r σg
σe

Ragam Lingkungan σ2e = M2
Ragam Fenotif (σ2P) = σ2g + σ2e
ragam Genotip (σ2g) =
Koefisien Keragaman Genotipe (KKG) dan Koefisien Keragaman Phenotipe
(KKP):

Kriteria KKG relatif adalah rendah (0 < x < 25%), agak rendah (25% < x < 50%),
cukup tinggi (50% < x <75%), dan tinggi (75% < x <100%) (Moedjiono dan
Mejaya, 1994).
Heritabilitas dalam arti luas (H 2 bs) dihitung berdasarkan rumus:

Menurut Stanfield (1983) nilai heritabilitas arti luas (H2bs) dikelompokkan
sebagai berikut; tinggi: 0,50 < H2 < 1,00 , sedang: 0,20 < H2 < 0,50, dan rendah:
H2 < 0,20.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam untuk uji beda nyata antara genotipe menunjukkan adanya
perbedaan yang nyata pada karakter jumlah gabah total per malai, bobot 1000
butir dan hasil (Tabel 2). Karakter tinggi tanaman, panjang malai, jumlah anakan
produktif per rumpun, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa dan persentase
pengisian gabah isi, genotipe yang diuji tidak berbeda nyata. Menurut Widyastuti
et al, 2011, hal ini dimungkinkan karena saat penelitian, tanaman terserang
wereng batang coklat. Menurut Baehaki dan Abdullah (2008) Di Indonesia, hama
wereng yang banyak menurunkan hasil adalah wereng batang coklat dan wereng
punggung putih.
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78

119

Error/galat

Total

70,14

6435,3413

5929,9578

n= signifikan pada level 5%

tn = tidak signifikan

CV

39

genotipe
tn

3,56

0,9216496

1,0657586

0,1323333

5382,4427

Ul

2

Panjang
malai (cm)
rumpun

Sumber
Tinggi
Db
Keragaman
tanaman (cm)

tn

17,31

24

28

0,75825
tn

15,63

596,5199

978,81598

9504,5091
n

Jumlah
Jumlah gabah
anakan
isi/malai
produktif/

Tabel 2. Kuadrat tengah karakter kuantitatif

35,71

434,999

479,4652

781,2618

Jumlah
gabah
hampa/
malai

tn

11,82

643,6621

1223,5395

13829,848
n

Jumlah gabah
total/malai

11,4

69,21299

72,1056

83,69046
tn

3,6

0,774752

1,949724

1,783011
n

24,16

0,716204

2,209168

4,832693
n

Persentase
Bobot 1.000 Hasil GKG
gabah isi
butir (g)
(t/ha)
(%)

Standar Heterosis Hasil Gabah 36 Kombinasi Padi Hibrida
Sebanyak delapan kombinasi hibrida memiliki standar heterosis 10% sampai
30% lebih tinggi dari varietas pembanding Hipa Jatim2 yang memiliki hasil 3,6
t/ha. Hibrida tersebut adalah A1/CRS518 (24,9%), GMJ6/CRS519 (10,4%),
GMJ12/CRS704 (30,7 %), GMJ12/CRS707 (21 %), GMJ12/CRS712 (25,7%),
A7/CRS517 (20,7%), GMJ7/CRS519 (18,9%) dan A7/CRS698 (24,6%). Standar
heterosis terhadap varietas cek Longping Optima sebesar 16,1% pada kombinasi
hibrida A1/CRS547 sampai 47,9% (GMJ12/CRS704). GMJ12 merupakan galur
mandul jantan yang memberikan hasil yang tinggi jika disilangkan dengan galur
pemulih kesuburan. Pada penelitian ini, hibrida turunan galur mandul jantan
GMJ12 memberikan standar heterosis lebih dari varietas pembanding Hipa Jatim2
dan Longping Optima.
Tidak satupun dari tiga puluh enam genotipe padi hibrida yang diuji,
memberikan hasil yang lebih tinggi dari varietas pembanding Hipa8 dan Ciherang.
Hipa8 memiliki hasil gabah 4,6 t/ha sedangkan Ciherang memiliki hasil gabah
5,3 t/ha. Hal tersebut diduga karena genotipe yang diuji, memiliki jumlah gabah
hampa yang banyak. Galur pemulih kesuburan yang digunakan sebagai tetua
jantan, kurang mampu memulihkan kemandulan sterilitas galur mandul jantan
sebagai tetua betina. Sterilitas dapat dipulihkan oleh gen-gen dalam inti yang
disebut gen pemulih kesuburan (restorer of fertility gene, Rf). Sistem CMS/Rf
terjadi karena adanya interaksi antara genom inti dan mitokondria (Satoto dan
Rumanti, 2011). Tidak semua hibrida, dapat memberikan heterosis positif terhadap
hasil, tergantung daya gabung kedua tetua pembentuk padi hibrida. Hasil gabah
dan standar heterosis 36 kombinasi padi hibrida dan empat varietas pembanding
dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Standar heterosis dan hasil 36 kombinasi hibrida dan hasil
No

Galur

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

A1/CRS518
GMJ7/CRS518
GMJ6/CRS519
GMJ7/CRS519
A6/CRS520
A1/CRS521
A1/CRS522
A1/CRS524
GMJ6/CRS524
GMJ6/CRS529
A1/CRS535
A6/CRS540
GMJ6/CRS546
A1/CRS547
GMJ7/CRS548
A1/CRS551
A1/CRS559
GMJ7/CRS675
GMJ6A/CRS537
GMJ7/CRS684
GMJ10/CRS692
GMJ13/CRS694
GMJ6/CRS703
GMJ7/CRS703
GMJ12/CRS704
GMJ12/CRS707
GMJ12/CRS712
GMJ14/CRS736
GMJ14/CRS753
GMJ14/CRS757
GMJ10/CRS760
A7/CRS518
A7/CRS517
GMJ7/CRS519
A7/CRS698
A1/CRS539
Hipa8
Hipa Jatim2
Ciherang
Longping Optima
LSD

656

Hasil
(t/Ha)
4,5
3,0
4,0
4,5
2,8
3,4
3,2
2,9
3,7
3,3
2,9
1,8
3,8
3,7
2,5
4,0
2,5
4,1
3,6
3,6
2,4
1,8
2,8
3,3
4,7
4,4
4,5
2,8
2,1
3,3
2,3
4,0
4,4
4,3
4,5
3,9
4,6
3,6
5,3
3,2
1,38

Hipa8
-95,5
-97,0
-96,0
-95,5
-97,2
-96,6
-96,8
-97,1
-96,3
-96,7
-97,1
-98,2
-96,2
-96,3
-97,5
-96,0
-97,5
-95,9
-96,4
-96,4
-97,6
-98,2
-97,2
-96,7
-95,3
-95,6
-95,5
-97,2
-97,9
-96,7
-97,7
-96,0
-95,6
-95,7
-95,5
-96,1

Heterosis Terhadap (%)
Hipa Jatim2
Ciherang
Longping Optima
-95,5
-95,5
-95,5
-97,0
-97,0
-97,0
-96,0
-96,0
-96,0
-95,5
-95,5
-95,5
-97,2
-97,2
-97,2
-96,6
-96,6
-96,6
-96,8
-96,8
-96,8
-97,1
-97,1
-97,1
-96,3
-96,3
-96,3
-96,7
-96,7
-96,7
-97,1
-97,1
-97,1
-98,2
-98,2
-98,2
-96,2
-96,2
-96,2
-96,3
-96,3
-96,3
-97,5
-97,5
-97,5
-96,0
-96,0
-96,0
-97,5
-97,5
-97,5
-95,9
-95,9
-95,9
-96,4
-96,4
-96,4
-96,4
-96,4
-96,4
-97,6
-97,6
-97,6
-98,2
-98,2
-98,2
-97,2
-97,2
-97,2
-96,7
-96,7
-96,7
-95,3
-95,3
-95,3
-95,6
-95,6
-95,6
-95,5
-95,5
-95,5
-97,2
-97,2
-97,2
-97,9
-97,9
-97,9
-96,7
-96,7
-96,7
-97,7
-97,7
-97,7
-96,0
-96,0
-96,0
-95,6
-95,6
-95,6
-95,7
-95,7
-95,7
-95,5
-95,5
-95,5
-96,1
-96,1
-96,1
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Keragaman Genetik Padi Hibrida
Nilai pendugaan parameter genetik tanaman menunjukkan bahwa nilai
koefisien keragaman genotipe (KVG) tanaman berkisar antara -20,97% – 34,91%.
Nilai KVG terendah ditunjukkan oleh karakter tinggi tanaman, sedangkan nilai
tertinggi ditunjukkan oleh karakter hasil. Dari nilai KVG absolut sebesar -20,97%
– 34,91%, ditetapkan nilai relatifnya. Nilai absolut 34,91 % ditetapkan sebagai
nilai relatif 100%, sehingga nilai absolut kriteria KVG adalah rendah : -20,91 < x
≤ -7,0%; agak rendah : -7,0 < x ≤ 6,97 %; cukup tinggi : 6,97 < x ≤ 20,94%; dan
tinggi : 20,94 < x ≤ 31,91%. Nilai absolut kriteria KVG berasal dari kriteria KVG
relatif rendah, yaitu 0 < x ≤ 25%; agak rendah : 25 < x ≤ 50%; cukup tinggi : 50 <
x ≤ 75%; dan tinggi : 75 < x ≤ 100% (Moedjiono dan Mejaya, 1994).
Berdasarkan nilai kriteria ini, satu karakter menunjukkan nilai yang rendah,
yaitu karakter tinggi tanaman. Tiga karakter menunjukkan nilai agak rendah,
yaitu panjang malai, persentase gabah isi dan bobot 1000 butir. Tiga karakter
menunjukkan nilai cukup tinggi, yaitu jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah
hampa/malai dan jumlah gabah total/malai, dan dua karakter menunjukkan nilai
tinggi, yaitu jumlah anakan produktif dan hasil gabah.
Karakter dengan nilai koefisien keragaman genetik agak rendah dianggap
memiliki keragaman genetik sempit. Sebaliknya, karakter dengan dengan nilai
koefisien keragaman genetik tinggi diklasifikasikan memiliki keragaman genetik
yang luas (Lestari et al., 2012). Keragaman genetik luas akan memberikan
keleluasaan dalam pemilihan genotipe unggul. Herawati et al., 2009 melaporkan
bahwa koefisien keragaman genetik tinggi terdapat pada karakter jumlah anakan
produktif, jumlah gabah isi/malai dan jumlah gabah total .
Nilai Koefisien Keragaman fenotife memiliki kisaran antara 3,82% - 71,84%.
Nilai KVP terendah ditunjukkan oleh karakter panjang malai, sedangkan nilai
KVP tertinggi ditunjukkan oleh karakter tinggi tanaman. Dari nilai KVP absolut
sebesar 3,82% - 71,84%, ditetapkan nilai relatif yaitu 71,84% sebagai nilai relatif
100%, sehingga nilai absolut kriteria KVP adalah rendah: 3,82 < x ≤ 20,83%; agak
rendah:20,83 < x ≤ 37,83%; cukup tinggi: 37,83 < x ≤54,84%; dan tinggi: 54,84 <
x ≤ 71,84%. Data nilai KVG dan KVP serta heritabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.
Nilai duga heritabilitas yang diperoleh memiliki kisaran nilai rendah pada
karakter tinggi tanaman, panjang malai, jumlah anakan produktif per rumpun,
jumlah gabah hampa per malai dan persentase gabah isi. Nilai sedang, terdapat
pada karakter jumlah gabah isi/malai dan jumlah gabah total per malai. Nilai
tinggi ada pada karakter bobot 1000 butir dan hasil. Kriteria nilai duga heritabilitas
tersebut berdasarkan Stanfield (1983). Wicaksana (2001) menyebutkan bahwa
karakter yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi menunjukkan faktor genetik
lebih dominan atau faktor genetik memberi sumbangan yang lebih besar dari pada
faktor lingkungan dan seleksi terhadap karakter ini dapat dimulai pada generasi
awal.
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25,9-28,5

Panjang malai (cm)

183,0-256,7
64,0-81,5
23,1-25,8
3,0 - 12,7

Jumlah gabah total/malai

Persentase gabah isi (%)

Bobot 1.000 butir (g)

Hasil GKG (t/ha)

1,4929639

1,174972

2,892612

579,87742

44,46618

382,29608

4

0,144109

-505,3835

Vg

2,2091675

1,9497239

72,1056

1223,5395

479,46519

978,81598

28

1,0657586

5929,9578

Vp

0,6758038

0,6026351

0,0401163

0,4739344

0,0927412

0,3905699

0,131893

0,1352173

-0,0852255

H2bs

T

T

R

S

R

S

R

R

R

34,910543

4,4392908

2,3362693

11,220634

11,377566

12,514266

21,33133

1,407074

-20,97344

KVG

T

AR

AR

CT

CT

CT

T

AR

R

42,466481

5,7185562

11,664397

16,2989

37,360527

20,024237

58,736358

3,8264926

71,843095

KVP

CT

R

R

R

AR

R

CT

R

T

Keterangan: Vg = ragam genotipe, Vp = ragam fenotipe, KVG = koefisien keragaman genotipe, KVP = koefisien keragaman fenotipe, H2bs = heritabilitas
arti luas, R = rendah, AR = agak rendah, CT = cukup tinggi, T = tinggi.

42,6-82,1

138,1-226,7

Jumlah gabah hampa/malai

Jumlah gabah isi/malai

7,0-11,0

96,0-148,6

Tinggi tanaman (cm)

Jumlah anakan produktif/rumpun

Kisaran
pengamatan

Parameter

Tabel 4. Nilai Keragaman Genetik Kombinasi Padi Hibrida

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perbaikan dapat dilakukan pada karakter
jumlah anakan produktif/rumpun dan hasil karena menunjukkan koefisien
keragaman genotipe tertinggi serta heritabilitas yang luas dan karakter tinggi
tanaman menunjukkan koefisien keragaman fenotipe tertinggi.
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INVENTARISASI DAN POLA KEKERABATAN PLASMA NUTFAH
PADI LOKAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Agus Subekti, Pratiwi, dan Astri Oktaviani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
Jl. Budi Utomo No.45 Siantan Hulu Pontianak
Telp. (0561) 882069, Fax. (0561) 883883, E-mail.subektiagus75@yahoo.com.sg
ABSTRAK
Kabupaten Kapuas hulu memiliki keanekaragaman plasma nutfah padi lokal dan
telah dibudidayakan secara turun temurun. Keanekaragaman genetik plasma nutfah
padi lokal yang ada perlu dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk pembentukan
varietas unggul yang toleran terhadap cekaman lingkungan. Tujuan dari penelitian
ini adalah melakukan inventarisasi dan mempelajari pola kekerabatan plasma
nutfah padi lokal yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian adalah
metode survey. Penentuan sampel menggunakan teknik bola salju. Survey
dilaksanakan pada tiga Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Kecamatan
Bika, Kecamatan Putusibau Utara, dan Kecamatan Putusibau Selatan, pada bulan
Maret sampai Mei 2014. Plasma nutfah padi lokal hasil survey ini selanjutnya di
inventarisasi dan dipelajari pola kekerabatannya dengan Cluster Observations.
Dari hasil penelitian diperoleh informasi yaitu : 1) plasma nutfah padi lokal yang
ditemukan sebanyak 15 aksesi. 2) Berdasarkan karakteristik morfologi gabah dan
beras terdapat variasi diantara plasma nutfah padi lokal yang ditemui di Kabupaten
Kapuas Hulu. 3) terdapat dua kelompok kekerabatan plasma nutfah padi lokal
di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Kelompok I : Seluang, Kapuas,Sanik, Paya
Tembakau, Aray, Remunai, Sakarang, Merah, dan Ace Dadara; dan Kelompok II
: Sanik Merah, Burung, Kujam Merah, Balik, Selasih, dan Malaga. Kelompok I
dan II terpisah karena karakter warna gabah, warna ujung gabah, warna beras dan
bobot 1000 butir.
Kata Kunci : Inventarisasi, Pola Kekerabatan, Plasma Nutfah, Padi Lokal,
puas Hulu

Ka-

ABSTRACT
Kapuas Hulu district have the genetic diversity of local rice and has been cultivated
for generations. The genetic diversity of local rice germplasm that there needs
to be preserved and utilized for the creation of high-yielding varieties that are
tolerant to environmental stress. The aim of this study was to inventory and study
the kinship patterns of local rice germplasm in Kapuas Hulu. The research method
is a survey method. Determination of the sample using the snowball technique.
Survey conducted on three Kapuas Hulu District in the District Bika, District of
North Putusibau, and the District of South Putusibau, from March to May 2014.
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Rice Germplasm local survey results are then inventoried and studied patterns
of kinship with Cluster Observations. The results were obtained information,
namely: 1) local rice germplasm found as many as 15 accessions. 2) Based on
morphological characteristics of grain and rice there are variations among local
rice germplasm found in Kapuas Hulu. 3) There are two groups of kinship local
rice germplasm in Kapuas Hulu namely Group I: Seluang, Kapuas, Sanik, Paya
Tobacco, Aray, Remunai, Sakarang, Red, and Ace Dadara; and Group II: Sanik
Red, Bird, Kujam Red, Behind, Basil, and Malaga. Group I and II separately since
the character color of the grain, end grain color, the color of rice and 1000 grain
weight.
Keywords: Inventory, Kinship Patterns, Germplasm, local rice, Kapuas Hulu
PENDAHULUAN
Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di
Kalimantan Barat, terletak pada 1o35’ LU - 0o07’ LU dan 111o26’ BT - 113o59’BT,
dan merupakan kabupaten terhulu di Kalimantan Barat. Kapuas hulu disebelah
utara berbatasan dengan Serawak malaysia, disebelah timur berbatasan dengan
Kalimantan Timur, di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten
Sintang. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat merupakan daerah berdataran
rendah dengan luas sekitar 29.842 km2 atau 20,33 persen dari luas Kalimantan
Barat.Kapuas Hulu memeliki luas 29.842 km2 (BPS Kalbar, 2013).
Curah hujan di Kapuas Hulu rata-rata > 3600 mm/tahun. Dilihat dari jenis
tanahnya, maka sebagian besar daerah Kapuas Hulu terdiri dari jenis tanah PMK
(podsolik merah kuning), yang meliputi areal sekitar 23.810 km2, OGH seluas
3.968 km2, dan Aluvial seluas 2.064 km2 dari luas Kalimantan Barat. Berdasarkan
penggunaan lahan di Kapuas Hulu terdapat luas lahan sawah sekitar 6.335 ha, dan
lahan kering sekitar 14.580 ha (Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2012) .
Tanaman padi di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat pada berbagai
agroekosistem yaitu lahan lahan sawah, sawah tadah hujan, dan lahan kering,
dengan topografi datar, bergelombang sampai berbukit. Dengan agroekosistem
yang beragam telah membentuk tanaman untuk tumbuh dan beradaptasi pada
lokasi yang spesifik. Hal ini menyebabkan plasma nutfah padi di Kabupaten
kapuas Hulu sangat beragam. Plasma nutfah padi lokal ini ditanam secara terus
menerus dari generasi-kegenerasi. Tingginya minat petani menanam padi lokal
disebabkan karena varietas padi lokal sudah adaptif dengan kondisi lingkungan
setempat. Dari varietas-varietas padi lokal yang banyak ditanam terdapat varietasverietas unggul lokal yang memiliki potensi genetik yang baik seperti Seluang,
Payak Tembakau, Balik, Sanik,dll, dengan potensi hasil 3,5 - 4 ton/ha, toleran
cekaman biotik dan abiotik serta perubahan iklim.
Keanekaragaman genetik padi lokal harus dipertahankan keberadaannya,
bahkan harus diperluas agar supaya selalu tersedia bahan untuk pengembangannnya
bahkan untuk pembentukan varietas unggul baru. Untuk itu perlu dilakukan
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inventarisasi dan di ketahui pola kekerabatan diantara plasma nutfah padi lokal
yang ada. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan inventarisasi dan mengetahui
pola kekerabatan plasma nutfah varietas padi lokal di Kabupaten Kapuas Hulu.
METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2014. Lokasi
kegiatan ini difokuskan pada tiga kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :
Kecamatan Bika, Kecamatan Putusibau Utara, dan Kecamatan Putusibau Selatan.
Ketiga kecamatan ini dipilih karena pada kecamatan tersebut masih banyak petani
yang menanam padi lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey,
dengan penentuan sampel menggunakan teknik bola salju (Snowball sampling).
Plasma nutfah padi lokal yang diinventarisasi dan dikumpul berupa biji/gabah
dicatat data paspornya. Data paspor berisi kumpulan informasi umum yang
berhubungan dengan asal dimana varietas/kultivar tersebut berasal. Data paspor
memuat berbagai informasi yang berasal dari kegiatan eksplorasi. Dikarenakan
informasi tersebut diinventarisasi pada saat dilakukan survey di lapang, maka
data paspor umumnya berisi mengenai informasi-informasi yang bersifat umum.
Namun demikian, informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan
gambaran historis mengenai varietas/kultivar yang dikoleksi (Kurniawan et al.,
2006). Untuk mengetahui pola kekerabatan plasma nutfah padi hasil inventarisasi,
maka data yang diperoleh di analisis secara matematis dan statistik dengan
menggunakan analisis Cluster Observations, dengan menggunakan program olah
data minitab versi 15.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Inventarisasi Plasma Nutfah Padi Lokal di Kabupaten Kapuas Hulu
Kegiatan difokuskan di tiga kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :
Kecamatan Bika, Kecamatan Putusibau Utara, dan Kecamatan Putusibau Selatan.
Ketiga kecamatan ini dipilih karena pada kecamatan tersebut masih banyak petani
yang menanam padi lokal. Inventarisasi yang dilakukan berhasil mendapatkan 15
koleksi dengan karakteristik disajikan di Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diperoleh informasi bahwa plasma nutfah
padi yang diperoleh informasinya ada 15 aksesi. Berdasarkan karakter morfologi
terdapat variasi yang cukup luas diantara plasma nutfah padi lokal yang ditemui,
dimana karakter warna gabah bervariasi dari warna kuning jerami, kuning, kuning
mas, dan kuning kehitaman. Warna ujung gabah bervariasi dari kuning jerami,
kuning, dan hitam, demikian juga warna kulit ari beras bervariasi, dari putih, putih
susu, merah dan hitam (Gambar 1). Karakter panjang gabah bervariasi dari 0,70
cm - 1,02 cm, lebar gabah 0,20 cm - 0,25 cm, tebal gabah 0,18 cm - 0,20 cm, dan
berat 1000 butir gabah 16,0 g - 29,0 g.
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Tabel 1. Plasma Nutfah Padi Lokal di Kabupaten kapuas Hulu
Karakter

No Varietas
WG

WUG

PG
(cm)

LG
(cm)

TG
(cm)

WB

Berat 1000
gabah (g)

1

Seluang

Kuning

Hitam

0,7

0,23

0,18 putih susu

17,3

2

Kapuas

Kuning mas

kuning

1,02

0,2

0,18 putih

19,4

3

Sanik

Kuning Jerami Hitam

0,92

0,23

0,18 Putih

21,0

4

Paya Tembakau

Kuning Jerami Hitam

0,9

0,23

0,19 Putih

23,5

5

Aray

Kuning

Kuning

0,9

0,21

0,19 Putih

17,6

6

Remunai

kuning jerami

Hitam

0,7

0,24

0,18 Putih

18,5

7

Sakarang

kuning jerami

Hitam

0,87

0,23

0,18 Putih

16,9

8

Merah

Kuning

kuning

1

0,25

0,2 Putih

29,0

9

Ace Dadara

Kuning
kehitaman

Hitam

1

0,23

0,2 merah

23,8

10 Sanik merah

kuning jerami

Hitam

0,9

0,2

0,18 Merah

18,2

11 Burung/
Belacan

Kuning
kehitaman

Hitam

0,91

0,25

0,2 merah

19,5

12 Kujam Merah

Kuning Jerami Hitam

1

0,25

0,2 Hitam

20,2

13 Balik

Kuning Jerami Kuning
Jerami

0,84

0,24

0,19 Hitam

20,0

14 Selasih

Kuning Jerami Kuning
Jerami

0,7

0,23

0,19 Hitam

16,0

15 Malaga

Kuning Jerami kuning
jerami

0,91

0,2

0,19 Hitam

18,4

Keterangan:
WG
= warna gabah
WUG
= warna ujung gabah
PG
= panjang gabah
LG
= lebar gabah
TG
= tebal gabah
WB
= warna beras

Gambar 1. Variasi warna beras plasma nutfah padi lokal Kapuas Hulu
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Terjadinya variasi morfologi diantara plasma nutfah padi lokal ini dipercayai
dapat dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan dan faktor genetik. Sitompul
dan Guritno (1995) mengatakan bahwa penampilan bentuk tanaman dikendalikan
oleh sifat genetik tanaman dibawah pengaruh faktor-faktor lingkungan. Faktor
lingkungan yang diyakini dapat mempengaruhi terjadinya perubahan morfologi
tanaman antara lain iklim, suhu, jenis tanah, kondisi tanah, ketinggian tempat,
kelembaban. Apabila faktor lingkungan lebih kuat memberikan pengaruh daripada
faktor genetik maka tanaman di tempat yang berlainan dengan kondisi lingkungan
yang berbeda akan memiliki morfologi yang bervariasi (Suranto, 2001). Tetapi
apabila pengaruh faktor lingkungan lebih lemah dari pada faktor genetik , maka
walaupun tanaman ditanam di tempat yang berlainan tidak akan terdapat variasi
morfologi.
Setiap kultivar padi lokal bisa memiliki persamaan ataupun perbedaan ciri/
karakter. Adanya persamaan ataupun perbedaan tersebut dapat digunakan untuk
mengetahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara kultivar-kultivar padi.
Semakin banyak persamaan ciri, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya.
Sebaliknya, semakin banyak perbedaan ciri, maka semakin jauh hubungan
kekerabatannya. Pengelompokan ciri yang sama merupakan dasar untuk
pengklasifikasian (Irawan dan Purbayanti, 2008).
Dendrogram

Pola Kekerabatan Plasma Nutfah Padi Lokal Kabupaten Kapuas Hulu
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Gambar 2. Pola kekerabatan plasma nutfah padi lokal
Berdasarkan dendrogam (Gambar 2) diperoleh informasi bahwa terdapat
dua kelompok kekerabatan plasma nutfah padi lokal beras merah di Kalimantan
Barat yaitu Cabang I : Seluang, Kapuas,Sanik, Paya Tembakau, Aray, Remunai,
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Sakarang, Merah, dan Ace Dadara; Cabang II : Sanik Merah, Burung, Kujam
Merah, Balik, Selasih, dan Malaga. Cabang I dan II terpisah karena karakter warna
gabah, warna ujung gabah, warna beras dan berat 1000 butir.
Cabang I terbagi menjadi 2 sub cabang : Sub cabang I : Seluang, Kapuas,
Aray, Remunai, Sakarang; Subcabang II : Sanik dan Paya Tembakau. Subcabang
I dan II terpisah karena karakter warna gabah dan berat 1000 butir.
Cabang II terbagi menjadi 2 sub cabang : Sub cabang I : Sanik Merah,
Burung, Kujam Merah dan Balik; Sub cabang II : Selasih dan Malaga. Sub cabang
I dan II terpisah karena karakter warna ujung gabah dan warna beras.
Berdasarkan analisis di atas, plasma nutfah padi lokal di Kabupaten Kapuas
Hulu terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan karakter warna gabah,
warna ujung gabah, warna beras dan berat 1000 butir.
Menurut Irawan dan Purbayanti (2008) karakter morfologi dari gabah
yang dapat digunakan untuk membedakan berbagai padi lokal adalah bentuk,
ukuran, permukaan, warna permukaan, keadaan ujung permukaan, ekor pada
ujung permukaan (keberadaan, panjang, dan warna), panjang tangkai, warna
tangkai, serta kerontokan gabah, sedangkan karakter morfologi dari beras, yaitu
bentuk, ukuran, warna permukaan, serta ada/tidaknya zat perekat (glutinous)
pada permukaan beras. Menurut Adair, et al. (1966) dalam Grist (1986), bentuk
gabah terdiri atas 3 macam, yaitu membulat, sedang, dan ramping. Berdasarkan
penelitian Malia (2007), karakter bentuk, ukuran, permukaan, dan kerontokan
gabah merupakan karakter yang bisa dipakai dalam membedakan kultivar padi
lokal di Desa Rancakalong. Sementara itu, menurut Lesmana, dkk. (2004),
karakter pada gabah yang bisa dipakai untuk membedakan padi unggul adalah
bentuk, warna, dan kerontokan gabah. Menurut penelitian Malia (2007), karakter
pada beras yang dapat membedakan kultivar padi lokal di Desa Rancakalong
adalah bentuk, ukuran, dan warna beras
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan beberapa hal terkait dengan
hasil penelitian ini yaitu :
1.

Setidaknya ada 15 varietas plasma nutfah padi lokal yang ditanam di kabupaten
Kapuas Hulu pada kecamatan Bika, Putusibau Utara, dan Putusibau Selatan.

2.

Berdasarkan karakteristik morfologi gabah dan beras terdapat variasi
diantara plasma nutfah padi lokal yang ditemui di Kabupaten Kapuas Hulu,
dimana karakter warna gabah bervariasi dari warna kuning jerami, kuning,
kuning mas, dan kuning kehitaman. Warna ujung gabah bervariasi dari kuning
jerami, kuning, dan hitam, demikian juga warna kulit ari beras bervariasi, dari
putih, putih susu, merah dan hitam. Karakter panjang gabah bervariasi dari
0,70 cm - 1,02 cm, lebar gabah 0,20 cm - 0,25 cm, tebal gabah 0,18 cm - 0,20
cm, dan berat 1000 butir gabah 16,0 g - 29,0 g.
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3.

Terdapat dua kelompok kekerabatan plasma nutfah padi lokal di Kabupaten
Kapuas Hulu yaitu Kelompok I : Seluang, Kapuas,Sanik, Paya Tembakau,
Aray, Remunai, Sakarang, Merah, dan Ace Dadara; dan Kelompok II : Sanik
Merah, Burung, Kujam Merah, Balik, Selasih, dan Malaga. Kelompok I dan
II terpisah karena karakter warna gabah, warna ujung gabah, warna beras dan
berat 1000 butir.
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Yield and Other Agronomic Trait Performance of Upland Rice lines In
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Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
2.
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RINGKASAN
Varietas padi unggul yang adaptif pada lahan kering dataran tinggi sangat
diperlukan karena disamping sebagai bahan makan pokok juga berfungsi sebagai
pergiliran tanaman setelah tanaman sayuran. Petani padi di daerah lahan kering
dataran tinggi masih menggunakan varietas lokal yang sudah beradaptasi baik
namun produksinya rendah dan umurnya panjang. Penelitian bertujuan untuk
mengevaluasi daya hasil dan penampilan galur harapan padi gogo di lahan kering
dataran tinggi. Penelitian dilakukan pada MH 2013 di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumatera Utara. Sebanyak 50 galur dan varietas padi gogo diuji pada percobaan ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Ukuran plot 2 m x
5 m, jarak tanam 15 cm x 30 cm, tanam benih langsung dengan cara tugal, jumlah
benih 2-4 butir per lubang tanam. Takaran dan jenis pupuk yang digunakan adalah
300 kg NPK (Phonska) + 100 kg Urea /ha. Peubah yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif, umur tanaman berbunga, umur dapat dipanen,
jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 butir gabah isi, hasil gabah
kering giling per petak. Data hasil pengamatan dianalisis ragam dan perbandingan
nilai tengah antar galur dilakukan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf
5%. Hasil penelitian menujukkan terdapat 13 galur yang hasilnya lebih tinggi atau
sama dengan varietas pembanding Sigambiri Putih (2,3t/ha). Galur-galur yang
dievaluasi berumur lebih genjah dibanding varietas Sigambiri Merah (157 hari)
dan Sigambiri Putih (168 hari). Galur harapan yang berdaya hasil tinggi tersebut
perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat dilepas sebagai varietas unggul baru padi
gogo dataran tinggi.
Kata kunci : daya hasil, padi gogo, dataran tinggi.
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ABSTRACT
New varieties of upland rice that adapted in the highland is needed, besides as
the main food also as rotation crop after vegetable. Farmers in the highland areas
still use local varieties of upland rice that have been well adapted. However, their
production are low and they here long duration of maturity. The purpose of the
study is to evaluate the yield and performance of promising lines of upland rice
in the highlands. The study was conducted during wet season 2013 in Pakpak
Bharat, North Sumatra. A total of 50 lines and upland rice varieties tested in this
experiment using a randomized block design with three replications. The plot size
was 2 m x 5 m, or with plant spacing of 15 cm x 30 cm. The plants were grown
direct seeding with number of seeds were 2-4 grains per planting hole. A total of
300 kg NPK (Phonska) and 100 kg urea / ha were applied to the plants. Variables
measured included plant height, number of productive tillers, days to flowering,
days to harvest, number of filled and empty grains per panicle, weight of 1000
grains, and grain yield per plot. Data were analyzed and means among lines were
compared using least significant difference (LSD) test at the 5% level. Results
of the research showed there are 13 lines with results higher or compareable to
check variety Sigambiri Putih (2,3t / ha). Promising lines which tested matured
earlier compared to Sigambiri Merah (157 days) and Sigambiri Putih (168 days).
Promising lines having high yield potential needs to be further evaluated in order
to be released as new varieties of upland rice for highlands.
Keywords: yield, upland rice, highlands.
PENDAHULUAN
Pemanfaatan lahan kering menjadi salah satu alternatif dalam upaya peningkatan
produksi padi nasional (Toha, 2006). Menurut Abdurrachman et al. 2008, Indonesia
memiliki lahan kering sekitar 148 juta ha, namun yang dapat dimanfaatkan untuk
budidaya pertanian hanya sekitar 76.22 juta ha (52%) dan sebagian besar terdapat
di dataran rendah yaitu sebesar 70.71 juta ha (93%), sedangkan sisanya sebesar 7
% di dataran tinggi.
Dataran tinggi (>700m dpl) dengan suhu antara 14-27ºC adalah bagian
dari 45% perbukitan dan pegunungan. Suhu rendah menghambat pertumbuhan
tanaman, malai tidak sempurna, persentase gabah hampa tinggi dan perkembangan
biji tidak sempurna (Zen et al. 1988).
Suhu dingin di dataran tinggi antara lain menghambat eksersi malai dan
meningkatkan kehampaan (Cruz et al. 2006; Gunawardena et al. 2003). Bahkan
pada varietas yang peka, suhu dingin dapat mengakibatkan kehampaan total dan
gagal panen (Zen dan Azwar, 1986). Gejala umum tanaman padi yang mengalami
cekaman suhu rendah adalah tanaman memendek dan anakan berkurang. Umur
tanaman padi di dataran tinggi lebih panjang dibanding di dataran rendah (Suwarno
et al. 2013). Selanjutnya Zen et al. 1988 menyatakan bahwa selisih umur berbunga
dengan umur masak pada tanaman padi di dataran tinggi berkisar antara 30-40 hari.
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Varietas unggul memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan
produksi padi (Suprihatno dan Daradjat, 2011). Menurut Wahyuni dan Indria
(2012), keberhasilan merakit varietas unggul padi merupakan salah satu inovasi
teknologi unggulan untuk meningkatkan produksi padi. Sampai saat ini telah
banyak varietas unggul padi gogo yang dilepas tetapi belum ada yang dapat
beradaptasi baik di dataran tinggi karena program pemuliaan padi gogo selama
ini tidak mencakup pembentukan varietas untuk dataran tinggi. Tidak adanya
program pemuliaan padi gogo dataran tinggi selama ini dimaksudkan agar tidak
mendorong pembukaan hutan di wilayah pegunungan untuk ditanami padi gogo.
Namun dalam kenyataannya petani di daerah dataran tinggi banyak yang menanam
padi gogo, disamping sebagai bahan makanan pokok juga berfungsi sebagai rotasi
tanaman setelah tanaman sayuran (Suwarno et al. 2012).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi daya hasil galur-galur harapan
padi gogo di dataran tinggi. Galur-galur yang memiliki potensi hasil tinggi pada
penelitian ini akan dievaluasi lebih lanjut untuk dapat dilepas menjadi varietas
unggul baru padi gogo dataran tinggi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Desa Aronakan II, Kecamatan Pergeteng Geteng Sengkut,
Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara pada musim hujan (MH) 2013.
Lokasi ini berada di ketinggian 940 m dpl pada koordinat 02º.32’377” LU dan
098º.18’264” BT. Tanam dilakukan pada tanggal 26 September 2013.
Sebanyak 50 galur dan varietas ditanam sebagai bahan penelitian ini.
Penelitian disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK) dengan tiga ulangan.
Ukuran plot 2 m x 5 m, jarak tanam 15 cm x 30 cm, tanam benih langsung secara
tugal dengan jumlah benih 2-4 butir per lubang tanam. Jumlah dan jenis pupuk
yang digunakan adalah 300 kg NPK (Phonska) dan 100 kg Urea /ha, dengan
cara pemberian sebagai berikut: (1) umur 10 hari setelah tanam dengan 200 kg/
ha Phonska; (2) Umur 35 hari setelah tanam dengan 100 kg/ha Urea; dan (3)
Umur 65 hari setelah tanam dan 100kg/ha Phonska. Penyiangan dilakukan dua
kali yaitu pada umur 4 dan 7 minggu setelah tanam. Untuk mengendalikan hama
digunakan pestisida baik jenis kontak dan sistemik dengan cara menyemprotkan
pada tanaman. Pengendalian terhadap penyakit terutama blas dilakukan dengan
menyemprotkan fungisida pada tanaman.
Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
umur tanaman berbunga 50%, umur dapat dipanen atau 80% padi menguning,
jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 butir gabah dengan kadar air
14 %, dan hasil gabah kering giling (GKG) per petak pada kadar air 14 %. Tinggi
tanaman diukur dari permukaan tanah sampai bagian tanaman yang paling tinggi.
Umur tanaman dihitung dari waktu benih ditanam. Data hasil gabah per plot yang
diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians. Beda rata-rata antar galur diuji
dengan beda nyata terkecil (LSD) pada taraf beda nyata 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat tiga belas galur
harapan padi gogo dengan hasil lebih tinggi dari varietas Sigambiri Putih (Tabel
1). Galur B13650E-TB-80-2 memiliki hasil gabah kering giling tertinggi yaitu 3,7
t/ha berbeda nyata lebih tinggi dibanding varietas Sigambiri putih yang memiliki
hasil 2,3 t/ha. Disamping galur tersebut terdapat 12 galur lain yang hasilnya
sama atau lebih tinggi dari varietas Sigambiri putih, galur-galur tersebut adalah
B13604E-TB-72 (3,3 t/ha), B13604E-TB-71 (3,2 t/ha), B13650E-TB-36 (3,1 t/ha),
B13604E-TB-31 ( 2,6 t/ha), B13650E-TB-80-1 (2,5 t/ha), B13650E-TB-86 (2,5 t/
ha), B13650E-TB-13 (2,4 t/ha) B13650E-TB-20 (2,4 t/ha), B13650E-TB-53 (2,4
t/ha), B13626E-TB-33 (2,3 t/ha), B13650E-TB-76 (2,3 t/ha), B13650E-TB-80-3
(2,3 t/ha). Varietas Sigambiri Putih dan Sigambiri Merah merupakan varietas lokal
padi gogo yang banyak ditanam oleh petani di daerah dataran tinggi di Sumatera
Utara. Varietas ini memiliki umur tanaman sangat panjang yaitu sekitar 160 hari.
Varietas Jatiluhur memiliki persentase jumlah gabah hampa per malai rendah
yaitu sebesar 12,0 % dan paling rendah diantara varietas pembanding. Varietas
pembanding Sigambiri Merah memilki persentase jumlah gabah hampa per malai
sebesar 12,3 % dan Sigambiri Putih sebesar 15,8%. Varietas Situpatenggang
memiliki persentase jumlah gabah hampa per malai sebesar 33,5%. Diantara
galur-galur yang memiliki hasil lebih tinggi dari varietas Sigambiri Putih tersebut,
terdapat dua galur yang memiliki persentase gabah hampa per malai rendah yaitu
galur B13650E-TB-86 dan B13650E-TB-76 masing-masing sebesar 13,0% dan
13,9 %. Galur harapan yang memiliki hasil lebih tinggi atau sama dengan varietas
Sigambiri Putih potensial untuk dilepas menjadi varietas unggul baru padi gogo
dataran tinggi mengingat sampai saat ini belum ada varietas unggul baru padi gogo
yang cocok untuk dataran tinggi. Diperolehnya varietas unggul baru padi gogo
untuk dataran tinggi akan memperkaya sumberdaya genetik dan meningkatkan
persediaan bahan makanan pokok terutama beras.
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Tabel 1. Galur-galur padi gogo dengan hasil lebih tinggi dari Sigambiri Putih di
dataran tinggi, MH 2013.
No.

Galur

Tinggi Anakan
(cm)

Umur (hari)

(batang) bunga masak

Gabah/malai
isi

hampa

%

(gram) (t/ha)

1 B13650E-TB-80-2

71,6*

11,7

120,7* 143,0* 129,1

21.2 21,7*

3,7*

2 B13604E-TB-72

78,0*

10,7tn

122,0* 144,3* 146,3tn 44,3*

30.3 25,7*

3,3tn

3 B13604E-TB-71

64,7*

13,7

123,0* 145,3* 93,9

tn

33.0 22,0*

3,2tn

4 B13650E-TB-36

86,8*

9,2tn

122,3* 145,0* 144,6tn

28,4tn

19.6 21,5*

3,1tn

5 B13604E-TB-31

88,9*

9,6

122,7* 145,0* 143,9

tn

44,0*

30.6 26,0*

2,6tn

6 B13650E-TB-80-1

75,2*

11,3tn

119,3* 141,7* 135,9tn

23,1tn

17.0 23,2*

2,5tn

7 B13650E-TB-86

73,8*

11,6

121,3* 143,7* 165,9

21,6

tn

13.0 21,3*

2,5tn

8 B13650E-TB-13

82,3*

13,0tn

119,3* 141,7* 143,1tn 52,1*

36.4 20,8*

2,4tn

9 B13650E-TB-20

72,6*

9,6

120,7* 143,0* 157,8

tn

23.3 23,6*

2,4tn

10 B13604E-TB-53

75,9*

12,2tn

122,7* 145,0* 134,5tn

25,3tn

18.8 24,4*

2,4tn

11 B13626E-TB-33

89,4*

14,6

116,7* 139,0* 81,0

30,1

37.2 30,5

tn

2,3tn

12 B13650E-TB-76

71,0*

11,9tn

120,0* 142,3* 124,1tn

17,2tn

13.9 25,2*

2,3tn

13 B13650E-TB-80-3

70,7*

10,6

120,7* 143,0* 123,4

27,6

22.4 21,9*

2,3tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

27,4

B1000 Hasil

31,0

36,7

tn

tn

tn

Situpatenggang

52,9

8,7

122,7

145,0

93,2

31,2

33.5 24,5

1,1

Sigambiri merah

113,0

11,7

129,0

152,3

117,2

14,4

12.3 31,4

3,1

Sigambiri Putih

104,4

11,7

140,3

160,3

109,6

17,3

15.8 31,8

2,3

Jatiluhur

65,3

12,7

123,3

145,7

98,1

11,8

12.0 23,8

2,5

KK (%)

10,7

27,97

1,68

1,36

23,25

45,46

8,69

38,32

BNT (5%)

13,16

4,67

3,33

3,18

39,86

19,62

3,61

1,15

Keterangan: B1000= bobot 1000 butir gabah, tn= tdak nyata, *=nyata pada tarf 5% DMRT.

Secara keseluruhan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap galur dan
varietas padi gogo yang dievaluasi di dataran tinggi pada MH 2013 di Pakpak
Bharat disajikan pada Pada Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat bahwa varietas
Situpatenggang memiliki hasil sangat rendah yaitu 1,1 t/ha berbeda nyata lebih
rendah dibanding varietas Sigambiri putih, hal ini menunjukkan varietas tersebut
tidak dapat beradaptasi baik di dataran tinggi. Di lahan kering dataran rendah
varietas Situpatenggang sangat popular dengan beras aromatik dan memiliki
potensi hasil tinggi. Beberapa galur yang hasilnya lebih rendah dari varietas
Situpatenggang tergolong sangat peka terhadap lingkungan terutama pengaruh
suhu rendah. Varietas Jatiluhur memiliki hasil 2,5 t/ha lebih tinggi dibanding
varietas Sigambiri putih tetapi lebih rendah dibanding varietas Sigambiri Merah
yang memiliki hasil 3,1 t/ha. Menurut Sasmita (2008) varietas Jatiluhur memiliki
toleransi terhadap naungan yang baik diantara varietas padi yang ada.
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Galur-galur yang dievaluasi memiliki umur masak nyata lebih genjah
dibanding varietas Sigambiri Putih. Galur B13626E-TB-33 memiliki umur
masak paling genjah yaitu 139 hari, semetara galur B14086D-TB- 86 memiliki
umur masak paling lambat yaitu 146 hari. Varietas Sigambiri putih memiliki umur
masak 160,3 hari. Varietas Situpatenggang dan varietas Jatiluhur memiliki umur
masak masing-masing 145,0 dan 145,7 hari. Di dataran rendah (< 700 m dpl)
pada umumnya padi gogo berumur antara 105-130 hari, menurut Suwarno (2012)
semakin tinggi tempat diatas permukaan laut semakin panjang umur tanaman padi.
Galur B13638E-TB-33 memiliki jumlah anakan produktif paling sedikit 6,2
batang per rumpun, sementara galur B13654-2E-WN-2 memiliki jumlah anakan
produktif paling banyak yaitu 14, 9 batang per rumpun namun tidak berbeda nyata
bila dibandingkan dengan varietas Sigambiri putih yang memiliki jumlah anakan
produktif sebanyak 11,7 batang per rumpun. Galur-galur yang diuji memiliki
keragaan tanaman relative pendek yaitu berkisar antara 61,0 cm– 89,4 cm, lebih
pendek jika dibandingkan dengan varietas Sigambiri putih yang memiliki tinggi
tanaman 104,4 cm.
Galur B13657D-TB-86 memiliki jumlah gabah isi per malai paling sedikit
yaitu 62,0 butir nyata lebih rendah dibanding varietas Sigambiri Putih dengan
jumlah gabah isi per malai sebesar 109,6 butir. Galur B13650E-TB-86 memiliki
jumlah gabah isi per malai paling banyak yaitu 165,9 butir tetapi tidak berbeda
nyata dengan varietas Sigambiri Putih. Jumlah gabah hampa per malai yang paling
sedikit dimiliki oleh galur B14086D-TB-86 yaitu 8,2 butir tetapi tidak berbeda
nyata dengan varietas Sigambiri putih. Galur B13643E-TB-43 memiliki jumlah
gabah hampa per malai terbanyak yaitu 61,2 butir berbeda nyata lebih banyak
dibanding varietas Sigambiri Putih yang memiliki jumlah gabah hampa per malai
sebanyak 17,3 butir.
Bobot per 1000 butir gabah (kadar air 14% ) galur B13064E-TB-97 sebesar
31,4 gram, galur B13643E-TB-14 memiliki bobot 33,0 gram dan galur B14086DTB-27-1 memiliki bobot 32,0 gram. Bobot 1000 gabah ketiga galur tersebut
sebanding dengan varietas Sigambir Putih dan Sigambiri Merah yang masingmasing memiliki bobot 31,4 gram dan 31,8 gram. Varietas Situpatenggang
memiliki bobot 24,5 gram, sementara varietas Jatiluhur memiliki bobot 23,8 gram.
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Tabel 2. Hasil (t/ha) dan sifat agronomi lain padi gogo di Pakpak Bharat MH 2013
No.

Galur

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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B13626E-TB-3
B13626E-TB-9-1
B13626E-TB-33
B13638E-TB-3
B13638E-TB-12-2
B13638E-TB-18
B13638E-TB-25
B13638E-TB-27
B13626E-TB-8
B13638E-TB-33
B13640E-TB-86
B13640E-TB-97
B13642E-TB-45
B13643E-TB-14
B13643E-TB-43
B13650E-TB-11
B13650E-TB-37
B13650E-TB-13
B13650E-TB-15
B13650E-TB-36
B13650E-TB-76
B13650E-TB-80-1
B13650E-TB-80-2
B13650E-TB-80-3
B13650E-TB-86
B13650E-TB-20
B13654E-TB-51
B13654E-TB-52
B13654E-TB-57
B13654E-TB-91
B13654E-TB-97
B13657E-TB-25
B13657E-TB-39-2
B13657E-TB-60
B14083D-TB-21
B14086D-TB-27-1
B13604E-TB-60
B13654-2E-WN-2
B14086D-TB-54-1
B14086D-TB-55
B14086D-TB-86
B13604E-TB-71
B13604E-TB-72
B13604E-TB-31
B13604E-TB-53
B13604E-TB-55
Situpatenggang
Sigambiri merah
Sigambiri Putih
Jatiluhur
KK (%)
BNT (5%)

Tinggi Anakan
Umur (hari)
(cm) (batang) bunga masak
tn
67,0*
9,4
121,3* 143,7*
73,7*
9,1tn
121,0* 143,0*
89,4*
14,6tn
116,7* 139,0*
69,8*
9,8tn
121,3* 143,7*
77,4*
13,0tn
118,0* 140,3*
63,6*
13,9tn
121,3* 143,3*
tn
70,3*
10,4
122,0* 144,3*
64,0*
8,6tn
122,3* 144,7*
69,8*
10,4tn
123,0* 145,0*
69,3*
8,2tn
122,0* 144,3*
78,9*
9,6tn
121,3* 143,7*
70,2*
6,2tn
122,3* 144,7*
tn
62,3*
7,9
122,3* 145,0*
tn
72,4*
10,4
121,3* 143,7*
78,9*
11,3tn
121,3* 143,7*
75,9*
7,9tn
122,7* 145,0*
75,4*
11,2tn
122,7* 145,0*
82,3*
13,0tn
119,3* 141,7*
tn
74,4*
12,3
119,3* 141,7*
tn
86,8*
9,2
122,3* 145,0*
71,0*
11,9tn
120,0* 142,3*
75,2*
11,3tn
119,3* 141,7*
71,6*
11,7tn
120,7* 143,0*
70,7*
10,6tn
120,7* 143,0*
73,8*
11,6tn
121,3* 143,7*
tn
72,6*
9,6
120,7* 143,0*
74,9*
9,8tn
122,0* 144,0*
75,0*
8,1tn
122,3* 144,7*
82,3*
9,0tn
122,7* 145,0*
82,0*
8,7tn
122,0* 144,3*
tn
75,1*
9,2
122,0* 144,0*
tn
71,2*
11,8
122,7* 145,0*
61,0*
6,3tn
122,3* 144,7*
83,4*
6,8tn
123,0* 145,3*
84,7*
8,0tn
123,3* 145,7*
73,6*
7,2tn
123,0* 144,7*
tn
85,1*
9,0
123,0* 145,3*
tn
76,1*
14,9
121,3* 143,7*
82,4*
8,3tn
123,3* 145,7*
81,0*
10,3tn
122,7* 145,0*
76,0*
10,6tn
123,0* 146,0*
64,7*
13,7tn
123,0* 145,3*
tn
78,0*
10,7
122,0* 144,3*
tn
88,9*
9,6
122,7* 145,0*
75,9*
12,2tn
122,7* 145,0*
79,2*
13,1tn
122,7* 145,0*
52,9
8,7
122,7 145,0
113,0
11,7
129,0 152,3
104,4
11,7
140,3 160,3
65,3
12,7
123,3 145,7
10,7
27,97
1,68
1,36
13,16
4,67
3,33
3,18

Gabah/malai
isi
hampa
124,6tn 20,9tn
tn
78,5
9,6tn
81,0tn 30,1tn
80,6tn 12,7tn
116,8tn 14,5tn
74,5tn 16,1tn
86,3tn 19,4tn
64,3* 13,6tn
81,4tn 15,5tn
102,1tn 20,3tn
87,4tn 24,3tn
62,6* 43,3tn
115,4tn 46,1tn
77,8tn 30,6tn
146,2tn 61,2*
112,5tn 25,9tn
140,8tn 39,2*
143,1tn 52,1*
106,6tn 30,6tn
144,6tn 28,4tn
124,1tn 17,2tn
135,9tn 23,1tn
129,1tn 27,4tn
123,4tn 27,6tn
165,9tn 21,6tn
157,8tn 36,7tn
102,6tn 40,1*
101,7tn 35,7tn
131,0tn 28,3tn
87,2tn 41,2*
81,4tn 18,7tn
67,5* 34,7tn
62,0* 13,2tn
93,6tn 38,8*
112,8tn 27,8tn
109,1tn 18,7tn
93,6tn 23,9tn
78,1tn 11,3tn
90.4tn 14,7tn
112,1tn 17,6tn
79,7tn
8,2tn
93,9tn 31,0tn
146,3tn 44,3*
143,9tn 44,0*
134,5tn 25,3tn
88,1tn 31,9tn
93,2
31,2
117,2
14,4
109,6
17,3
98,1
11,8
23,25 45,46
39,86 19,62

B1000
(gram)
26,2*
26,7*
30,5tn
25,8*
27,3*
25,0*
25,7*
25,7*
24,7*
23,8*
29,0tn
31,4tn
27,7*
33,0tn
24,4*
23,6*
25,6*
20,8*
22,3*
21,5*
25,2*
23,2*
21,7*
21,9*
21,3*
23,6*
22,7*
25,2*
23,5*
24,0*
24,6*
27,1*
30,4tn
22,2*
25,2*
32,0tn
22,2*
27,9*
30,1tn
25,2*
30,2tn
22,0*
25,7*
26,0*
24,4*
23,0*
24,5
31,4
31,8
23,8
8,69
3,61

Hasil
(t/ha)
1,7tn
0,9*
2,3tn
1,2tn
2,1tn
2,0tn
1,9tn
1,7tn
1,8tn
1,5tn
1,9tn
1,3tn
1,4tn
1,6tn
2,1tn
1,7tn
2,2tn
2,4tn
1,7tn
3,1tn
2,3tn
2,5tn
3,7*
2,3tn
2,5tn
2,4tn
1,1tn
1,3tn
1,3tn
1,1*
1,3tn
1,1*
0,7*
1,0*
1,8tn
1,3tn
1,6tn
1,4tn
1,5tn
1,3tn
1,3tn
3,2tn
3,3tn
2,6tn
2,4tn
1,1*
1,1
3,1
2,3
2,5
38,32
1,15

Keterangan: B1000= bobot 1000 butir gabah, tn= tdak nyata, *=nyata pada tarf 5% DMRT.
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KESIMPULAN
1.

Terdapat 13 galur dengan hasil lebih tinggi dibanding varietas Sigambiri
Putih yaitu:

2.

B13650E-TB-80-2 (3,7 t/ha), B13604E-TB-72 (3,3 t/ha), B13604E-TB-71
(3,2 t/ha), B13650E-TB-36 (3,1 t/ha), B13604E-TB-31 ( 2,6 t/ha), B13650ETB-80-1 (2,5 t/ha), B13650E-TB-86 (2,5 t/ha), B13650E-TB-13 (2,4 t/ha)
B13650E-TB-20 (2,4 t/ha), B13650E-TB-53 (2,4 t/ha), B13626E-TB-33 (2,3
t/ha), B13650E-TB-76 (2,3 t/ha), B13650E-TB-80-3 (2,3 t/ha).

3.

Galur-galur yang dievaluasi memiliki umur masak antara 139-146 hari atau
lebih genjah dibandingkan varietas Sigambiri Merah dan Sigambiri Putih
yang masing-masing memiliki umur masak 157 hari dan 168 hari.

4.

Galur harapan yang memiliki hasil lebih tinggi dari varietas Sigambiri Putih
perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat dilepas menjadi varietas unggul baru
padi gogo dataran tinggi.
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ABSTRAK
Padi lokal sampai saat ini masih tetap dibudidayakan oleh petani. Padi lokal telah
beradaptasi dengan baik di lingkungan tumbuhnya, serta memiliki ketahanan
terhadap hama dan penyakit. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang
potensi padi lokalnya beragam. Pada tiga kabupaten yang merupakan daerah
pasang surut ditemukan 17 genotipe padi lokal. Karakterisasi morfologi dan
molekuler diperlukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh masing-masing
padi lokal tersebut. Kegiatan karakterisasi morfologi ini dilakukan di Kebun
Percobaan BB Padi Sukamandi pada musim kemarau tahun 2013. Karakterisasi
morfologi menggunakan metode SES (standard evaluation system) IRRI terhadap
karakter kuantitatif dan kualitatif. Karakterisasi marka molekuler dilakukan di
Laboratorium DNA BB Padi. Penanda molekuler yang digunakan sebanyak
15 marka mikrosatelit/SSR (Simple Sequence Repeats). Data yang diperoleh
dari identifikasi penanda mikrosatelit ini dianalisis menggunakan program
PowerMarker. Hasil karakterisasi morfologi menunjukkan adanya keragaman
pada karakter kuantitatif seperti tinggi tanaman, jumlah anakan, umur masak,
seed set, dan bobot 1000 butir. Sedangkan hasil karakterisasi terhadap karakter
kualitatifnya tidak banyak menunjukkan keragaman. Hasil identifikasi marka
molekuler menunjukkan rerata nilai diversitas gen adalah 0,396, sedangkan rerata
nilai PIC (polymorphism information content) adalah 0,316. Nilai PIC tertinggi
(0,554) dihasilkan oleh marka RM 3459 yang terpaut dengan gen harvest index.
Hasil analisis pengelompokkan berdasarkan pada ukuran alel dari 17 genotipe padi
lokal ini, menunjukkan hubungan kekerabatan genotipe padi lokal yang terbagi
menjadi tiga kelompok besar. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat
digunakan oleh pemulia tanaman sebagai bahan perakitan varietas padi.
Kata kunci : keragaman genetik, padi lokal, karakterisasi morfologi , marka molekuler

Rokhmah et al : Keragaman Genetik 17 Padi Lokal Asal Provinsi Jambi Berdasarkan....

679

ABSTRACT
Local rice varieties untill now have been still cultivated by farmers. Local rice
varieties have adapted well in the growth environment and are resistant to pests
and diseases. Jambi province is one of the areas which has various potential local
rice. In three districts of tidalswamp areas were found 17 local rice genotypes.
Morphological and molecular characterization are needed to determine the potential
traits in each of the local rice. The morphological characterization was performed
at Experimental Station of ICRR Sukamandi in the dry season of 2013 based on
Standard Evaluation System (SES) method. While the molecular characterization
was done in the DNA lab of ICRR Sukamandi. Molecular markers used for
identification ofbeneficial traits owned by the local rice were 15 microsatellite/
SSR (Simple sequence repeat) markers. Data obtained from the microsatellite
marker analysis was analyzed using Power Marker program. Morphological
characterization indicated there were variability in quantitative characters such
as plant height, number of tillers, maturity, seed set, and 1000 grain weight, while
the qualitative characters of all 17 genotypes were relativily similar. The results of
the molecular markers analysis showed a mean value of gene diversity was 0.396,
while the average value of the PIC (polymorphism information content) was 0.32.
The highest PIC value obtained by the RM 3459, was 0.554. RM 3459 was a
marker gene related to harvest index. The results of clustering analysis based on
allele size of 17 local rice genotypes indicated that those local rice genotypes were
clustered into three major groups. Information obtained from this study can be
used by rice breeders to develop new rice varieties.
Keywords : genetic diversity, local rice, morphological characterization, molecular markers
PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih menggunakan beras sebagai sumber
makanan pokok. Peningkatan produksi padi terus diupayakan sebagai sarana
untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Dalam budidaya padi sebagian besar
petani telah menggunakan varietas unggul baru (VUB) sebagai benih. Selain
memiliki daya hasil tinggi, varietas unggul baru jugamemiliki ketahanan terhadap
hama dan penyakit tertentu. Sebagian petani yang lain, seperti di luar Jawa, petani
menggunakan varietas padi lokal untuk memenuhi kebutuhan beras di daerahnya.
Menurut Sitaresmi et al (2013), padi lokal secara alami memiliki ketahanan
terhadap hama dan penyakit, toleran terhadap cekaman abiotik, dan memiliki
kualitas beras yang baik sehingga disenangi oleh banyak konsumen di tiap lokasi
tumbuh dan berkembangnya.
Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang petaninya masih
menggunakan membudidayakan varietas lokal. Terletak di tengah pulau Sumatra,
topografi wilayah Provinsi Jambi bervariasi dari mulai 0 meter di atas permukaan
laut (mdpl) di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1000 mdpl di wilayah
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barat (www.dephut.go.id). Kontur wilayah yang berbeda inilah yang menyebabkan
Provinsi Jambi masih memiliki lahan pertanian di daerah pasang surut, tadah hujan,
dan dataran tinggi, sehingga potensi varietas padi lokal yang yang berkembang di
Provinsi Jambi juga masih beragam. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan di tiga
kabupaten daerah pasang surut (Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan
Batanghari) berhasil mengkoleksi 17 varietas padi lokal (Wening et al., 2014).
Lahan pasang surut berdasarkan tingkat cekaman lingkungannya dapat
dibedakan ke dalam 4 tipologi utama yaitu lahan potensial, lahan sulfat masam,
lahan gambut dan lahan salin (Jumakir dan Enrizal, 2009; Sudana, 2005). Tujuh
belas varietas padi lokal yang berasal dari lahan pasang surut diharapkan memiliki
sifat yang toleran terhadap cekaman tersebut. Penelitian yang dilakukan Prayudi
(2000) menunjukkan beberapa varietas padi lokal pasang surut juga memiliki
ketahanan terhadap penyakit hawar pelepah daun padi. Meskipun demikian perlu
diketahui karakteristik lain yang dimiliki oleh 17 varietas padi lokal asal Provinsi
Jambi ini. Evaluasi penampilan fenotipik dan genotipik dapat dilakukan untuk
mengetahui karakter unggul yang dimiliki oleh suatu varietas lokal. Utami et al
(2011) menyebutkan perlu dilakukan identifikasi dan diskriminasi varietas secara
akurat dalam pemanfaatan plasma nutfah. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan
karakterisasi tanaman.
Silitonga (2004) menyatakan, kegiatan karakterisasi morfologi yang
didasarkan pada fase pertumbuhan tanaman selama fase vegetatif dan generatif
dapat dilakukan di lapang atau rumah kaca. Karakterisasi ini dilakukan berdasarkan
Standard Evaluation System (SES) IRRI (1996). Somantri et al (2003) melakukan
karakterisasi molekuler tanaman pangan untuk mengetahui keragaman dan
kekerabatan aksesi padi lokal asal Kalimantan Timur menggunakan teknik
analisis RAPD. Deteksi keragaman dan kekerabatan genetik juga dapat dilakukan
menggunakan analisis mikrosatelit atau simple sequence repeat (SSR). Beberapa
marka SSR telah diketahui terpaut dekat dengan beberapa gen untuk karakterkarakter penting pada tanaman padi sehingga dapat digunakan sebagai penanda
dari karakter yang diinginkan (Utami et al, 2011). SSR telah digunakan untuk
alternatif uji BUSS (Moeljopawiro, 2010) dan mengetahui keragaman genetik
96 plasma nutfah padi berdasarkan 30 marka SSR terpaut gen pengatur waktu
pembungaan (Utami et al, 2011).
Keragaman genetik yang diperoleh dari hasil karakterisasi morfologi dan
genotipik dapat digunakan untuk pengelompokan 17 padi lokal tersebut. Sitaresmi
et al (2013) menyatakan setiap varietas padi memiliki persamaan berbagai sifat,
tetapi juga memiliki perbedaan karakter yang bersifat unik yan dapat digunakan
untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan genetik antara varietas
padi. Semakin banyak persamaan karakter tanaman padi semakin dekat hubungan
kekerabatan genetiknya. Informasi ini akan bermanfaat bagi pemulia tanaman
padi dalam perakitan varietas unggul.
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BAHAN DAN METODE
Karakterisasi Morfologi
Kegiatan karakterisasi morfologi ini dilakukan di Kebun Percobaan BB Padi
Sukamandi pada musim kemarau tahun 2013. Karakterisasi morfologi didasarkan
pada standard evaluation system (SES) IRRI (1996) terhadap karakter kuantitatif
dan kualitatif. Genotipe yang digunakan adalah 17 varietas padi lokal asal Provinsi
Jambi (Tabel 1).
Tabel 1. Padi Lokal Asal Provinsi Jambi Bahan Karakterisasi Morfologi dan
Marka Molekuler
No

No Lapang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1501
1503
1504
1505
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1519
1520
1521
1523
1524
1525

No Asal
(Registrasi)
5757
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5775
5776
5777
5779
5780
5781

Nama Varietas

Agroekologi

Asal Kabupaten

Padi Tinggi
Padi Pontianak
Padi Semut Kuning
Padi Sereh
Padi Botol
Padi Super
Dawi
Madu 2
Sepulo
Padi Mayang Bawang
Padi Siam
Kuning
Padi Karya
Serendah Halus
Rimbun Daun
Kotek
Serendah Layap

Rawa Lebak
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut
Pasang Surut

Batanghari
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Timur
Tanjung Jabung Barat
Tanjung Jabung Barat
Batanghari
Batanghari
Batanghari
Batanghari
Batanghari
Batanghari

Karakterisasi Genetik berdasarkan Marka Molekuler
Karakterisasi molekuler dilakukan di Laboratorium DNA BB Padi Sukamandi
tahun 2013. DNA tanaman padi diisolasi dari daun muda yang berumur 25 – 30
hari setelah semai menggunakan metode SDS CTAB (Murray and Thompson,
1980). Reaksi PCR diaplikasikan menggunakan 15 marka SSR terpilih (Tabel 2).
PCR direaksikan dalam volume 10 μl terdiri atas 50 ng sampel DNA, 0.25 μM
primer forward dan 0.25 μM primer reverse, 100 μM dari masing-masing dNTPs,
1 X buffer PCR buffer (20 mM Tris pH 8.3, 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, and
0.01% gelatin, dan 0.5 unit of Taq DNA polymerase. Profile reaksi PCR adalah
95oC selama 5 menit, dilanjutkan dengan 35 kali siklus 94 oC selama satu menit,
annealing temperature pada 55 oC atau 61 oC selama satu menit, dan ekstensi pada
72 oC selama dua menit, selanjutnya ekstensi terakhir pada 72 oC selama lima
menit.
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Produk PCR dielektrophoresis menggunakan gel polyacrilamide 8% pada
tegangan 100 volt sekitar 2 – 4 jam sesuai dengan ukuran fragmen DNA dalam
buffer TBE 1X. Loading dye diberikan sebagai pemberat dan penanda pergerakan
DNA. Kb Ladder disertakan untuk mengetahui ukuran fragmen sampel DNA.
Staining hasil elektrophoresis dilakukan dengan cyber safe atau ethidium bromide
dan visualisasinya dilihat menggunakan Geldoc/UV transilluminator. Hasil
visualisai tersebut discoring dan dianalisa menggunakan program PowerMarker.
Tabel 2. Marka yang Digunakan untuk Karakterisasi 17 Padi Lokal Asal Provinsi
Jambi
No

Marka

Terpaut Gen

1

RM 259

Jumlah Malai

Referensi
Chen et al., 1997

2

RM 282

Grain/Panicle

Temnykh et al., 2000

3

RM 241

Tinggi Tanaman

Chen et al., 1997

4

RM 248

Root Development

Chen et al., 1997

5

RM 3459

Harvest Index

McCouch et al., 2002

6

RM 464a

Sub-1

Temnykh et al., 2001

7

RM 228

Drought

Chen et al., 1997

8

RM 258

Jumlah Anakan

Chen et al., 1997

9

RM 3701

Panicle Length

McCouch et al., 2002

10

RM 5953

Bph 20

McCouch et al., 2002

11

RM 6308

Bph 19

McCouch et al., 2002

12

RM 1022

Bph 18

McCouch et al., 2002

13

RM 513

Bobot Butir

Temnykh et al., 2001

14

RM 164

Heading Date

Wu & Tanskley, 1993

15

RM 3726

Bph 21

McCouch et al., 2002

Hasil dan Pembahasan
Karakterisasi Morfologi
Pengamatan karakter morfologi (Lampiran 1-4) yang dilakukan terhadap 17
padi lokal asal Provinsi Jambi meliputi 45 karakter yang berdasarkan SES IRRI
(1996). Berdasarkan karakter gabah tiga diantara 17 padi lokal ini termasuk dalam
golongan padi japonica yaitu varietas Dawi, Madu 2 dan Padi Siam. Sedangkan
pengamatan terhadap karakter kuantitatif menunjukkan hasil yang beragam
diantara 17 padi lokal ini. Karakter jumlah anakan vegetatif yang dihasilkan
berkisar antara 24 – 61, sedangkan jumlah anakan produktif yang dihasilkan oleh
17 padi lokal antara 11 – 20 batang. Rerata untuk karakter tinggi tanaman yang
dihasilkan adalah 141,4 cm (Lampiran 1). Pada lahan pasang surut diperlukan
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tanaman yang kokoh. Sutami (2004) menjelaskan tanaman yang pendek, untuk
lahan pasang surut dengan tipe genangan yang tinggi kurang cocok, karena bibit
akan mati terendam. Sebaliknya tanaman yang terlalu tinggi apalagi dengan
batang yang kecil akan mudah rebah.
Rata-rata bobot 1000 butir padi lokal yang diuji adalah 22,8 gram dengan
kadar air 14% (Lampiran 1). Bobot 1000 butir terkecil dihasilkan oleh Padi
Karya (17,2 g) dan Padi Mayang Bawang memiliki bobot 1000 butir terbesar
yaitu 26 g. Suhartini (2010) menjelaskan, karakter bobot 1000 butir lebih banyak
dikendalikan oleh faktor genetik daripada faktor lingkungan. Varietas Kotek
memiliki seed-set yang paling tinggi yaitu 97 %, Padi Siam memperoleh seed-set
yang terendah (58%). Karakter umur masak yang dimiliki oleh 17 padi lokal ini
sangat beragam. Umur masak tercepat dimiliki oleh Padi Mayang Bawang yaitu
103 hari setelah semai (HSS), sedangkan Padi Tinggi mempunyai umur masak
yang paling lama yaitu 142 HSS. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
petani pada saat eksplorasi, umur padi-padi lokal yang dikoleksi termasuk dalam
yaitu dari mulai 130 HSS sampai 6 bulan HSS (Wening et al., 2014). Namun
pada saat karakterisasi di Kebun Percobaan Sukamandi, umur padi-padi lokal ini
menjadi lebih pendek. Menurut Suhartini (2010), panjang hari juga berpengaruh
terhadap umur berbunga tanaman padi. Selain itu teknologi budidaya padi juga
mempengaruhi panjang hari ketika tanaman dipanen.
Pengamatan terhadap morfologi daun memperlihatkan perbedaan yang kecil
pada karakter kualitatif dan sebaliknya pada karakter kuantitatif (Lampiran 2). Hasil
pengamatan menunjukkan hampir seluruh varietas padi lokal yang dikarakterisasi
memiliki permukaan daun sedang, hanya Padi Pontianak dan Padi Super yang
memiliki permukaan daun berambut. Rata-rata padi lokal mempunyai sudut daun
yang mendatar dan warna leher daun hijau muda. Warna telinga daun padi lokal
dominan putih. Sedangkan warna helaian daun dominan hijau. Perbedaan terlihat
di posisi daun bendera, separuh padi lokal memiliki posisi daun bendera tegak.
Namun sebagian yang lain mempunyai posisi daun bendera terkulai. Perbedaan
juga ditunjukkan oleh hasil pengamatan panjang daun, lebar daun dan panjang
daun bendera.
Batang bagi tanaman padi di daerah pasang surut sangat berperan dalam
menentukan kelangsungan pertumbuhannya. Varietas yang memiliki batang yang
kecil dan tinggi akan mudah roboh saat tergenang air (Sutami, 2004). Padi Sereh
mempunyai diameter batang yang kecil (3,7 cm), sedangkan varietas Serendah
Halus memiliki diameter batang yang terbesar yaitu 7,3 cm. Secara keseluruhan
rerata panjang ruas batang 17 padi lokal asal Provinsi Jambi ini adalah 117,6 cm
(Lampiran 3).
Selain bobot 1000 butir, panjang malai tanaman padi juga dipengaruhi oleh
faktor genetik (Suhartini, 2010). Padi Tinggi mempunyai malai terpanjang yaitu
29,3 cm dan malai yang pendek diperoleh padi Kotek (22,8 cm). Tipe malai padipadi lokal ini dominan antara sedang dan terbuka (Lampiran 3). Untuk karakter
keluarnya malai padi lokal lebih banyak yang mempunyai tipe seluruh malai dan
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leher keluar. Padi Semut Kuning, Padi Sereh, Padi Super dan Padi Siam adalah padi
lokal yang memiliki cabang malai sekunder sedikit, selebihnya memperlihatkan
cabang malai sekunder banyak (padat).
Pengamatan pada karakter kuantitatif bulir padi lokal (Lampiran 4),
menunjukkan keragaman terutama pada karakter kuantitifnya. Panjang biji
berkisar antara 7,6 mm hingga 9,9 mm. Padi Kuning merupakan padi lokal yang
mempunyai lebar biji 3 mm, tertinggi diantara yang lain. Padi-padi lokal yang
terkarakterisasi memiliki tebal biji antara 1,7 mm sampai 2,0 mm. Rambut pada
lemma palea serta warna lemma steril kuning jerami terdapat pada 17 padi lokal
ini. Pada varietas Dawi, Madu 2 dan Padi Siam terdapat bulu ujung gabah yang
berwarna kuning jerami.
Karakterisasi Genetik berdasarkan Marka Molekuler
Analisis yang menggunakan 15 marka molekuler yang terpaut dengan
gen tertentu menunjukkan keragaman diantara padi lokal. Marka yang dipilih
berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh padi lokal tersebut dan informasi
awal tentang ketahanan terhadap hama penyakit. Hasil skoring alel yang muncul
setelah analisis elektroforesis menunjukkan ada marka yang menghasilkan pita
tunggal yaitu : RM 259, RM 5953 dan RM 1022. Marka yang lain menghasilkan
2 sampai 4 alel dan memperlihatkan polimorfisme (Gambar 1).
Data skoring yang dianalisis menggunakan program PowerMarker
menghasilkan keragaman genetik dan tingkat polimorfisme (PIC). Hasil
analisis tersebut memperlihatkan marka RM 259, RM 5953 dan RM 1022 tidak
menghasilkan nilai keragaman gen maupun tingkat polimorfisme. Hal ini berarti
marka tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat terkait marka
tersebut. Tingkat polimorfisme tinggi diperoleh marka RM 3459 (0,554) yang
terpaut dengan gen harvest index. Menurut Utami et al (2011), marka yang
menghasilkan nilai PIC yang tertinggi bisa menghasilkan sejumlah besar karakter
pembeda antar genotipe yang diteliti. Hal ini terkait dengan data umur yang
diperoleh dari hasil karakterisasi menunjukkan perbedaan di antara padi lokal.
Nilai keragaman gen dari marka RM 3459 juga menunjukkan hasil yang tertinggi
yaitu 0,624. Marka RM 3726 yang terpaut dengan gen Bph21 menunjukkan nilai
PIC dan keragaman genetik yang cukup tinggi, yaitu 0,525 dan 0,606. Mc Couch et
al. (2002) menyebutkan bahwa ukuran pita RM3726 adalah ... μm. Meskipun data
awal ketahanan terhadap wereng coklat belum ada, namun hasil analisis marka
molekuler ini dapat digunakan sebagai referensi skrining ketahanan terhadap
wereng coklat bagi 17 padi lokal asal Provinsi Jambi. Secara keseluruhan rerata
keragaman gen yang diperoleh dari hasil analisis ini adalah 0.396. Dan rerata nilai
PIC yang dihasilkan yaitu 0,316.
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Tabel 3. Keragaman Gen dan Tingkat Polimorfisme Menggunakan 15 Marka SSR
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marker
RM259
RM 282
RM241
RM248
RM3459
RM464a
RM228
RM258
RM3701
RM5953
RM6308
RM1022
RM513
RM164
RM3726
Mean

Jumlah Alel
1
2
2
3
3
2
2
2
2
1
2
1
3
2
4

Keragaman Gen
0,0000
0,5000
0,4959
0,5578
0,6246
0,1244
0,5000
0,5000
0,4688
0,0000
0,5000
0,0000
0,5744
0,4980
0,6016
0,3964

Tingkat Polimorfisme (PIC)
0,0000
0,3750
0,3729
0,4600
0,5541
0,1167
0,3750
0,3750
0,3589
0,0000
0,3750
0,0000
0,4838
0,3740
0,5251
0,3164

Gambar 1. Hasil amplifikasi PCR menggunakan marka RM 228 dan RM 6308. Urutan Sampel1= Padi
Tinggi, 2 = Padi Pontianan, 3=Padi Semut Kuning, 4=Padi Sereh, 5=Padi Botol, 6=Padi
Super, 7=Dawi, 8=Madu2, 9=Sepulo, 10=Padi Mayang Bawang, 11= Padi Siam, 12=
Kuning, 13=Padi Karya, 14=Serendah Halus, 15=Rimbun Daun, 16=Kotek, 17=Serendah
Layap

Identifikasi hubungan kekerabatan antara 17 padi lokal asal Provinsi Jambi
dilakukan dengan cara pengelompokkan berdasarkan data ukuran alel diperoleh
tiga kelompok besar (Lampiran 5). Varietas Dawi dan Padi Karya tidak masuk
dalam tiga kelompok besar tersebut. Kelompok pertama adalah padi Super, Padi
Semut, Padi Botol, Padi Sereh dan Rimbun daun. Kelompok yang kedua adalah
Padi Siam, Padi Tinggi, Padi Mayang Bawang, dan Padi Serendah Layap. Varietas
Madu 2, Serendah Halus, dan Kotek termasuk dalam kelompok ketiga. Varietas
padi lokal yang tergabung dalam kelompok yang sama akan memiliki kemiripan
genetik kuat. Sedangkan varietas padi lokal yang tidak tergabung dalam kelompok,
maka dapat diduga varietas tersebut persamaannya sedikit. Infomasi yang telah
diperoleh dari kegiatan karakterisasi ini dapat dijadikan sebagai sumber genotipe
bahan perakitan varietas padi unggul.
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KESIMPULAN
Hasil karakterisasi morfologi yang dilakukan pada 17 padi lokal asal Provinsi Jambi
menunjukkan adanya keragaman pada karakter tinggi tanaman, jumlah anakan,
umur masak, seed set, bobot 1000 butir serta karakter kuantitatif yang terdapat
pada daun dan batang. Karakter kualitatif cenderung tidak banyak menunjukkan
keragaman. Karakterisasi genetik menggunakan 15 marka molekuler yang terpaut
dengan gen tertentu berhasil mendeteksi sejumlah 32 alel. Rerata PIC yang
diperoleh dari total marka adalah 0,316. Sedangkan marka RM 3459 yang terpaut
dengan gen harvest index menghasilkan nilai PIC tertinggi yaitu 0.554.
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1519

1520

1521

1523

1524

1525

12

13
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16

17

5781

5780
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5777

5776

5775

5768

5767

5764

5763
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5760
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Serendah Layap
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Rimbun Daun

Serendah Halus

Padi Karya

Kuning

Padi Siam
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Nama Varietas

TT = Tinggi tanaman. KA = Kadar air
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8
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5766

1509

7
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1508

6

1512

1507

5

9

1505

4
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5765

1504

3

5759

1503

5757

1501

2

No Asal
(Registrasi)

1

No No Lapang

7

7

7

7

7

5

7

7

5

5

5

5

5

7

7

5

5

Vigor
bibit

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32,3

25

24

29

27

38

22

33

31

32

38

36

34

32

61

26

36

24

Warna
Gol kepala JAV
putik

15,1

13

17

13

12

15

12

20

20

14

19

15

14

17

16

14

11

13

JAP

141,4

139,4

151,2

146,4

162,2

118,6

175,8

133,8

104,0

131,4

129,0

125,4

124,4

123,2

131,0

156,0

172,0

180,8

TT

75,0

77

97

84

77

67

81

53

79

79

61

67

84

58

70

78

83

82

Seed Set
(%)

101,1

111

101

99

103

113

108

99

80

103

101

103

95

103

104

91

94

110

130,1

142

130

128

138

142

131

129

103

131

129

129

128

129

131

125

125

142

40,6

48,0

42,9

56,1

38,8

47,9

37,2

30,1

35,0

38,9

35,7

40,1

30,9

25,2

45,7

48,8

51,1

37,5

22,8

23,8

24,2

24,0

21,2

17,2

24,1

22,6

26,0

23,0

23,2

24,5

23,1

23,7

19,2

20,9

23,9

22,8

Umur
Bobot per Bobot
Umur
50%
rumpun 1000 butir
masak
bunga
(gr)
KA 14

Lampiran 1. Hasil karakterisasi morfologi yang menunjukkan keragaman 17 padi lokal asal Provinsi Jambi
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2
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1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1
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1

1
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1
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7

5
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7

7

7

5

1

5

5

5
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1

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

52,8

61,2

66,2

64,4

64,6

51,2

45,8

41,6

38,9

51,8

49,2

53,2

45,2

46,0

47,7

53,4

54,4

63,6

1,3

1,6

1,3

1,5

1,6

1,5

1,4

1,3

1,0

1,3

1,4

1,2

0,9

1,2

1,0

1,1

1,2

1,3

37,1

45,2

51,5

49,8

40,6

36,0

28,4

33,4

25,4

37,3

31,9

33,8

27,1

33,1

36,8

36,6

42,4

41,8

1,7

1,9

2,1

1,9

2,0

1,7

1,4

2,0

1,0

1,8

1,9

1,7

1,1

1,5

1,4

1,6

1,7

1,8

warna
Sudut
Lebar
Warna Warna Warna pelepah warna bentuk daun
Posisi Mengu- Panjang Lebar Pjg daun
Permudaun
Sudut
daun bendera
kaan
leher telinga helaian daun
lidah lidah bendera Daun ningnya daun
Daun
bendera
(cm)
(cm)
(cm)
daun
daun daun daun (warna daun daun (visual Bendera daun
(cm)
kaki)
group)

Lampiran 2. Keragaman karakter daun 17 padi lokal asal Provinsi Jambi
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5,9
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6,5
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6,7
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131,5
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91,4
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T
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7

7

7

7

7

7

7

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Tipe
malai

1

1

1

1

3

1

3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

Keluarnya
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Lampiran 3. Keragaman karakter batang dan malai 17 padi lokal asal Provinsi Jambi
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Nama Varietas

1

No

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Keberadaan
rambut pada
lemma palea

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Warna
lemma steril

2

2

2

5

5

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Warna
ujung gabah
(apiculus)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Bulu
ujung
gabah
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0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Warna
bulu ujung
gabah

8,6

8,5

8,4

8,3

8,6

8,5

8,4

9,7

9,9

8,1

9,7

8,7

9,1

8,8

8,2

7,6

7,8

8,1

Panjang biji
(mm)

2,8

2,9

2,8

2,8

2,6

2,6

3,0

2,4

2,6

3,0

2,5

2,9

2,6

2,8

2,6

2,9

3,0

3,0

Lebar biji
(mm)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,9

1,8

1,9

1,9

1,8

2,0

1,8

1,9

1,7

1,8

1,9

1,9

Tebal biji
(mm)
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ADAPTASI BEBERAPA GALUR HARAPAN PADI SAWAH TAHAN
HAWAR DAUN BAKTERI (HDB) DI SUBAK SENGEMPEL
KABUPATEN BADUNG BALI
Ida Bagus Aribawa, SAN. Aryawati dan AANB. Kamandalu
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Denpasar Bali
E-mail : idabagusaribawa@yahoo.co.id
ABSTRAK
Salah satu komponen teknologi dasar dalam PTT adalah penggunaan varietas
unggul baru. Varietas unggul baru yang telah tersedia saat ini, dihasilkan melalui
beberapa tahapan, diantaranya uji adaptasi, dan uji daya hasil galur-galur harapan
yang mempunyai potensi hasil tinggi, toleran terhadap cekaman lingkungan dan
OPT utama di sentra-sentra penghasil padi. Uji adaptasi terhadap beberapa galur
harapan tahan penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB), telah dilakukan di sentra
produksi padi, Subak Segempel, Kabupaten Badung, Bali pada MK. 2012. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya adaptasi beberapa galur harapan
padi sawah di lahan sawah Subak Sengempel, Kabupaten Badung, Bali. Kajian
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 12 perlakuan, diulang tiga kali.
Perlakuan tersebut adalah 10 galur harapan dan dua varietas pembanding, yaitu
: B12319D-PN-28-1-2-2; B1241E-MR-9-5-2; B1241E-MR-9-4-1; B12344-2DPN-43-1; B12344-3D-PN-37-6; B11823-MR-2-23-2-4-5-Si-4-1; B12258-15MR-2-Si-3; B12972C-RS*¹-3-3-3; B12743-MR-15-5-3-PN-1-4; B12743-MR15-5-3-PN-1-5; varietas Ciherang, dan Conde sebagai pembanding. Peubah
tanaman padi yang diamati meliputi komponen pertumbuhan dan hasil seperti
tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000
biji dan produksi padi dalam bentuk gabah kering giling per hektar. Hasil analisis
menunjukkan perlakuan dalam hal ini galur harapan yang dicoba berpengaruh
nyata terhadap semua peubah tanaman yang diamati. Produktivitas padi tertinggi
dihasilkan oleh galur harapan B12743-MR-15-5-3-PN-1-5, yaitu 9,90 ton GKG/
ha. Produktivitas yang tinggi pada galur harapan ini didukung oleh komponen
pertumbuhan dan komponen hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lain,
disamping itu tahan terhadap OPT utama yaitu penyakit HDB yang ada di lokasi.
Bila dibandingkan dengan varietas pembanding, maka produktivitas galur harapan
ini, meningkat sebesar 9,59 % dibanding varietas Ciherang dan 24,15 % bila
dibandingkan dengan varietas Conde. Dengan demikian galur harapan B12743MR-15-5-3-PN-1-5, layak diusulkan menjadi varietas unggul baru.
Kata kunci : adaptasi, galur harapan dan lahan sawah
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ABSTRACT
Adaptation of Several Bacterial Leaf Blight (BLB) Resistante Promising Rice
Line at Subak Segempel Bandung District In Bali. One of the basic technology
components in the ICM is the use of new varieties. New varieties developed
through several stages, including the adaptation test and yield trials of promising
lines that have high yield potential, tolerance to environmental stresses and
major pest in rice-producing areas. Adaptation test of several promising lines
resistant to BLB disease has been performed in the rice production center, Subak
Sengempel, Badung regency, Bali in dry season 2012. The purpose of this study
was to determine the adaptability of some promising lines of lowland rice in
lowland Segempel Subak, Badung regency, Bali. The study used a randomized
block design (RAK) with 12 treatments and repeated three times. The treatment
were 10 promising lines and two check varieties, namely: B12319D-PN-28-1-2-2;
B1241E-MR-9-5-2; B1241E-MR-9-4-1; B12344-2D-PN-43-1; B12344-3DPN-37-6; B11823-MR-2-23-2-4-5-Si-4-1; B12258-15-MR-2-Si-3; B12972C-RS
* ¹-3-3-3; -MR-15-5-3 B12743-PN-1-4; -MR-15-5-3 B12743-PN-1-5; Ciherang,
and Conde. Observation were done on growth and yield components such as plant
height, number of tillers, number of filled and empty grains per panicle, weight of
1000 seeds and rice grain yield(ton/ha) in. The analysis showed promising lines
significantly affected all plant vanable. The highest rice productivity showed by
promising line 15-5-3 B12743-MR-PN-1-5 (9.90 ton/ha). High productivity in
this promising line supported by the components of growth and yield components
better than the other ones, and resistant to which was HDB disease at the site.
When compared to the check varieties, the productivity of the promising lines
increased 9.59% compared to Ciherang and 24,15% compared to Conde. Thus
promising lines B12743-MR-PN-1-5 15-5-3, has potential to be releated as new
variety.
Keywords: adaptation, promising lines and wetland
PENDAHULUAN
Sebagai pangan pokok, beras dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia.
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras masih tinggi yaitu sekitar 99,9 %,
sehingga dengan demikian kebutuhan beras akan terus meningkat setiap tahun
seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2015 dengan asumsi
peningkatan 1,49 % per tahun, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan
255.789.628 orang, dan dengan tingkat konsumsi 134,33 kg per kapita per tahun
maka diperlukan beras sebanyak 34.359.128 ton (Badan Litbangtan, 2011).
Pemerintah selalu memprioritaskan kebijakan beras, karena kedudukan beras yang
sangat vital dan fatal, vital karena merupakan kebutuhan manusia Indonesia dan
fatal karena berdampak terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakat
(Sembiring, 2011).
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Untuk dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk Indonesia yang terus
meningkat Pemerintah menyusun strategi melalui P2BN, yang meliputi : (1)
peningkatan produktivitas, (2) perluasan areal tanam, (3) pengamanan produksi,
dan (4) pemberdayaan kelembagaan pertanian serta dukungan pembiayaan
usahatani (Badan Litbangtan, 2011). Peningkatan produksi dan produktivitas
padi dapat dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT),
dimana salah satu komponen teknologi dasar dari PTT adalah penggunaan varietas
unggul baru (VUB). Varietas unggul baru (VUB) merupakan salah satu komponen
teknologi utama yang dapat meningkatkan produksi padi. Hingga saat ini
Kementerian Pertanian telah melepas lebih dari 233 varietas unggul yang terdiri
atas 144 varietas unggul padi sawah inhibrida, 35 varietas unggul padi hibrida,
30 varietas unggul padi gogo, dan 24 varietas unggul padi rawa. Sebagian besar
dari varietas unggul tersebut dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Sembiring,
2010).
Di Provinsi Bali, lebih dari 95,0 % kawasan sentra produksi padi telah
ditanami varietas unggul baru (VUB) dan lima varietas diantaranya lebih dominan
pengembangannya dengan luas tanam 94,30 % dari total luas sawah di Bali
(BPSB, 2013). Dari lima VUB tersebut VUB Ciherang menggeser dominasi VUB
IR 64 yang telah ditanam petani secara luas pada 5-10 tahun terakhir. Penggunaan
varietas yang sama secara terus menerus dari musim ke musim dalam satu
hamparan akan berdampak negatif yaitu produktivitas padi cenderung menurun.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan varietas
unggul lainnya.
Untuk memperoleh alternatif pengganti VUB Ciherang maka beberapa
galur harapan padi sawah berpotensi hasil tinggi, rasa nasi enak, kualitas beras
baik dan harganya tinggi telah di uji adaptasi dan uji multilokasikan di sentrasentra penghasil padi di Bali diantaranya di Kabupaten Badung yang merupakan
salah satu kawasan sentra penghasil padi. Kabupaten Badung dengan luas lahan
sawah sekitar 10.195 hektar, merupakan salah satu kabupaten penghasil beras,
selain sebagai kabupaten pusat pariwisata. Produktivitas padi sawah di Kabupaten
Badung rata-ratanya cukup rendah, yaitu berkisar antara 6,0 s/d 6,5 ton GKP/
ha, jauh lebih rendah dari potensi hasil varietas unggul baru padi sawah yang
mencapai 8,5 ton/ha (BPS, 2012). Hasil kajian yang dilakukan oleh Aribawa
et al. (2013) menunjukkan beberapa galur harapan yang diuji adaptasikan di
subak Subamia, Kabupaten Tabanan pada MT. 2012 yaitu, B1241E-MR-9-4-1;
B1241E-MR-9-5-2; B12743-MR-15-5-3-PN-1-4; dan B12743-MR-15-5-3PN-1-5 menunjukkan produktivitas yang mendekati bahkan melebihi varietas
pembanding Ciherang, yaitu di atas 8,00 ton GKG/ha. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mendapatkan 3-5 galur-galur harapan padi sawah calon varietas padi
unggul berdaya hasil tinggi, tahan penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB), sebagai
bahan usulan pelepasan varietas spesifik lokasi untuk provinsi Bali atau nasional
untuk mendukung program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di Bali.
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BAHAN DAN METODE
Rancangan Percobaan
Dalam percobaan ini digunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan
12 perlakuan diulang empat kali. Perlakuan yang dicoba adalah 10 galur
harapan (GH) dan 2 varitas pembanding. Perlakuan tersebut adalah : B12319DPN-28-1-2-2; B1241E-MR-9-5-2; B1241E-MR-9-4-1; B12344-2D-PN-43-1;
B12344-3D-PN-37-6; B11823-MR-2-23-2-4-5-Si-4-1; B12258-15-MR-2-Si-3;
B12972C-RS*¹-3-3-3; B12743-MR-15-5-3-PN-1-4; B12743-MR-15-5-3-PN-1-5;
varietas Ciherang, dan Conde sebagai pembanding.
Tempat dan Waktu
Percobaan dilaksanakan di lahan sawah subak Sengempel, Desa Bongkasa,
Kecamatan Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali pada MK. 2012, yaitu dari bulan
Juli sampai dengan November 2012. Pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan peta
agroekological zone (AEZ) dan merupakan daerah sentra tanaman padi.
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam percobaan ini adalah galur harapan (GH)
dan varietas padi yang didapat dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB
Padi) Sukamandi, pupuk urea, SP-36 dan KCl. Alat yang digunakan adalah alat
untuk bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat yang lainnya.
Pelaksanaan Percobaan
Setelah pengolahan tanah dilakukan sampai siap tanam, maka dibuat petakan
berukuran 4 m x 4 m yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah perlakuan dan
jumlah ulangan. Bibit padi yang berumur 15 hari ditanam dengan sistem tanam
tegel 20 x 20 cm, ditanam 2-3 bibit per lubang. Sebagai pupuk dasar diberikan
pupuk Urea 360 kg ha-1, 100 kg ha-1 SP-36 dan 100 kg ha-1 KCl. Pupuk Urea
diberikan tiga kali, yaitu pada saat tanam dengan dosis 80 kg urea ha-1, diberikan
sekaligus dengan pupuk SP 36 dan KCl. Pada umur tanaman 3 minggu setelah
tanam (MST) tanaman padi dipupuk urea dengan dosis 140 kg urea ha-1 dan sisa
pupuk urea diberikan pada saat tanaman berumur 6 MST.
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara intensif (konsep PHT),
sedangkan pengendalian gulma menggunakan cara mekanis, menyesuaikan
dengan keadaan tanaman.
Pengumpulan Data dan Analisis Data
Peubah tanaman yang diamati dalam penelitian ini adalah :
1. Umur berbunga, yaitu jumlah hari sejak sebar sampai saat 50 % dari tanaman
dalam petak percobaan sudah keluar malainya.
2. Tinggi tanaman, yaitu rerata tinggi tanaman dari 10 rumpun contoh yang
ditentukan secara acak pada setiap petak.
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3.
4.
5.
6.

Jumlah anakan per rumpun, yaitu rerata jumlah anakan dari 10 rumpun contoh
yang ditentukan secara acak
Jumlah gabah isi, yaitu rerata jumlah gabah isi dari lima rumpun contoh yang
diambil secara acak untuk jumlah malai per rumpun
Bobot 1000 butir gabah isi, yaitu bobot 1000 biji gabah kering bersih kadar
air 14%.
Hasil gabah kering per petak, yaitu didapat dari panen semua malai dalam
petak yang dikurangi dengan dua baris keliling. Jumlah rumpun yang dipanen
dihitung, ditimbang (kg) dan diukur kadar airnya. Setelah gabah dijemur,
kemudian dibersihkan, selanjutnya ditimbang (kg) dan diukur kembali kadar
airnya.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan sidik ragam. Uji rata-rata pengaruh
perlakuan dalam hal ini galur harapan dengan varietas padi pembanding dilakukan
dengan uji BNT pada taraf 5% (Gomez dan Gomez, 1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Umur Berbunga Tanaman
Umur berbunga galur-galur harapan yang diuji sangat menentukan umur
panen. Umumnya semakin cepat umur berbunga tanaman, maka semakin cepat
tanaman tersebut dipanen dan semakin genjah umur tanaman padi. Hasil analisis
statistik menunjukkan perlakuan galur harapan berpengaruh nyata terhadap umur
berbunga tanaman terhadap umur berbunga 50 %. Umur berbunga 50 % tercepat
terlihat pada galur harapan B12743-MR-15-5-3-PN-1-4, dimana umur berbunga
50 % tercapai pada umur 79,75 HST, sedangkan umur berbunga 50 % terlama,
terlihat pada GH B1241E-MR-9-4-1, yaitu 91,50 hari. Sedangkan umur berbunga
50 % varietas pembanding berkisar antara 88,75-89,25 HST (Tabel 1).
Pengamatan umur berbunga ataupun tanaman siap panen sangat penting
dilakukan setiap musim tanam, karena setiap galur harapan mempunyai respon
pembungaan yang berbeda pada setiap musim. Waktu pembungaan penting diamati
dalam hubungannya dengan penentuan waktu sebar dan tanam guna mendapatkan
sinkronisasi pembungaan dalam waktu panen yang bersamaan (Virmani et al.,
1993 dalam Jonharnas et al., 2010). Umur berbunga tanaman padi menentukan
dan berhubungan erat umur panen tanaman yang bersangkutan. Umur panen
varietas pembanding seperti varietas Ciherang yang dilepas tahun 2000 berkisar
antara 116-125 hari, sedangkan umur panen varietas unggul Conde yang dilepas
tahun 2001, sekitar 120 hari (Anon, 2009; Anon, 2010).
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Tabel 1. Keragaan umur berbunga dan tinggi tanaman beberapa galur harapan
padi di Subak Sengempel, Desa Bongkasa, Badung Bali pada MT.
2012.
Perlakuan/GH
B12319D-PN-28-1-2-2
B1241E-MR-9-5-2
B1241E-MR-9-4-1
B12344-2D-PN-43-1
B12344-3D-PN-37-6
B11823-MR-2-23-2-4-5-Si-4-1
B12258-15-MR-2-Si-3
B12972C-RS*¹-3-3-3
B12743-MR-15-5-3-PN-1-4
B12743-MR-15-5-3-PN-1-5
Ciherang
Conde
BNT 5 %

Umur Berbunga
50 % (hari)
80,00a
91,00c
91,50c
86,75bc
85,75bc
83,75ab
84,00ab
81,25a
79,75a
81,50ab
89,25bc
88,75bc
5,00

Tinggi Tanaman
(cm)
92,10a
98,40ab
99,30bc
105,00c
93,50ab
99,90bc
100,20bc
91,25a
99,75bc
103,20bc
98,05b
98,25b
6,00

Jumlah anakan
(batang/rumpun)
13,65abc
16,75c
16,50c
12,50ab
14,70abc
13,90abc
12,35abc
15,00bc
12,75ab
11,50a
15,20b
12,75ab
2,50

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf uji BNT 5 %.

Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan
Tinggi tanaman dan jumlah anakan merupakan tampilan agronomis yang
penting diamati untuk mengidentifikasi galur-galur yang baik secara fenotipe.
Hasil analisis menunjukkan perlakuan galur harapan berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman dan jumlah anakan. Tinggi tanaman galur-galur harapan yang diuji
bervariasi, yaitu antara 91,25-105,00 cm dan varietas pembanding antara 98,0598,25 cm (Tabel 1). Galur harapan yang terpendek adalah B12972C-RS*¹-3-3-3
(91,25 cm) dan galur harapan yang tertinggi adalah B12344-2D-PN-43-1 (105,00
cm). Menurut Rubiyo et al., (2005) tinggi tanaman belum bisa menjadi indikasi
akan tinggi pula tingkat produksinya. Faktor lingkungan biofisik memungkinkan
pertumbuhan yang berbeda antar perlakuan. Pertumbuhan tanaman yang tinggi
belum menjamin produktivitas tanaman juga tinggi. Sebaliknya Yosida (1981)
menyatakan pertumbuhan tanaman yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar
terhadap hubungan antara panjang malai dengan hasil. Tanaman yang tumbuh
baik, mampu menyerap hara dalam jumlah banyak. Ketersediaan hara dalam tanah
berpengaruh terhadap aktivitas tanaman termasuk aktivitas fotosintesis, sehingga
dengan demikian tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil
tanaman. Varietas pembanding dalam hal ini Ciherang dan Conde lebih pendek
dari deskripsi varietasnya, dimana varietas Ciherang tingginya 107,00-105,00 cm
dan varietas Conde, tingginya sekitar 100,00 cm (Anon, 2009; Anon, 2010).
Hasil análisis statistik terhadap jumlah anakan disajikan pada Tabel 1.
Pada Tabel 1, terlihat perlakuan galur harapan berpengaruh nyata terhadap
jumlah anakan. Jumlah anakan galur-galur harapan yang diuji bervariasi antara
11,50-16,75 batang per rumpun dan varietas pembanding antara 12,75-15,20
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batang per rumpun. Jumlah anakan pada galur harapan yang diuji terbanyak
terlihat pada galur harapan B1241E-MR-9-5-2, yaitu 16,75 batang per rumpun
dan jumlah anakan terendah terlihat pada galur harapan B12743-MR-15-5-3PN-1-5, yaitu 11,50 batang per rumpun (Tabel 2). Umumnya terdapat korelasi
yang positif antara jumlah malai yang terbentuk dengan jumlah anakan. Dimana
semakin banyak jumlah anakan yang terbentuk, semakin banyak jumlah malai
yang dihasilkan dan diharapkan semakin tinggi produktivitas tanaman padi.
Perbedaan masa pertumbuhan total dalam hal ini jumlah anakan padi yang terjadi
pada fase vegetatif lebih dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman atau tergantung
pada sensitivitas dari varietas dan galur harapan yang dibudidayakan terhadap
lingkungan (Guswara dan Yamin, 2008). Jumlah anakan varietas pembanding
lebih rendah dari deskripsi varietas yang bersangkutan dimana varietas Ciherang
jumlah anakannya berkisar antara 14,00-17,00 batang per rumpun dan varietas
Conde jumlah anakan produktif berkisar antara 16,00-24,00 batang per rumpun
(Anon, 2009; Anon, 2010).
Secara umum dapat dikemukakan komponen pertumbuhan dari galur-galur
harapan yang dikaji dan varietas pembanding menunjukkan data yang bervariasi.
Hal ini menunjukka variasi dari sifat genetis masing-masing galur harapan
dalam berinteraksi dengan lingkungan dimana galur-galur harapan tersebut
dibudidayakan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Aribawa et al. (2013)
yang mendapatkan komponen pertumbuhan dari beberpa galur yang dikaji dengan
varietas pembanding yang sama di Subak Gede, Tabanan Bali menunjukkan data
yang bervariasi juga.
Komponen Hasil dan Hasil Padi
Jumlah Gabah Isi dan Hampa per Malai serta Bobot 1000 Biji
Hasil análisis statistik terhadap jumlah gabah isi dan hampa per malai
disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2, terlihat perlakuan galur harapan berpengaruh
nyata terhadap jumlah gabah isi per malai. Jumlah gabah isi per malai terbanyak
dihasilkan oleh galur harapan B12743-MR-15-5-3-PN-1-5, yaitu 143,400 butir
per malai dan jumlah gabah isi per malai terrendah dihasilkan oleh galur harapan
B1241E-MR-9-5-2, yaitu 103,15 butir per malai. Jumlah gabah isi per malai
varietas pembanding berkisar antara 120,45-125,60 butir per malai. Jumlah gabah
isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang menentukan tingkat
produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil analisis korelasi
umumNya menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah isi per
malai dengan tingkat hasil gabah kering giling yang diperoleh (Kamandalu dan
Suastika, 2007).
Hasil analisis terhadap jumlah gabah hampa per malai disajikan pada Tabel
2. Pada Tabel 2, terlihat perlakuan berpengaruh nyata terhadap jumlah gabah
hampa per malai. Jumlah gabah hampa terbanyak dihasilkan oleh galur harapan
B11823-MR-2-23-2-4-5-Si-4-1, yaitu 37,15 butir per malai dan jumlah gabah
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hampa terrendah dihasilkan oleh galur harapan B1241E-MR-9-5-2, yaitu 13,78
butir per malai. Jumlah gabah hampa per malai varietas pembanding berkisar
antara 12,83-17,78 butir per malai.
Hasil análisis terhadap bobot 1000 biji disajikan pada Tabel 2. Hasil análisis
menunjukkan perlakuan galur harapan berpengaruh nyata terhadap bobot 1000
biji. Bobot 1000 biji terberat dihasilkan oleh galur harapan B12743-MR-15-53-PN-1-5, yaitu 31,02 gram dan bobot 1000 biji terendah dihasilkan oleh galur
harapan B12319D-PN-28-1-2-2, yaitu 24,28 gram. Sementara itu, bobot 1000 biji
varietas pembanding berkisar antara 26,51-26,83 gram. Berat 1000 biji bernas
akan memberikan gambaran umum mengenai ukuran gabah dari masing-masing
galur harapan. Makin besar ukuran gabah umumnya makin berat bobot 1000 biji
yang dihasilkan. Jumlah gabah isi per malai yang banyak dan jumlah gabah hampa
per malai yang rendah, diikuti dengan jumlah malai yang banyak dan bobot 1000
biji yang lebih berat cenderung memberikan hasil padi yang lebih tinggi. Bobot
1000 biji yang dihasilkan oleh varietas pembanding lebih rendah bila dibandingkan
dengan deskripsi masing-masing varietas dimana bobot 1000 biji yang dihasilkan
berkisar antara 27,00-28,00 gram (Anon, 2009; Anon, 2010).
Tabel 2. Keragaan jumlah gabah isi dan hampa per malai beberapa galur harapan
di Subak Sengempel, Desa Bongkasa Badung Bali MT. 2012.
Perlakuan/GH
B12319D-PN-28-1-2-2
B1241E-MR-9-5-2
B1241E-MR-9-4-1
B12344-2D-PN-43-1
B12344-3D-PN-37-6
B11823-MR-2-23-2-4-5-Si-4-1
B12258-15-MR-2-Si-3
B12972C-RS*¹-3-3-3
B12743-MR-15-5-3-PN-1-4
B12743-MR-15-5-3-PN-1-5
Ciherang
Conde
BNT 5 %

Jumlah gabai isi
malai-1
126,83bc
103,15a
111,40ab
123,40bc
104,83ab
126,03bc
119,48ab
108,83ab
137,93bc
143,40bc
120,45ab
125,60ab
20,00

Jumlah gabah
hampa malai-1
16,28ab
13,78a
14,63a
26,88ab
16,33a
37,15bc
32,88ab
26,05ab
24,50ab
25,63ab
12,83a
17,78ab
12,00

Bobot 1000 biji
(gram)
24,28a
26,66ab
26,43ab
29,46c
27,23abc
29,01c
29,16c
26,97abc
29,95c
31,02c
26,84ab
26,51ab
2,50

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf uji BNT 5 %.

Hasil Gabah Kering Giling per Hektar
Hasil análisis terhadap hasil gabah kering giling disajikan pada Tabel 3. Hasil
análisis menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap hasil gabah kering
giling. Hasil gabah kering giling per hektar dari galur-galur yang diuji bervariasi
antara 6,63-9,90 ton ha-1 dan varietas pembanding antara 7,97-8,95 ton ha-1. Hasil
gabah kering giling tertinggi dihasilkan oleh galur harapan B12743-MR-15-5-3PN-1-5, yaitu 9,90 ton ha-1 dan hasil gabah kering terrendah dihasilkan oleh galur
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B12319D-PN-28-1-2-2, yaitu 6,13 ton ha-1. Tingginya hasil gabah kering galur
harapan di atas, didukung komponen pertumbuhan dan komponen hasil seperti
jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi per malai dan bobot 1000 biji yang
lebih baik dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan galur harapan yang lainnya.
Pada Tabel 3, juga terlihat terdapat 5 (lima) galur harapan yang mempunyai
produktivitas melebihi 9,00 ton GKG ha-1, diantaranya adalah galur harapan
B1241E-MR-9-5-2 (9,83 ton GKG ha-1); B1241E-MR-9-4-1 (9,59 ton GKG ha-1);
B12344-2D-PN-43-1 (9,03 ton GKG ha-1) B12743-MR-15-5-3-PN-1-4 (9,49 ton
GKG ha-1); dan B12743-MR-15-5-3-PN-1-5 (9,90 ton GKG ha-1)
Tabel 3. Keragaan hasil gabah kering giling per hektar beberapa galur harapan
di Subak Sengempel, Desa Bongkasa, Badung Bali MT. 2012.
Perlakuan/GH
B12319D-PN-28-1-2-2
B1241E-MR-9-5-2
B1241E-MR-9-4-1
B12344-2D-PN-43-1
B12344-3D-PN-37-6
B11823-MR-2-23-2-4-5-Si-4-1
B12258-15-MR-2-Si-3
B12972C-RS*¹-3-3-3
B12743-MR-15-5-3-PN-1-4
B12743-MR-15-5-3-PN-1-5
Ciherang
Conde
BNT 5 %

Hasil Gabah Kering (ton GKG/ha)
6,13a
9,83bc
9,59bc
9,03bc
7,87ab
8,10ab
8,55ab
7,57ab
9,49bc
9,90bc
8,95bc
7,97ab
1,60

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf uji BNT 5 %.

Ketahanan Terhadap Penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB)
Pada tanaman dewasa serangan HDB mulai dari tepi daun berwarna
keabu-abuan dan akhirnya mengering. Serangan yang terjadi pada saat tanaman
berbunga dapat menyebabkan kerugian dan mengurangi hasil sampai 50-70%.
Penyakit hawar daun bakteri (HDB) ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas
oryzae pv.oryzae. Di masyarakat secara umum penyakit hawar daun bakteri ini
disebut juga sebagai penyakit kresek. Serangan penyakit hawar daun bakteri ini
menyerang tanaman padi mulai dari persemaian sampai tanaman padi menjelang
panen. Infeksi dimulai dari bagian daun melalui luka seperti bekas potongan bibit
padi atau lubang alami daun seperti stomata (lubang daun) dan merusak klorofil
daun, sehingga kemampuan daun untuk melakukan fotosintesis menjadi menurun
dan pertumbuhan tanaman terhambat (Anon, 2011).
Penyakit ini menyebar terbawa air, angin dan benih dan infeksi terjadi
melalui stomata. Perkembangan penyakit hawar daun bakteri (BLB) / kresek sangat
dipengaruhi oleh kelembaban tinggi dan suhu rendah (20 – 220C). Itu sebabnya
pada musim hujan yang hari-harinya tertutup awan, penyakit berkembang sangat
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baik. Disamping itu, penanaman varietas peka dengan jarak tanam yang rapat,
pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan yaitu lebih dari 300 kg urea/ha,
dan pemakaian pupuk nitrogen tanpa fosfor (TSP) dan atau kalium (KCl) akan
mendorong perkembangan penyakit HDB (Anon, 2011). Hasil pengamatan
terhadap serangan HDB pada beberapa galur yang diuji, menunjukkan semua galur
yang diuji tidak terinfeksi oleh penyakit HDB ini. Hal ini mungkin disebabkan
karena efek ketahanan dari galur-galur tersebut atau bias juga disebabkan karena
penanaman dilakukan pada musim kemarau, sehingga bakteri penyebab penyakit
ini tidak bisa berkembang. Hal yang sama juga didapat oleh Aribawa et al. (2013)
yang mengemukakan galur-galur harapan yang dikaji di salah satu kawasan sentra
penghasil padi di Kabupaten Tabanan terbebas dari serangan penyakit hawar daun
bakteri.
KESIMPULAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya :
1.

Perlakuan yang dicoba berpengaruh nyata terhadap seluruh peubah tanaman
yang diamati.

2.

Terdapat lima galur yang mempunyai produktivitas diatas 9,00 t GKG ha-1.
Galur-galur harapan tersebut adalah : B1241E-MR-9-5-2 (9,83 ton GKG ha1
); B1241E-MR-9-4-1 (9,59 ton GKG ha-1); B12344-2D-PN-43-1 (9,03 ton
GKG ha-1) B12743-MR-15-5-3-PN-1-4 (9,49 ton GKG ha-1); dan B12743MR-15-5-3-PN-1-5 (9,90 ton GKG ha-1), sehingga galur-galur ini layak untuk
diusulkan menjadi varietas spesifik lokasi.

3.

Seluruh galur yang diuji dan varietas pembanding tidak terinfeksi oleh bakteri
penyebab penyakit hawar daun bakteri (HDB).

4.

Untuk melihat kestabilan galur-galur harapan ini, maka perlu dilakukan uji
daya hasil lanjutan pada musim tanam yang berbeda pada agroekosistem yang
sama atau agrosistem-agroekosistem lainnya.
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DAYA HASIL DAN ADAPTASI GALUR-GALUR HARAPAN PADI PADA
BEBERAPA TIPOLOGI LAHAN PASANG SURUT
Parlin H. Sinaga, Usman, Marsid Jahari, Ali Jamil
Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau
Jl. Kaharudin Nasution Km. 10 No. 341 Pekanbaru
ABSTRAK
Adopsi varietas unggul baru yang masih rendah di tingkat petani lahan pasang surut
disebabkan VUB tidak sesuai dengan preferensi petani. Penelitian bertujuan untuk
mengetahui daya hasil dan preferensi petani terhadap galur-galur hasil persilangan
kultivar lokal. Penelitian dilaksanakan di enam lokasi pada bulan Januari –
Desember 2011. Percobaan dirancang sesuai rancangan acak kelompok lengkap
yang diulang tiga kali. Setiap unit percobaan berukuran 5 x 5 m. Bibit berumur 21
hari sejak semai (hss) ditanam 1 bibit per lubang tanam dengan jarak tanam 20 cm
x 20 cm. Tanaman utama dipupuk dengan 400 kg ha-1 Ponska dan 100 kg ha-1
Urea. Data dianalisis varians gabungan dan diuji lanjut menggunakan Uji Tukey
0.05. Stabilitas hasil diuji menurut Finley dan Wilkinson (1963). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persilangan kultivar lokal padi pasang surut Kabupaten
Pelalawan (betina) dengan kultivar unggul Fatmawati (jantan) menghasilkan
galur-galur harapan yang relatif mirip dengan kultivar lokal kecuali umur tanaman
dan hasil panen. Telah diperoleh 5 galur berdaya hasil tinggi (sedikitnya 7 t ha1), yaitu: P4, P6, P8, P16, dan P17. Galur P6 dan P8 stabil, galur P4 beradaptasi
pada lingkungan suboptimal, dan galur P16 dan P17 beradaptasi pada lingkungan
optimal. Perakitan varietas berbasis kultivar lokal dengan mengubah karakter
yang tidak diinginkan saja, membuat galur-galur yang dihasilkan mudah diterima
petani.
Kata Kunci: Padi pasang surut, kultivar lokal, stabilitas, daya hasil, preferensi
ABSTRACT
Adoption of new varieties is still low at the farm level in tidal land due to new
varieties is not in accordance with the preferences of farmers. The research aims
to determine the yield and the preference of farmers to lines from crosses of
local cultivars. Research conducted at six sites in January-December 2011. The
experiment was designed according to randomized complete block design that
is repeated three times. Each trial unit size of 5 m x 5 m. Twenty one day old
seedlings from the nursery (HSS) planted one seed per planting hole with a spacing
of 20 cm x 20 cm. The main crops fertilized with 400 kg ha-1 Ponska and 100 kg
ha-1 Urea. Data were analyzed and tested further combined variance using Tukey
test 0.05. The stability of the yield is tested according to Finley and Wilkinson
(1963). The results showed that crosses of local tidal rice cultivars of Pelalawan
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Regency (female) with new plant type Fatmawati (male) produce promising lines
are relatively similar to the local cultivars except age of the plants and yield. Five
lines of high yield (at least 7 t ha-1) has obtained, namely: P4, P6, P8, P16, and
P17. P6 and P8 are stable lines, line P4 adapt to suboptimal environment, and line
P16 and P17 adapt to the optimal environment. Assembly new varieties based on
local cultivars with changing only unwanted characters, making the resulting lines
readily accepted by the farmers.
Keywords: Tidal rice, local cultivars, stability, yield, preference
PENDAHULUAN
Salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan produksi padi di lahan-lahan
suboptimal seperti lahan pasang surut adalah fanatisme petani terhadap kultivar
lokal dan kesulitan meningkatkan intensitas penanaman (IP) dari satu kali setahun.
Lahan pasang surut di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau hanya ditanami satu
kali setahun dengan kultivar lokal berumur 5-7 bulan. Penanaman padi lagi setelah
musim tanam utama dengan varietas unggul nasional selalu gagal karena serangan
hama tikus dan kepinding tanah serta cekaman kekeringan atau kebanjiran.
Dengan hasil 3-4 ton ha-1, usahatani padi di lahan pasang surut hanya
menghasilkan untung yang sangat kecil, tetapi kebanyakan petani tidak
mempermasalahkannya karena usahatani padi hanya untuk memenuhi kebutuhan
beras rumah tangga. Hal ini akan berdampak terhadap produksi beras nasional
masa yang akan datang.
Fanatisme terhadap kultivar lokal dapat diatasi dengan pendekatan preferensi,
yaitu mengintroduksi varietas yang disukai petani. Oleh karena varietas lokal pada
umumnya sudah menempati porsi dominan dalam preferensi petani maka varietas
yang diintroduksi harus mirip dengan kultivar lokal kecuali produksi dan umur
tanaman. Salah satu strategi merakit varietas yang mirip dengan kultivar lokal
adalah mengintrogresi kultivar lokal tersebut dengan gen-gen pembawa karakter
yang diharapkan. Menurut Suhaimi et al. (2000), program pemuliaan dalam
pembentukan varietas unggul padi pasang surut tidak hanya diprioritaskan pada
potensi hasil yang tinggi, tapi juga umur yang pendek. Selanjutnya Kustianto et al.
(2008) menyatakan bahwa varietas unggul padi yang adaptif dengan lingkungan
rawa yang masam dan kandungan aluminium dan besi yang tinggi merupakan
salah satu komponen teknologi penting.
Kultivar lokal padi pasang surut yang ditanam petani di Kabupaten
Pelalawan selama puluhan tahun sudah memiliki beberapa karakter unggul.
Hasil penelitian Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan dengan BPTP Riau tahun
2007 menunjukkan sedikitnya 30 kultivar padi pasang surut ditanam petani di
Pelalawan dan dapat dikelompokkan ke dalam 10 kelompok utama, yaitu: Cekow,
Korea, Lembuk Sawah, Pulau Kijang, Kretek, Napal, Senaik, Jambai Halus, Tolo
Soak, dan Siak. Dari seleksi pada populasi Korea dihasilkan lima genotipe, yaitu
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K5, K5K, KM, KP, dan KN1 dengan potensi hasil masing-masing 6,18 t/ha, 7,86 /
ha, 7,12 t/ha, 6,42 t/ha, dan 6,74 t/ha. Seleksi pada populasi Cekow menghasilkan
2 genotip berpotensi hasil tinggi, yaitu C1/KB dan C3/KB yang dengan hasil
masing-masing 8,60 t/ha dan 7,19 t/ha. Selain itu diperoleh genotip NN1 yang
hasilnya 8.54 ton/ha. Namun umur tanaman masih tergolong dalam, 140 - 210 hari
(Sinaga et al., 2007). Hasil gabah merupakan karakter yang kompleks dipengaruhi
oleh tiga karakter kuantitatif, yaitu: jumlah malai, jumlah biji per malai, dan bobot
biji (Sharma et al. 2013). Selain karakter malai besar, jumlah anakan sedikit, dan
tahan rebah pada padi tipe baru, Peng et al. (2008) mengatakan bahwa untuk
memperoleh hasil gabah yang tinggi perlu memperluas 3 daun teratas dan posisi
malai berada dalam kanopi.
Hasil persilangan dari padi kultivar lokal Pelalawan dengan padi unggul lain
untuk memendekkan umur, meningkatkan daya hasil, dan memperbaiki mutu,
sudah pada generasi keenam (F6). Galur-galur F6 diuji di beberapa lokasi dan
sekaligus melakukan seleksi di lokasi-lokasi tersebut untuk menghasilkan F7.
Galur F7 yang berpotensi baik dan tidak jauh menyimpang dari induknya ditanam
lagi di beberapa lokasi untuk mengetahui daya hasil dan preferensi petani terhadap
galur-galur hasil persilangan kultivar lokal.
METODE PENELITIAN
Uji Daya Hasil
Materi yang digunakan adalah generasi F6 dari persilangan Karya x
Fatmawati dan Cekau x Fatmawati. Seleksi telah dilakukan sejak generasi F2
terhadap umur genjah dan hasil panen tinggi. Seleksi F2 – F5 dilaksanakan di
Kabupaten Pelalawan dan Pekanbaru. Seleksi F6 dilaksanakan di Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Kapuas, dan Bogor. Dari galur-galur F6 diseleksi famili
dan dari famili terbaik dipilih rumpun-rumpun superior. Seleksi F6 dilaksanakan
pada bulan Januari hingga April 2011. Selanjutnya, sebanyak 12 galur F7 dan tiga
varietas pembanding diuji daya hasilnya di enam lokasi, yaitu Parit Senang dan
Sungai Selamat di Desa Sungai Solok dan Desa Sungai Upih di Kecamatan Kuala
Kampar Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, Dadahup A2 di Desa Petak Batuah
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Dramaga – Bogor Provinsi Jawa
Barat. Uji daya hasil F7 dilaksanakan pada bulan Mei – Desember 2011.
Percobaan dirancang sesuai rancangan acak kelompok yang diulang tiga kali.
Setiap unit percobaan berukuran 5 x 5 m. Bibit berumur 21 hari sejak semai (hss)
ditanam 1 bibit per lubang tanam dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Tanaman
utama dipupuk dengan 400 kg ha-1 Ponska dan 100 kg ha-1 Urea. Panen tanaman
utama dilakukan setelah 95% malai menguning.
Data dianalisis varians gabungan dan diuji lanjut menggunakan Uji Tuckey
0.05. Stabilitas hasil diuji menurut Finley dan Wilkinson (1963).
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Uji Preferensi
Untuk mengetahui penerimaan petani terhadap penampilan galur-galur
dilakukan uji preferensi dengan melibatkan 20 orang petani di Kuala Kampar
sebagai responden. Penilaian petani diarahkan terhadap karakter tinggi tanaman,
umur tanaman, tipe tegakan rumpun tanamam, kerontokan gabah, warna beras,
ukuran beras, tekstur nasi, aroma nasi, rasa nasi, dan hasil gabah.
HASIL dan PEMBAHASAN
Kondisi Biofisik Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang berada di Desa Sungai Solok dan Desa Sungai Upih
merupakan lahan pasang surut tipe C dan B, bergambut, dan kedalaman pirit 1015 cm. Lokasi Sungai Selamat agak cekung sehingga sering tergenang.
Lahan di Sungai Solok dan Sungai Upih ditanami tanaman padi satu kali
satu tahun dan bera selama 7 bulan. Gulma dominan saat bera adalah jajagoan,
rumput padang bolak, teki-tekian, kumpai, dan sarang buaya. Satu bulan sebelum
tanam, gulma disemprot dengan herbisida. Setelah satu bulan, gulma direbahkan
dengan bantuan rotari sekaligus mengolah tanah.
Lokasi di Pekanbaru merupakan sawah bukaan baru bukan pasang surut.
Lokasi penelitian di Dramaga merupakan sawah irigasi semi intensif, topografi
bergelombang, kedalaman lumpur hingga 80 cm, selalu tergenang, agak subur,
dan ditanami dua kali setahun. Hasil analisis tanah disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Sifat fisika dan kimia lahan penelitian di delapan lokasi penelitian
Lokasi
Sifat dan Ciri
Tanah

Pekanbaru

Sungai Selamat

S. Upih

Parit Senang

Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria

Dadahup
Nilai

Dramaga

Kriteria Nilai Kriteria

pH H2O

4.46 Masam

4.50 Masam

4.44 Masam

5.04 Masam

3.93 Sangat
masam

5,43 Masam

N (%)

0.25 Sedang

0.36 Sedang

0.34 Sedang

0.40 Sedang

0.15 Rendah

0.37 Sedang

P2O5 Bray
(mg/kg)

4,29 Rendah

6,79 Rendah

5.55 Rendah

11.14 Tinggi

K2O HCl 25% 10.33 Rendah
(mg/100 g)

5.22 S a n g a t
rendah

7.16 S a n g a t
rendah

9.15 S a n g a t
rendah

Al (cmol(+)/kg) 17,39 Sedang

4,38 Rendah

6,34 Rendah

3.31 Rendah

Fe (mg/kg)
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92,20 Sangat 128,40 S a n g a t 87,91 S a n g a t 112.30 S a n g a t
tinggi
tinggi
tinggi
tinggi

130.46 S a n g a t 13,20 Tinggi
tinggi
18.00 Rendah

29.35 Sedang

8.71 Sedang

5,34 Rendah

148 S a n g a t 117,2 S a n g a t
tinggi
tinggi
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Seleksi Galur F6
Dari seleksi galur-galur F6 diperoleh 12 galur yang lebih baik dibandingkan
dengan tiga varietas pembanding. Hasil dari galur-galur harapan tidak selalu lebih
tinggi dari tetua namun memiliki karakter unggul lain misalnya umur panen lebih
genjah dan penampilan tanaman lebih baik. Semua galur yang dipilih menghasilkan
bobot gabah panen rata-rata di atas 6 t/ha GKG (Tabel 2).
Tabel 2. Keragaan hasil dan komponen hasil galur F6, Bogor 2011.
Galur
P17
P8
P16
P4
P10
P6
P7
P2
P13
P5
P12
P11
P9 (Cekau)
P18
P19
P3
P1
P20
P15 (Batanghari)
P14 (Karya)
KK
Prob
BNT

Hasil gabah
(t/ha)
8.44 a
8.23 ab
7.65 abc
7.64 abc
7.32 abc
7.18 bc
7.15 bc
7.13 bc
7.00 cd
6.78 cde
6.52 cdef
6.50 cdef
5.83 defg
5.77 efg
5.55 fgh
5.48 fgh
5.27 gh
5.21 gh
5.19 gh
4.39 h
8.4
<0.00001
1.22

Jumlah anakan
produktif
21.6
20.4
18.6
16.5
17.4
16.9
18.0
15.5
16.3
15.3
17.9
15.8
15.2
16.1
14.3
14.7
14.5
14.2
15.6
10.5
11.2
<0.00001
3.16

Jumlah gabah isi
per malai
254.7
217.6
188.3
180.0
175.3
169.4
170.4
182.5
173.3
179.9
164.8
171.1
154.3
142.9
160.7
155.5
121.6
132.8
139.4
117.2
14.5
<0.00001
20.11

Bobot 1000 butir (g)
28.5
28.9
29.1
27.5
27.4
27.8
27.5
28.1
27.9
27.6
27.4
28.7
26.1
25.3
25.2
24.1
23.4
23.5
23.3
24.7
3.28
<0.00001
1.01

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada kolom, berarti berbeda tidak nyata
menurut uji Duncan 5%.

Uji Daya Hasil
Analisis ragam gabungan menunjukkan pengaruh nyata lokasi (P<0.01), galur
(P<0.01), dan interaksi lokasi dengan galur (P<0.05) terhadap hasil panen. Lokasi
Pekanbaru, Sungai Upih, Parit Senang, dan Dramaga memberikan pengaruh yang
sama terhadap hasil panen, lebih baik dibandingkan Sungai Selamat dan Dadahup.
Secara umum pertumbuhan dan penampilan tanaman di enam lokasi
tergolong baik dan semua galur dapat memberikan hasil panen diatas 6 t/ha GKG.
Dari 12 galur yang diuji, lima galur diantaranya yaitu P16, P8, P4, P17, dan P6
memberikan hasil tinggi dan P17, P8, P16 sangat disukai petani (Tabel 3, Tabel
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7). Ketiga galur tersebut memiliki anakan banyak, rumpun kokoh, malai lebat,
dan berumur lebih pendek dari tetua lokalnya. Rata-rata galur yang diuji sudah
berumur kurang dari 120 hari.
Tabel 3. Keragaan hasil panen (t/ha) galur-galur dan pembanding di berbagai
lokasi tahun 2011
Lokasi
Genotipe

Dramaga

Pengaruh
Galur

6.32 a-n

7.78 a-h

7.13 A-D

8.17 abc

6.24 a-n

7.43 a-k

7.36 AB

7.15 a-n

6.55 a-n

8.05 a-e

7.63 A

7.53 a-j

7.69 a-i

6.17 a-n

6.67 a-n

7.17 ABC

7.34 a-l

7.55 a-j

5.77 b-n

6.28 a-n

6.93 a-n

6.84 A-E

7.26 a-m

7.24 a-m

6.86 a-n

5.99 a-n

7.54 a-j

7.00 A-D

6.75 a-n

7.21 a-m

7.06 a-n

5.53 d-n

5.68 c-n

7.33 a-l

6.59 B-E

P2

7.00 a-n

6.87 a-n

7.04 a-n

6.22 a-n

5.60 c-n

7.29 a-l

6.67 B-E

P13

6.97 a-n

6.53 a-n

6.65 a-n

5.40 f-n

7.46 a-k

7.17 a-m

6.70 B-E

P5

6.87 a-n

6.24 a-n

6.43 a-n

6.38 a-n

5.43 e-n

7.10 a-n

6.41 CDE

P12

6.66 a-n

6.00 a-n

6.29 a-n

6.24 a-n

5.40 f-n

7.07 a-n

6.28 DE

P11

6.43 a-n

5.75 b-n

6.41 a-n

6.11 a-n

5.30 f-n

6.21 a-n

6.04 E

Cekau

6.36 a-n

6.00 a-n

7.21 a-m

6.21 a-n

5.41 f-n

6.55 a-n

6.29 DE

Batanghari

4.55 n

5.12 i-n

5.74 b-n

5.16 h-n

5.00 j-n

5.36 f-n

5.15 F

Karya

4.64 mn

5.25 g-n

5.02 j-n

4.85 k-n

4.75 lmn

5.12 i-n

4.94 F

Pengaruh
Lokasi

6.56 AB

6.70 AB

6.99 A

6.27 BC

5.84 C

6.91 A

Pekanbaru

S.Upih

P.Senang

S.Selamat Dadahup

P17

6.06 a-n

7.90 a-f

8.40 a

6.29 a-n

P8

6.33 a-n

7.86 a-g

8.13 a-d

P16

8.33 ab

7.44 a-k

8.22 abc

P4

7.21 a-m

7.77 a-h

P10

7.14 a-n

P6

7.10 a-n

P7

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil/besar yang sama pada kolom atau baris berarti berbeda
tidak nyata menurut uji Tukey 0.05.

Galur P16 adalah hasil persilangan Karya dengan Fatmawati, galur P17
merupakan hasil persilangan Cekau dengan Fatmawati, galur P8 hasil persilangan
Cekau dengan IR64. Galur P17 mewarisi karakter unggul dari tetua Fatmawati,
seperti tinggi tanaman sedang, rumpun kokoh, daun lebar, daun bendera tegak,
umur genjah, dan malai lebat. Galur P8 mewarisi umur genjah dari tetua IR64
menjadi 118 hari, sedangkan karakter lain merupakan perpaduan kedua tetua
karena secara fisik, penampilan kedua tetua tidak jauh berbeda kecuali dalam hal
umur tanaman. Galur P16 hasil persilangan Karya dengan Fatmawati, berumur
105 hari namun karakter warna gabah coklat dan aromatik dari tetua betina Karya
tidak diwariskan pada keturunannya sehingga galur P16 tidak memiliki karakter
tersebut.
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Galur
Batanghari
Cekau
Karya
P10
P11
P12
P13
P16
P17
P2
P4
P5
P6
P7
P8

8

Hasil (t/ha)

7

6

5

4
Pekanbaru

S.Upih

P. Senang S.Selamat

Dadahup

Dramaga

Gambar 1. Penampilan galur dan tiga pembanding antar lokasi pada tahun 2011.
Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa peringkat lima galur yang memberikan
hasil sedikitnya 7 t ha-1 GKG yaitu P4, P6, P8, P16, dan P17 berada di atas varietas
pembanding. Stabilitas galur-galur tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien
regresi. Koefisien regresi yang lebih besar dari satu ( bi ≥ 1 ) menunjukkan
stabilitasnya yang berada di bawah rata-rata (below average stability). Genotipe
demikian peka terhadap perubahan lingkungan dan beradaptasi khusus pada
lingkungan yang menguntungkan. Koefisien regresi mendekati 1 berarti galur
tersebut stabil dan jika kurang dari 1, berarti galur tersebut beradaptasi baik pada
lingkungan yang kurang menguntungkan. Galur P6 dan P8 stabil (bi mendekati 1),
galur P4 beradaptasi pada lingkungan suboptimal (bi < 1), dan galur P16 dan P17
beradaptasi pada lingkungan optimal (Tabel 4). Karakter daya hasil yang belum
tergolong tinggi pada kultivar lokal Cekau dan Karya serta umur yang panjang
sudah diperbaiki dengan dihasilkannya kelima galur yang berdaya hasil tinggi
dan berumur genjah tersebut, sedangkan karakter lainnya yang disukai petani
tidak banyak berubah. Masih bertahannya beberapa karakter penting seperti daya
adaptasi pada lingkungan sub optimal lahan pasang surut, vigor tanaman, bentuk
gabah, dan tekstur nasi pera, membuat galur-galur tersebut mudah diterima petani.
Cekau dan Karya yang sudah menjadi unggulan Kabupaten Pelalawan,
beradaptasi baik di lingkungan pasang surut sekalipun dengan teknik budidaya
sangat minim, tanpa olah tanah dan tanpa pemupukan. Kedua kultivar lokal
tersebut sudah memiliki pangsa pasar dan sudah diikutsertakan dalam sidang
pelepasan varietas tahun 2011. Perbaikan karakter kedua kultivar tersebut agar
hasilnya lebih tinggi dan berumur genjah merupakan harapan petani sehingga
indeks pertanaman dapat ditingkatkan.
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Tabel 4. Stabilitas hasil galur-galur di enam lokasi menurut Finlay-Wilkinson
Genotipe
P17
P8
P16
P4
P10
P6
P7
P2
P13
P5
P12
P11
Cekau
Batanghari
Karya

Hasil (t ha-1)
7.13
7.36
7.63
7.17
6.84
7.00
6.59
6.67
6.70
6.41
6.28
6.04
6.29
5.15
4.94

bi
1.84
1.07
1.39
0.68
1.21
1.18
1.62
1.40
-0.06
1.00
0.94
0.74
1.19
0.46
0.32

Hasil sebagian besar galur turun di lokasi Dadahup. Lokasi di Dadahup
merupakan lahan sulfat masam dengan kadar besi sangat tinggi 148 mg/kg dan
reaksi tanah sangat masam, lapisan topsoil tipis, pirit dangkal, dan lahan kurang
subur. Walaupun tidak terlihat gejala keracunan besi yang cukup berarti pada
galur-galur yang diuji, cekaman besi diduga sebagai penyebab rendahnya hasil
panen di Dadahup. Menurut Audebert (2006), keracunan besi pada tanaman
padi dapat menurunkan tinggi tanaman, bobot kering, jumlah anakan produktif,
jumlah malai, meningkatkan jumlah gabah hampa, menunda pembungaan serta
pematangan. Produksi tanaman menurun seiring peningkatan kadar besi (Amnal,
2009). Penurunan hasil padi akibat keracunan besi berkisar 10–100% (Audebert
dan Fofana, 2009). Semakin tinggi kadar besi dalam jaringan tanaman, maka
pertumbuhan tanaman padi akan semakin terhambat (Mehbaran et al., 2008).
Keragaan Pertumbuhan dan Komponen Produksi
Beberapa karakter unggul dan ideal untuk kondisi sawah pasang surut sudah
ada pada galur yang diuji, yaitu: tinggi tanaman sedang, batang kokoh sehingga
tahan rebah, rumpun kompak, masak serentak, dan hasil yang tinggi. Tinggi
tanaman sedang dan batang kokoh merupakan karakter penting bagi varietas yang
akan dikembangkan di lokasi-lokasi berkecepatan angin cukup tinggi pada musim
tertentu.
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Tabel 5. Tinggi tanaman, komponen hasil, dan umur panen galur-galur harapan,
2011.
Galur
P17
P8
P16
P4
P10
P6
P7
P2
P13
P5
P12
P11
Cekau
Batanghari
Karya

Tinggi
tanaman (cm)

Jumlah
anakan
produktif

Jumlah biji
bernas per
malai

Bobot 1000
butir (g)

Umur panen
(hss)

116.73
124.28
123.77
126.40
112.47
114.92
126.53
114.12
104.45
113.93
118.03
114.13
156.20
117.63
133.37

17.65
17.93
18.20
17.07
16.27
14.28
14.40
15.10
15.85
15.38
15.20
14.65
15.70
12.57
13.18

210.35
208.57
204.63
173.78
189.85
160.02
168.85
161.52
151.28
143.68
165.95
156.45
189.58
151.73
131.68

29.08
27.78
28.18
27.57
27.47
26.02
26.18
25.42
28.52
28.50
24.73
23.25
28.77
25.32
23.73

115.2
114.8
106.0
112.5
112.2
112.5
118.7
118.5
112.5
110.3
123.7
115.0
150.2
116.7
131.7

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tinggi tanaman galur
hasil persilangan dibandingkan tetuanya. Hal ini menyebabkan galur-galur lebih
tahan rebah. Akita (1989) mengatakan bahwa tanaman dengan tinggi 100 cm
cukup ideal untuk mencegah rebah. Tanaman pendek dan kuat membuat tanaman
tahan rebah sehingga terhindar gagal panen (Vergara, 1988). Untuk lahan pasang
surut, tinggi tanaman ideal harus disesuaikan dengan tipe luapan air. Di lokasi
yang sering terjadi genangan air cukup tinggi, tanaman ideal harus lebih tinggi
dibandingkan padi sawah irigasi teknis.
Selain tinggi tanaman yang ideal, galur-galur hasil seleksi juga memiliki
jumlah anakan produktif yang tinggi (Tabel 5). Galur P16, P8, dan P17 memiliki
anakan produktif yang lebih tinggi dibandingkan tetua dan pembanding Batanghari.
Hal ini membuat penampilan malai lebih padat per satuan luas lahan dan menarik
minat petani.
Selanjutnya daya hasil tinggi dan keseragaman merupakan faktor yang
cukup banyak menarik minat petani. Galur-galur yang diuji sudah berpenampilan
seragam terutama pada tinggi tanaman, waktu berbunga, dan waktu masak.
Galur P17, P8, dan P16 memiliki waktu munculnya anakan yang singkat dan
pembentukan anakan tertekan saat memasuki primordia sehingga penampilan
rumpun seragam dan masak serentak, berbeda dengan tetua Cekau dan Karya.
Pada kultivar Cekau dan Karya masih ditemui anakan yang baru memasuki masak
susu pada saat anakan yang lain sudah layak panen. Malai yang masak serentak,
mempengaruhi kualitas gabah dan beras.
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Jumlah biji bernas per malai galur P17, P8, P16 rata-rata dari enam lokasi
lebih dari 200 butir, lebih tinggi dibandingkan semua kultivar yang diuji. Bobot
1000 butir galur P17 sebesar 29.08 g, lebih tinggi dari semua kontrol tetapi P8 dan
P16 lebih rendah dibandingkan tetua Cekau. Dibandingkan dengan bobot 1000
butir tetua lokal, sudah diperoleh kemajuan seleksi 0.31 g. Petani menyenangi
galur tersebut karena selain hasil tinggi, juga karena bentuk beras yang panjang
dan ramping serta rendemen beras gilingnya paling tinggi yaitu 74.12%.
Rendemen beras giling yang lebih besar tersebut merupakan kontribusi dari
densitas gabah dan bobot 1000 butir yang cukup tinggi, dimana densitas dan bobot
1000 butir yang semakin besar akan menghasilkan rendemen beras giling yang
semakin besar pula. Densitas gabah galur P17 sebesar 596.2 g/l dan bobot 1000
butir 29.08 g.
Galur-galur lain memiliki densitas kurang dari 596.2 g/l dan bobot 1000 butir
kurang dari 29.08 g, namun beberapa dari galur tersebut memiliki kelebihan pada
penampilan beras pecah kulit dengan ratio panjang/lebar (P/L) yang lebih tinggi
yaitu 3.41. Penampilan beras seperti ini sangat disukai konsumen di Kabupaten
Pelalawan. Selain itu, warna gabah yang cerah dan bernas sebagaimana ditunjukkan
galur P5 dan P13 membuat galur tersebut juga disenangi petani namun hasil yang
lebih rendah membuat kedua galur ini tersisih. Karakter ukuran, bentuk butiran,
dan kebeningan beras bersifat genetik dan dominan diturunkan. Konsumen beras
di beberapa daerah di Indonesia sebagian besar lebih menyukai beras dengan
ukuran panjang dan bentuk ramping serta memiliki tingkat kebeningan butiran
yang tinggi (Wibowo, 2007).
Pertimbangan lain yang menyebabkan petani lebih menyukai galur-galur
hasil persilangan adalah umurnya yang relatif lebih pendek dibandingkan tetuanya
dan keseragaman masak yang sangat baik. Tetua lokal sering melanjutkan fase
vegetatif dengan membentuk anakan baru pada fase generatif sehingga petani
sering menunda panen hingga semua gabah masak. Terdapat kesenjangan umur
yang cukup lama antar anakan pada satu rumpun padi lokal. Penundaan panen
seperti ini akan merusak mutu gabah.
Jika umur panen P17 dibandingkan dengan tetuanya Cekau maka diperoleh
kemajuan seleksi sebesar 29.80% atau tanaman menjadi lebih genjah 34.3 hari.
Turunan kultivar lokal Karya yang disilangkan dengan Fatmawati juga menjadi
lebih genjah 25.1 hari atau diperoleh kemajuan seleksi sebesar 23.61% (Tabel 5).
Preferensi Petani
Berkembang atau tidak berkembangnya suatu varietas sangat tergantung
pada preferensi petani maupun konsumen. Program perakitan varietas melalui
pemuliaan partisipatif yang melibatkan petani sejak awal menghasilkan tingkat
penerimaan yang tinggi terhadap varietas yang dilepas. Preferensi petani sudah
dapat diketahui sejak tanaman berada di lapangan hingga hasil panen dikonsumsi.
Oleh karena luasnya aspek yang menentukan preferensi petani, maka preferensi
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sering bersifat spesifik. Hal inilah yang menyebabkan uji preferensi diperlukan
sebelum galur dilepas menjadi varietas.
Faktor yang umum mempengaruhi preferensi adalah: tinggi tanaman,
umur tanaman, kekompakan rumpun, kerontokan, warna beras, ukuran beras,
tekstur nasi, aroma, dan rasa. Selain faktor tersebut, terdapat faktor spesifik yang
menentukan pemilihan suatu varietas, misalnya: toleransi terhadap cekaman
lingkungan spesifik seperti kemasaman, kadar Fe, ketahanan terhadap hama dan
penyakit endemik, ketahanan terhadap genangan, dan lain-lain. Menurut Cruz
(2002), mutu gabah dan rasa beras sangat sulit didefinisikan dengan akurasi yang
tinggi karena preferensi masing-masing individu di setiap daerah berbeda dan
banyak komponen mutu yang mempengaruhi mutu gabah dan beras.
Survey preferensi petani di Kuala Kampar menunjukkan konsistensi yang
kuat terhadap hasil tinggi dan tekstur nasi/keperaan (Tabel 6). Sebanyak 50%
petani memilih varietas yang tinggi untuk mengantisipasi genangan air yang
tinggi di sawah. Dengan alasan membagi waktu kerja untuk tanaman perkebunan,
hanya 60% petani yang mengharapkan varietas berumur genjah. Sebanyak 30%
petani menginginkan varietas berumur sedang dan 10% berumur dalam. Hal ini
disebabkan kekhawatiran hari kerja yang bersamaan dengan mengurus tanaman
kelapa. Petani mengharapkan agar waktu panen padi dengan panen dan pasca
panen kelapa tidak bersamaan.
Rumpun tanaman yang kompak disenangi sebagian besar petani karena
pertimbangan kemudahan pemeliharaan dan panen. Pada umumnya rumpun yang
kompak lebih tahan rebah.
Tekstur nasi pera merupakan syarat sangat penting dalam pengembangan
varietas di Kuala Kampar. Sebanyak 95% responden menyukai varietas bertekstur
nasi pera. Hal inilah yang menyebabkan galur-galur yang diuji disenangi petani
walaupun baru pertama kali diperkenalkan di lokasi penelitian. Menurut IRRI
(2006), keperaan beras tergantung pada kandungan amilosanya. Beras dengan
kandungan amilosa tinggi (25-30%) menghasilkan karakter nasi yang keras dan
kering (pera) ketika dimasak.
Terdapat 20% petani yang tidak mempermasalahkan ada tidaknya sifat
aromatik pada beras dan 10% yang tidak peduli rasa beras tetapi daya hasil harus
tinggi. Kelompok responden ini adalah para petani yang sudah berorietasi pasar.
Mereka sudah dapat menghitung perolehan laba atas peningkatan nilai jual dari
perbaikan karakter dan peningkatan produktivitas.
Preferensi petani terhadap varietas tergantung pada preferensi pasar dan
keluarga tani. Semua petani yang menyukai varietas harum dan rasa enak, pada
umumnya mengalokasikan sebagian besar hasil panen untuk konsumsi beras
rumah tangga dan sisanya baru dijual. Rasa nasi antar galur berbeda walaupun
sama-sama pera. Menurut Kuo dan Hsieh (1981), perbedaan tersebut disebabkan
oleh perbedaan konsistensi gel.
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Tabel 6. Preferensi petani terhadap berbagai karakter padi di Kecamatan Kuala
Kampar
No.
Variabel
1. Tinggi Tanaman (cm)
Rendah
Sedang
Tinggi
2. Umur Tanaman
Genjah
Sedang
Dalam
3. Kekompakan rumpun
Kompak
Agak kompak
Tidak kompak
4. Kerontokan
Mudah
Sedang
Sulit
5. Warna beras
Putih
Agak Putih
Kuning

Persentase No.
6.
15
35
50
7.
60
30
10
8.
80
15
5
9.
20
80
0
10.
70
30
0

Variabel
Ukuran beras
Ramping panjang
Sedang
Bulat
Tekstur nasi
Pera
Agak pera
Pulen
Aroma
Harum
Tidak peduli
Tidak harum
Rasa
Enak
Sedang
Tidak peduli
Hasil
Tinggi
Sedang
Rendah

Persentase
55
25
20
95
5
0
55
20
25
80
10
10
100
0
0

Tabel 7. Preferensi petani terhadap galur/varietas padi pasang surut di Kuala
Kampar.
No.

Galur/Kultivar

Persentase (%)

1

P17

90

2

P8

85

3

P16

85

4

P4

50

5

P10

45

6

P6

20

7

P7

40

8

P2

30

9

P13

10

10

P5

20

11

P12

20

12

P11

10

13

P9 (Cekau)

15

14

Batanghari

10

15

P14 (Karya)

40
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KESIMPULAN
Persilangan kultivar lokal padi pasang surut Kabupaten Pelalawan dengan kultivar
unggul Fatmawati menghasilkan galur-galur harapan yang relatif mirip dengan
kultivar lokal kecuali umur tanaman dan hasil panen. Telah diperoleh 5 galur
berdaya hasil tinggi (sedikitnya 7 t ha-1), yaitu: P4, P6, P8, P16, dan P17. Galur
P6 dan P8 stabil, galur P4 beradaptasi pada lingkungan suboptimal, dan galur P16
dan P17 beradaptasi pada lingkungan optimal. Perakitan varietas berbasis kultivar
lokal dengan mengubah karakter yang tidak diinginkan saja, membuat galur-galur
yang dihasilkan mudah diterima petani.
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HASIL DAN KOMPONEN HASIL GALUR HARAPAN PADI BERAS
MERAH AMPIBI DI LOKASI DATARAN RENDAH LOMBOK BARAT
Yield And Yield Components Of The Elite Lines Of Amphibi Red Rice In
Lowland Elevation Of West Lombok
I Gusti Putu Muliarta Aryana, Bambang BS, A A Ketut Sudharmawan,
Sefty Allin
Program Studi Pemuliaan Tanaman Fak. Pertanian Universitas Mataram. Jalan
Pendidikan No 37 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Telp. 0370 6160083,
Fax.0370 640744 HP 0818366319. E-mail.muliarta1@yahoo.co.id
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan komponen hasil galur harapan
padi beras merah ampibi yang di tanam pada lokasi dataran rendah Lombok Barat.
Percobaan dilaksanakan di lahan sawah Desa Yur Lembang Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat, pada ketinggian 50 mdpl. Waktu kegiatan MH
Januari – Mei 2013. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok dengan 3 ulanga, serta 14 genotipe sebagai perlakuan ( 10
galur harapan, 3 tetua dan 1 varietas pembanding). Penanaman setiap perlakuan
genotipe pada petak dengan ukuran 4 x 5 m, jarak tanam 25 cm x 25 cm,
dengan 1 tanaman per rumpun. Data hasil pengukuran yang diperoleh dianalisis
dengan uji F. Apabila uji F menunjukkan perbedaan nyata dilanjutkan dengan
menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT). Kesimpulan : Galur harapan
padi beras merah ampibi yang menunjukkan hasil tinggi dan komponen hasil yang
baik pada lokasi dataran rendah di kabupaten Lombok Barat adalah F2BC4 52
(42), F2BC4 86 (32), F2BC4 52 S1, F2BC4 52 (44) dan F2BC4 86 (36) dengan
hasil secara berurutan 7,75 t/ha, 7,44 t/ha, 7,28 t/ha, 7,19 t/ha dan 7,08 t/ha
Kata kunci : Galur harapan, padi beras merah, dataran rendah
ABSTRACT
The objectives of this research were to find out the yield and yield component
of the expected lines of amphibi red rice cultivated in lowland in West Lombok
regency. The experiment was conducted in irrigated land in Yur Lembang
village, Narmada district West Lombok regency at an attitude of 50 meters above
sea level from January to May 2013 . The experiment was arranged in a
Complete randomized block design with 3 replications and 14 genotypes as
treatments (10 expected lines, 3 parents and 1 standard variety). The size of each
plot was 4 x 5 m, plant spacing used was 25 cm x 25 cm and only 1 plant per
clump. Data were analyzed using F test, and continued by Duncan Multiple Range
Test if the treatments were significantly different. The results showed that : The
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expected lines of amphibi red rice that have high yield and good yield component
at lowland in West Lombok were F2BC4 52 (42), F2BC4 86 (32), F2BC4 52 S1,
F2BC4 52 (44) and F2BC4 86 (36) with yield 7,75 t/ha, 7,44 t/ha, 7,28 t/ha, 7,19
t/ha dan 7,08 t/ha respectively
Key words : expected line, red rice, lowland
PENDAHULUAN
Selama ini andalan produksi padi secara nasional bertumpu pada varietas-varietas
padi sawah (INPARI) sedangkan sumbangan produksi dari varietas padi gogo
masih sangat terbatas. Varietas-varietas yang dilepas tersebut direkomendasikan
untuk ditanam pada kondisi lahan tertentu saja (spesifik lokasi), seperti pada
lahan kering atau pada lahan sawah irigasi. Sehingga untuk meningkatkan hasil
produksi padi dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan maka
dibutuhkan suatu inovasi teknologi baru untuk menghasilkan varietas unggul
baru yang mampu beradaptasi luas yaitu tidak hanya tumbuh baik di lingkungan
sawah irigasi tapi diharapkan dapat tumbuh baik pula di lingkungan kering.
Varietas padi yang dapat tumbuh di dua tempat tersebut di sebut Padi Amfibi (
Muliarta dan Permatasari, 2012) .
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi telah melepas satu varitas
unggul baru padi amfibi yaitu varietas Situ Bagendit. Peluang kearah pembentukan
varietas padi amfibi juga dilakukan Muliarta et.al (2003) dengan memanfaatkan
plasma nutfah padi beras merah lokal asal NTB. Dari hasil persilangan back cross
antara kultivar Kenya sebagai tetua Donor (toleran kekeringan) Kultivar Angka
sebagai tetua berulang dihasilkan galur AKBC52-16-22-18 dan AKBC86-47-43239. Galur ini diback cros kembali sebanyak 4 kali (Muliarta dkk, 2006). Dari
hasil selfing, kemudian dilanjutkan dengan Uji Daya Hasil Pendahuluan (UDHP)
terseleksi 10 galur harapan. Pengembangan kedepan dari galur harapan ini adalah
untuk mendapatkan varietas unggul yang mempunyai produktivitas tinggi, umur
genjah dan kualitas hasil tinggi. Produktivitas tinggi pada tanaman ditentukan
oleh hasil dan komponen hasil yang ada pada tanaman tersebut. Sehingga seleksi
berdasarkan hasil dan komponen hasil sangat diperlukan Oleh karenanya informasi
hasil dan komponen hasil sangat penting dalam program pemuliaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan komponen hasil galur
harapan padi beras merah ampibi yang di tanam pada lokasi dataran rendah
Lombok Barat.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di lahan sawah Desa Yur Lembang Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat, pada ketinggian 50 mdpl, dengan jenis tanah
Inseptisol. Waktu kegiatan MH (Januari – Mei) 2013. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan 14 perlakuan ( 10 galur
harapan, 3 tetua dan 1 varietas pembanding) yang diulang 3 kali. Penanaman
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setiap perlakuan genotipe pada petak dengan ukuran 4 m x 5 m , jarak tanam
25 cm x 25 cm, dengan 1 tanaman per rumpun. Pemupukan dengan Ponska dosis
300 kg/ha dan Urea 200 kg/ha. Data hasil pengukuran yang diperoleh dianalisis
dengan uji F. Apabila uji F menunjukkan perbedaan nyata dilanjutkan dengan
menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukan rerata dan penampilkan matrik hasil uji F dan
kreteria dari karakter hasil dan komponen hasil genotipe padi beras merah yang
ditanam pada daerah dataran rendah di kabupaten Lombok Barat.
Pada Tabel 1 menunjukkan 10 galur harapan padi beras merah ampibi serta
ke tiga tetua menunjukkan umur panen yang lebih cepat dibandingkan dengan
varietas unggul pembanding Aek Sibundong. Umur panen paling cepat dijumpai
pada galur harapan F2BC4(36) yaitu 106 hst kemudian diikuti oleh F2BC4 86 (3),
F2BC4 52 (37) dan F2BC4 86 (1) secara berurutan 108 hst, 111 hst dan 112 hst.
Umur panen 10 galur harapan dan ketiga tetuanya tergolong kreteria umur panen
genjah (105-124 hst) sedangkan Aik Sibundong sebagai varietas pembanding
tergolong kreteria umur panen sedang.
Varietas umur genjah dapat digunakan untuk mengatasi atau menghindari
kekeringan akibat anomaly iklim (Sembiring, 2010). Penanaman varietas
umur genjah memilik keuntungan lebih cepat panen, resiko serangan organism
pengganggu tanaman (OPT) lebih rendah serta mampu meningkatkan indeks
panen. Menurut Yoshida, 1981 umur panen optimum untuk tanaman padi adalah
120 hst. Namun demikian beberapa tanaman yang berumur 115 hari masih mampu
memberikan data hasil yang diharapkan (BB Padi, 2009).
Tinggi tanaman galur harapan padi beras merah, tetua serta varietas
pembanding tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kisaran tinggi
tanaman 107,89 cm hingga 120,33 cm (Tabel 1). Berdasarkan kreteria tanaman
menurut IRRI (2002) keseluruhan genotipe yang diujikan termasuk kreteria tinggi
tanaman sedang.
Tinggi tanaman merupakan indikator untuk kerebahan padi karena tinggi
tanaman berkorelasi negatif dengan kerebahan padi (Amanda dan Mac Kill
1988 dalam Yamin dan Moentono 2005). Tanaman padi yang terlalu tinggi akan
mudah rebah sehingga terjadi kehilangan hasil. Ketinggian tanaman padi yang
dikehendaki berkisar 100 cm (Toha, 2007).
Jumlah anakan produktif per rumpun antar galur harapan padi beras
merah ampibi dengan tetua maupun varietas pembanding tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata, maknanya jumlah anakan produktif per rumpun antar
genotipnya secara genetik sama. Kisaran jumlah anakkan produktif pada genotipe
yang diujikan adalah 17 hingga 23 anakan per rumpunnya, berdasarkan kreteria
jumlah anakan produktif per rumpunnya dari Deptan (1998) keseluruhan genotipe
tersebut termasuk kreteria sangat tinggi.
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Jumlah anakan produktif per rumpun merupakan salah satu penunjang
hasil, menurut Simanulang (2001) dalam Endrizal dan Bobihoe J.(2007) anakan
produktif per rumpun merupakan penentu terhadap jumlah malai, dengan
demikian anakan produktif berpengaruh langsung tehadap tinggi rendahnya hasil
gabah. Menurut Ruchjaningsih et al., 2000, jumlah anakan produktif pada setiap
varietas disebabkan faktor genetik.
Pada Tabel 1 nampak bahwa panjang malai galur harapan F2BC4 86 (1),
F2BC4 86 (32), F2BC4 52 S1 dan F2BC4 52 (42) menunjukkan perbedaan yang
nyata dengan tetua yang diujikan demikian pula dengan varietas pembanding
kecuali terhadap galur harapan F2BC4 52 (36) dan F2BC4 52 (37). Berdasarkan
kreteria panjang malai maka galur harapan padi beras merah ampibi termasuk
kreteria sedang demikian pula dengan varietas pembanding kecuali terhadap galur
F2BC4 52 (36) dan tetua AKBC 86 tergolong pendek.
Jumlah gabah berisi per malai dan jumlah gabah hampa permalai tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata antar genotipe yang diujikan (Tabel 2).
Kisaran jumlah gabah berisi per malainya adalah 85 butir hingga 124 butir
permalainya sedangkan untuk jumlah gabah hampa permalainya berkisar antara
11 hingga 26 butir. Menurut Endrizal dan Bobihoe J. (2007) bahwa jumlah gabah
berisi per malai berkorelasi dengan hasil tanaman tetapi sangat dipengaruhi oleh
jumlah gabah hampa.
Bobot 1000 butir gabah galur harapan padi beras merah ampibi tidak
menunjukkan perbedaan dengan tetuanya demikian pula dengan varietas
pembanding Aek Sibundong (Tabel 5). Kisaran bobot 1000 butir gabah pada
genotipe tersebut adalah 24,07 gram hingga 28,28 gram. Berdasarkan kreteria
bobot 1000 butir gabah oleh IRRI (1965) maka keseluruhan galur harapan yang
diujikan tergolong berat kecuali pada galur F2BC4 86 (32) serta tetua AKBC86
tergolong sangat berat, sedangkan varietas Aek Sibundong tergolong kreterai
bobot 1000 butir gabahnya berat.
Pada Tabel 2 nampak bobot gabah per rumpun tidak berbeda antar galur
harapan padi beras merah, tetua maupun varietas unggul pembandingnya. Kisaran
bobot gabah per rumpunnya adalah 34,03 gram hingga 43,75 gram. Sedangkan
terhadap hasil gabah ton/ha menunjukkan perbedaan antar genotipe yang diujikan.
Galur hapan F2BC4 52 (36) merupakan galur harapan yang memberikan daya
hasil terendah (4,82 t/ha) dan menunjukkan perbedaan dengan galur harapan yang
lainnya demikian pula terhadap tetua serta varietas pembandinggnya. Sedangkan
galur harapan F2BC4 86 (32) dan F2BC4 52 (42) menunjukkan daya hasil
tertinggi 7,44 t/ha dan 7,75 t/ha berbedaan dengan tetua AKBC 86 dan Kala Isi
Tolo dengan daya hasil 6,20 t/ha dan 6,31 t/ha, namun galur harapan tersebut tidak
berbeda dengan tetua AKBC 52 dan Aek Sibundong dengan daya hasil 7,27 t/ha
dan 6,95 t/ha. Galur harapan padi beras merah lain yang memberikan daya hasil
lebih besar dari 7 t/ha namun tidak berbeda dengan varietas pembanding adalah
F2BC4 52 (44) dan F2BC4 52 S1 dengan hasil 7,19 t/ha dan 7,28 t/ha .Tingginya
daya hasil pada galur harapan tersebut didukung oleh komponen –komponen
hasilnya. Menurut Manurung dan Ismunadji (1988) dalam Endrizal dan Bobihoe
J. (2007) menyatakan bahwa sifat komponen hasil antara satu dengan yang
lainnya memiliki hubungan yang erat. Ketidak seimbangan antara komponen
hasil tersebut akan sangat mempengaruhi potensi hasil yang diperoleh.
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F2BC4 52 (44)
F2BC4 86 (1)
F2BC4 86 (3)
F2BC4 86 (32)
F2BC4 52 (36)
F2BC4 86 (36)
F2BC4 52 (37)
F2BC4 52 S1
F2BC4 52 (42)
AKBC 52 (Tetua)
AKBC 86 (Tetua)
Kala Isi Tolo (Tetua)
Aek Sibundong
(Pembanding)

G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13

Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Genjah
Sedang

128 a

Genjah

Kreteria
Umur
Panen1

115 bc
112 bcd
108 cd
118 bc
106 d
1227b
111 bcd
119 bc
123 b
121 b
120 bc
122 b

117 bc *)

Umur
Panen
(hari)

120,33

116,89
108,33
113,78
115,67
107,89
116,00
110,00
117,56
120,00
118,67
109,67
113,33

114,56

Sedang

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Sedang

Tinggi
Kreteria
Tanaman
Tinggi
(cm)
Tanaman2

22

17
21
17
23
21
20
18
21
22
19
17
21

17

Jumlah
anakan
produktif
(batang)

Sangat tinggi

Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi

Sangat tinggi

Kreteria Jumlah
Anakan Produktif3

22,76 ab

22,46 abc
23,67 a
22,22 abc
23,61 a
19,94 d
22,49 abc
21,03 cd
23,57 a
23,75 a
21,99 bc
19,67 d
21,48 bc

22,97 ab *)

Panjang malai
(cm)4

Sedang

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Pendek
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Pendek
Sedang

Sedang

Kreteria
Panjang
malai

Keterangan :
Angka-angka yang ditandai dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda nyata. 1 = kreteria umur panen menurut Bobihoe(2010) yaitu
ultra genjah (< 90 hst), sangat genjah (90-104 hst), genjah (105-124 hst), sedang (126-164 hst) dan dalam (>165 hst), hst = hari setelah tanam. 2 = kreteria
tinggi tanaman. Menurut IRRI(2002), yaitu pendek (<90cm), sedang (90-125cm), dan tinggi (>125 cm); 3 = kreteria jumlah anakan produktif menurut
Deptan (1998): sangat rendah (<5 batang), rendah (5-8 batang). Sedang (-12 batang), Tinggi (13-16 batang), dan sangat tinggi (>16 batang). 4 = kreteria
panjang malai menurut Anonim. (2003) , yaitu : sangat pendek (<16 cm), pendek (16- 20 cm), sedang (21-25 cm), panjang (26-30 cm), dan sangat panjang
(>30 cm).

G14

F2BC4 52 (2)

G1

Perlakuan Genotipe

Tabel 1. Rerata umur panen, tinggi tanaman, jumlah anakan produktif per rumpun dan panjang malai genotipe padi beras
merah pada lokasi dataran rendah di kabupaten Lombok Barat

Tabel 2. Rerata jumlah gabah berisi dan gabah hampa per malai, bobot 1000
butir gabah, bobot gabah per rumpun serta hasil genotipe padi beras
merah pada lokasi dataran rendah di kabupaten Lombok Barat

Perl.

Genotipe

G1

F2BC4 52 (2)

Jumlah
gabah
berisi
per malai
(butir)
96

Jumlah Bobot Kreteria
gabah
1000
bobot
hampa
butir
1000
per malai gabah
butir
(butir)
(g)*
gabah
18
26,01 Berat

G2
G3
G4
G5

F2BC4 52 (44)
F2BC4 86 (1)
F2BC4 86 (3)
F2BC4 86 (32)

97
97
99
124

9
23
24
16

24,07
27,69
25,58
28,28

G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12

F2BC4 52 (36)
F2BC4 86 (36)
F2BC4 52 (37)
F2BC4 52 S1
F2BC4 52 (42)
AKBC 52 (Tetua)
AKBC 86 (Tetua)

97
107
106
85
113
118
102

11
9
19
26
24
13
6

25,08
27,07
24,86
25,57
28,03
25,55
28,16

G13
G14

Kala Isi Tolo (Tetua) 96
Aek Sibundong
106
(Pembanding)

18
14

25,66
25,02

Berat
Berat
Berat
Sangat
berat
Berat
Berat
Berat
Berat
Berat
Berat
Sangat
berat
Berat
Berat

Bobot Hasil (t/
gabah
ha)
per
rumpun
(g)
34,21
6,49 b
41,33
36,55
37,78
41,00

7,19 ab
6,79 b
6,86 b
7,44 a

37,82
38,05
34,74
37,36
43,84
43,75
35,83

4,82 c
7,08 ab
6,51 b
7,28 ab
7,75 a
7,27 ab
6,20 b

34,02
37,52

6,31 b
6,95 ab

Keterangan : Angka-angka yang ditandai dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti
berbeda nyata. * = kreteria bobot 1000 butir gabah menurut IRRI (2002) yaitu: sangat berat (> 28 g),
berat (22-28 g) dan ringan (< 22 g).

KESIMPULAN
Galur harapan padi beras merah ampibi yang menunjukkan hasil tinggi dan
komponen hasil yang baik pada lokasi dataran rendah di kabupaten Lombok Barat
adalah F2BC4 52 (42), F2BC4 86 (32), F2BC4 52 S1, F2BC4 52 (44) dan F2BC4
86 (36) dengan hasil secara berurutan 7,75 t/ha, 7,44 t/ha, 7,28 t/ha, 7,19 t/ha dan
7,08 t/ha.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih yang sedalamnya penulis sampaikan kepada Dirjen Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan dana
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ADAPTASI VARIETAS UNGGUL PADA LAHAN SAWAH SUB
OPTIMAL DI SULAWESI TENGAH
Syafruddin, Andi Irmadamayanti, Irwan Sulukpadang dan Saidah
1)

. Masing-Masing Peneliti pada BPTP Sulawesi Tengah
Jalan Lasoso No 62 Biromaru
Syafruddin_lia@yahoo.com
ABSTRAK

Lahan sawah sub optimal merupakan sumberdaya yang masih berpotensi untuk
ditingkatkan produktivitasnya melalui penerapan inovasi teknologi spesifik,
sehingga dapat menjadi sumber baru produksi beras. Inovasi teknologi telah
banyak dihasilkan, baik oleh lembaga penelitian seperti Badan Litbang Pertanian
maupun perguruan tinggi yang secara nyata meningkatkan hasil dan produktivitas
lahan sawah sub optimal. Sulawesi Tengah mempunyai lahan sawah tadah hujan
yang berasal dari tanah masam dan lahan rawa. Dari luas lahan sawah yang ada
di Sulawesi Tengah, diperkirakan 20 % berkategori lahan sub optimal. Penelitian
ini, bertujuan untuk mempelajari tingkat adaptasi padi sawah pada tiga kondisi
lahan sawah sub optimal di Sulawesi Tengah. Metode penelitian menggunakan
rancangan acak kelompok pola faktorial 2 faktor. Faktor pertama lokasi meliputi:
lahan sawah bukan baru, lahan rawa dan lahan sawah tadah hujan eks rawah)
dan faktor kedua penggunaan varietas unggul adaptif yang terdiri atas empat
taraf yaitu: Banyuasin, Mendawak, Inpara 3 serta lokal/insitu. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa dari tiga varietas yang di introduiksi semuanya memberikan
hasil lebih tinggi dibanding dengan varietas setempat di semua lokasi/tipologi
lahan sawah dan terjadi peningkatan produksi antara 1,44 t/ha hingga 3,35 t/ah.
Kata Kunci: Lahan sub optimal, varietas adaptif dan produktivitas
ABSTRACT
Sub optimal wetland a resource that still potential for improved productivity
through specific technological innovation implementation, so it can be new source
of rice production. Technological innovation has been widely produced, either by
research institutions such as the Agency for Agricultural Research and university
that significantly improve yield and productivity up land rice. Central Sulawesi
has up land rice derived from acid soils and ..... . Up land rice area in Central
Sulawesi, an estimated 20% categorized as sub-optimal land. This research aimed
thisis study adaptation rate of paddy on three conditions in Central ulawesi. The
research method using randomized block design factorial 2 factors. The first
factor locations include: wetland new, swamp and rainfed areas of the former
marshes and the second factor adaptive use high yielding varieties which consists
four levels: Banyuasin, Mendawak, Inpara 3 as well as local varieties. The results
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showed that the three varieties in the introduction all of which provide higher
yields than local varieties in all locations / typology of wetland and an increase
production between 1,44 t / ha to 3,35 t/ha.
PENDAHULUAN
Pelandaian produksi (levelling off) dan konversi lahan sawah intensif merupakan
salah satu penyebab terhambatnya pencapaian swasembada beras (Adiningsih,
1992; Fagi et al, 2002). Untuk itu, perlu pengembangan areal pertanaman padi
di lahan non intensif atau lahan sub optimal seperti lahan sawah tadah hujan,
lahan rawa dan lahan sawah yang tercetak dari tanah masam. Permasalahan yang
dihadapi usahatani padi pada lahan sub optimal adalah tingkat kesuburan tanah
yang rendah, akses petani terhadap teknologi kurang, sarana dan prasarana yang
relatif masih rendah, terbatas sumber air terutama pada lahan sawah bukaan baru,
rusaknya sumber pengairan di beberapa sentra produksi padi, rendahnya efisiensi
penggunaan air dan seringnya tanaman mengalami keracunan hara mikro seperti
besi dan mangan (Kurnia, 2001, Ismunadji, 1990; Yusuf, 1992; Yuyun, 1993). Di
Sulawesi Tengah kendala peningkaatan produktivitas lahan sawah sub optimal
adalah: kemasaman tanah, kadar hara P dan K, kadar bahan organik dan adanya
kadar besi yang tinggi dan berpotensi meracuni tanaman (Syafruddin dan Saidah,
2013; Andiantoro dan Mamiek Slamet, 1991).
Lahan sawah sub optimal dapat menjadi sumber pertumbuhan baru dan
penyangga produksi beras Nasional dalam rangka mendukung swasembada beras
berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitasnya secara nyata. Lahan
sawah sub optimal dapat ditingkatkan produktivitsnya dengan inovasi teknologi
spesifik yang murah dan ramah lingkungan.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan usahatani padi sawah
sub optimal antara lain, mengembangkan tanaman berdasarkan kondisi agroklimat
dan menerapkan inovasi teknologi secara utuh dan spesifik lokasi disertai dengan
teknik pengolahan lahan yang baik (Amien, 2004, Pujiharti et al, 2008) Hal
ini didukung oleh pernyataan Subagyono et al., (2004) bahwa tanaman yang
ditanam pada kondisi agroklimat yang akan memperagakan kemampuan genetik
maksimalnya, sehingga akan berproduksi secara optimal dan berkelanjutan.
Upaya lain yang dapat dilakukan dan murah untuk meningkatkan produktivitas
usahatani dan pendapatan petani padi pada lahan sub optimal adalah dengan
mnggunakan varietas adaptif dan mengintegrasikan antara komponen budidaya
tanaman seperti pemupukan spesifik lokasi. Penelitian adaptasi empat varietas
padi pada lahan sawah bukan baru berkadar besi tinggi di Sulawesi Tengah juga
telah dilaporkan oleh Syafruddin et al., (2002) dan diperoleh hasil yang berbedabeda antar varietas meskipun diberikan pupuk yang sama Hasil tertinggi dicapai
oleh varietas Cisanggarung. Penggunaan varietas untuk mengatasi keracunan
besi sangat baik, mudah dilaksanakan dan murah serta ekonomis sehingga dapat
berkelanjutan (Suriadikarta dan Wiwik, 2004). Penelitian ini, bertujuan untuk
mempelajari tingkat adaptasi padi sawah pada tiga kondisi lahan sawah sub
optimal di Sulawesi Tengah.
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METODE PENELITIAN
Bahan dan peralatan yang digunakan terdiri atas :
1. Lahan yang digunakan adalah lahan sawah yang dicetak kurang dari 3 tahun.
2. Benih padi yang digunakan adalah benih padi terdiri dari 4 (empat) varietas
yang diharapkan dapat beradaptasi dan berproduksi dengan baik pada lahan
sawah bukaan baru dengan daya kecambah 95 %.
3. Pupuk kimia (NPK).
4. Alat pengolah tanah “hand tractor” dan alat tanam disesuaikan dengan
kebutuhan/kondisi lapangan.
5. Herbisida dan pestisida disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan.
METODE PERCOBAAN
Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak
kelompok (RAK) pola faktorial. Perlakuan terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor
pertama 3 (tiga) tipologi lahan sawah dan Faktor 2 (kedua) terdiri dari empat taraf
perlakuan penggunaan varietas unggul.
Faktor I (pertama) 3 (tiga) tipologi lahan yaitu :
t1 = Lahan sawah tadah hujan (Dataran Lalundu Kabupaten Donggala)
t2 = Lahan sawah terbuat dari tanah masam (Polegonyara Kabupaten Poso)
t3 = Lahan rawa (Lampasio Kabupaten Tolitoli)
Faktor II (kedua) 4 taraf penggunan varietas unggul pada faktor II adalah :
v1 : Varietas Banyuasin
v2 : Varietas Mendwak
v3 : Varietas Inpara 3
v4 : Varietas setempat
Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan luas
plot percobaan adalah 10 m x 25 m dan diulang 3 (tiga) kali. Takaran pupuk yang
digunakan mengacu pada hasil analisis status hara dengan menggunakan alat
perangkat uji tanah sawah (PUTS) dan kadar hara tanah.
Pengamatan
Pengamatan yang dilakukan pada penelitian lapangan terdiri atas:
1. Sifat fisik dan kimia tanah awal penelitian
2. Anakan produktif dan tinggi tanaman.
3. Jumlah gabah isi/malai dan jumlah gabah hampa/malai
4. Hasil gabah kering panen (GKP)/petak dikonversi ke t/ha
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Selain itu untuk mengetahui pengaruh perlakuan dari penelitian ini, maka
dilakukan pengamatan laboratorium secara terhadap beberapa hal yang dapat
menunjang penelitian lapangan yang terdiri atas: sifat dan ciri tanah
Analisis Data
Analisis data hasil pengamatan yang diperoleh baik di lapangan maupun di
laboratorium dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam (Anova) dan
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5 % bila terjadi
perbedaan respons (Gomez dan Gomez, 1995). Analisis sifat fisik dan kimia tanah
sebelum penelitian dliakukan di Laboratorium.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis fisika dan kimia tanah dari ketiga lokasi percobaan memperlihatkan
bahwa, tanah terbentuk dari batuan sedimen mesozoikum (batu klei dan batu
pasir) dan batuan ultra basik pada dataran tektonik dan dataran aluvium dengan
kemiringan lereng < 8 %. Hasil pengamatan profil tanah ditemukan ciri tanah
sebagai berikut telah mengalami perkembangan. Tanah mempunyai kedalaman
efektif dalam (> 115 cm), drainase buruk, coklat gelap keabuan (10YR 3/2)
pada lapisan 0-24 cm, tekstur loam, agak lekat, struktur gumpal membulat dan
pada kedalaman lapisan 24-36 cm kelabu sangat gelap (10YR 4/1), tekstur halus,
struktur gumpal membulat, lekat dan plastis, juga ditemukan pada kedalaman
55-87 cm menunjukkan adanya perubahan warna dari kelabu gelap (10YR 6/2)
menjadi coklat kemerahan (2,5YR 3/2). Perubahan ini mencirikan bahwa lapisan
tanah tersebut mengalami oksidasi pada periode tertentu. Berdasarkan sifat dan
ciri yang diperoleh baik di lapangan maupun di laboratorium, maka tanah lokasi
penelitian tergolong Aeric Epiaquepts Dari analisis sifat fisik dan kimia tanah
terlihat bahwa tekstur tanah tergolong klei dengan pH (H2O) masam dan pH
potensial (KCl) sangat masam, kadar C-organik rendah, N-total sedang, P-total
(HCl 25 %) sangat rendah, K-total sangat rendah, P-tersedia (Bray 1) sangat
rendah dan kadar K-tersedia (Morgan) rendah, K-dd dan Mg-dd rendah, Ca-dd
sangat rendah dengan KTK rendah, kadar besi total dan besi larut asam oksalat
sangat tinggi, besi terlarut (ditionit sitrat) tinggi, ditampilkan pada Tabel 1.
Dari hasil ini terlihat bahwa faktor kritis lahan sawah di Dataran Lalundu
Kabupaten Donggala dan Polegonyara Kabupaten Poso tempat penelitian adalah
hara P, K dan bahan organik yang rendah serta kadar besi yang tinggi sedangkan
Kabupaten Tolitoli kadar besi tidak menjadi faktor penghambat, namun yang
kemungkinan menjadi penghambat resiko banjir (Tabel 1). Pada kondisi tanah
dengan kadar besi tinggi, kadar P, K dan bahan organik rendah tanaman berpotensi
mengalami keracunan besi. Hasil penelitan Syafruddin (2012) pada tanah dengan
kadar besi tinggi, kadar P, K dan bahan organik rendah tanaman padi mengalami
keracunan besi.
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Tabel 1. Hasil Analisis Sifat Fisik dan Kimia Tanah Awal di Tiga Lokasi Kegiatan.
Jenis Analisis
pH
- H2O
- KCl
Tekstur
Pasir (%)
Debu (%)
Klei (%)
Bahan organik Walkley
and Black (%)
N-total (%)
P2O5 HCl 25 % mg/100 g
P2O5 Bray 1 ppm
K2O HCl 25 % mg/100g
K2O Morgan ppm
Kation Dapat Tukar
Ca me/100 g
Mg me/100 g
K me/100 g
Na me/100 g
Besi Total (ppm)
Besi tersedia (ppm)
KTK me/100 g tanah
KB (%)

14
35
52
1,89

Liat berdebu
R

Lokasi
Kab. Tolitoli
Hasil Kriteria
6,1
Agak
5,0
masam
14
Lempung
35
berliat
52
2,88
S

0,23
11
2,4
6
57
1,79
1,80
0,11
0,19
32.636
22. 262
11,52
39,93

S
Sr
Sr
Sr
Sr
S
R
R
St
St
R
R

0,33
12
24
16
87
1,39
1,10
0,13
0,16
616
222
11,22
39,43

Kab. Poso
Hasil
Kriteria
5,1
Masam
4,8
-

T
R
S
R
Sr
S
R
R
R
R
R
R

Kab. Donggala
Hasil
Kriteria
5,3
Masam
4,7
14
25
61
1,29

Liat

0,21
18
12
7
57
1,19
1,10
0,12
0,11
22.636
12. 262
12,52
40,93

S
Sr
S
Sr
Sr
S
R
R
St
St
R
R

R

Ket : St = sangat tinggi, S = sedang, R = rendah, Sr = sangat rendah
Analisis dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah dan Minerologi Balai Penelitian Tanah Bogor, 2012

Analsisi Ragam
Analisis ragam menunjukkan pengaruh lokasi dan varietas nyata terhadap
semua variabel yang diamati kecuali tinggi tanaman yang tidak dipengaruhi oleh
tipologi lahan (Tabel 2). Pengaruh interaksi yang nyata antara varietas dan tipologi
lahan ditunjukkan pada tinggi tanaman dan anakan produktif. Pengaruh interaksi
yang nyata menunjukkan bahwa perbedaan respon antar varietas pada berbagai
tipolgi akan berbeda (berubah) pada taraf varietas yang lain (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil analisis ragam percobaan tipologi dan varietas padi pada lahan
sawah Sub Optimal di Sulawesi Tengah.
Variabel

Poso Varietas Interaksi Tolitoli Varietas Interaksi Tolitoli Varietas Interaksi
(V)
PxV
(V)
PxV
(V)
PxV
Tinggi tanaman
*
*
**
*
*
**
*
*
**
Jumlah anakan produktif **
*
**
**
*
**
**
*
**
Jumlah gabah isi
*
**
ns
*
**
ns
*
**
ns
Jumlah gabah hampa *
**
ns
*
**
ns
*
**
ns
Hasil gabah
**
**
ns
**
**
ns
**
**
ns
Ket: *= nyata pada taraf 0,05 ** = nyata pada taraf 0,01 dan ns = tidak nyata pada taraf 0,05
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Pertumbuhan Tanaman
Hasil analisis sidik ragam terhadap komponen jumlah anakan dan tinggi
tanaman memperlihatkan pengaruh interaksi antara kombinasi penggunaan
varietas dengan lokasi kegiatan Tabel 2. Pengamatan terhadap jumlah anakan
memperlihatkan hasil terbaik diperoleh pada penggunaan varietas Banyuasin,
disusul (varietas eksisten V4) dan Mendawak dan terjadi perbedaan respon
antar lokasi. Varietas Banyuasin memperlihatkan daya adaptasi yang lebih baik
terhadap kondisi agroekosistei/tipologi lahan yang berbeda dan memperlihatkan
hasil terbaik pada semua lokasi (Tabel 3). Pengamatan terhadap tinggi tanaman
juga memperlihatkan perbedaan antar antar varietas. Rata-rata tinggi tanaman
terbaik diperoleh pada penggunaan varietas banyuasin pada semua tipologi lahan,
sedangkan pengaruh lokasi tidak konsisten tergantung varietas. Pengaruh lokasi
terhadap tinggi tanaman masing-masing varietas hanya berbeda pada penggunaan
varietas Banyuasin dan lokal (V4), sedangkan varietas Mendawak dan Inpara 3
tidak berbeda antar lokasi/tipologi lahan.
Tabel 3. Tinggi Tanaman dan Anakan Produktif Varietas Unggul Pada Pengkajian
Tiga Tipologi Lahan Sawah di Sulawesi Tengah
Perlakuan
Poso
Varietas

V1 (Banyuasin)
V2 (Mendawak)
V3 (Inpara 3)
V4 (Ciherang/
Baribari/Ciomas)
KK (%)

Tinggi
Tanaman
(cm)
102 b
A
96 a
A
100 a
B

Anakan
produktif

97 c
C
16,76

12 b
C
13,25

14 b
A
13 a
B
13 a
B

Lokasi
Tolitoli
Tinggi
Jumlah
Tanaman
Anakan
(cm)
104 b
13 b
B
A
95 a
12 b
C
B
103 a
13 a
B
B
115 a
A
15,88

10 b
C
14,65

Donggala
Tinggi
Jumlah
Tanaman
Anakan
(cm)
118 a
18 a
A
A
95 a
11 c
C
B
100 a
14 a
B
B
111 b
B
18,98

22 a
B
16,01

Ket : Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda
Duncan pada taraf 5 %.
: Huruf besar dibaca arah vertikal membandingkan antara paket tipologi yang sama, huruf
kecil dibaca horisontal membandingkan antar varietas yang sama.

Komponen Generatif dan Hasil Panen
Hasil analisis sidik ragam terhadap pengamatan komponen generatif
dan hasil panen tidak memperlihatkan pengaruh interaksi antara penggunaan
varietas dengan lokasi/tipologi lahan sawah (Tabel 4) akan tetapi masing-masing
berpengaruh secara mandiri. Pengaruh tipologi lahan terhadap jumlah gabah isi
dan hampa hanya terjadi perbedaan antara tipologi lahan sawah bukaan baru
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(Kabupaten Poso) dibanding dengan tipologi lahan sawah tadah hujan (Dataran
Lalundu) Kabupaten Donggla dan tipologi lahan rawa (Lampasio) Kabupaten
Tolitoli, sedangkan respon pada karakter terhadap jumlah gabah isi dan hampa
terlihat bahwa jumlah gabah isi terbaik diperoleh pada penggunaan varietas
Banyuasin disusul penggunaan varietas Mendawak, sebaliknya jumlah gabah
hampa tertinggi diperoleh pada penggunaan varietas setempat (V4). Hasil panen
gabah terbaik diperoleh pada varietas Banyuasin (Tabel 4). Respon varietas
terhadap tipologi lahan sawah tidak berbeda antar satu varietas dengan varietas
lainnya.
Tabel 4. Komponen Generatif dan Hasil Panen Tanaman pada Pengkajian Tiga
Tipologi Lahan Sawah di Sulawesi Tengah
Perlakuan
Lokasi

Gabah Isi
Per Malai
117 b
125 a
122 a

Poso
Tolitoli
Dongglala
Varietas
V1 (Banyuasin)
V2 (Mendawak)
V3 (Inpara 3)
V4 (Ciherang/Baribari/Ciomas)
KK (%)

167,2 a
157,4 a
145,8 b
153,6 b
15,79

25 b
33 a
35 a

Hasil
(t/ha )
6,25
6,53
6,11

24,6 c
31,8 b
25,4 c
49 a
14,25

8,99 a
7,08 b
4,73 c
5,64 c
16,55

Gabah Hampa Per Malai

Ket : Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan
pada taraf 5 %.

Dari data pertumbuhan tanaman, komponen generatif dan hasil panen
diketahui bahwa varietas Banyuasin dan Mendawak mempunyai potensi untuk
dikembangkan pada lahan sub optimal di Sulawesi Tengah dapat meningkatkan
hasil panen antara 1,44 t/ha atau 20, 34 % hingga 3,35 t/ha atau 37,26 %
dibandingkan dengan varietas lokal/insitu (V4). Hasil penelitian pada lahan
sawah berkadar besi tinggi menunjukkan bahwa penggunaan varietas padi yang
dapat beradaptasi dengan baik dapat memberikan produksi cukup tinggi pada
lahan seperti: varietas Kapuas, Batang Ombilin dan Cisanggarung serta varietas
Mekongga (Ismunadji dan Ardjasa, 1989; Syafruddin et al, 2002).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.
2.

Jenis tanah lokasi penelitian tergolong Aeric Epiaquepts dan Typic
Endoaquepts dengan tingkat kesuburan rendah dengan faktor penghambat
utama adalah kadar N hara P dan K serta bahan organik rendah
Berdasarkan hasil pengamantan dilapangan dan pertumbuhan tanaman, maka
dapat di simpulkan bahwa respon tanaman (varietas) introduksi (varietas
Banyuasin, Inpara 3, dan Mendawak maupun varietas dominan setempat
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3.

(varietas Ciherang/Cioma dan Baribari) cukup baik terhadap perlakuan
pemupukan berdasarkan penggunaan alat perangkat uji tanah.
Terjadi peningkatan hasil panen antara 1,44 hingga 3,35 t/ha akibat introduksi
varietas unggul dibandingkan dengan varietas yang telah ada dilapangan.

Saran
1.
2.

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan sawah sub optimal
penggunaan varietas adaptif perlu mendapat perhatian.
Peningkatan pemahaman petani terhadap pengelolaan lahan sawah sub
optimal harus dilakukan secara berstruktur dan berkesinambungan.
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ABSTRAK
Interaksi genotipe dengan lingkungan seringkali menimbulkan kesulitan dalam
pemilihan genotipe unggul dari suatu pengujian pada kisaran lingkungan yang
luas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi adaptabilitas dan stabilitas galur
harapan padi gogo. Sebanyak 12 galur harapan padi gogo dan dua varietas
pembanding Situpatenggang dan Limboto diuji multilokasi selama tiga musim
pada tahun 2011-2013 di 16 lingkungan berbeda yang tersebar di tiga propinsi
sentra penanaman padi gogo, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung.
Penelitian disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan
empat ulangan. Uji adaptabilitas dan stabilitas hasil menggunakan metode analisis
Finlay-Wilkinson dan AMMI. Hasil penelitian menunjukkan interaksi genotipe
dengan lingkungan berpengaruh sangat nyata terhadap hasil galur-galur harapan
padi gogo. Uji adaptabilitas dan stabilitas menunjukkan dua galur memiliki βi
tidak berbeda nyata dengan 1.00 dan mampu beradaptasi di lingkungan suboptimal
(βi<1.0), yaitu IR79971-B-110-B-B (βi=0.92) dan B11930F-TB-2 (βi=0.93). Dua
galur dan satu varietas pembanding teridentifikasi memiliki βi tidak berbeda nyata
dengan 1.00 dan memiliki stabilitas diatas rata-rata (βi>1.0) yang artinya hanya
beradaptasi baik pada lingkungan yang optimal atau subur, yaitu IR79971-B-127B-B (βi=1.07), B12825E-TB-2-12-4 (βi=1.02) dan Situpatenggang (βi=1.01),
sedangkan sembilan genotipe lainnya memiliki koefisien regresi (βi) berbeda
nyata dengan 1.00, berarti genotipe tersebut tidak stabil. Pada biplot hasil AMMI
tergambar bahwa genotipe yang tidak stabil berada jauh dari sumbu utama
maupun garis lingkungan spesifik. Rata-rata hasil pada uji multilokasi di total 16
lingkungan adalah sebesar 3.71 t/ha dan dari 14 genotipe yang diuji terdapat tujuh
genotipe dengan daya hasil di atas rata-rata. Galur B11930F-TB-2 memiliki hasil
sama dengan hasil rata-rata populasi, yaitu 3.71 t/ha dan memiliki βi mendekati
1 (0.93), sehingga teridentifikasi dapat beradaptasi di lingkungan suboptimal.
Sedangkan galur yang memiliki hasil tertinggi, yaitu B12151D-MR-11 (4.11 t/
ha) teridentifikasi tidak stabil karena memiliki nilai βi berbeda nyata dengan 1.00
(βi = 1.29*).
Kata Kunci : Adaptabilitas, stabilitas, hasil, dan padi gogo
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ABSTRACT

Interaction of genotype and environment often make problems in the
selection of genotype on a wide range of environments. Therefore, needs
to be conducted adaptability and stability test of a genotype. A total of 12

promising lines and two check varieties e.g. Situpatenggang and Limboto tested
for three seasons in 2011-2013 in 16 different environments spread across three
provinces West Java, Central Java and Lampung. Experimental design using a
randomized block design (RBD) with four replications. Adaptability and stability
test using the method of Finlay-Wilkinson analysis and AMMI. The results showed
that the interaction of genotype by environment was very significant effect on
the grain yield of promising lines of upland rice. Adaptability and stability test
showed that two lines were able to adapt to suboptimal environment (βi <1.0)
ie IR79971-B-110-BB and B11930F-TB-2. Two strains and one check varieties
identified as having above-average stability (βi> 1.0) which means that only well
adapted on optimal environment, ie IR79971-B-127-BB, B12825E-TB-2-12-4
and Situpatenggang, while nine other genotypes had a regression coefficient (βi)
significantly different to 1.00, means the genotype is unstable. In the AMMI biplot
results illustrated that the genotype unstable to be away from the main axis and
the line of the specific environment. The average results in multilocation trials in a
total of 16 environment is 3.71 t/ha and from 14 genotypes were tested contained
seven genotypes with a yield above average. B11930F-TB-2 have the same results
with the average results of the population, which is 3.71 t/ha and has βi close to
1 (0.93), so it can adapt on suboptimal environment. While B12151D-MR-11 that
have the highest yield, ie 4.11 t/ha were considered as having unstable because βi
values significantly different to 1.00 (βi=1.29*).
PENDAHULUAN
Budidaya padi gogo mulai mengalami peningkatan di wilayah Asia mengingat
terbatasnya ketersediaan air irigasi akibat dari pertumbuhan industri dan
pemukiman penduduk yang terus meningkat (Ascante et al., 2013). Hal ini dapat
menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan produksi padi secara
global maupun nasional, walaupun selama ini produktivitas padi gogo masih lebih
rendah dibanding padi sawah. Berdasarkan data BPS (2012) produktivitas padi
gogo pada tahun 2010 sebesar 3.04 t/ha dan pada tahun 2011 sebesar 3.12 t/ha,
sedangkan produktivitas padi sawah mencapai 5.19 t/ha pada tahun 2010 dan 5.10
t/ha pada tahun 2011.
Rendahnya produktivitas padi gogo disebabkan banyak kendala yang
dihadapi dalam budidaya padi di lahan kering, meliputi (1) cekaman biotik, yaitu
serangan penyakit blas yang memiliki banyak ras dan bersifat dinamis atau sering
berubah dan (2) cekaman abiotik seperti kekeringan, keracunan alumunium dan
naungan. Faktor-faktor penghambat tersebut berbeda untuk masing-masing tipe
lahan kering. Oleh karena itu diperlukan perakitan sejumlah galur harapan padi
gogo yang memiliki keunggulan sifat sehingga dapat beradaptasi baik pada lahan
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kering dan memiliki karakter agronomis dan mutu beras baik. Saat ini, galurgalur tersebut telah diuji adaptabilitas dan stabilitas selama tiga musim, yaitu
pada musim hujan (MH) 2011-2013 di wilayah sentra padi gogo, antara lain Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Lampung. Adaptabilitas dan stabilitas memiliki hubungan
apabila terjadi interaksi antara genotipe dengan lingkungan dan peringkat masingmasing genotipe berubah-ubah dari lokasi ke lokasi dan dari musim ke musim.
Pengujian pada berbagai lingkungan perlu dilakukan karena lingkungan
tumbuh padi di Indonesia sangat beragam, baik dari tipe lahan yang digunakan,
jenis tanah, cara budidaya, pola tanam maupun musim tanam (Aryana 2009).
Keragaman lingkungan tumbuh tersebut akan berpengaruh terhadap hasil gabah
persatuan luas. Genotipe yang hasilnya stabil dan diikuti oleh hasil rata-rata yang
tinggi melebihi rata-rata semua genotipe berpeluang memberikan hasil yang tinggi
pada semua lingkungan. Konsep penilaian demikian telah diterapkan oleh pemulia
untuk memutuskan kelayakan suatu galur harapan yang diuji untuk dilepas
sebagai varietas unggul baru. Jika interaksi genotipe dan lingkungan tinggi, maka
diperlukan pengembangan suatu varietas yang spesifik lokasi.
Berbagai metode analisis telah dikembangkan untuk menginterpretasikan
adaptabilitas dan stabilitas hasil, namun yang paling sering digunakan untuk
keperluan pelepasan varietas di Indonesia adalah analisis berdasarkan Finlay
dan Wilkinson (1963) dan berdasarkan Eberhart dan Russel (1966). Analisis
Finlay-Wilkinson memberikan panduan penilaian adaptabilitas suatu genotipe
yang didasarkan atas nilai koefisien regresi dan rata-rata hasil, sedangkan metode
Eberhart dan Russel (1966) hanya berdasarkan pada nilai koefisien dan simpangan
regresi saja, yaitu suatu genotipe dikatakan stabil jika memiliki nilai koefisien
regresi tidak berbeda nyata dengan satu (bi = 1) dan rata-rata simpangan regresi
tidak berbeda nyata dengan nol (Sdi = 0). Oleh karena itu pada makalah ini, analisis
stabilitas yang digunakan adalah menurut metode Finlay-Wilkinson karena lebih
mungkin digunakan untuk menghindari varietas berdaya hasil rendah yang
mempunyai regresi dan deviasi yang rendah. Ilustrasi konsep adaptabilitas dan
stabilitas menurut Finlay dan Wilkinson tertera pada Gambar 1.
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Metode kedua yang digunakan adalah metode AMMI (additive main effect
multiplicative interaction), merupakan metode biplot yang dinilai efektif untuk
menjelaskan interaksi genotipe dengan lingkungan karena penguraian pengaruh
interaksi dilakukan dengan model bilinear, sehingga kesesuaian lingkungan
tumbuh bagi genotipe akan dapat dipetakan dengan jelas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adaptabilitas dan stabilitas
hasil galur-galur harapan padi gogo di beberapa lingkungan berbeda. Hal ini
dilakukan sebagai upaya ekstensifikasi lahan pertanaman padi mengingat
semakin terbatasnya ketersediaan air irigasi akibat dari pertumbuhan industri dan
pemukiman penduduk yang terus meningkat.
BAHAN DAN METODE
Sebanyak 12 galur harapan padi gogo dan dua varietas pembanding yaitu
Situpatenggang dan Limboto diuji multilokasi selama tiga musim tanam
pada tahun 2011-2013 di 16 lingkungan berbeda, yaitu Purworejo (2011);
Pekalongan, Lampung (2011); Jambegede, Malang (2011); Banyumas (2011);
Muneng, Probolinggo (2011); Tamanbogo, Lampung (2011); Wonosobo
(2011); Banjarnegara (2011); Cianjur (2012); Garut (2012); Sukabumi (2012);
Cibumbulang, Bogor (2012), Mulyaharja, Bogor (2012), Bogor (2013), Kebumen
(2013) dan Purworejo (2013). Penelitian disusun menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan empat ulangan. Pemupukan dilakukan tiga kali
dengan takaran sebagai berikut (i) 10 hari setelah tanam (HST): 200 kg NPK/ha,
(ii) 35 HST: 100 kg NPK/ha dan (iii) saat primordia berbunga: 100 kg urea/ha.
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara optimal. Peubah yang diamati
meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, umur 50% berbunga, umur
panen, jumlah gabah isi dan hampa per mali, bobot 1000 butir gabah dan hasil
gabah.
Analisis varians dilakukan dan dilanjutkan dengan menggunakan uji beda
nyata terkecil (BNT) pada taraf 5%. Penilaian adaptabilitas dan stabilitas hasil
masing-masing genotipe dianalisis menggunakan metode Finlay dan Wilkinson
dan analisis biplot AMMI.
Metode Finlay dan Wilkinson menggunakan koefisien regresi (βi) dan ratarata hasil sebagai parameter adaptabilitas dan stabilitas. Hubungan nilai koefisien
regresi dengan rata-rata hasil dapat digambarkan sebagai berikut:
βi < 1.0 stabilitas diatas rata-rata dan beradaptasi khusus di lingkungan suboptimal
atau marjinal
βi = 1.0 stabilitas rata-rata dan beradaptasi baik di semua lingkungan (apabila
rata-rata hasilnya lebih tinggi dari rata-rata populasi)
βi >1.0 stabilitas di bawah rata-rata dan hanya beradaptasi khusus di lingkungan
optimal
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Biplot AMMI sebagai alat visualisasi dari analisis AMMI dapat digunakan
untuk melihat genotipe yang stabil pada seluruh lokasi uji atau spesifik pada
lokasi tertentu. Genotipe dikatakan stabil jika berada dekat dengan sumbu utama,
sedangkan genotipe yang spesifik lokasi adalah genotipe yang berada jauh dari
sumbu utama tapi letaknya berdekatan dengan garis lokasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam gabungan 16 lingkungan (Tabel 1) menunjukkan bahwa
interaksi antara genotipe dengan lingkungan berpengaruh sangat nyata terhadap
hasil galur harapan padi gogo. Hal ini berarti respon masing-masing genotipe di
setiap lingkungan pengujian berbeda. Adanya interaksi genotipe dan lingkungan
menyebabkan beberapa genotipe menunjukkan reaksi spesifik terhadap lingkungan
tertentu. Beberapa genotipe yang diuji memiliki kemampuan produksi atau daya
hasil yang berbeda pada setiap lokasi pengujian. Oleh karena itu. demikian
diperlukan uji adaptabilitas dan stabilitas untuk masing-masing genotipe tersebut.
Tabel 1. Analisis ragam gabungan pada karakter hasil dari 14 genotipe padi
gogo di 16 lingkungan pada uji multilokasi, MH 2011-2013
Sumber Keragaman
Lingkungan
Ulangan (Lingkungan)
Genotipe
Genotipe x Lingkungan
Galat
Total

Derajat Jumlah Kuadrat
Bebas
15
490.4332776
48
55.9710482
13
58.0246077
195
372.0351084
624
135.290877
895
1111.754919

Kuadrat Tengah
32.6955518
1.1660635
4.4634314
1.9078724
0.216812

F hitung
150.80**
20.59**
8.80**

Keterangan: ** menunjukkan perbedaan yang sangat nyata pada taraf uji α 1%

Hasil pengamatan terhadap karakter agronomi (Tabel 2) menunjukkan
bahwa hampir semua galur yang diuji memiliki tinggi tanaman di atas rata-rata
(119 cm) dan lebih tinggi dari kedua varietas pembanding (107 cm), kecuali galur
B12825E-TB-2-12-4 (84 cm). Rata-rata jumlah anakan produktif sebanyak 12
batang per rumpun, lebih tinggi dari kedua varietas pembanding (11 batang per
rumpun). Jumlah anakan produktif tertinggi dimiliki oleh galur IR79971-B-110B-B yaitu sebanyak 14 batang per rumpun. Kisaran umur panen 106-114 hari
setelah tanam (HST), dengan rata-rata 111 HST.
Komponen hasil meliputi jumlah gabah isi dan hampa per malai dan bobot
1000 butir disajikan juga pada Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah isi per malai dari
14 genotipe adalah sebanyak 125 butir dan galur yang paling banyak memiliki
jumlah gabah isi adalah galur B12151D-MR-11 (145 butir), sama dengan varietas
pembanding Limboto. Kisaran bobot 1000 butir gabah dari 14 genotipe yang diuji
seberat 23.35-28.99 gram dengan rata-rata seberat 25.37 gram. Galur B11930FTB-2 memiliki bulir gabah paling besar karena bobot 1000 butirnya paling tinggi
(28.99 g), sedangkan galur IR79971-B-149-B-B memiliki bulir gabah paling kecil
(23.35 g).
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Tabel 2. Rata-rata karakter agronomi dan komponen hasil 14 genotipe padi
gogo pada uji multilokasi di 16 lingkungan, MH 2011-2013
Karakter Agronomi
No

Galur

Komponen Hasil

TT

JAP

UP

GI

GH

(cm)

(btg)

(HST)

(btr)

(btr)

B1000
(g)

106

97

48

24.46
24.17

1

IR79971-B-103-B-B

119

13

2

IR79971-B-110-B-B

120

14

111

111

50

3

IR79971-B-113-B-B

124

12

109

126

54

26.53

4

IR79971-B-127-B-B

123

12

112

131

66

24.46

5

IR79971-B-108-B-B

119

13

110

121

56

25.37

6

IR79971-B-149-B-B

120

13

111

142

50

23.35

7

B11593F-MR-48

132

11

117

141

87

25.63

8

B12158E-TB-1

131

11

115

111

74

26.84

9

B12151D-MR-11

124

11

111

145

70

25.00

10

B12592D-MR-40-1

130

12

114

126

73

25.05

11

B11930F-TB-2

121

11

110

109

55

28.99

12

B12825E-TB-2-12-4

84

14

109

113

50

23.77

13

Situpatenggang

107

11

109

131

60

25.52

14

Limboto

107

11

111

145

65

26.06

119

12

111

125

61

25.37

Rata-rata

Keterangan: TT=tinggi tanaman (cm); JAP=jumlah anakan produktif per rumpun (batang); UP=umur
panen (hari setelah tanam); GI=jumlah gabah isi per malai (butir); GH=jumlah gabah
hampa per malai (butir) dan B1000=bobot 1000 butir gabah (gram).

Rata-rata hasil galur-galur harapan padi gogo di tiap lokasi disajikan pada
Tabel 3. Rata-rata hasil tertinggi diperoleh di Mulyaharja, Bogor pada MH 2012
(5.03 t/ha), sedangkan yang terendah diperoleh di Sukabumi pada MH 2012 (2.38
t/ha). Rentang hasil yang jauh disebabkan adanya variasi agroekologi antar lokasi
pengujian. Rata-rata hasil pada uji multilokasi di total 16 lingkungan adalah
sebesar 3.71 t/ha dan dari 14 genotipe yang diuji terdapat tujuh genotipe dengan
daya hasil di atas rata-rata, yaitu IR79971-B-127-B-B (3.72 t/ha), IR79971-B108-B-B (3.93 t/ha), IR79971-B-149-B-B (4.06 t/ha), B12158E-TB-1 (3.75 t/ha),
B12151D-MR-11 (4.11 t/ha), dan dua varietas pembanding Situpatenggang (3.87
t/ha) dan Limboto (3.94 t/ha).
Menurut Soemartono et al. (1992) tanggap genotipe terhadap lingkungan
dapat beradaptasi baik pada lingkungan yang luas (interaksi genotipe dengan
lingkungan kecil) atau beradaptasi sempit (interaksi genotipe dengan lingkungan
besar). Interaksi tersebut seringkali menimbulkan kesulitan dalam pemilihan
genotipe yang unggul dari suatu pengujian varietas/galur yang dilakukan pada
kisaran lingkungan yang luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pendekatan
uji adaptabilitas dan stabilitas suatu genotipe, terutama untuk galur-galur hasil
pemuliaan non-konvensional (Harsanti et al., 2003).
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3.70
3.53
4.72
4.23
3.81
4.44
4.30
4.51
3.51
3.62
4.06
3.04

3 IR79971-B-113-B-B

4 IR79971-B-127-B-B

5 IR79971-B-108-B-B

6 IR79971-B-149-B-B

7 B11593F-MR-48

8 B12158E-TB-1

9 B12151D-MR-11

10 B12592D-MR-40-1

11 B11930F-TB-2

12 B12825E-TB-2-12-4

13 Situpatenggang

14 Limboto

KK (%)

Keterangan:

2.82

3.36

2.89

1.95

2.56

2.45

3.05

3.43

2.61

3.12

3.67

2.62

2.52

2.69

2.49

4.31

4.79

4.18

4.23

4.89

4.48

3.76

4.00

3.24

4.72

4.65

4.22

4.45

4.51

4.26

3.13

3.17

2.79

1.47

3.05

2.75

3.55

3.40

2.85

3.38

3.90

3.65

3.32

3.66

2.91

3.28

4.46

4.20

2.88

3.89

3.58

3.93

3.20

3.57

3.20

2.84

3.48

2.30

2.82

1.58

4.69

4.61

5.79

3.16

6.22

4.33

6.01

4.17

4.21

6.06

2.63

6.16

3.79

4.41

4.13

3.61

3.99

3.16

3.25

4.04

3.99

3.37

3.30

3.51

4.28

3.27

4.42

4.35

3.61

2.03

0.86

0.48

0.50

0.69

0.63

0.68

0.94

0.47

15.02 11.23 12.42 11.12 14.04 14.41 13.94 9.06

3.02

4.53

4.40

4.16

4.23

1.55

3.61

3.38

2.57

2.33

2.67
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1.78

2.61

1.54

3.04

3.80

3.12

3.25

2.40

2.72

2.70

3.81

2.68

4.01

4.04

2.78

2.50

2.79

2.00

2.38

2.78

2.55
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2.61

2.10

2.51

2.24

2.10

2.79

2.51

2.77

2.59

2.17

1.63

3.76

4.18
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3.43

3.34

3.76

3.12

3.68

4.49

4.23

3.32

3.78

3.27

3.15

5.03

4.97

5.81
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5.14

4.62

5.49

6.18

3.86

5.95

4.39

5.11

5.22

3.91

4.76

0.67

0.59

0.49

0.07

0.66

14.05 13.68 14.55 12.42 9.11

3.30

3.30

3.35

3.71

3.66

3.08

3.33

3.58

2.54

3.12

5.67

2.63

2.51

3.46

2.33

MH 2013

Rata-

4.70

3.70

4.90

4.46

4.44

5.18

5.51

4.13

4.07

5.22

4.96

4.77

5.55

4.36

4.47

4.27

4.09

3.99

4.94

3.23

3.56

5.35

3.90

3.70

5.19

4.42

3.90

4.59

4.64

4.29

0.70

0.71

0.74

11.95 10.52 12.14

4.09

4.26

2.71

5.01

2.09

5.24

5.60

3.75

4.50

2.84

4.33

3.31

3.99

4.53

5.16

3.71

3.94

3.87

3.63

3.71

3.59

4.11

3.75

3.35

4.06

3.93

3.72

3.56

3.64

3.15

BGR KBM PWR Rata-

(1) PWR=Purworejo; (2) PKL=Pekalongan (Lampung); (3) JBG=Jambegede (Malang); (4) BYM=Banyumas; (5) MNG=Muneng
(Probolinggo); (6) TB=Tamanbogo (Lampung); (7) WNB=Wonosobo); (8) CJR= Cianjur; (9) BJN=Banjarnegara; (10) GRT=Garut; (11)
SKB=Sukabumi; (12) CBG=Cibumbulang (Kab.Bogor); (13) MHJ= Mulyaharja (Kota Bogor); (14) BGR=Bogor; (15) KBM=Kebumen;
(16) PWR=Purworejo.

BNT (5%)

4.00

4.74

Rata-rata

3.73

MH 2012
CJR GRT SKB CBG MHJ

PWR PKL JBG BYM MNG TB WNB BJN

Hasil (t/ha)
MH 2011

2 IR79971-B-110-B-B

Galur

1 IR79971-B-103-B-B

No

Tabel 3. Rata-rata hasil 14 genotipe padi gogo pada uji multilokasi di 16 lingkungan, MH 2011-2013

Tabel 4. Hasil analisis stabilitas 14 genotipe padi gogo pada uji multilokasi di 16
lingkungan dengan menggunakan metode Finlay-Wilkinson
1
2
3

IR79971-B-103-B-B
IR79971-B-110-B-B
IR79971-B-113-B-B

Hasil
(t/ha)
3.15
3.64
3.56

4

IR79971-B-127-B-B

3.72

1.07

0.60 0.67

0.82

5
6
7
8
9
10
11

IR79971-B-108-B-B
IR79971-B-149-B-B
B11593F-MR-48
B12158E-TB-1
B12151D-MR-11
B12592D-MR-40-1
B11930F-TB-2

3.93
4.06
3.34
3.75
4.11
3.59
3.71

0.48*
1.27*
0.77*
0.85*
1.29*
1.22*
0.93

0.88
0.65
0.40
0.54
0.56
0.60
0.88

0.16
0.71
0.70
0.61
0.77
0.72
0.41

0.40
0.84
0.84
0.78
0.88
0.85
0.64

12

B12825E-TB-2-12-4

3.63

1.02

0.87 0.47

0.68

13

Situpatenggang

3.87

1.01

0.69 0.57

0.76

14

Limboto

No. Genotipe

βi

SDi

R2

ri

Keterangan

1.41*
0.92
1.24*

0.64 0.75
0.48 0.69
1.24 0.73

0.87
0.83
0.85

tidak stabil
beradaptasi di lingk suboptimal
tidak stabil
hanya beradaptasi pada
lingkungan optimal
tidak stabil
tidak stabil
tidak stabil
tidak stabil
tidak stabil
tidak stabil
beradaptasi di lingk suboptimal
hanya beradaptasi pada
lingkungan optimal
hanya beradaptasi pada
lingkungan optimal
tidak stabil

3.94
0.51* 0.55 0.35 0.59
Rata-rata
3.71
0.99
0.68 0.59 0.76
Keterangan : βi =koefisien regresi, Sdi=simpangan regresi, R2=koefisien determinasi, r=signifikansi
korelasi antara nilai rata-rata genotipe pada suatu lingkungan dengan rata-ratanya untuk
keseluruhan lingkungan; *= βi berbeda nyata dengan 1.00, berarti genotipe tersebut
tidak stabil krn berada di luar kisaran t-test

Berdasarkan hasil uji adaptabilitas dan stabilitas genotipe padi gogo di 16
lingkungan menggunakan metode Finlay-Wilkinson (Tabel 4) menunjukkan dua
galur mampu beradaptasi di lingkungan kurang optimal (βi<1.0), yaitu IR79971B-110-B-B dan B11930F-TB-2. Dua galur dan satu varietas pembanding
teridentifikasi memiliki stabilitas diatas rata-rata (βi>1.0) yang artinya hanya
beradaptasi baik pada lingkungan yang optimal, yaitu IR79971-B-127-B-B,
B12825E-TB-2-12-4 dan Situpatenggang, sedangkan sembilan genotipe lainnya
memiliki koefisien regresi (βi) berbeda nyata dengan 1.00, berarti genotipe
tersebut tidak stabil.
Apabila dibandingkan dengan rata-rata hasil populasi, dari 14 genotipe padi
gogo yang diuji terdapat dua genotipe yang memiliki nilai βi mendekati 1 dan hasil
diatas rata-rata hasil populasi (3.71 t/ha), yaitu IR79971-B-127-B-B (3.72 t/ha; βi
1.07) dan varietas Situpatenggang (3.87 t/ha; βi 1.01), keduanya teridentifikasi
hanya beradaptasi pada lingkungan optimal. Galur B11930F-TB-2 memiliki hasil
sama dengan hasil rata-rata populasi, yaitu 3.71 t/ha dan memiliki βi mendekati
1 (0.93), sehingga teridentifikasi dapat beradaptasi di lingkungan suboptimal.
Sedangkan galur yang memiliki hasil tertinggi, yaitu B12151D-MR-11 (4.11 t/
ha) teridentifikasi tidak stabil karena memiliki nilai βi berbeda nyata dengan 1.00,
begitupula dengan galur IR79971-B-108-B-B (3.93 t/ha), IR79971-B-149-B-B
(4.06 t/ha), B12158E-TB-1 (3.75 t/ha) dan varietas Limboto (3.94 t/ha) yang
walaupun memiliki hasil diatas rata-rata populasi namun teridentifikasi tidak
stabil.
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Galur-galur yang tidak stabil tersebut memiliki adaptabilitas sempit, yaitu
tidak dapat beradaptasi baik pada semua lingkungan uji atau hanya beradaptasi
baik pada lingkungan spesifik. Untuk mempermudah penggambaran adaptabilitas
suatu galur yang diuji, apakah beradaptasi luas atau spesifik lokasi, maka dapat
digunakan analisis AMMI (Gambar 2).
Pada gambar 1 terlihat bahwa genotipe yang tidak stabil berada jauh dari
sumbu utama maupun garis lingkungan spesifik, yaitu genotipe no 1 (IR79971B-103-B-B), 3 (IR79971-B-113-B-B), 5 (IR79971-B-108-B-B), 6 (IR79971-B149-B-B), 7 (B11593F-MR-48), 8 (B12158E-TB-1), 9 (B12151D-MR-11), 10
(B12592D-MR-40-1) dan 14 (Limboto). Sedangkan genotipe yang spesifik lokasi
adalah genotipe yang berada jauh dari sumbu utama tapi letaknya berdekatan
dengan garis lokasi, seperti genotipe nomor 4 (IR79971-B-127-B-B) yang
pemetaannya dekat dengan garis lingkungan L7 (Wonosobo, Jawa Tengah).
Apabila dilihat pada Tabel 3, ternyata genotipe tersebut memberikan hasil tertinggi
di lingkungan tersebut yaitu sebesar 6.16 t/ha dibanding bila ditanam pada 15
lokasi lainnya. Genotipe unggul spesifik lokasi dianjurkan untuk dilepas karena
akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelepasan varietas, serta
mampu membentuk regional buffering yang dapat meredam penyebaran hama dan
penyakit (Baihaki dan Wicaksana 2005).

Gambar 2. Biplot AMMI 14 genotipe padi gogo pada uji multilokasi di 16
lingkungan berbeda, MH 2011-2013
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KESIMPULAN
Interaksi antara genotipe dengan lingkungan teridentifikasi sangat nyata pada
karakter hasil galur harapan padi gogo. Berdasarkan hasil analisis FinlayWilkinson, galur B11930F-TB-2 memiliki hasil sama dengan hasil ratarata populasi, yaitu 3.71 t/ha dan memiliki βi mendekati 1 (0.93), sehingga
teridentifikasi dapat beradaptasi di lingkungan suboptimal. Sedangkan galur yang
memiliki hasil tertinggi, yaitu B12151D-MR-11 (4.11 t/ha) teridentifikasi tidak
stabil karena memiliki nilai βi berbeda nyata dengan 1.00 (βi=1.29*). Selain itu,
teridentifikasi pula sebanyak sembilan genotipe memiliki hasil tidak stabil atau
adaptabilitas sempit. Hasil analisis ini tergambar jelas melalu biplot AMMI yang
menunjukkan hasil yang sama dengan analisis Finlay-Wilkinson.
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ABSTRACT
Padi Adan is one of the local rice in Krayan District, Nunukan County, North
Kalimantan Province (previously East Kalimantan Province) that has a good taste.
This rice has a high price at the farm level, and consumed by the public officials,
Malaysian and Brunei Darussalam peoples. However, Padi Adan has long maturity
(6 months), it cause the farmers grow this rice only once a year. Shortening the
maturity of this rice can be done by utilizing loci regulate flowering time. The
purpose of this study was to shorten maturity of Padi Adan using Marker Assisted
Backcrossing method. The material of research was local rice “Padi Adan Putih”
(=Padi Kelabit) and Nipponbare as donor parent. RM1362 and RM7601 SSR
markers, located on Hd2 gene locus were used as marker for selection tool at each
generation. This research was conducted in the greenhouse and Molecular Biology
Laboratory, Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic
Resources Research and Development , Bogor, since 2010 to 2014. Crosses was
done conventionally and plant selection was done using molecular markers, started
since F1 until BC2F2 plants. At F1 to BC2F1 plants, it was selected plants having
heterozygote alleles for Hd2 gene locus, whereas at BC2F2 plants, it was selected
plants having homozygote alleles for this locus. The result showed a shortened
maturity significantly, due to introgression of Hd2 gene locus. Fourty one of 200
BC2F2 plants (20.5%) contained Hd2 locus gene in homozygote condition, with
range 92-117 days flowering, while flowering Padi Adan about 112 days. This
research proved introgression of Hd2 gene locus of Nipponbare successfully
shortening of Padi Adan’s flowering time.
Keywords: Padi Adan, early maturity, Hd2, molecular marker
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ABSTRAK
Padi Adan merupakan salah satu padi lokal di Kecamatan Krayan, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (sebelumnya Provinsi Kalimatan Timur)
yang memiliki rasa yang enak. Padi ini memiliki harga tinggi di tingkat petani,
dan dikonsumsi oleh pejabat dan masyarakat Malaysia dan Brunei Darussalam.
Namun, umur Padi Adan yang panjang (6 bulan) membatasi petani menanam
padi tersebut hanya satu kali dalam setahun. Pemendekan umur padi bisa
dilakukan dengan memanfaatkan lokus yang mengatur waktu pembungaan.
Tujuan penelitian ini adalah memendekkan umur Padi Adan dengan metode
Marker Assisted Backcrossing. Materi yang digunakan adalah Padi Adan putih
(=Padi Kelabit) sebagai tetua yang diperbaiki dan padi Nipponbare sebagai tetua
donor. Marka RM1362 dan RM7601 yang terletak pada lokus gen Hd2 digunakan
sebagai marka untuk alat seleksi untuk setiap generasi. Penelitian ini dilakukan
di rumah kaca dan Laboratorium Biologi Molekuler, Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor, sejak
tahun 2010 s.d. 2014. Persilangan dilakukan secara konvensional dan seleksi
tanaman dilakukan menggunakan marka molekuler (RM1362 dan RM7601)
sejak tanaman F1 sampai BC2F2. Sejak tanaman F1 sampai BC2F1 dipilih tanaman
yang memiliki pita heterozigot untuk lokus gen Hd2, sedangkan pada tanaman
BC2F2 dipilih tanaman yang memliki pita homozigot untuk lokus tersebut. Hasil
yang diperoleh menunjukkan pemendekkan umur yang signifikan. Sebanyak 41
dari 200 tanaman BC2F2 (20,5%) mengandung lokus gen Hd2 dalam kondisi
homozigot, dengan rentang umur berbunga 92-117 hari, sedangkan Padi Adan
sendiri umur berbunganya 112 hari. Hal ini menunjukkan introgresi lokus gen
Hd2 dari Nipponbare berhasil memendekkan waktu berbunga Padi Adan.
Kata kunci : Padi Adan, umur pendek, Hd2, marka molekuler
PENDAHULUAN
Padi Adan adalah padi lokal yang dihasilkan oleh suku dayak dari pedalaman
Kalimantan, tepatnya di Kec. Krayan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
(dulu termasuk Kalimantan Timur). Beras Adan ini termasuk sebagai salah satu
jenis beras yang disukai oleh Padi ini sangat populer di Kalimantan, bahkan di
Malaysia, Brunei Darussalam, Filiphina, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Padi
ini dihargai dengan harga jual yang sangat tinggi daripada di Indonesia dan
menjadi makanan wajib bagi kaum bangsawan. Petani masih terkendala dalam
upaya peningkatan produktivitas padi tersebut karena umurnya yang dalam
(Ummi, 2012). Bentuk bulir Padi Adan halus memanjang, berwarna putih seperti
kristal, beraroma, pulen dan rasanya lezat. Padi Adan merupakan padi kualitas
nomor satu yang hanya tumbuh di daerah tersebut dan tidak dapat dibudidayakan
pada daerah lain. Secara teknis, dalam setahun masyarakat hanya menanam padi
ini satu kali. Setelah panen, lahan dibiarkan menjadi tempat kerbau berkubang dan
membuang kotoran (Djack, 2011).

750

Prasetyono et al : Pemendekan Umur Padi Adan Krayan Menggunakan Teknik....

Padi Adan putih, hitam, merah, atau dalam bahasa lokal pade adan buda,
hitem, dan sia merupakan padi unggulan masyarakat Krayan. Padi Adan termasuk
padi golongan CERE mempunyai 15-22 jenis dengan spesifikasi berasnya kecil
dan bundar serta beraroma harum, memiliki cita rasa dan tekstur halus yang hidup
di dataran tinggi (Salam, 2011). Peningkatan produksi Padi Adan dapat dilakukan
dengan memendekkan umur Padi Adan. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,
Provinsi Kalimantan timur sejak tahun 2010 telah mengusahakan pemuliaan
tamanan untuk memendekkan umur padi Adan. Pemendekan umur tanaman
dilakukan melalui mutasi dengan sinar gamma dan Marker Assisted Backcrossing.
Melalui dua cara ini diharapkan produktivitas beras Adan dapat meningkat dan
bernilai ekonomis karena dapat ditanam dua kali setahun.
Pemanfaatan marka molekuler sebagai alat seleksi telah berkembang di
dalam pemuliaan tanaman (Ribaut dan Hoisington, 1998; Semagn et al., 2006).
Pada Padi Adan, pemanfaatan segmen yang mengatur umur berbunga pada Padi
Nipponbare diharapkan bisa memendekkan umur Padi Adan. Fenomena umur
berbunga yang lebih cepat pada padi tipe japonica (Nipponbare) ketika ditanam
di daerah tropik dapat dimanfaatkan untuk memendekkan umur padi. Padi tipe
ini ketika ditanam di daerah subtropik dengan panjang penyinaran lebih dari 12
jam (ketika musim panas) tumbuh normal dengan hasil yang tinggi, sedangkan
ketika ditanam di daerah tropik dengan panjang penyinaran paling panjang 12 jam
menjadi lebih sensitif dan lebih cepat berbunganya. Mekanisme pembungaan ini
melibatkan banyak gen dan sebagian belum bisa terungkap (Jarillo et al., 2008;
Yano et al., 2001).
Gen-gen yang diduga mengatur pembungaan pada Nipponbare telah
dipetakan dengan pemetaan daerah QTL, dan sebagian besar sudah diketahui
marka pengapitnya yang bisa dijadikan sebagai marka seleksi (Fujino dan
Sekiguchi, 2005, 2008; Nonoue et al., 2008; Yamamoto et al., 1998). Penelitian
ini bertujuan untuk memendekkan umur Padi Adan dengan metode Marker
Assisted Backcrossing.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca dan Laboratorium Biologi Molekuler,
Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor, Jawa Barat
mulai bulan Januari 2010 sampai Agustus 2014. Material yang digunakan adalah
Padi Adan Putih (= Padi Kelabit), sedangkan padi Nipponbare digunakan sebagai
sumber gen umur pendek. Marka molekuler yang digunakan sebagai alat seleksi
adalah marka RM1362 dan RM7601 yang terletak pada daerah QTL gen Hd2
yang terletak pada kromosom 7. Sekuen kedua marka tersebut adalah RM1362
(F-TGATCTAAACAGGCCCTTAG dan R-CATCATCA-AGACCACACATC)
dan RM 7601 (F-GCCTCGCTGTCGCTA-ATATC dan R-CAGCCTCTCCTTGTGTTGTG) (Fujino dan Sekiguchi, 2008).
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Seleksi tanaman F1 s.d. BC2F2.
Untuk mendapatkan benih F1 dilakukan persilangan antara Padi Adan
sebagai tetua betina dengan Nipponbare sebagai tetua jantan. Benih F1 yang
diperoleh kemudian ditanam kembali sebagai tetua betina untuk disilangbalikkan
dengan Padi Adan sebagai tetua jantan. Analisis molekuler dilakukan mulai
pada tanaman F1 merujuk pada Prasetiyono (2013). Tanaman yang memiliki pita
heterozigot dipilih untuk disilangbalikkan dengan Padi Adan, sehingga diperoleh
benih BC1F1. Benih BC1F1 yang diperoleh kemudian ditanam kembali. Analisis
molekuler pada tanaman BC1F1 dilakukan sama seperti pada tanaman F1, tanaman
yang memenuhi syarat disilangbalikkan dengan Padi Adan untuk mendapatkan
benih BC2F1. Pada tanaman BC2F1, tanaman yang memiliki pita heterozigot
dibiarkan menyilang sendiri sampai diperoleh benih BC2F2. Selain berdasarkan
hasil analisis molekuler, tanaman yang dipilih untuk disilangbalikkan umurnya
lebih pendek dibandingkan Padi Adan itu sendiri.
Sebanyak 200 tanaman BC2F2 yang berasal dari lima tanaman BC2F1 yang
berumur pendek ditanam di dalam rumah kaca, ditanam dua tanaman tiap ember.
Seluruh tanaman dianalisis kondisi genomnya menggunakan dua marka, dan
masing-masing tanaman diamati beberapa komponen agaronomis, seperti tinggi
tanaman, jumlah anakan, dan umur berbunga. Galur-galur yang memiliki pita
homozigot untuk lokus gen Hd2 dan memiliki umur berbunga lebih pendek
dibanding Padi Adan dipilih untuk material penelitian selanjutnya.
Analisis molekuler
Analisis molekuler dilakukan pada tanaman F1 s.d. BC2F2. Isolasi DNA
dilakukan pada semua tanaman yang dipakai mengacu pada metode Dellaporta
et al. (1983) yang telah dimodifikasi. Daun segar dari masing-masing tanaman
dimasukkan ke dalam tabung mikro berukuran 2 ml lalu diberikan nitrogen cair.
Daun yang kering-beku kemudian dihaluskan dengan menggunakan sumpit.
Serbuk daun ditambah larutan bufer ekstrak dengan larutan penghancur SDS
(Sodium Dodecyl Sulfate). Serbuk daun diinkubasi pada penangas air pada suhu
65°C, kemudian ditambah Kloroformisoamilalkohol (Chisam), dan dipresipitasi
menggunakan etanol absolut (96%).
Reaksi PCR dilakukan pada 20 μl volume yang mengandung 1×bufer PCR
(10 mM Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 0,01% Gelatin), 100 μM
dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 0,5 μM primer (F dan R), DNA, dan 1 unit
Taq DNA polimerase.
Program PCR yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 menit pada suhu
94°C, selanjutnya dilakukan 35 siklus yang terdiri dari: 45 detik pada suhu 94°C,
45 detik pada suhu 55°C, dan 60 detik pada suhu 72°C. Perpanjangan primer
selama 7 menit pada suhu 72°C. Hasil PCR kemudian dipisahkan menggunakan
gel poliakrilamid 8%. Pewarnaan DNA dilakukan dengan ethidium bromida atau
silver nitrat. Pita-pita yang diperoleh kemudian dicatat dan digunakan sebagai
dasar pemilihan individu tanaman.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Persilangan untuk memendekkan umur padi dengan memanfaatkan lokus gen Hd2
dari Nipponbare sudah pernah dilakukan pada padi Ciherang dan memberikan
hasil terjadi pengurangan umur Ciherang di rumah kaca dan lapangan sekitar 7-10
hari lebih pendek, dengan peningkatan hasil 3,55-9,2% lebih banyak bobot gabah
isi/tanaman dari galur-galur tersebut (Prasetiyono et al., 2013). Pada penelitian
pemendekan umur Padi Adan ini masalah hasil tidak diutamakan. Petani di
Kecamatan Krayan tidak pernah menggunakan jarak tanam di dalam lahannya.
Petani hanya memindahkan bibit satu tanaman dengan jarak tanam yang tidak
beraturan di lahan sawahnya.
Kesulitan persilangan Padi Adan ini adalah umur Padi Adan yang lebih
panjang dibandingkan di Krayan. Ketika Pada Adan ditanam di dalam rumah
kaca sebagai tetua pemulih (recurrent parent), umurnya bisa mencapai 7-8 bulan.
Padahal ketika ditanam di daerah aslinya umur panennya sekitar 5-6 bulan. Hal
inilah yang menyebabkan sampel tanaman yang akan disilangbalikkan harus
ditanam beberapa tahap dan dengan jumlah yang banyak. Kadang-kadang
tanaman juga harus diratoon untuk menyamakan umur berbunganya. Oleh karena
itulah dalam satu tahun hanya bisa dilakukan satu kali persilangan saja. Tabulasi
benih-benih hasil persilangan dapat dilihat dalam Tabel 1.
Analisis molekuler yang dilakukan sejak tanaman F1 ditujukan untuk
menyaring tanaman yang akan disilangbalikkan agar tetap mengandung lokus gen
Hd2 dari alel Nipponbare. Pada penelitian umur pendek peubah umur berbunga
adalah sifat yang mudah diamati, walaupun tanpa bantuan marka molekuler.
Tanaman yang berbunga lebih cepat akan jelas diihat secara visual dibandingkan
dengan tanaman yang lebih lambar berbunganya. Namun, pada penelitian Marker
Assisted Backcrossing karakter yang menjadi tujuan utama harus juga diseleksi
menggunakan marka molekuler, selain pengamatan visual juga diperlukan untuk
menambah keakuratan data. Memang sampai saat ini belum ada publikasi yang
merekomendasikan gen apa yang bisa mempengaruhi pemendekan umur padi
secara signifikan. Dari sebanyak 29 gen yang telah diidentifikasi telah berhasil
dikloning sebanyak 20 gen (Liang et al., 2013), namun belum semua bisa dipelajari
dengan baik. Saat ini yang diperlukan adalah gen-gen yang bisa memendekkan
umur padi tetapi tidak menurunkan hasil. Pendekatan yang selama ini dilakukan
adalah menggunakan marka QTL gen Hd2 sebagai alat seleksi, kemudian seleksi
hasil dilakukan di rumah kaca dan lapangan. Tanaman turunan Padi Adan hasil
MAB ini pun harus dibawa ke lapangan, terutama ke tempat habitat aslinya untuk
mendapatkan tanaman yang berumur pendek, dengan cita rasa yang seperti Padi
Adan.
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Tabel 1. Tabulasi pembentukan benih-benih hasil persilangan Padi Adan x
Nipponbare.
Generasi

Jumlah tanaman

-

-

F1

18

BC1F1

46,
yang disilangbalik :
#16
#19
#39
#43
#46

Benih hasil
panen

Jumlah
benih

Teknik

Molekuler

Agronomis

F1

110

bulked

tidak

tidak

BC1F1

259

bulked

ya

tidak

ya

ya

ya

ya

ya

ya

BC2F1
BC2F1
BC2F1
BC2F1
BC2F1

141
148
229
308
264

individu
indiviud
individu
individu
individu

BC2F1

300, terdiri :
#16 (#1-60)
#19 (#61-120)
#39 (#121-180)
#43 (#181-240)
#46 (#241-300)

BC2F2
BC2F2
BC2F2
BC2F2
BC2F2

-

individu
indiviud
individu
individu
individu

BC2F2

200, terdiri :
#79 (#1-40)
#92 (#41-80)
#146 (#81-120)
#198(#121-160)
#231(#161-200)

BC2F3
BC2F3
BC2F3
BC2F3
BC2F3

-

individu
indiviud
individu
individu
individu

Hasil analisis molekuler menggunakan marka RM1362 dan RM7601
menunjukkan bahwa seluruh tanaman F1 memiliki pita heterozigot (Prasetiyono,
2013), sedangkan pada tanaman BC1F1 dan BC2F1 memiliki dua variasi alel
(heterozigot dan homozigot-Padi Adan, data tidak ditampilkan), dan pada
tanaman BC2F2 memiliki tiga variasi alel (heterozigot, homozigot-Padi Adan,
dan homozigot-Nipponbare). Pada tanaman F1, BC1F1, dan BC2F1 yang memiliki
pola pita heterozigot dipilih sebagai material untuk generasi berikutnya, selain
pengamatan visual berupa umur berbunga. Pita heterozigot pada daerah QTL gen
Hd2 menunjukkan bahwa alel Nipponbare yang menyumbang umur pendek tetap
berada di dalam individu terpilih. Mulai tanaman BC2F2 dan seterusnya individu
yang dipilih harus memiliki pita homozigot-Nipponbare untuk marka RM1362 dan
RM7601. Individu BC2F2 yang hanya salah satu marka menunjukkan homoziogot
untuk tetua Nipponbare sedangkan marka yang lain tidak (homozigot Padi Adan
atau heterozigot) tidak digunakan dalam pertanaman berikutnya, meskipun umur
berbunganya lebih pendek dibandingkan Padi Adan.
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Berdasarkan Gambar 1 terlihat pita yang dihasilkan oleh tanaman BC2F2
sangat bervariasi, sebagian mengikuti alel Padi Adan untuk kedua marka, sebagian
mengikuti alel Nipponbare untuk kedua marka, dan sebagian punya alel kedua
tetua (heterozigot). Seluruh tanaman diamati beberapa peubah agronomisnya
untuk dijadikan dasar seleksi tanaman. Beberapa tanaman BC2F2 menunjukkan
variasi dalam umur berbunga (Gambar 2). Berdasarkan gambar tersebut beberapa
galur menunjukkan umur berbunga yang lebih pendek dibandingkan Padi Adan,
namun Padi Adan masih menunjukkan figur yang lebih besar (jumlah malai lebih
banyak, tanaman lebih tinggi). Percepatan umur berbunga yang diiringi dengan
pengurangan tinggi tanaman dan jumlah anakan juga terjadi pada Padi Adan hasil
mutasi (Wulansari, 2014).
Hasil analisis molekuler menunjukkan hanya 41 tanaman BC2F2 dari 200
tanaman yang memiliki alel Nipponbare untuk kedua marka molekuler, berarti
hanya 20,5% saja yang dapat digunakan sebagai material penelitian berikutnya.
Walaupun galur terpilih tersebut telah memiliki alel gen Hd2, ternyata ada beberapa
tanaman (#16, 25, 49, 108, 139, 171) yang memiliki umur berbunga melebihi
Padi Adan sendiri. Biasanya Padi Adan ketika ditanam di Bogor akan memiliki
umur berbunga lebih panjang dibanding habitat aslinya di Krayan. Namun, pada
periode tanam BC2F2 (Februari s.d. Juli 2014) masa tanam Padi Adan lebih cepat
daripada biasanya. Hal ini barangkali disebabkan oleh panjang penyinaran dan
suhu selama pertumbuhan berbeda dengan masa tanam periode sebelumnya.
Menurut Kovi et al. (2013) panjang penyinaran dan suhu sangat mempengaruhi
ekspresi gen-gen yang terlibat dalam waktu pembungaan padi. Pada penelitian
padi umur pendek pengurangan umur padi tidak selalu dipengaruhi oleh lokus
gen Hd2, tetapi beberapa lokus gen Hd lainnya juga ikut memberikan sumbangan
pemendekan umur (Dadang et al., 2013).

Gambar 1. Kondisi genotipe tanaman BC2F2 Padi Adan x Nipponbare
M = 100 bp DNA ladder, A = Padi Adan, B = Nipponbare
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Gambar 2. Keragaan tanaman BC2F2 Padi Adan x Nipponbare pada umur 88
hari setelah sebar
Beberapa tanaman yang bisa dijadikan material seleksi berikutnya adalah
BC2F2 Padi Adan x Nipponbare nomor 20, 75, 136, 172, 193, dan 199. Keenam
galur tersebut memiliki umur berbunga kurang dari 100 hari, sehingga diperikirakan
panen pada umur 120 an hari. Umur panen Padi Adan di Kalimantan berkisar 160
an hari. Apabila umur berbunga ini konsisten sampai di habitat aslinya, maka
pengurangan umur Padi Adan dengan metode MAS ini bisa mencapai 30-40 hari.
Seleksi di lapangan tidak hanya menyangkut umur berbunga, namun cita rasa nasi
juga menjadi prioritas utama. Peran serta masyarakat di daerah habitat asli Padi
Adan sangat diperlukan untuk menentukan galur mana yang memberikan tingkat
kemiripan paling tinggi dengan umur yang jauh lebih pendek.
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Tabel 2. Profil tanaman BC2F2 Padi Adan x Nipponbare yang memiliki alel
Nipponbare pada dua marka
Data Genotipe
No

Galur

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
41
Kisaran
Padi Adan
Nipponbare

2
6
8
16
20
25
32
34
44
46
48
49
50
51
53
57
61
67
69
74
75
104
108
114
118
119
122
126
133
136
139
149
151
160
171
172
184
189
192
193
199

RM1362

RM7601

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A
B

A
B

Data Agronomis
Tinggi Tanaman Jumlah
Umur Berbunga
(cm)
Anakan
50% (hari)
153
11
108
163
6
102
169
14
100
154
18
>114
150
10
93*
153
11
>114
162
11
101
156
18
115
164
9
103
180
10
112
170
10
100
167
12
>114
156
12
100
165
11
115
164
9
103
154
10
103
163
10
105
155
3
111
163
12
103
166
10
105
167
11
92*
168
13
108
169
11
>114
161
11
109
168
13
109
152
9
116
154
9
113
143
5
110
178
7
109
190
7
98*
179
12
>114
176
15
113
193
11
114
190
17
117
181
11
>114
175
10
94*
170
3
115
183
17
103
162
16
105
157
19
96*
173
15
96*
143-193
3-19
92-117
180-203
11-17
109-114
74-122
1-17
71-104

A = alel Padi Adan, B = alel Nipponbare, *Tanaman yang berumur berbunga kurang dari 100 hari
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KESIMPULAN
1.

Lokus gen Hd2 dari Nipponbare yang diintrogresikan ke dalam genom Padi
Adan bisa memendekkan umur Padi Adan sekitar 30-40 hari.

2.

Galur BC2F2 Padi Adan x Nipponbare yang memiliki lokus gen Hd2 yang
memiliki potensi berumur pendek dan dapat dilanjutkan pada pertanaman
berikutnya adalah nomor 20, 75, 136, 172, 193, dan 199.
SARAN

Galur-galur terpilih perlu dilanjutkan ditanam di habitat aslinya di Kecamatan
Krayan untuk melihat stabilitas umur pendeknya, produksi, dan perubahan cita
rasa nasinya.
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EVALUASI METODE UNTUK SKRINING VARIETAS PADI YANG
DAPAT BERKECAMBAH PADA KONDISI ANAEROB
Indria W. Mulsanti , Indrastuti A.Rumanti dan Sri Wahyuni
Balai Besar Penelitian Tanaman PAdi
Email : mulsanti.indri@gmail.com
ABSTRAK
Kondisi lingkungan tergenang merupakan salah satu cekaman abiotik yang banyak
ditemui di lahan-lahan pertanian di Indonesia. Walaupun padi dikenal sebagai
tanaman yang dapat beradaptasi padi kondisi tergenang tetapi banyak varietas yang
sensitif terhadap kondisi oksigen terbatas atau anaerob saat masa perkecambahan.
Saat ini asesi palasma nutfah, galur dan varietas yang ada belum diIdentifikasi
kemampuan berkecambahnya dalam kondisi anaerob, selain itu metode standard
untuk pengujian benih yang dapat berkecambah pada kondisi anaerob juga belum
ditetapkan. Varietas atau galur yang dapat berkecambah pada kondisi anaerob
tidak hanya berguna untuk lahan-lahan yang rawan banjir dan selalu tergenang
seperti rawa lebak. tetapi juga untuk pola pertanaman tebar benih langsung. Tujuan
dari penelitian ini adalah mendapatkan metode yang efektif untuk evaluasi galur/
varietas yang dapat berkecambah pada kondisi anaerob/perkecambahan tergenang.
Evaluasi metode skrining galur/varietas padi dilakukan dua tahap, tahap pertama
adalah tujuh perlakuan yang merupakan kombinasi metode perendaman dan media
perkecambahan benih. Dari kegiatan pertama akan dipilih empat perlakuan untuk
dilanjutkan pada kegiatan kedua dengan metode yang dimodifikasi agar lebih
mendekati kondisi lapang. Hasil penelitian menunjukkan mutu awal benih yang
diuji memiliki mutu fisiologis yang cukup baik dicerminkan oleh nilai persentase
daya berkecambah 94.5 – 97 %. Pada kegiatan pertama didapatkan bahwa metode
perkecambahan dengan membenamkan benih dalam media tanam dan kemudian
diairi sedalam 5 cm merupakan metode yang dapat digunakan untuk skrining
perkecambahan anaerob. Selanjutnya hasil pada kegiatan kedua perlakuan
perkecambahan pada tanah lumpur dan tanah kebun dengan membenamkan benih
sedalam 1 cm yang kemudian direndam air dalam 5 cm dapat digunakan untuk
pengujian benih yang dapat berkecambah pada kondisi anaerob. Tetapi perlakuan
pembenaman benih 1,5-2 cm dan rendaman air sedalam 10 cm selama 11 hari
adalah perlakuan yang paling efektif untuk evaluasi perkecambahan anaerob
karena dapat membedakan antara varietas yang rentan dengan varietas-varietas
toleran. Selanjutnya perlakuan tersebut dapat digunakan untuk skrining varietas
padi toleran perkecambahan anaerob
Kata Kunci : Metode, skrining, perkecambahan anaerob, padi

Mulsanti et al: Evaluasi Metode Untuk Skrining Varietas Padi yang Dapat....

761

PENDAHULUAN
Tanaman padi dapat dibudidayakan dalam kondisi lingkungan yang beragam dan
luas termasuk pada kondisi gogo hingga sawah dataran rendah. Pada beberapa
daerah sawah lingkungannya pun sangat beragam mulai dari kondisi tergenang
hingga tadah hujan, bahkan terdapat daerah-daeraah lahan sawah rawan banjir
dan daerah padi air dalam. Air merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman
padi. Ekosistem tanaman padi dibedakan berdasarkan hidrologi dan ketersediaan
air bagi tanaman (Kush 1984).
Dengan meningkatnya kebutuhan pangan, maka dibutuhkan peningkatan
produksi padio leh karena itu pemberdayaan lahan suboptimal merupakan salah
satu cara ekstensifikasi pertanian dan peningkatan produksi beras nasional.
Lahan sawah yang tergenang seperti lahan rawa atau lahan sawah rawan banjir
dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam ekstensifikasi pertanian.
Masalah utama pada lahan-lahan tersebut adalah kondisi tergenang tidak bisa
disesuaikan dengan waktu tanam. Selain itu perubahan iklim yang tidak menentu
mengakibatkan sulit memprediksi datang dan surutnya air atau kapan terjadinya
banjir. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya perkecambahan dan daya
tumbuh bibit bila menggunakan metode tebar benih langsung.
Beberapa permasalah pada lahan suboptimal yang rawan banjir adalah
rendahnya tingkat perkecambahan dan pertumbuhan benih. Walaupun beberapa
varietas padi dapat beradaptasi dalam kondisi tergenang dengan kondisi oksigen
yang rendah (hypoxia) maupun kondisi anaerob atau tanpa oksigen (anoxia),
tetapi sebagian besar kultivar padi sensitif terhadap kondisi anaerob atau kondisi
oksigen rendah (Yamaguchi et al. 1994). Benih dapat dikelompokkan berdasarkan
responnya terhadap ketersediaan oksigen. Benih dengan kadar karbohidrat atau
pati tinggi lebih toleran terhadap kondisi anaerob dibandingkan benih dengan kadar
lemak tinggi. Benih dengan cadangan makanan utama karbohoidrat seperti padi
dapat memberikan cadangan energi yang lebih besar untuk proses metabolisme
dalam kondisi oksigen terbatas dibandingkan benih dengan kandungan lemak
tinggi (Raymond et al.,1985). Angaji et al. (2009) melaporkan bahwa kondisi
anaerob selama perkecambahan masih cukup jarang pada varietas padi yang ada.
Skrining terhadap 800 asesi plasma nutfah , galur-galur harapan dan varietas
hanya terdapat 0,23% yang teridentifikasi memiliki toleransi yang tinggi terhadap
perkecambahan anaerob.
Pengembangan varietas padi yang dapat berkecambah dan tumbuh
pada kondisi tanah tergenang atau anaerob dapat mengurangi kerusakan yang
disebabkan oleh banjir pada awal pertanaman di mana saat itu kondisi tanaman
padi sangat sensitif (Ismail et al. 2009). Beberapa hasil penelitian terhadap kondisi
perkecambahan anaerob menggunakan metode yang berbeda-beda, Ella et al
(2008) menggunakan metode dikecambahkan dalam tanah yang kemudian diikuti
dengan perendaman. Penelitian lainnya oleh Manakil et al. ( 2008) menggunakan
metode sederhana dengan menggunakan tabung yang mengkondisikan benih
dalam kondisi rendaman. Dalam mempelajari kemampuan berkecambah
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benih dalam kondisi anaerob sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan
perkecambahan benih dalam kondisi tanah lumpur karena lebih mendekati kondisi
lapang.(Maningbas et al., 2008)
Saat ini masih belum ada prosedur baku untuk mengukur atau
mengkarakterisasi sifat toleransi terhadap kemampuan berkecambah pada
kondisi anaerob. Oleh sebab itu masih perlu dilakukan studi tetang kemampuan
berkecambah pada kondisi anaerob metode yang tepat untuk melakukan evaluasi
terhadap galur/varietas yang ada.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode yang efektif
untuk evaluasi galur/varietas yang dapat berkecambah pada kondisi anaerob/
perkecambahan tergenang untuk perlakuan skrining varietas/galur toleran
perkecambahan anaerob
METODE PENELITIAN
Materi yang digunakan adalah 5 varietas/galur tahan rendaman, satu varietas
kontrol negatif (yang sudah teridentifikasi tidak dapat berkecambah dalam kondisi
anaerob) dan varietas IR64. Pengujian daya berkecambah dilakukan terlebih
dahulu untuk mengetahui mutu awal benih. Kegiatan satu ini dibagi manjadi dua
tahap, tahap pertama evaluasi pada perendaman selama 7 hari, perlakuan terdiri
dari (A1) benih direndam dalam air sedalam 5 cm selama 7 hari pada kondisi
bercahaya, (A2) menggunakan media tanah lumpur, benih ditaruh dipermukaan
kemudian diairi sedalam 5 cm selama 7 hari, (A3) media tanah lumpur dengan
benih dibenamkan sedalam 2 cm, diairi 5 cm selama 7 hari, (A4) tanah lumpur
benih dibenamkan, kondisi jenuh air selama 7 hari. (A5) tanah (garden soil) benih
ditaruh dipermukaan kemudian diairi 5 cm selama 7 hari (A6) tanah (garden soil)
dengan benih dibenamkan sedalam 2 cm, diairi 5 cm selama 7 hari, (A7) tanah
(garden soil) benih dibenamkan, kondisi jenuh air selama 7 hari. Pengamatan
dilakukan terhadap persentase benih yang berkecambah (menembus koleoptil)
pada hari ke-7, selain itu juga dilakukan pengamatan pada panjang akar dan
kecambah.
Setelah diperoleh empat metode terbaik dari tahap pertama, maka metode
tersebut dikonfirmasi kembali pada tahap kedua dengan menambah waktu
perendaman selama 7-14 hari. Kondisi pada tahap kedua dianggap lebih mendekati
pada kondisi di lapang. Perlakuan pada tahap ke dua adalah (B1) Media tanah
lumpur, benih diletakkan semi permukaan 0,5-1 cm, diairi sedalam 5 cm selama
11 hari, (B2) Media tanah lumpur benih dibenamkan 2,5 cm diairi selama 11 hari,
(B3) media tanah lembang (garden soil), benih diletakkan semi permukaan 0,5- 1
cm, diairi sedalam 5 cm selama 11 hari, (B4) Media tanah Lembang (garden soil)
benih dibenamkan sedalam 2,5 cm diairi sedalam 5 cm selama 11 hari.
Hasil dari perlakuan kedua kemudian di modifikasi dengan perlakuan
kedalaman pembenaman benih dan kedalaman air. Perlakuan yang digunakan
adalah pembenaman benih1-2 cm + air 10cm dengan menggunakan media tanah
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lembang. Materi yang digunakan pada kegiatan tiga adalah 4 varietas toleran
perkecambahan anaerob (Khaiyan, Maza Red, KHO, TKM-9) dan 2 varietas
rentan (IR64, IR42)
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok
disusun faktorial, yang terdiri atas dua faktor, faktor pertama adalah perlakuan
perkecambahan dan faktor kedua adalah varietas. Setiap perlakuan terdiri dari 3
ulangan dimana masing-masing satuan percobaan terdiri 50 butir benih. Data yang
diperoleh dianalisis keragaman (uji F) pada taraf 5%, apabila didapatkan hasil
yang berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut LSD dengan selang kepercayaan
95-99%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap awal dalam penelitian evaluasi perkecambahan benih pada kondisi anaerob
adalah pengujian beberapa varietas rendaman dan kontrol negatif. Beberapa
varietas yang akan digunakan untuk mengetahui metode yang efektif untuk
pengujian perkecambahan dalam kondisi anaerob, diuji mutu benih awalnya (
Tabel 1.). Secara keseluruhan mutu awal benih yang diuji memiliki mutu fisiologis
yang cukup baik. Persentase daya berkecambah seluruh varietas yang diuji berada
diatas 90%. Inpara 4 menunjukan persentase daya berkecambah tertinggi 97%
dan terendah ditunjukan oleh 94,5%.
Tabel 1. Evaluasi Mutu Awal Benih Sebelum Tanam.
Varietas
Inpari 30
Inpara 3
Inpara 4
Inpara 5
Inpara 6
IR 42

Daya berkecambah
(%)
96.5
94.5
97.0
96.0
95.0
94.5

Evaluasi metode untuk skrining galur/varietas padi yang dapat berkecambah
pada kondisi anaerob
Sebanyak tujuh metode perkecambahan yang berbeda dilakukan pada tahap
pertama perlakuan perkecambahan anaerob. Persentase perkecambahan, panjang
batang, panjang akar dan berat kering kecambah pada penelitian tahap pertama
disajikan pada Tabel 2.
Perlakuan pada perendaman benih dalam air (A1) tidak menunjukkan
terjadinya perkecambahan pada benih, tetapi tidak terlihat adanya pertumbuhan
radikula dari embrio benih. Benih yang terendam dalam air sedalam 5 cm
penunjukkan pertumbuhan plumula dan terlihat adanya koleoptil yang menembus
kulit benih. Kombinasi perlakuan perkecambahan pada permukaan tanah lumpur
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dengan perendaman sedalam 5 cm (A2) dan perkecambahan pada permukaan
tanah taman dengan perendaman sedalam 5 cm (A5) tidak dapat digunakan
sebagai metode skrining karena tidak terlihat adanya perbedaan antar kontrol
negatif (IR42) dengan varietas-varietas yang lain. Semua varietas yang diuji
memiliki persentase perkecambahan yang cukup baik. Hal ini menunjukkan
bahwa kombinasi perlakuan tersebut tidak memberikan cekaman yang tepat untuk
kondisi perkecambahan anaerob. Perlakuan lain yaitu A4 dan A7 di mana kondisi
perkecambahan dilakukan pada kondisi jenuh air pada tanah lumpur dan tanah
taman, tidak memberikan efek cekaman anaerob seperti yang diharapkan. Kondisi
jenuh air masih dapat memberikan udara pada kondisi perkecambahan sehingga
benih dapat berkecambah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai persentase
perkecmbahan yang cukup tinggi ( >80%) pada kedua perlakuan. Perlakuan jenuh
air bahkan memberikan kondisi yang optimum untuk pertumbuhan perkecambahan
terlihat dari tingginya nilai berat kering kecambah serta panjang plumula dan akar
yang cukup tinggi dibandingkan perlakuan lainnya.
Perlakuan perkecambahan yang dibenamkan dan dikombinasikan dengan
perendaman sedalam 5 cm pada tanah lumpur (A3) dan tanah taman (A6)
merupakankan perlakuan yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam
skrining galur-galur yang dapat berkecambah pada kondisi anaerob. Perlakuan
yang paling baik untuk srining adalah dimana control rentan tidak dapat
berkecambah, tetapi galur atau varietas yang toleran maupun semi toleran masih
dapat berkecambah. Pada perlakuan A3, varietas IR42 yang merupakan galur yang
rentan terhadap kondisi perkecambahan anaerob menujukkan nilai perkecambahan
yang sangat rendah (2,67 %). Beberapa varietas lain seperti Inpari30, Inpara4
dan Inpara6 masih dapat berkecambah lebih tinggi berturut-turut 14%, 20% dan
13,33%.
Perlakuan A6 dimana tanah yang digunakan adalah tanah taman di
mana strukturnya lebih berpasir dan kurang padat dibandingkan tanah lumpur,
menunjukkan persentase perkecambahan yang lebih tinggi dibandingkan
perlakuan dengan tanah lumpur. Nilai persentase pada kontrol rentan lebih rendah
(12%) dibandingkan beberapa varietas yang sama (Inpari30, Inpara4 dan Inpara6)
pada perlakuan A3. Panjang plumula, panjang akar dan berat kering kecambah
juga memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan varietas Inpari30, Inpara4 dan
Inpara6.

Mulsanti et al: Evaluasi Metode Untuk Skrining Varietas Padi yang Dapat....

765

Tabel 2. Persentase benih berkecambah, panjang epokotil, panjang akar dan
berat kering kecambah pada berbagai perlakuan perkecambahan
anaerob tahap pertama.
Perlakuan

A5

A6

A7

Ulangan
Perlakuan
Varietas
P*V

Varietas

Inpari30
Inpara3
Inpara4
Inpara5
Inpara6
IR42
IR64
Inpari30
Inpara3
Inpara4
Inpara5
Inpara6
IR42
IR64
Inpari30
Inpara3
Inpara4
Inpara5
Inpara6
IR42
IR64

Benih
berkecambah
(%)
46.00 a
42.00 a
34.67 a
39.33 a
34.00 a
20.67 a
40.67 a
28.67 a
23.33 a
36.00 a
12.67 a
26.00 a
12.00 a
16.00 a
88.00 a
82.00 a
84.00 a
80.00 a
83.33 a
86.67 a
84.67 a
**
**
ns
ns

Panjang plumula
(cm)
9.05
8.92
6.06
9.78
6.87
9.82
8.54
13.94
15.61
9.53
11.36
10.53
8.98
14.31
22.06
21.84
19.77
20.21
20.56
20.93
21.31
**
**
**
ns

a
a
a
a
a
a
a
ab
ab
c
bc
bc
c
ab
a
ab
d
cd
bcd
abcd
abcd

Panjang
akar
(cm)
5.71 a
4.38 a
5.06 a
4.99 a
3.25 a
3.90 a
3.25 a
4.81 ab
5.16 ab
5.73 a
4.47 ab
4.22 ab
3.87 b
4.64 ab
3.44 ab
3.31 b
3.83 ab
4.05 a
3.70 ab
3.97 ab
3.84 ab
*
**
ns
ns

BKK
(gr)
0.4833
0.4115
0.2526
0.3033
0.2849
0.1515
0.3842
0.3226
0.2388
0.2426
0.1023
0.2420
0.1154
0.1885
1.0908
0.9020
0.9050
0.8402
0.9746
0.9411
1.0364
**
**
**
ns

a
a
a
a
a
a
a
a
ab
ab
b
ab
b
ab
a
ab
ab
b
ab
ab
ab

Keterangan : Dalam satu perlakuan yang sama angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom
yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf 5 %;
*, ** dan ns mengindikasikan p ≤ 0,05, p ≤ 0,01 dan tidak berbeda nyata.

A1 = Perlakuan perkecambahan benih direndam dalam air sedalam 5 cm selama
7 hari pada kondisi bercahaya
A2 = Perlakuan perkecambahan benih pada permukaan media tanah lumpur,
benih dan diairi sedalam 5 cm selama 7 hari
A3 = Perlakuan perkecmbahan pada media tanah lumpur dengan benih
dibenamkan sedalam 2 cm, diairi sedalam 5 cm selama 7 hari
A4 = Perlakuan perkecambahan pada tanah lumpur, benih dibenamkan, kondisi
jenuh air selama 7 hari
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A5 = Perlakuan perkecambahan pada tanah (garden soil), benih ditaruh
dipermukaan kemudian diairi sedalam 5 cm selama 7 hari
A6 = Perlakuan perkecambahan pada tanah (garden soil) dengan benih
dibenamkan sedalam 2 cm, diairi sedalam 5 cm selama 7 hari
A7 = Perlakuan perkecambahan pada tanah (garden soil) benih dibenamkan,
kondisi jenuh air selama 7 hari
Kegiatan kedua adalah mengkonfirmasi hasil terbaik dari kegatan pertama
dengan memberikan kondisi yang lebih mendekati kondisi lapang. Pengamatan
perkecambahan tidak dilakukan pada hari ke 11. Hasil kegiatan kedua dapat dlihat
pada table 3. Perlakuan perkecambahan pada semi permukaan dengan kedalaman
1 cm dikombinasikan perendaman air hingga 5 cm dapat digunakan untuk metode
skrining perkecambahan anaerob. Perlakuan B1 dengan menggunakan tanah
lumpur menunjukkan bahwa IR42 sebagai varietas toleran dan IR64 memiliki
kemampuan untuk berkecambah yang lebih rendah (19,33 % dan 22,67%)
dibandingakan varietas-varietas lain yang diuji. Perlakuan yang sama dengan
menggunakan tanah taman juga menunjukkan hasil yang serupa dimana IR42
dan IR64 memiliki persentase perkecambahan yang rendah (9,33% dan 4,67%)
dibandingkan dengan varietas lain dimana persentase perkecambahannya lebih
tinggi antara 14% untuk Inpara6 hingga 34,67% untuk Inpara4. Hasil persentase
perkecambahan, panjang plumula, panjang akar dan bobot kecambah yang
berbeda nyata dan dapat membedakan antara varietas yang rentan dan galur yang
diuji menunjukkan bahwa metode B1 dan B3 ini dapat digunakan untuk perlakuan
cekaman perkecambahan anaerob.
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Tabel 3. Persentase benih berkecambah, panjang epokotil, panjang akar dan
berat kering kecambah normal pada empat perlakuan perkecambahan
anaerobik
Perlakuan
B1

B2

B3

B4

Varietas
Inpari30
Inpara3
Inpara4
Inpara5
Inpara6
IR42
IR64
Inpari30
Inpara3
Inpara4
Inpara5
Inpara6
IR42
IR64
Inpari30
Inpara3
Inpara4
Inpara5
Inpara6
IR42
IR64
Inpari30
Inpara3
Inpara4
Inpara5
Inpara6
IR42
IR64

Benih
berkecambah
(%)
44.00 ab
41.33 ab
48.67 a
32.00 bc
48.00 a
19.33 c
22.67 c
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.67 abc
22.00 abc
34.67 a
28.00 ab
14.00 bc
9.33 bc
4.67 c
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Panjang
epokotil (cm)
9.04
12.18
9.82
9.30
9.69
10.53
11.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.08
14.99
11.67
11.95
11.02
9.06
6.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

bc
a
ab
ab
abc
bc
c

Panjang akar
(cm)
4.62
4.75
4.82
4.54
4.93
5.27
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.31
6.94
8.21
6.97
7.69
5.78
3.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ab
ab
ab
ab
ab
a
b

ab
ab
a
ab
a
ab
b

BKKN
(gr)
0.1293
0.1606
0.1501
0.0918
0.1428
0.0732
0.0867
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0921
0.1184
0.1594
0.1170
0.0574
0.0331
0.0120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ab
a
a
bc
a
c
bc

ab
ab
a
ab
ab
b
b

Keterangan : Dalam satu perlakuan yang sama angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom
yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf 5 %;

B1 = Perlakuan perkecambahan pada tanah lumpur dibenamkan 1
direndam dengan air sedalam 5 cm
B2 = Perlakuan perkecambahan pada tanah lumpur dibenamkan 2.5
direndam dengan air sedalam 5 cm
B3 = Perlakuan perkecambahan pada tanah taman dibenamkan 1
direndam dengan air sedalam 5 cm
B4 = Perlakuan perkecambahan pada tanah taman dibenamkan 2.5
direndam dengan air sedalam 5 cm
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Tabel 4. Persentase benih berkecambah dengan perlakuan tanah lembang,
pembenaman benih 1-2 cm + air 10 cm pada beberapa varietas control
toleran dan rentan perkecambahan anaerob.
Varietas
Khaiyan
Mazan Red
KHO
TKM-9
IR64
IR42

Benih berkecambah
(%)
50.66a
61.33a
26.66 b
29.33 b
2.66 c
6.66 c

Keterangan
Varietas Toleran
Varietas Toleran
Varietas Toleran
Varietas Toleran
Varietas Rentan
Varietas Rentan

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji Duncan pada taraf 5 %;

Perlakuan perkecambahan dengan kondisi yang lebih dalam yaitu
dimana benih dibenamkan hingga 2 cm atau lebih, tidak menunjukkan adanya
perkecambahan pada setiap individu benih dari semua varietas yang diuji. Hasil
tersebut menujukkan bahwa perlakuan perkecambahan yang terlalu dalam
memberikan cekaman yang terlalu berat dan tidak dapat membedakan antar benih
yang dapat berkecambah dengan yang rentan. Pada perlakuan pembenaman 2.5
cm, walaupun tidak ada benih yang berkecambah menembus koleoptil dan tumbuh
normal tetapi terdapat beberapa individu benih yang sempat berkecambah tetapi
kemudian mati. Deraan ini dapat dikurangi dengan pembenaman benih yang lebih
dangkal 1,5 - 2 cm dan rendaman air sedalam 10 cm. Perlakuan pembenaman
dalam tanah sedalam 1-2 cm ditambah dengan air sedalam 10cm selama 11 hari
dapat membedakan antara varietas yang rentan terhadap perkecambahan anaerob
dengan varietas-varietas yang sudah diketahui toleran perkecambahan anaerob
(Tabel 4.).
KESIMPULAN
Tahap awal dalam penelitian evaluasi perkecambahan benih pada kondisi anaerob
adalah pengujian beberapa varietas dengan menggunakan beberapa metode
perkecambahan. Pengujian awal mutu benih sebelum tanam dari beberapa varietas
menunjukan mutu fisiologis yang cukup baik. Hasil kegiatan pertama menunjukkan
bahwa kombinasi perlakuan perkecambahan pada semi-permukaan tanah dengan
perendaman dalam air sedalam 5 cm dapat memberikan cekaman anaerob.
Perlakuan kedua dengan empat perlakuan mengkonfirmasi hasil terbaik
dari kegiatan pertama dengan memberikan kondisi yang lebih mendekati kondisi
lapang. Pada perlakuan perkecambahan pada semi permukaan dengan kedalaman
1 cm dikombinasikan perendaman air hingga 5 cm menunjukkan bahwa varietasvarietas Inpari30, Inpara3, Inpara4, Inpara5, Inpara6 memiliki persentase
peerkecambahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas IR42 yang
diketauhi rentan terhadap kondisi perkecambahan anaerob.
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Kondisi pembenaman benih 1,5-2 cm dan rendaman air sedalam 10 cm
selama 11 hari dapat membedakan antara varietas yang rentan dengan varietasvarietas yang sudah diketahui toleran perkecambahan anaerob. Sehingga perlakuan
ini dapat digunakan untuk evaluasi perkecambahan pada kondisi anaerob.
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KONFIRMASI DAYA TEMBUS AKAR BEBERAPA PLASMA NUTFAH
PADI ADAPTIF LAHAN TADAH HUJAN
Rina Hapsari Wening, Untung Susanto
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
ABSTRAK
Varietas padi toleran cekaman kekeringan sangat bermanfaat untuk daerah rawan
cekaman kekeringan seperti lahan kering, tadah hujan, dan sawah dengan irigasi
terbatas. Salah satu mekanisme penting toleransi terhadap cekaman kekeringan
adalah melalui kemampuan akar menembus lapisan tanah. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji daya tembus akar 10 plasma nutfah padi telah teridentifikasi adaptif
pada kondisi sawah tadah hujan. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca BB Padi
pada bulan Januari hingga Maret 2014. Perlakuan yang digunakan sebanyak
dua perlakuan yaitu perlakuan lapisan lilin dan kontrol. Benih ditanam dalam
pot (ukuran 14 oz) dengan media tanah : pasir : pupuk kandang (6:3:2). Pada
perlakuan lapisan lilin dasar pot dibuang dan diganti dengan lapisan parafin :
vaselin (6:4) setebal 3 mm, yang setara dengan tekanan 12 bar. Sedangkan pada
perlakuan kontrol dasar pot dibuang dan diganti dengan kassa. Di bawah pot
disiapkan gelas berisi larutan Yoshida untuk media tumbuh akar. Pengamatan
dilakukan pada umur 56 hari setelah sebar (HSS) terhadap tinggi tajuk tanaman,
jumlah akar yang menembus lapisan lilin, panjang akar yang menembus lapisan
lilin, bobot kering tajuk, dan bobot kering akar. Toleransi yang ada pada genotipe
ditentukan dengan indeks toleransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesi
Merbang, Botel, Salumpikit dan Danau gaung diindikasikan memiliki sifat toleran
terhadap cekaman kekeringan. Skrining kekeringan dengan metode pengujian
daya tembus akar dapat digunakan untuk menguatkan dugaan sifat toleran suatu
genotipe terhadap cekaman kekeringan.
Kata kunci : plasma nutfah padi, daya tembus akar, indeks toleran kekeringan
ABSTRACT
Drought tolerant rice varieties is very beneficial for drought-prone areas such as
upland land and rainfed areas. One of important mechanism of drought tolerance
is through the ability of the roots to penetrate the soil. This study aimed to
examine the roots penetrating ability of 10 rice germplasms which have been
identified adaptive to rainfed area. The experiment was conducted in greenhouse
in Sukamandi, Subang, West Java from January to March 2014. The treatment
consisted of two layers of wax and control. Seeds were planted in pots (14 oz
size) with a mix of soil: sand: manure (6: 3: 2). For the treatment of wax layer, the
bottom of the pot was removed and replace with a 3 mm layer of paraffin: vaseline
(6: 4), which was equivalent to a pressure of 12 bar. In the control treatment the
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bottom of the pot was removed and replaced with gauze. A glass was put under
pot containing a Yoshida solutio for roots media. Observations were done at 56
days after sowing (DAS) an plant height, number of roots that penetrate the layer
of wax, root lenght which penetrate the layer of wax, shoot dry weight and root
dry weight. The level of tolerance of the accesions was determined by the index
of tolerance. The results showed that the accession of Merbang, Botel, Salumpikit
and Danau Gaung were tolerant to drought stress.
Keywords: rice germplasm, root penetration ability, drought tolerant index
PENDAHULUAN
Varietas padi toleran cekaman kekeringan sangat bermanfaat untuk daerah rawan
cekaman kekeringan seperti lahan kering, tadah hujan, dan sawah dengan irigasi
terbatas. Salah satu mekanisme penting toleransi terhadap cekaman kekeringan
adalah melalui kemampuan akar menembus lapisan tanah. Areal tadah hujan
identik dengan kekeringan dimana tekstur tanahnya keras. Dengan demikian,
varietas yang memiliki sifat daya tembus akar menjadi kriteria penting untuk padi
tadah hujan.
Suardi (2010) menyatakan bahwa salah satu sifat yang dikehendaki dari
tipe tanaman ideal adalah perakaran yang cepat tumbuh, padat/tebal, dan dalam.
Perakaran tersebut berperan dalam penyerapan air dan hara yang tinggi dan
berperan penting bagi varietas toleran kekeringan. Perakaran yang mempunyai
pola sebaran akar yang luas lebih mampu menjamin kelancaran distribusi air/hara
ke dalam tanaman untuk proses transpirasi dan fotosintesis.
Pengujian lapisan campuran parafin dan vaselin sebagai media tanam
untuk menguji daya tembus akar pada tanaman padi telah dicoba oleh Yu et al.
(1995); Suardi dan Moeljopawiro (1999). Campuran parafin 60% dan vaselin 40%
memberikan tikat kekerasan 12 bar pada suhu 30oC (Yu, et al., 1995). Suardi
dan Moeljopawiro (1999) melaporkan bahwa campuran parafin 60% dan vaselin
40% pada ketebalan 4 mm dapat digunakan sebagai standar uji daya tembus akar
padi dalam menentukan toleransi tanaman padi terhadap kekeringan. Pemakaian
Yoshida dengan pengenceran larutan Yoshida dan air 1:7 dapat diaplikasikan
sebagai pupuk dan media cair, sehingga cocok digunakan dalam penelitian tersebut
(Suardi dan Moeljopawiro, 1999). Penelitian ini bertujuan untuk menkonfirmasi
toleransi kekeringan beberapa aksesi plasma nutfah berdasarkan daya tembus
akarnya.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah kaca BB Padi pada bulan Januari hingga Februari
2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi toleransi kekeringan aksesi
plasma nutfah padi yang sebelumnya terindikasi adaptif pada lahan tadah hujan.
Benih dari 10 genotipe padi (Tabel 1) ditanam dalam pot (ukuran 14 oz) dengan
media tanah : pasir : pupuk kandang (6:3:2). Dasar pot dibuang dan diganti
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dengan lapisan kassa (kontrol) dan lapisan parafin : vaselin (6:4) setebal 3 mm,
yang setara dengan tekanan 12 bar. Di bawah pot disiapkan gelas berisi larutan
Yoshida untuk media tumbuh akar. Rancangan yang digunakanadalah rancangan
acak lengkap dengan 2 ulangan.
Tabel 1. Aksesi plasma nutfah padi yang digunakan dalampengujian daya
tembus akar
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No aksesi di BB Padi
4003
1250
3009
3936
4703
7041

Nama aksesi
Merbang
Ketan Keuyeup
Si Narichi
Pelempung Jambi
Botel
IR 20
Salumpikit
Gajah Mungkur
Danau Gaung
Ciherang

Pengamatan dilakukan pada umur 52 hari setelah sebar (HSS) terhadap beberapa
karakter di bawah ini.
1. Tinggi tajuk tanaman
Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur dari pangkal cabang hingga
pucuk (buku terakhir) pada saat tanaman berumur 52 HSS.
2. Jumlah akar tembus lapisan lilin
Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung akar yang dapat menembus
lapisan lilin.
3. Panjang akar tembus lapisan lilin
Pengamatan panjang akar ini bertujuan untuk menentukan kecepatan
pertumbuhan benih. Pengukuran panjang akar dilakukan dengan menggunakan
penggaris. Tanaman yang membentuk akar ditandai dengan munculnya akar
yang telah menembus lapisan lilin pada gelas percobaan
4. Berat kering tajuk tanaman
Pengamatan dilakukan pada 52 HSS. Daun atau tajuk yang telah dioven dengan
suhu 60oC selama 2 hari kemudian ditimbang.
5. Berat Kering Akar Tanaman
Pengamatannya dilakukan pada 52 HSS. Bagian akar di oven dengan suhu
60oC selama 2 hari kemudian ditimbang.
6. Rekapitulasi Indeks Toleran (IT)
Fernandez (1992) menggunakan Stress Tolerance Index (STI) atau Indek
Toleransi Cekaman untuk memilih genotipe yang potensial toleran cekaman.
Semakin besar nilai STI dari suatu genotipe, semakin besar toleransi.
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Nilai STI dihitung dengan rumus:
STI = ( Yip x Yis )/( Yp)2
Keterangan: Yip = nilai pada kondisi optimum
Yis = nilai pada kondisi cekaman
Yp = Rata rata hasil pada kondisi optimum
Dimana STI>0,5 = toleran; STI<0,5 = peka
Pengamatan ini dilakukan untuk menggolongkan genotipe toleran atau peka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinggi tajuk tanaman
Indeksi toleransi 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan karakter tinggi
tajuk dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa
seluruh aksesi yang diuji menunjukkan toleransi yang baik terhadap cekaman
kekeringan yang diberikan, meskipun terdapat perbedaan tingkat keragaman
toleransi yang ditunjukkanoleh tiap aksesi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya
indeks toleransi Merbang (1,54) kemudian disusul oleh aksesi Palempung Jambi dan
Danau Gaung (1,44), Salumpikit (1,33), dan Botel (1,24). Sedangkan aksesi yang
memiliki nilai indeks toleran terrendah adalah Si Narichi (0,54) meskipun masih
termasuk dalam kategori toleran. Ciherang yang merupakan varietas pembanding
memiliki kriteria toleran meskipun indeks toleransinya cukup rendah (0,67).
Swasti (1993) dalam Meutia et al (2010) menjelaskan bahwa varietas maupun
galur yang memperlihatkan perkembangan akar yang lebih baik juga cenderung
memperlihatkan tinggi tanaman yang lebih tinggi, karena diduga varietas yang
pertumbuhannya tidak tertekan mampu untuk bertahan pada cekaman.
Tabel 2. Indeks toleransi 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan tinggi tajuk
tanaman.
No benih
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Aksesi
Merbang
Ketan Keuyeup
Si Narichi
Pelempung Jambi
Botel
IR 20
Salumpikit
Gajah Mungkur
Danau Gaung
Ciherang
Rata-rata

Tinggi Tajuk Tanaman
kassa
86,5
71,3
37
85,7
78,8
61
73,6
71
87
62
71,39

lilin
91
58,3
74
85,5
80,5
55
91
52
84,2
55
72,65

Indeks
toleran
1,54
0,82
0,54
1,44
1,24
0,66
1,31
0,72
1,44
0,67

Kriteria toleransi
kekeringan
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
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2. Jumlah akar tembus lapisan lilin
Indeks toleran 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan jumlah akar
yang menembus lapisan lilin dapat dilihat pada Tabel 3. Terdapat 1 aksesi
yang berdasarkan jumlah akarnya menunjukan sifat peka terhadap cekaman
kekeringan yaitu aksesi Gajah Mungkur (0,30). Berdasarkan karakter ini aksesi
yang menunjukkan sifat paling toleran (dengan nilai indeks toleransi >1) secara
berturut-turut adalah Salumpikit (2,42), Keutan Keuyeup (1,97),dan Danau
Gaung (1,09). Pada pengujian ini, karakter jumlah akar yang menembus lapisan
lilin merupakan karakter yang menjadi kriteria utama dalam menentukan suatu
genotipe memiliki sifat toleran terhadap kekeringan ataukah tidak. Mengingat
bagian tanaman yang berperan penting bagi varietas toleran kekeringan adalah
perakaran. Banyaknya akar pada suatu genotipe yang menembus lapisan lilin
menandakan bahwa genotipe tersebut mampu menembus lapisan tanah yang keras
yang umumnya terjadi pada areal lahan kekeringan. Suardi (2001) menyebutkan
bahwa skrining galur terhadap cekaman kekeringan jika didasarkan pada karakter
jumlah akar tembus lilin dan panjang akar diharapkan mempunyai ketahanan
terhadap kekeringan yang cukup tinggi.
Tabel 3. Indeks toleransi 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan jumlah akar
yang menembus lapisan lilin.
No benih

Aksesi

Jmlh akar yg
menembus lapisan
kassa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Merbang
Ketan Keuyeup
Si Narichi
Pelempung Jambi
Botel
IR 20
Salumpikit
Gajah Mungkur
Danau Gaung
Ciherang
Rata-rata

6
13
5
6
8
8
8
2
7
5
6,8

lilin
6
7
6
5
3
4
14
7
7
7
6,6

Indeks
toleran
0,78
1,97
0,65
0,65
0,52
0,69
2,42
0,30
1,06
0,76

Kriteria toleransi
kekeringan
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Peka
Toleran
Toleran

3. Panjang akar tembus lapisan lilin
Indeks toleran 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan panjang akar yang
menembus lapisan lilin dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan karakter ini terdapat
dua aksesi yang tergolong peka terhadap cekaman kekeringan. Aksesi tersebut
yaitu Ketan Keuyeup (0,42) dan Palempung Jambi (0,49). Sementara itu, aksesi
yang menunjukkan sifat paling toleran terhadap kekeringan secara berturut turut
adalah Salumpikit (2,56), Merbang (1,57), Danau Gaung (1,44), Botel (1,33), dan
Si Narichi (1,28). Seperti halnya pada jumlahakar yang menembus lilin, panjang
akar yang menembus lilin juga merupakan karakter penting dalam menentukan
genotipe yang toleran terhadap kekeringan. Mackill et al, (1996) menyatakan
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bahwa mekanisme sifat perakaran erat hubungannya dengan ketahanan terhadap
kekeringan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, perakaran yang
dalam dan padat berpengaruh terhadap penyerapan air dengan besarnya tempat
penampungan air tanah dan besarnya daya tembus akar pada lapisan tanah
meningkatkan penyerapan air pada kondisi tanah yang dalam.
Tabel 4. Indeks toleransi 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan panjang akar
yang menembus lapisan.
No benih
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aksesi
Merbang
Ketan Keuyeup
Si Narichi
Pelempung Jambi
Botel
IR 20
Salumpikit
Gajah Mungkur
Danau Gaung
Ciherang
Rata-rata

Pjg akar yg menembus
lapisan
kassa
lilin
13,5
27,6
15,5
6,5
19,5
15,6
15
7,8
17,5
18
10
19,6
19
32
10
21,8
16
21,3
18
21
15,4
19,12

Indeks
toleran
1,57
0,42
1,28
0,49
1,33
0,83
2,56
0,92
1,44
1,59

Kriteria toleransi
kekeringan
Toleran
Peka
Toleran
Peka
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran

4. Berat kering akar tanaman
Indeks toleran 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan berat kering tajuk dapat
dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan karakter ini terdapat satu aksesi yang tergolong
peka terhadap cekaman kekeringan yaitu Gajah Mungkur (0,34). Sementara itu,
aksesi yang menunjukkan sifat toleran terhadap kekeringan berdasarkan berat kering
tajuk secara berturut turut adalah Pelempung Jambbi (2,3), Botel (2,17), Merbang
(1,56), Ketan Keuyeup (1,26), dan Danau Gaung (1,2).
Tabel 5. Indeks toleransi 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan bobot kering akar.
No
benih
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Aksesi
Merbang
Ketan Keuyeup
Si Narichi
Pelempung Jambi
Botel
IR 20
Salumpikit
Gajah Mungkur
Danau Gaung
Ciherang
Rata-rata

Bobot kering akar
kassa
lilin
0,33
0,72
0,36
0,53
0,32
0,38
0,59
0,59
0,49
0,67
0,41
0,50
0,24
0,62
0,32
0,16
0,37
0,50
0,48
0,26
0,39
0,49

Indeks
toleran
1,56
1,26
0,79
2,30
2,17
1,32
0,98
0,34
1,20
0,83

Kriteria toleransi
kekeringan
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Rentan
Toleran
Toleran
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5. Berat kering tajuk tanaman
Indeks toleran 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan berat kering tajuk
dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan karakter ini terdapat satu aksesi yang
tergolong peka terhadap cekaman kekeringan yaitu Gajah Mungkur (0,21).
Sementara itu, aksesi yang menunjukkan sifat toleran terhadap kekeringan
berdasarkan berat kering tajuk secara berturut turut adalah Pelempung Jambbi
(2,40), Botel (2,27), Merbang (1,71), Ketan Keuyeup (1,30), Si Narichi (1,27), dan
Danau Gaung (1,11). Menurut Dwijoseputro (1992) berat kering mencerminkan
status nutrisi tanaman atau banyaknya hara yang diserap tanaman, yaitu unsur hara
yang ada dalam tanah berperan dalam proses metabolisme didalam tubuh tanaman
dan untuk memproduksi bahan kering tanaman, sedangkan laju fotosintesisnya
tergantung pada serapan hara. Hasil fotosintesis mempengaruhi berat kering
tanaman bila translokasi asimilat lancar didalam tanaman maka berat kering
tanaman juga akan meningkat. Kaitannya dengan kekeringan, menandakan bahwa
suatu genotipe yang memiliki berat kering yang tinggi memiliki kemampuan untuk
menyerap nutrisi lebih baik atau efektif meskipun kondisi lingkungan tercekam
kekeringan dimana nutrisinya kurang tersedia bagi tanaman.
Tabel 6. Indeks toleransi 10 aksesi plasma nutfah padi berdasarkan bobot kering
tajuk
No
benih
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aksesi
Merbang
Ketan Keuyeup
Si Narichi
Pelempung Jambi
Botel
IR 20
Salumpikit
Gajah Mungkur
Danau Gaung
Ciherang
Rata-rata

Bobot kering tajuk
kassa
lilin
1,53
3,94
1,82
2,54
1,73
2,59
2,90
2,93
2,58
3,11
2,57
2,33
1,05
2,37
0,96
0,76
1,80
2,18
1,86
1,07
1,88
2,38

Indeks
toleran
1,71
1,30
1,27
2,40
2,27
1,69
0,70
0,21
1,11
0,57

Kriteria toleransi
kekeringan
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Toleran
Peka
Toleran
Toleran

6. Rekapitulasi indeks toleran
Rekapitulasi indeks toleransi terhadap 10 aksesi plasma nutfah disajikan
pada tabel 7. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa aksesi Merbang,
Botel, Salumpikit dan Danau gaung diindikasikan memiliki toleransi yang tinggi
terhadap cekaman kekeringan. Hal tersebut dikarenakan keempat aksesi tersebut
konsisten memiliki indeks toleran lebih dari 1 pada hampir seluruh karakter yang
diamati. IR20 merupakan salah satu aksesi yang umum digunakan sebagai cek
peka pada skrining kekeringan. Namun, pada penelitian ini menunjukkan sifat
toleran terhadap kekeringan dengan nilai indeks toleran yang rendah.
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Tabel 7. Rekapitulasi Indeks toleransi 10 aksesi plasma nutfah padi
No
benih
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aksesi
Merbang
Ketan Keuyeup
Si Narichi
Pelempung Jambi
Botel
IR 20
Salumpikit
Gajah Mungkur
Danau Gaung
Ciherang
Rata-rata

Tinggi
tajuk
1,54
0,82
0,54
1,44
1,24
0,66
1,31
0,72
1,44
0,67

Jml akar yang
Panjang akar
menembus
yang menembus
lapisan
lapisan
0,78
1,57
1,97
0,42
0,65
1,28
0,65
0,49
0,52
1,33
0,69
0,83
2,42
2,56
0,30
0,92
1,06
1,44
0,76
1,59

Bobot
kering
akar
1,56
1,26
0,79
2,30
2,17
1,32
0,98
0,34
1,20
0,83

Bobot
kering
tajuk
1,71
1,30
1,27
2,40
2,27
1,69
0,70
0,21
1,11
0,57

Menurut Wening (2014), tiga aksesi dari keempat aksesi tersebut juga
terbukti memiliki potensi hasil yang cukup tinggi pada pengujian di areal tadah
hujan Jakenan. Keempat aksesi tersebut memiliki potensi hasil yaitu Merbang
(25,2 gram per rumpun), Botel (41,23 gram per rumpun), dan Danau Gaung
(19,52 gram per rumpun). Salumpikit sendiri pada dasarnya adalah cek positif
yang lazim digunakan pada pengujian skrining kekeringan dengan metode
bak semen (Susanto et al., 2014). Aksesi ini memiliki vigor yang sangat baik
meskipun ditumbuhkan pada daerah bercekaman kekeringan, meskipun potensi
hasilnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan Danau Gaung merupakan varietas gogo
yang memang dirakit dengan tujuan toleran terhadap kekeringan. Pada penelitian
Wening (2014), Danau Gaung merupakan varietas pembanding yang memberikan
potensi hasil terbaik dibandingkan Limboto, Inpari 10, Ciherang dan Situ Bagendit.
KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian daya tembus akar 10 aksesi padi, dapat disimpulkan bahwa
aksesi Merbang, Botel, Salumpikit, dan Danau Gaung diindikasikan memiliki
sifat toleran terhadap kekeringan. Pengujian menggunakan metode daya tembus
akar dapat menguatkan justifikasi suatu genotipe terkait toleransinya terhadap
kekeringan.
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DAYA HASIL GALUR PADI SAWAH TOLERAN KEKERINGAN
PADA TIGA KONDISI PENGAIRAN BERBEDA
Untung Susanto, Ali Imamuddin, dan M. Yamin Samaullah
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian
Jl. Sukamandi 9 Subang 41256, Jawa Barat. Telp. (0260) 520157 Fax. (0260) 520158
ABSTRAK
Evaluasi daya hasil galur-galur padi sawah tadah hujan toleran kekeringan telah
dilakukan pada MK 2013 di Anjatan, Indramayu, Jawa Barat. Penelitian bertujuan
untuk mendapatkan galur-galur harapan padi yang memiliki daya hasil yang
baik di lingkungan tadah hujan dengan kondisi pengairan terbatas. Penelitian
menggunakan rancangan percobaan acak kelompok 3 ulangan dengan perlakuan
25 galur toleran kekeringan dan 5 varietas pembanding. Varietas pembanding yang
digunakan adalah Inpari 10, Inpari 13, Silugonggo, Dodokan, dan Situ Bagendit.
Bibit umur 21 hari setelah sebar dari setiap galur dan varietas pembanding
ditanam 1-3 bibit per lubang pada plot berukuran 4 m x 5 m dengan jarak tanam
20 cm x 20 cm. Pemeliharaan tanaman dilakukan secara intensif berdasarkan
rekomendasi budidaya padi sawah. Pengujian dilakukan pada lahan sawah
dengan perlakuan terdiri atas tiga kondisi pengairan, yaitu (a) normal (diairi 100
%); (b) setengah kering (75 % diairi) pertanaman diairi sampai umur satu bulan
setelah tanam dan selanjutnya diairi seminggu sekali sampai menjelang panen;
dan (c) kering (diairi 50 %), pertanaman diairi sampai umur satu bulan setelah
tanam, selanjutnya tidak diairi sampai panen. Hasil percobaan menunjukkan
adanya kecenderungan penurunan hasil dengan menurunnya intensitas pengairan
meskipun ada variasi antar genotipe. Pada kondisi pengairan 100%, terdapat
empat galur yang diuji menunjukkan hasil GKG yang lebih baik dibanding varietas
pembanding yaitu BP9444-1f-Kn-1-3-6*B, IR 83381-B-B-6-1, SMD9-149DMR-7, dan BP14284e-2-3. Pada kondisi pengairan 75%, terdapat delapan galur
yang menunjukkan hasil GKG yang lebih baik dibanding varietas pembanding
yaitu BP9444-1f-Kn-1-3-6*B, IR 83381-B-B-6-1, IR82589-B-B-84-3, IR 82635B-B-72-2, SMD9-149D-MR-7, IR 83383-B-B-129-4, IR61336-4B-14-3-2 (PSB
RC94), dan BP14262e-2-8. Dan pada kondisi pengairan 50%, terdapat lima galur
yang diuji menunjukkan hasil GKG yang lebih baik dibanding varietas pembanding
yaitu BP9444-1f-Kn-1-3-6*B, IR 83381-B-B-6-1, IR61336-4B-14-3-2 (PSB
RC94), TB155J-TB-MR-3-1-2, dan Zhonghua 1.
Kata kunci: galur, daya hasil, padi sawah, toleran kekeringan
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ABSTRACT
Yield Potential of Drought Tolerant Rice Lines under Three Irrigation Conditions.
Evaluation potential yield of lines rainfed lowland rice drought tolerance has been
conducted on dry season, 2013 in Anjatan, Indramayu, West Java. The research
aims to obtain promising lines of rice that has a good result in rainfed environments
with limited irrigation conditions. The study used a randomized experimental
design with three replications treatment of 25 lines tolerant to drought and 5 check
varieties. Check varieties used are Inpari 10, Inpari 13, Silugonggo, Dodokan,
and Situ Bagendit. Seedlings 21 days after sowing age of each lines and check
varieties planted 1-3 seeds per hole on a plot measuring 4 mx 5 m with a spacing of
20 cm x 20 cm. Plant maintenance done on the recommendation of intensive rice
cultivation. Tests conducted on the treatment rice fields consists of three irrigation
conditions, that is (a) normal (100% irrigated); (b) semi-dried (75% irrigated)
crops are watered until the age of one month after planting and then watered
once a week until the harvest; and (c) dry (irrigated 50%), irrigated cropping
up to the age of one month after planting, then not irrigated until harvest. The
experimental results there is a tendency that the decrease in yield with decreasing
intensity of irrigation, although there are variations between genotypes. In normal
conditions, there are four lines tested showed better results than check varieties
namely BP9444-1f-Kn-1-3-6 * B, IR-83381-BB 6-1, SMD9-149D-Mr-7, and
BP14284e-2-3. In the 75% condition of irrigation, there are eight lines which
show better results than check varieties namely BP9444-1f-Kn-1-3-6*B, IR-83
381-BB 6-1, IR82589-BB-84-3 , IR-82635-BB 72-2, SMD9-149D-MR-7, IRBB-83 383 129-4, IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94), and BP14262e-2-8. In dry
condition, there are five lines tested showed better results than check varieties
namely BP9444-1f-Kn-1-3-6 * B, IR-83 381-BB 6-1, IR61336-4B-14 -3-2 (PSB
RC94), TB155J-TB-MR-3-1-2, and Zhonghua 1.
Keywords: lines, potential yield, rice, drought tolerant
PENDAHULUAN
Lahan tadah hujan secara aktual merupakan penyangga kedua produksi padi
nasional dan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan produktivitas dan luasan
arealnya. Peran areal tadah hujan akan semakin penting mengingat semakin
berkurangnya lahan sawah irigasi karena konversi lahan. Namun demikian, lahan
tadah hujan rawan terhadap cekaman baik abiotik maupun biotik. Salah satu
kendala utama yang dihadapi di lahan tadah hujan adalah cekaman kekeringan,
terutama saat kemarau dan pendeknya periode untuk menanam padi karena
pendeknya musim hujan.
Luas lahan sawah tadah hujan di Indonesia adalah sekitar 2,05 juta ha
(BPS, 2004). Namun demikian, Pada umumnya petani di lahan tadah hujan masih
menggunakan teknik budidaya tradisional, sehingga hasilnya masih relatif rendah,
yaitu 1,8 – 3,1 t/ha (Pane et al., 2009).
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Penanaman padi di lahan tadah hujan menghadapi beberapa kendala
terutama terkait dengan tidak teraturnya pola curah hujan. Diantaranya adalah
cekaman kekeringan, rendaman, dan cekaman pada tanah seperti salinitas, kahat
P, dan keracunan besi (Ponnamperuma dan Ikehashi, 1979). Kendala lain lahan
tadah hujan adalah gulma (Pane et al., 2000), dimana penurunan hasil akibat
gulma tersebut dapat mencapai 90% (Pane et al., 2003) bahkan 100 % (Doberman
and Fairhust, 2000).
Teknik budidaya padi yang telah dilakukan di lahan tadah hujan adalah
teknik padi sawah (di tengah musim hujan), gogo rancah (di awal musim hujan),
dan walik jerami (susulan setelah gogo rancah, di akhir musim hujan) (Pane et
al., 2009). Teknik gogo rancah dan walik jerami memungkinkan penanaman
padi hingga dua kali di lahan tadah hujan, sehingga meningkatkan indeks panen
dan penghasilan petani dari pertanaman padi. Selain mengandalkan pengairan
semata kepada air hujan, di beberapa daerah yang masih memungkinkan petani
memompa air dari sumur yang digali di areal sawah atau sungai di dekat areal
persawahan. Pada kondisi demikian, tanaman padi mengalami pengairan berselang
(intermittent irrigation) dan hampir selalu pada kondisi aerobik, serta beresiko
tercekam kekeringan pada kondisi musim kemarau yang panjang.
Pada kondisi tersebut di atas, selain toleran kekeringan dan berdaya hasil
tinggi, umur sangat genjah perlu dijadikan prioritas dalam merakit varietas padi
untuk memaksimalkan produksi di areal tadah hujan. Kegiatan pemuliaan tanaman
untuk lahan tadah hujan selain harus mampu mengatasi kendala-kendala tersebut
diatas juga harus memiliki keunggulan yang dimiliki padi sawah seperti daya hasil
yang tinggi, tahan terhadap hama penyakit utama, serta rasa nasi yang disukai
konsumen (Mackill et al., 1996). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
galur-galur harapan padi yang memiliki daya hasil yang baik di lingkungan tadah
hujan dengan kondisi pengairan terbatas.
BAHAN DAN METODE
Materi penelitian terdiri atas 25 galur generasi lanjut yang telah terseleksi pada
percobaan-percobaan sebelumnya dan mengunakan 5 varietas pembanding yaitu
Inpari 13, Inpari 10, Silugonggo, Dodokan, dan Situ Bagendit (Tabel. 1). Penelitian
dilakukan di areal sawah tadah hujan di Kabupaten Indramayu pada MT 1 2013.
Biibit berumur 21 hari ditanam pada jarak tanam 20 cm x 20 cm sejumlah 1-3 bibit
per lubang dengan variasi tingkat pemberian air (Tabel. 2). Pengujian dilakukan
menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan pada plot berukuran 4
m x 5 m.
Pada tingkat pengairan 50% tanaman diairi sampai umur 30 HST, selanjutnya
tanaman tidak diairi sampai panen. Pada tingkat pengairan 75% tanaman diairi
sampai umur 30 HST dan selanjutnya tanaman diairi hanya seminggu sekali
sampai menjelang panen. Dan pada tingkat pengairan 100% lahan pertanaman
dipertahankan terus menerus tergenang sampai panen.
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Tabel 1. Galur-Galur Uji Daya Hasil Lanjutan Kekeringan, Indramayu MT I
2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Galur / Varietas
BP14342f-7
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B
BP11152f-3-3
IR83142-B-21-B
BP11246f-5-3
BP14284e-2-3
SMD9-149D-MR-7
TB155J-TB-MR-3-1-2
IR 83383-B-B-129-4
IR 83381-B-B-6-1
IR 82635-B-B-72-2
BP16734e-6
A 62-1 (BP10764f-10-2)
BP15704b-14
IR82589-B-B-84-3

No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Galur / Varietas
IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94)
IR 83376-B-B-10-3
BP15704b-7
BP10590f-6-1-5*B
BP14262e-2-8
Zhonghua 1
HHZ9-DT7-SAL2-DT1
Weed Tolerant Rice 1
ZX 115
P35
Inpari 10
Inpari 13
Silugonggo
Dodokan
Situ Bagendit

Tabel 2. Perlakuan Pengairan Galur-Galur Uji Daya Hasil Lanjutan Kekeringan,
Indramayu MT I 2013
No
1.
2.
3.

Tingkat Pengairan
Kering (50% diairi)

Keterangan
Tanaman diairi sampai umur 30 HST, selanjutnya tanaman
tidak diairi sampai panen.
Setengah Kering (75% diairi) Tanaman diairi sampai umur 30 HST dan selanjutnya tanaman
diairi hanya seminggu sekali sampai menjelang panen.
Normal (100% diairi)
Lahan dipertahankan terus menerus tergenang sampai panen.

Untuk menghindari terjadinya perembesan air antar blok dan posisi tanah
berbeda ketinggiannya, maka blok perlakuan 50% diairi berada paling tinggi,
diikuti blok 75% diairi dan 100% diairi. Selain itu blok diborder dengan memasang
plastik sedalam 60 cm agar tidak terjadi bias antar perlakuan.
Lahan tempat percobaan pada saat pengolahan tanah pertama diaplikasi
pupuk kandang (bahan organik) sebanyak 2 t/ha, atau disesuaikan dengan kondisi
tempat percobaan. Selanjutnya pertanaman diberi pupuk N, P, dan K masingmasing dengan dosis 250 kg Urea/ha, 100 kg SP36/ha, dan 100 kg KCl/ha. Aplikasi
pupuk dilakukan sebagai berikut: 1/3 dosis pupuk urea, seluruh dosis SP36, dan
seluruh dosis pupuk KCl diberikan saat 7 hari setelah tanam. Pemupukan urea
susulan diberikan pada saat tanaman berumur 3 minggu setelah tanam, sedangkan
1/3 dosis urea sisanya diberikan pada saat tanaman mencapai fase primordia
bunga. Pemupukan dapat pula dilakukan dengan mengikuti rekomendasi PHSL
(Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi). Pengendalian organisme pengganggu tanaman
dilaksanakan secara maksimum dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah PHT.
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Respon tanaman terhadap lingkungan tumbuh diukur dari keragaan hasil dan
komponen hasil (karakter agronomis) yang dilakukan sebagai berikut:
1. Umur berbunga, yaitu jumlah hari sejak sebar sampai saat 50 % dari tanaman
dalam petak percobaan berbunga.
2. Tinggi tanaman, yaitu rata-rata tinggi tanaman dari 10 rumpun contoh yang
ditentukan secara acak pada setiap plot. Tinggi tanaman diukur dari permukaan
tanah atau pangkal batang hingga ujung malai tertinggi. Pengamatan dilakukan
pada saat menjelang panen.
3. Jumlah malai per rumpun, yaitu rata-rata jumlah malai dari 3 rumpun contoh
yang ditentukan secara acak. Pengamatan dilakukan pada saat menjelang
panen.
4. Jumlah gabah isi dan gabah hampa, yaitu rata-rata jumlah gabah isi dan gabah
hampa dari 3 rumpun contoh yang diambil secara acak dari contoh untuk
jumlah malai per rumpun.
5. Bobot 1000 butir gabah isi, yaitu bobot 1000 biji gabah kering bersih pada
tingkat kadar air tertentu (14 %), pengukuran kadar air dilakukan segera
setelah penimbangan bobot gabah.
6. Hasil gabah bersih per plot, yaitu bobot hasil gabah bersih setelah gabah hampa
dan sisa tanaman dibuang/ditampi dari petak percobaan tanpa mengikutkan
satu baris tanaman pinggir. Kadar air diukur segera setelah penimbangan
bobot gabah.
7. Hasil GKG, dihitung dengan formula sebagai berikut:

Data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisis dengan analisis varians.
Uji beda nyata terkecil (BNT/LSD Least Significant Difference) pada taraf beda
nyata 5% dilakukan untuk mendapatkan galur dengan daya hasil nyata lebih tinggi
daripada cek terbaik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi pengairan 100%, terdapat
empat galur yang diuji menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibanding varietasvarietas pembanding. Galur-galur tersebut adalah BP9444-1f-Kn-1-3-6*B (8,72
ton/ha), IR 83381-B-B-6-1 (8,44 ton/ha), SMD9-149D-MR-7 (7,99 ton/ ha), dan
BP14284e-2-3 (7,98 ton/ha). Sedangkan varietas pembanding yang menunjukkan
hasil tertinggi adalah Situ Bagendit (7,95 ton/ha) dan Inpari 13 (7,90 ton/ha).
Galur BP9444-1f-Kn-1-3-6*B selain menunjukkan hasil gabah kering giling
tertinggi juga memiliki angka persentase gabah hampa terendah yaitu hanya 4%
serta memiliki jumlah gabah isi per malai yang baik, yaitu 135 gabah isi per malai.
Tingkat kehampaan gabah yang rendah serta jumlah gabah isi per malai yang
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relatif tinggi mendorong tingginya hasil gabah kering giling yang dicapai. Galur
galur lainnya yaitu IR 83381-B-B-6-1, SMD9-149D-MR-7, BP14284e-2-3 juga
memiliki jumlah gabah isi per malai yang cukup tinggi serta tingkat kehampaan
gabah yang masih normal sehingga hasil gabah kering giling yang dicapai juga
cukup tinggi. Data hasil dan komponen hasil pada kondisi pengairan 100%
selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Hasil dan Komponen Hasil Pertanaman Kondisi Pengairan 100% di
Indramayu, MT 1 Tahun 2013
No

Galur

Tinggi

Anak

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

BP14342f-7
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B
BP11152f-3-3
IR83142-B-21-B
BP11246f-5-3
BP14284e-2-3
SMD9-149D-MR-7
TB155J-TB-MR-3-1-2
IR 83383-B-B-129-4
IR 83381-B-B-6-1
IR 82635-B-B-72-2
BP16734e-6
A 62-1 (BP10764f-10-2)
BP15704b-14
IR82589-B-B-84-3
IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94)
IR 83376-B-B-10-3
BP15704b-7
BP10590f-6-1-5*B
BP14262e-2-8
Zhonghua 1
HHZ9-DT7-SAL2-DT1
Weed Tolerant Rice 1
ZX 115
P35
Inpari 10
Inpari 13
Silugonggo
Dodokan
Situ Bagendit

90
101
102
89
101
102
105
112
98
92
109
83
96
69
102
105
96
75
103
77
105
81
108
91
106
90
88
77
78
81

17
19
20
18
17
21
13
14
10
18
14
22
16
22
9
19
19
12
20
20
12
25
24
9
8
23
22
30
15
19

Bunga Gabsi
68
68
78
68
73
73
78
73
73
73
73
73
73
70
73
73
75
70
73
68
77
73
77
71
71
76
73
68
65
80

81
135
132
150
112
99
120
120
98
152
155
64
107
45
128
66
123
48
121
82
139
63
111
100
63
78
125
68
44
57

%
Gabham
22
4
9
15
12
20
31
17
13
12
12
13
5
33
10
11
17
24
13
16
16
13
27
45
61
10
8
14
12
9

B1000

Hasil

27
25,4
23,9
25,4
24,8
24,5
25,6
26,5
24,1
24,7
22,3
23,3
28,2
27
23,3
23,4
24,4
25,5
25,2
21,3
22,3
21,1
23,2
26,5
28,2
27,2
26,3
21,3
21,9
22,9

5,66
8,72
4,62
6,15
6,67
7,98
7,99
6,18
7,45
8,44
4,11
4,03
5,63
4,05
6,44
5,15
5,94
3,27
5,83
4,26
4,02
3,03
2,61
2,42
1,71
6,00
7,90
5,45
3,52
7,95

Keterangan :
Tinggi
Anak
Bunga
Gabsi
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: Tinggi tanaman (cm)
: Jumlah anakan
: Umur berbunga 50% (HSS)
: Jumlah gabah isi per malai

% Gabham
B1000
Hasil

: Persentase gabah hampa
: Bobot 1000 butir gabah
: Hasil GKG (ton/ ha)
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Pada kondisi pengairan 75%, terdapat delapan galur yang menunjukkan
hasil yang lebih tinggi dibanding varietas-varietas pembanding. Galur-galur
tersebut adalah BP9444-1f-Kn-1-3-6*B (8,38 ton/ha), IR 83381-B-B-6-1 (7,45
ton/ha), IR82589-B-B-84-3 (7,02 ton/ ha), IR 82635-B-B-72-2 (6,74 ton/ha),
SMD9-149D-MR-7 (6,56 ton/ha), IR 83383-B-B-129-4 (6,43 ton/ha), IR613364B-14-3-2 (PSB RC94) (6,43 ton/ha), dan BP14262e-2-8 (6,23 ton/ha). Varietas
pembanding yang menunjukkan hasil tertinggi adalah Inpari 13 (6,21 ton/ha) dan
Inpari 10 (5,67 ton/ha).
Galur BP9444-1f-Kn-1-3-6*B selain menunjukkan hasil gabah kering
giling tertinggi juga memiliki jumlah gabah isi permalai yang cukup tinggi yaitu
107 gabah isi per malai serta tingkat kehampaan gabah sebesar 24%. Tingkat
kehampaan gabah tersebut relatif, dan dengan jumlah gabah isi per malai yang
tinggi hasil gabah kering giling yang dicapai juga relatif tinggi. Galur galur
lainnya yaitu IR 83381-B-B-6-1 (7,45 ton/ha), IR82589-B-B-84-3 (7,02 ton/ ha),
IR 82635-B-B-72-2 (6,74 ton/ha), SMD9-149D-MR-7 (6,56 ton/ha) juga memiliki
jumlah gabah isi per malai yang cukup tinggi serta tingkat kehampaan gabah yang
masih normal sehingga hasil gabah kering giling yang dicapai juga cukup tinggi.
Galur IR 83383-B-B-129-4 (6,43 ton/ha), IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94)
(6,43 ton/ha), dan BP14262e-2-8 (6,23 ton/ha) memiliki jumlah gabah isi per
malai yang lebih rendah diantara galur-galur yang mencapai hasil gabah kering
giling tertinggi lainnya. Namun demikian hasil yang dicapai masih lebih tinggi
dibandingkan varietas pembanding terbaik Inpari 13. Data hasil dan komponen
hasil pada kondisi pengairan 75% disajikan pada tabel 4.
Pada kondisi pengairan 50%, terdapat lima galur yang menunjukkan hasil
yang lebih tinggi dibanding varietas-varietas pembanding. Galur tersebut adalah
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B (8,18 ton/ha), IR 83381-B-B-6-1 (8,00 ton/ha), IR613364B-14-3-2 (PSB RC94) (5,96 ton/ha), TB155J-TB-MR-3-1-2 (5,93 ton/ha), dan
Zhonghua 1 (5,89 ton/ha). Varietas pembanding yang menunjukkan hasil tertinggi
adalah Silugonggo (5,88 ton/ha) dan Inpari 13 (4,66 ton/ha).
Pengamatan terhadap galur BP9444-1f-Kn-1-3-6*B selain menunjukkan
hasil gabah kering giling tertinggi juga memiliki angka persentase gabah hampa
yang relatif sedang sebesar 21% serta memiliki jumlah gabah isi permalai yang
baik yaitu 135 gabah isi per malai. Tingkat kehampaan gabah yang sedang serta
jumlah gabah isi per malai yang tinggi ini mendukung perolehan hasil gabah
kering giling tinggi pula. Galur galur lainnya yaitu IR 83381-B-B-6-1 (8,00 ton/
ha), IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94) (5,96 ton/ha), TB155J-TB-MR-3-1-2 (5,93
ton/ha), dan Zhonghua 1 (5,89 ton/ha) juga memiliki jumlah gabah isi per malai
yang cukup tinggi serta tingkat kehampaan gabah yang masih normal sehingga
hasil gabah kering giling yang dicapai cukup tinggi pula. Data hasil dan komponen
hasil pada kondisi pengairan 50% disajikan dalam Tabel 5.
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Tabel 4. Hasil dan Komponen Hasil Pertanaman Kondisi Pengairan 75% di
Indramayu, MT 1 Tahun 2013
No

Galur

Tinggi

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

BP14342f-7
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B
BP11152f-3-3
IR83142-B-21-B
BP11246f-5-3
BP14284e-2-3
SMD9-149D-MR-7
TB155J-TB-MR-3-1-2
IR 83383-B-B-129-4
IR 83381-B-B-6-1
IR 82635-B-B-72-2
BP16734e-6
A 62-1 (BP10764f-10-2)
BP15704b-14
IR82589-B-B-84-3
IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94)
IR 83376-B-B-10-3
BP15704b-7
BP10590f-6-1-5*B
BP14262e-2-8
Zhonghua 1
HHZ9-DT7-SAL2-DT1
Weed Tolerant Rice 1
ZX 115
P35
Inpari 10
Inpari 13
Silugonggo
Dodokan
Situ Bagendit

87
98
105
90
96
96
98
113
92
90
103
77
89
64
96
82
102
63
97
72
110
100
111
94
94
95
90
78
81
90

Anak Bunga Gabsi
19
22
22
21
22
30
21
13
29
18
14
22
33
30
17
24
32
19
29
21
15
11
8
7
8
18
11
31
19
14

68
68
75
70
68
68
73
69
70
68
69
68
73
69
69
68
73
68
68
68
77
76
68
77,5
82
76
72
64
62
80

65
107
66
68
92
74
162
131
48
112
153
43
82
48
128
50
67
45
87
59
135
39
58
80
48
60
119
61
50
91

%
B1000
Gabham
17
23,1
24
24,8
37
22,4
34
25,3
31
25,1
22
24,1
11
28,8
17
23,1
27
24,3
15
21,3
8
20,9
24
22,3
15
27,3
44
24,1
17
23,6
24
23
47
23,8
14
24,3
21
24,1
20
20,4
32
22,1
72
23,2
58
23,8
41
26,3
55
20,5
39
26,8
23
25,3
25
22,5
24
21,1
15
23,3

Hasil
5,38
8,48
3,97
5,67
4,04
5,95
6,56
4,34
6,43
7,45
6,74
4,36
3,29
4,38
7,02
6,43
4,59
4,37
4,55
6,23
3,32
1,52
2,31
2,04
2,08
5,67
6,21
3,55
2,63
5,33

Keterangan :
Tinggi
Anak
Bunga
Gabsi

: Tinggi tanaman (cm)
: Jumlah anakan
: Umur berbunga 50% (HSS)
: Jumlah gabah isi per malai

% Gabham
B1000
Hasil

: Persentase gabah hampa
: Bobot 1000 butir gabah
: Hasil GKG (ton/ ha)

Pengaruh cekaman kekeringan terhadap pertumbuhan tanaman bersifat
sangat kompleks yang disebabkan oleh interaksi faktor-faktor lingkungan tumbuh
dan faktor-faktor agronomis. O’Toole dan Chang (1979) mengungkapkan bahwa
sifat fisika-kimia tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan akar, artinya kondisi
lahan kering akan berpengaruh terhadap kemampuan tanaman mengabsorpsi air.
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Menurut Ponnamperuma dan Ikehashi (1979) sawah tadah hujan yang sering
mengalami pergantian kondisi lahan kering menjadi lahan basah atau sebaliknya,
sangat berpeluang mendapatkan cekaman kandungan mineral tanah yang kahat
atau berlebihan.
O’Toole (1982) melaporkan bahwa tanaman padi sangat sensitif terhadap
cekaman kekeringan pada periode pertumbuhan generatif. Kerusakan tanaman
relatif lebih rendah bilamana cekaman kekeringan terjadi pada saat fase vegetatif
dibandingan bila terjadi saat fase generatif. Hal itu disebabkan tanam muda
memiliki kemampuan dan kesempatan untuk pulih kembali pada saat cekaman
kekeringan berlalu (O’Toole dan Chang, 1979). Walaupun demikian, cekaman
kekeringan pada awal pertumbuhan mungkin juga menyebabkan kerusakan
permanen pada tanaman, akibat menurunnya luas daun, berkurangnya jumlah
anakan, dan hasil gabah (Cruz et.al., 1986). Widawsky dan O’Toole (1990)
melaporkan bahwa kekeringan saat anthesis memberikan penurunan hasil padi
terbesar, disusul kekeringan saat kecambah dan saat vegetatif.
Berdasarkan hasil gabah kering giling yang dicapai oleh masing-masing
galur pada masing-masing perlakuan pengairan yaitu 100%, 75% dan 50%
(Tabel 6) terlihat adanya kecenderungan penurunan hasil dengan menurunnya
intensitas pengairan meskipun ada variasi antar genotipe. Rata-rata hasil pada
kondisi pengairan 100% sebesar 5,44 ton/ha menurun pada kondisi pengairan
75% (4,83 ton/ha) dan menurun kembali pada kondisi pengairan 50% (4,44 ton/
ha). Keseragaman kondisi lahan serta faktor lain seperti gulma dan ketersediaan
irigasi dimungkinkan mempengaruhi keseragaman perlakuan terlihat dari nilai CV
yang relatif besar (20,1%), namun demikian nilai tersebut diharapkan masih dapat
diterima sebagaimana kecenderungan bahwa paenelitian pada kondisi sub optimal
cenderung memberikan nilai CV yang lebih besar daripada penelitian pada kondisi
optimal (irigasi penuh).
Galur BP9444-1f-Kn-1-3-6*B dan IR 83381-B-B-6-1 adalah dua galur
yang konsisten memiliki capaian hasil gabah kering giling tertinggi pada setiap
perlakuan pengairan baik perlakuan pengairan 50%, pengairan 75%, ataupun
pengairan 100%. Galur BP9444-1f-Kn-1-3-6*B mencapai hasil gabah kering
giling sebesar 8,72 ton/ha pada kondisi pengairan 100%; 8,48 ton/ ha pada kondisi
pengairan setengah kering; dan 8,18 ton/ ha pada kondisi pengairan kering. Galur
IR 83381-B-B-6-1 mencapai hasil gabah kering giling sebesar 8,44 ton/ha pada
kondisi pengairan 100%; 7,45 ton/ ha pada kondisi pengairan setengah kering; dan
8,00 ton/ ha pada kondisi pengairan kering. Dan rata-rata hasil dari kedua galur
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B dan IR 83381-B-B-6-1 masing-masing adalah 8,46 ton/
ha dan 7,97 ton/ ha. Angka ini secara signifikan berbeda nyata dengan hasil yang
dicapai oleh varietas pembanding terbaik yaitu Inpari 13 yang rata-rata hasil gabah
kering gilingnya 6,26 ton/ ha.
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Tabel 5. Hasil dan Komponen Hasil Pertanaman Kondisi Pengairan 50% di
Indramayu, MT 1 Tahun 2013
No

Galur

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

BP14342f-7
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B
BP11152f-3-3
IR83142-B-21-B
BP11246f-5-3
BP14284e-2-3
SMD9-149D-MR-7
TB155J-TB-MR-3-1-2
IR 83383-B-B-129-4
IR 83381-B-B-6-1
IR 82635-B-B-72-2
BP16734e-6
A 62-1 (BP10764f-10-2)
BP15704b-14
IR82589-B-B-84-3
IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94)
IR 83376-B-B-10-3
BP15704b-7
BP10590f-6-1-5*B
BP14262e-2-8
Zhonghua 1
HHZ9-DT7-SAL2-DT1
Weed Tolerant Rice 1
ZX 115
P35
Inpari 10
Inpari 13
Silugonggo
Dodokan
Situ Bagendit

Tinggi Anak Bunga Gabsi
86
101
92
92
94
101
91
113
102
95
103
81
78
81
64
92
86
108
66
95
112
99
104
105
100
92
93
94
71
87

12
17
19
17
18
21
14
15
29
15
9
20
24
23
19
11
23
20
15
20
16
13
8
9
10
10
23
27
23
25

68
68
73
73
73
68
73
68
68
73
68
70
70
68
68
68
73
68
73
68
75
74
67
81
71
79,5
72
64
62
80

92
125
86
86
65
81
93
147
104
91
136
55
57
104
47
114
65
83
34
77
53
58
53
60
50
38
71
90
54
52

%
Gabham
16
21
25
23
37
23
28
19
15
26
9
13
10
15
20
17
11
32
33
22
9
60
54
47
55
31
37
11
42
34

B1000

Hasil

25,7
23,2
22,1
26
22,9
23,7
26,6
25,7
24,6
23,5
21,3
22,1
21,1
28,1
23,1
22,5
23,5
23,5
22,5
22,8
20,1
22,2
17,2
27,4
28,2
19,9
26,6
23,5
22,3
24,8

2,79
8,18
3,89
5,32
4,38
5,35
4,38
5,93
5,70
8,00
4,31
5,63
3,85
4,29
4,29
5,96
4,32
5,13
2,80
5,07
5,89
1,29
2,01
2,13
1,28
4,21
4,66
5,88
1,80
4,55

Keterangan :
Tinggi
Anak
Bunga
Gabsi

: Tinggi tanaman (cm)
: Jumlah anakan
: Umur berbunga 50% (HSS)
: Jumlah gabah isi per malai

% Gabham
B1000
Hasil

: Persentase gabah hampa
: Bobot 1000 butir gabah
: Hasil GKG (ton/ ha)

Ada tiga galur yang lain yang menunjukkan capaian hasil gabah kering
giling yang lebih tinggi daripada varietas pembanding terbaik Inpari 13. Ketiga
galur tersebut adalah BP14284e-2-3, SMD9-149D-MR-7, dan IR 83383-B-B129-4 yang mencapai rata-rata hasil gabah kering giling masing-masing 6,42 ton/
ha ; 6,31 ton/ ha ; dan 6,53 ton/ ha. Namun demikian, hasil yang diperoleh oleh
ketiga galur tersebut tidak berbeda nyata terhadap hasil yang dicapai oleh varietas
pembanding Inpari 13.
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Tabel 6. Hasil GKG pertanaman pada kondisi pengairan 100%, 75%, dan 50%,
Indramayu, MT 1 Tahun 2013
No

Galur / Varietas

Hasil GKG I Hasil GKG II Hasil GKG III Rat-rata Hasil
(ton/ ha)
(ton/ ha)
(ton/ ha)
GKG (ton/ Ha)

1

BP14342f-7

5,66

5,38

2,79

4,61

2

BP9444-1f-Kn-1-3-6*B

8,72

8,48

8,18

8,46*

3

BP11152f-3-3

4,62

3,97

3,89

4,16

4

IR83142-B-21-B

6,15

5,67

5,32

5,71

5

BP11246f-5-3

6,67

4,04

4,38

5,03

6

BP14284e-2-3

7,98

5,95

5,35

6,42

7

SMD9-149D-MR-7

7,99

6,56

4,38

6,31

8

TB155J-TB-MR-3-1-2

6,18

4,34

5,93

5,48

9

IR 83383-B-B-129-4

7,45

6,43

5,70

6,53

10

IR 83381-B-B-6-1

8,44

7,45

8,00

7,97*

11

IR 82635-B-B-72-2

4,11

6,74

4,31

5,05

12

BP16734e-6

4,03

4,36

5,63

4,67

13

A 62-1 (BP10764f-10-2)

5,63

3,29

3,85

4,26

14

BP15704b-14

4,05

4,38

4,29

4,24

15

IR82589-B-B-84-3

6,44

7,02

4,29

5,92

16

IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94)

5,15

6,43

5,96

5,85

17

IR 83376-B-B-10-3

5,94

4,59

4,32

4,95

18

BP15704b-7

3,27

4,37

5,13

4,26

19

BP10590f-6-1-5*B

5,83

4,55

2,80

4,39

20

BP14262e-2-8

4,26

6,23

5,07

5,19

21

Zhonghua 1

4,02

3,32

5,89

4,41

22

HHZ9-DT7-SAL2-DT1

3,03

1,52

1,29

1,95

23

Weed Tolerant Rice 1

2,61

2,31

2,01

2,31

24

ZX 115

2,42

2,04

2,13

2,20

25

P35

1,71

2,08

1,28

1,69

26

Inpari 10

6,00

5,67

4,21

5,29

27

Inpari 13

7,90

6,21

4,66

6,26

28

Silugonggo

5,45

3,55

5,88

4,96

29

Dodokan

3,52

2,63

1,80

2,65

30

Situ Bagendit

7,95

5,33

4,55

5,94

Rata-rata

5,44

4,83

4,44

4,90

LSD (5%)

1,6

CV (%)

20,1

Keterangan:
I
: pada kondisi pengairan 100% diairi
II
: pada kondisi pengairan 75% diairi
III
: pada kondisi pengairan 50% diairi
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

4.

5.

Pada kondisi pengairan 100% (normal), terdapat empat galur yang memiliki
hasil lebih tinggi daripada cek terbaik Situ Bagendit (7,95 ton/ ha), yaitu
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B (8,72 ton/ha), IR 83381-B-B-6-1 (8,44 ton/ha),
SMD9-149D-MR-7 (7,99 ton/ ha), dan BP14284e-2-3 (7,98 ton/ha).
Pada kondisi pengairan 75% (setengah kering), terdapat delapan galur yang
menunjukkan hasil yang lebih tinggi daripada cek terbaik Inpari 13 (6,21 ton/
ha), yaitu BP9444-1f-Kn-1-3-6*B (8,38 ton/ha), IR 83381-B-B-6-1 (7,45
ton/ha), IR82589-B-B-84-3 (7,02 ton/ ha), IR 82635-B-B-72-2 (6,74 ton/
ha), SMD9-149D-MR-7 (6,56 ton/ha), IR 83383-B-B-129-4 (6,43 ton/ha),
IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94) (6,43 ton/ha), dan BP14262e-2-8 (6,23 ton/
ha).
Pada kondisi pengairan 50% (kering), terdapat lima galur yang menunjukkan
hasil yang lebih daripada cek terbaik Silugonggo (5,88 ton/ ha), yaitu BP94441f-Kn-1-3-6*B (8,18 ton/ha), IR 83381-B-B-6-1 (8,00 ton/ha), IR613364B-14-3-2 (PSB RC94) (5,96 ton/ha), TB155J-TB-MR-3-1-2 (5,93 ton/ha),
dan Zhonghua 1 (5,89 ton/ha).
Berdasarkan rerata dari ketiga kondisi perlakuan pengairan, terdapat dua galur
yang menunjukkan hasil lebih tinggi daripada cek terbaik Inpari 13 (6,26 ton/
ha) yaitu BP9444-1f-Kn-1-3-6*B (8,46 ton/ ha) dan IR 83381-B-B-6-1 (7,97
ton/ ha)
Adanya kecenderungan penurunan hasil dengan menurunnya intensitas
pengairan meskipun ada variasi antar genotipe.
DAFTAR PUSTAKA

Biro Pusat Statistik [BPS], 2004. Statistik Indonesia 2003. Badan Pusat Statistik,
Jakarta-Indonesia.
Cruz, R.T., O’Toole J.C., Dingkuhn M., Yambao, E.B., Thangaraj, M., and`De
Datta, S.K. 1986. Shoot and root response to water deficits in rainfed
lowland rice. Aust.J.Plant Physiol. 13: 567-575.
Doberman, A and T. Fairhurst. 2000. Rice: Nutrient disorder & nutrient
management. Potash and Phosphate Institute of Canada and International
Rice Research Institute. 191 p.
Mackill, D.J., W.R. Cauffman, D.P. Garrity. 1996. Rainfed Lowland Rice
Improvement. International Rice ResearchInstitute. Manila. Philippines.
242 pp.
O’Toole , J.C. 1982. Adaptation of rice to drought-prone environments. In. Drought
resistance in crops with emphasis on rice.IRRi, Philippines. pp 195- 213.
O’Toole, J.c., and Chang, T.T. 1979. Drought resistance in cereals-rice: a case
study. In. Mussel H., Staples, R.C., editors. Stress physiology in crop
plants. New York (USA): Interscience. p 373-405.

792

Susanto et al : Daya Hasil Galur Padi Sawah Toleran Kekeringan pada Tiga Kondisi....

Pane, H., A. Wihardjaka, dan A.M. Fagi. 2009. Menggali potensi padi sawah tadah
hujan. Dalam Daradjat, A.A., A. Setyono, A.K. Makarim, A. Hasanuddin
(Eds). Buku Padi 2. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 643 hal.
Pane, H., E. Sutisna Noor, M. Dizon, and A.M.Mortimer. 2000. Weed
communities of gogorancah rice and reflections of management. P. 269287 In Charactrizing and Understanding Rainfed Environments. Tuong et
al., (Eds). IRRI. Los Banos. Philippines.
Pane,H. , S. Abdurachman, I. Purboyo, Prayitno, dan Irsal las. 2003. Peningkatan
hasil padi gogorancah melelui pendekatan PTT. Laporan Penelitian 2003.
Ponnamperuma,F.N., and Ikehashi,H. 1979. Varietal tolerance for mineral stresses
in rainfed wetland rice fields. p 175-185 In. Rainfed lowland rice : selected
paper from 1978 international rice research conference. IRRI, Manilla,
Philippines.
Widawsky. D.A. and J.C. O’ Tool. 1990. Prioritizing the rice technology research
agenda for eastern India, New York. NY (USA). Rockefeller Foundatioan.

Susanto et al : Daya Hasil Galur Padi Sawah Toleran Kekeringan pada Tiga Kondisi....

793

794

Susanto et al : Daya Hasil Galur Padi Sawah Toleran Kekeringan pada Tiga Kondisi....

Pertumbuhan, Hasil dan Nilai Heterosis Empat Belas Padi Hibrida Baru
Growth, yield, and heterosis value of fourteen new rice hybrids
Bayu Pramono Wibowo, I.A Rumanti dan Satoto
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya No. 9 Sukamandi Subang 41256
Email : bayu4u82@yahoo.com
ABSTRACT
One of the superiority of hybrid compared with inbred variety is the heterosis. The
research was aimed to determine the growth, yield and heterosis degree of some
promising hybrid lines. The research was conducted at Muara Bogor Experimental
Field on rainy season in 2013. The materials were 400 hybrid and 5 varieties,
i.e Hipa8, Hipa11, DG 1 SHS, Inpari19 and Ciherang. The results showed that
four new hybrid GMJ12 / CRS929, GMJ12 / CRS942, GMJ13 / CRS949, and
GMJ12 / CRS952 has a higher yield compared to the five varieties. The fourth new
hybrid also showed that dry milled grain and heterosis value was higher than the
five varieties.These 14 promising hybrid still need to be investigated for the yield
stability and the heterosis degree in the following yield potential test.
Keywords : Heterosis, New hybrid rice, Augmented
ABSTRAK
Salah satu keunggulan varietas hibrida dibandingkan dengan varietas inbrida
adalah sifat heterosis yang muncul pada varietas hibrida tetapi tidak muncul pada
varietas inbrida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan, hasil
dan nilai heterosis padi hibrida baru. Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan
Muara Bogor pada musim hujan tahun 2013. Penelitian menggunakan 400 hibrida
dan 5 varietas pembanding antara lain Hipa8, Hipa11, DG 1 SHS, Inpari19
dan Ciherang. Hasil penelitian menunjukkan empat hibrida baru yaitu GMJ12/
CRS929, GMJ12/CRS942, GMJ13/CRS949, dan GMJ12/CRS952 memiliki hasil
lebih tinggi dibandingkan dengan kelima varietas pembanding. Keempat hibrida
baru tersebut juga menunjukkan bahwa gabah kering giling dan nilai heterosis
lebih tinggi dibandingkan dengan kelima varietas pembanding. Keempat belas
hibrida tersebut masih perlu diuji lanjut kestabilan produktivitasnya dan tingkat
nilai heterosisnya pada pengujian daya hasil berikutnya.
Kata kunci : Heterosis, Padi hibrida baru, Augmented

Wibowo et al : Pertumbuhan, Hasil dan Nilai Heterosis Empat Belas Padi Hibrida....

795

PENDAHULUAN
Padi hibrida merupakan tanaman generasi pertama (F1) hasil persilangan antara
galur mandul jantan (GMJ) dengan galur jantan pemulih kesuburan. Sekitar 55%
dari 32 juta ha areal tanaman padi di China ditanami padi hibrida yang dapat
memberikan kontribusi produksi beras 66% dari total produksi beras nasional
(Siddiq, 1996). Di Indonesia pengujian daya hasil yang telah dilakukan selama
ini menunjukkan keunggulan padi hibrida hasilnya lebih tinggi 15% dibanding
padi inbrida (Satoto dkk, 1994; Satoto dan B. Suprihatno, 1996; Satoto dan B.
Suprihatno, 1998; Satoto dkk, 2006; dan Satoto dkk, 2007). Salah satu keunggulan
varietas hibrida dibandingkan dengan varietas inbrida adalah sifat heterosis yang
muncul pada varietas hibrida tetapi tidak muncul pada varietas inbrida. Padi
hibrida dapat memberikan hasil 20% lebih tinggi dibanding padi biasa (Yuan,
1994). Namun demikian tidak semua kombinasi hibrida muncul sifat heterosis
positif sesuai harapan. Oleh karena itu pengujian awal heterosis pada varietas
hibrida perlu dilakukan dengan tepat dan efisien, sehingga mampu diidentifikasi
hibrida baru yang mempunyai heterosis positif dan tinggi.
Beras masih menjadi sumber utama energi dan gizi bagi lebih dari 90%
penduduk Indonesia. Produksi padi nasional lebih dari 90 persen dihasilkan dari
lahan sawah (BPS, 2011). Dua pendekatan untuk meningkatkan hasil padi per
satuan luas adalah dengan penggunaan varietas unggul dan dengan perbaikan
teknik budidaya (Satoto, 2011). Perakitan varietas unggul padi hibrida yang
memanfaatkan sifat heterosis merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
produktivitas padi. Ekspresi heterosis dapat terwujud bila kedua tetua dengan
karakter genetik yang berbeda secara komplementer dapat diwariskan pada
hibrida turunannya. Ekspresi heterosis dapat bervariasi pada lokasi dan musim
yang berbeda, tergantung lingkungan tumbuh (Satoto dkk, 2009). Perbedaan
hasil gabah antarmusim pada tanaman padi bersifat kompleks, dipengaruhi oleh
faktor genetik dan lingkungan seperti teknik budi daya, kondisi iklim, dan potensi
serangan hama/penyakit. Pemetaan kondisi spesifik setiap musim di tiap lokasi
produksi padi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Satoto.,et al,
2013)
Heterosis varietas hibrida tinggi didapatkan dari persilangan antara tetua
yang mempunyai keunggulan genetik tertentu. Dalam penerapan pengujiannya
apabila variabilitas genetik calon tetuanya sempit maka tidak mudah mendapatkan
kombinasi hibrida baru dengan nilai heterosis tinggi. Pada tanaman padi sebanyak
2769 kombinasi hibrida telah diuji selama empat musim tanam, hasilnya hanya
sekitar 5% dari kombinasi hibrida tersebut fertil dan mempunyai vigor baik untuk
dievaluasi lebih lanjut (Nugraha, 2004).
Observasi daya hasil merupakan tahapan pengujian potensi hasil tahap awal,
dimana sejumlah kombinasi hibrida baru diseleksi berdasarkan penampilan dan
potensi hasil yang dimilikinya. Selain memiliki potensi hasil gabah tinggi, varietas
unggul hibrida terseleksi juga harus memiliki pertumbuhan dan komponen hasil
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tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit utama. Dengan sejumlah karakter
unggul tersebut, diharapkan varietas padi hibrida yang terbentuk lebih mudah
diadopsi oleh petani.
Hibrida-hibrida yang terseleksi pada observasi daya hasil perlu diuji
lanjut. Hibrida dengan potensi hasil dan heterosis stabil lebih tinggi dari varietas
pembanding terbaik dapat diusulkan untuk dilepas menjadi varietas padi hibrida
baru (Satoto, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan, hasil
dan nilai heterosis tiga belas padi hibrida baru. Manfaat dari penelitian ini adalah
untuk menyeleksi padi hibrida baru, yang diperlukan untuk uji daya hasil pada
tahap berikutnya.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Muara Bogor pada musim hujan 2013.
Penelitian menggunakan 400 hibrida dan 5 varietas pembanding. Antara lain
Hipa8, Hipa11, DG 1 SHS, Inpari19 dan Ciherang. Pengujian ditata mengikuti
rancangan Augmented yang terbagi menjadi 5 blok petak percobaan tanpa ulangan
dan kelima varietas pembanding ditanam di setiap blok.
Benih disebar pada petakan persemaian yang telah disiapkan dan benih
dipelihara dengan standar pemeliharaan rutin. Persiapan lahan percobaan dilakukan
dengan olah tanah sempurna, yaitu dengan dibajak, diratakan dan dibersihkan dari
gulma. Pada pertanaman diaplikasikan pupuk Urea sebanyak 300 kg/ha, SP36
sebanyak 150 kg/ha dan KCL sebanyak 150 kg/ha. Pupuk dasar diberikan pada
saat tanaman berumur 7-14 hari setelah tanam (HST), yaitu pemberian pupuk
urea dengan dosis sedang (50 kg/ha), pupuk P dan atau K diberikan dosis normal.
Pemupukan susulan diberikan pada fase kritis pertumbuhan tanaman, pada stadia
pembentukan anakan aktif (21 – 28 HST) dan stadia primordial bunga (35 – 50
HST), dosis dan waktu pemberian pupuk N susulan didasarkan pada pembacaan
Bagan Warna Daun (BWD). Pemupukan P dan K didasarkan pada hasil analisis
tanah menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS).
Materi percobaan ditanam pada saat bibit berumur 21 hari setelah tebar
pada petakan berukuran 1 x 2,2 m, jarak tanam 20 x 20 cm dan satu bibit per
lubang tanam sehingga jumlah populasi per petak percobaan sebanyak 60 rumpun.
Penyulaman dilakukan satu kali, yaitu pada saat tanaman berumur 10 hari setelah
tanam. Pengendalian hama dan penyakit serta gulma dilakukan dengan optimal.
Pengamatan dilakukan saat menjelang panen terhadap peubah tinggi tanaman,
panjang malai, jumlah anakan per rumpun, prosentase gabah isi (seedset), bobot
1000 butir dan hasil gabah kering panen per plot.
Pengolahan data dilakukan terhadap 45 hibrida yang terpilih dan seluruh
varietas pembanding di setiap blok percobaan. Perbedaan rata-rata antara
kombinasi hibrida baru dengan pembanding dilakukan berdasarkan beda nyata
antara nilai ‘adjusted’ dengan rata-rata pembanding. Nilai heterosis dihitung
terhadap rata-rata masing-masing kelima varietas pembanding.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman hibrida GMJ13/CRS910, GMJ12/CRS911, A1/CRS918, A7/
CRS918, GMJ12/CRS924, GMJ12/CRS929, A7/CRS941, A1/CRS949, GMJ12/
CRS952, GMJ12/CRS1002 berbeda nyata dengan kelima varietas pembanding
Hipa9, Hipa11, DG1 SHS, Inpari 19, dan Ciherang. Hibrida baru GMJ12/CRS942,
GMJ13/CRS949 dan A7/CRS1005 berbeda nyata dengan satu atau beberapa
varietas pembanding. Hibrida baru A1/CRS941 tidak berbeda nyata dengan
kelima varietas pembanding.(Tabel 1).
Tabel 1. Komponen Pertumbuhan Hibrida Baru Terbaik pada Uji Observasi
Daya Hasil di KP. Muara, Musim Hujan 2013
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hibrida
GMJ13 / CRS910
GMJ12 / CRS911
A1 / CRS918
A7 / CRS918
GMJ12 / CRS924
GMJ12 / CRS929
A1 / CRS941
A7 / CRS941
GMJ12 / CRS942
A1 / CRS949
GMJ13 / CRS949
GMJ12 / CRS952
GMJ12 / CRS1002
A1 / CRS1005
Diff.value
Rata-Rata Varietas
Pembanding

BLOK
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5
5
Hipa9
Hipa11
DG1 SHS
Inpari19
Ciherang

Tinggi Tanaman (cm)
UA
AD
**
107.2
112.3
**
106.5
111.6
**
117.7
112.6
**
121.3
116.2
**
102.1
107.2
**
103.4
108.5
101.9
100.6
**
110.3
111.6
*
100.7
102.0
**
106.1
107.4
*
100.9
102.2
**
111.5
112.8
**
107.8
107.3
*
102.7
102.2
4.3
97.9
98.4
106.3
103.5
101.9

Jumlah anakan/rumpun
UA
AD
**
12
11.2
*
11
10.1
**
12
11.5
8
7.8
10
9.5
10
9.2
*
10.8
11
**
12
10.8
10
9.2
**
12
11.5
9
8.6
**
12
11.2
*
10
10.9
8
9.0
1.3
10
11
10
9
11

Keterangan : Angka yang diikuti tanda bintang (**) menunjukkan berbeda nyata dengan 5 varietas
pembanding, sedangkan angka yang diikuti tanda bendang (*) menunjukkan berbeda
nyata dengan 1 atau beberapa varietas pembanding. UA (Unadjausted), AD (Adjusted).

Jumlah anakan per rumpun lima hibrida baru yaitu GMJ13/CRS910, A1/
CRS918, A7/CRS941, A1/CRS949, dan GMJ12/CRS952 berbeda nyata jumlah
anakan per rumpunnya lebih banyak dengan kelima varietas pembanding Hipa9,
Hipa11, DG 1 SHS, Inpari19 dan Ciherang. Hibrida GMJ12/CRS911, A1/CRS941,
GMJ12/CRS1002 berbeda nyata jumlah anakan per rumpunnya lebih banyak
dengan satu atau beberapa varietas pembanding. Hibrida A7/CRS918, GMJ12/
CRS924, GMJ12/CRS929, GMJ12/CRS942, GMJ13/CRS949 tidak berbeda nyata
dengan kelima varietas pembanding. Jumlah anakan per rumpun merupakan salah
satu komponen hasil yang memiliki kontribusi terhadap hasil gabah (Kim, 1988).
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Tabel 2. Komponen Hasil Hibrida Baru Terbaik pada Uji Observasi Daya Hasil
di KP. Muara, Musim Hujan 2013
NO

Hibrida

BLOK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GMJ13 / CRS910
GMJ12 / CRS911
A1 / CRS918
A7 / CRS918
GMJ12 / CRS924
GMJ12 / CRS929
A1 / CRS941
A7 / CRS941
GMJ12 / CRS942
A1 / CRS949
GMJ13 / CRS949
GMJ12 / CRS952
GMJ12 / CRS1002
A1 / CRS1005
Diff.value

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5
5

Hipa9
Hipa11
Rata-Rata Varietas DG1
Pembanding
SHS
Inpari19
Ciherang

Panjang Malai
UA
AD
27.8 *
27.4
28.2 ** 27.9
27.4 *
27.0
28.6 ** 28.2
25.7
26.0 *
25.8 *
25.0
26.6 *
25.8
23.6
24.4 *
24.5 *
23.7
26.6
27.3 *
25.6 *
24.8
28.3 ** 27.6
25.8
25.7 *
26.6 *
26.7
1.4
26.6
25.5

Bobot 1000 butir
UA
AD
25.8 *
26.6
26.2 *
27.0
30.2 ** 31.0
27.1 *
27.9
25.1 *
25.9
26.2 *
27.0
39.0 ** 39.1
25.3 *
25.4
25.5 *
25.6
29.3 *
29.4
26.0 *
26.1
26.7 *
26.8
32.6 ** 29.1
25.3 *
21.8
1.8
26.7
26.1

Seedset
UA
AD
66.4 ** 68.8
55.9 *
58.4
42.5 *
45.0
50.1 *
52.5
45.3 *
47.7
53.8 *
56.3
62.7 *
64.2
60.0 *
61.6
55.0 *
56.5
50.0 *
51.6
58.3 *
59.9
49.0 *
50.6
54.4 *
52.6
52.5 *
50.7
10.7
44.9
40.7

25.8
25.7
24.2

26.2
25.8
27.8

51.4
48.0
52.3

Keterangan : Angka yang diikuti tanda bintang (**) menunjukkan berbeda nyata dengan
5 varietas pembanding, sedangkan angka yang diikuti tanda bendang (*)
menunjukkan berbeda nyata dengan 1 atau beberapa varietas pembanding.
UA (Unadjausted), AD (Adjusted).

Terdapat tiga hibrida yang mempunyai panjang malai berbeda nyata dengan
kelima varietas pembanding Hipa9, Hipa11, DG 1 SHS, Inpari19 dan Ciherang
antara lain hibrida baru GMJ12/CRS911, A7/CRS918 dan GMJ12/CRS952.
Varietas pembanding Hipa9 yang mempunyai panjang malai tertinggi (Tabel 2).
Bobot 1000 butir gabah isi, tiga hibrida berbeda nyata dengan kelima varietas
pembanding antara lain hibrida A1/CRS918, A1/CRS941, dan GMJ12/CRS1002.
Sedangkan sebelas hibrida yang lain menunjukkan bobot seribu butirnya beda
nyata lebih besar dibanding dengan satu atau beberapa varietas pembanding.
Bobot seribu butir adalah karakter yang lebih di dominasi oleh sifat genetis
tanaman (Virmani, 1994) dalam Kartina et al., 2014.Penelitian tentang hubungan
genetik, hasil dan heterosis pada kultivar padi menunjukkan bahwa bobot 1000
butir kurang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan mempunyai kontribusi yang
cukup besar terhadap hasil gabah (Chang, 1973).
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Prosentase gabah isi (seedset) hibrida GMJ13/CRS910 menunjukkan beda
nyata lebih tinggi dibanding kelima varietas pembanding, sedangkan untuk
ketigabelas hibrida menunjukkan beda nyata dengan satu atau beberapa varietas
pembanding. Pemilihan kombinasi padi hibrida terbaik selain menampilkan vigor
baik, faktor utama yang sangat penting yaitu produktivitas tanaman dan tingkat
heterosis hasil Gabah Kering Giling (GKG) yang didapat. Komponen pertumbuhan
dan hasil padi hibrida berpengaruh terhadap hasil GKG per satuan luas, kecuali
komponen bobot 1000 butir.
Pada tabel 3 hasil GKG hibrida uji berkisar antara 4,4 t/ha (GMJ13/CRS910)
sampai dengan 5,8 t/ha (GMJ12/CRS929), sedangkan varietas pembandingnya
berkisar Inpari 19 sebesar 2,2 t/ha sampai dengan 3,9 t/ha varietas Ciherang (Tabel
3). Varietas pembanding Ciherang mempunyai hasil tertinggi yaitu GKG 3,9 t/ha.
Varietas pembanding lainnya yaitu Hipa9 adalah sebesar 3,0 t/ha, Hipa11 sebesar
2,7 t/ha, DG1 SHS sebesar 3,1 t/ha dan Inpari19 sebesar 2,2 t/ha. Sepuluh hibrida
menunjukkan beda nyata dengan salah satu atau beberapa varietas pembanding.
Empat hibrida baru, yaitu GMJ12/CRS929, GMJ12/CRS942, GMJ13/CRS949, dan
GMJ12/CRS952, berbeda nyata lebih besar dengan kelima varietas pembanding.
Nilai heterosis keempat belas hibrida baru menunjukkan hasil cukup
tinggi dibandingkan dengan kelima varietas pembanding yang ditunjukan
keempat hibrida GMJ12/CRS929 (48.7-167.6 %), GMJ12/CRS942 (30.6-135.1
%), GMJ13/CRS949 (29.4-132.9 %), dan GMJ12/CRS952(32.9-139.3 %).
Menurut (Singh et al., 2013), hasil gabah dipengaruhi oleh potensi genetik dari
suatu varietas. Beberapa penelitian juga diketahui bahwa hasil gabah sangat
dipengaruhi oleh kesesuaian varietas yang ditanam, keberadaan dan keparahan
serangan hama penyakit dan kondisi lingkungan tumbuh (ketersediaan air,
pemupukan yang sesuai, kerebahan tanaman karena angin, dan sebagainya, Sudir
dan Sutaryo, 2011). Hasil penelitian tentang heterosis padi menunjukkan bahwa
pada lingkungan yang cocok, heterosis hasil dapat mencapai 10-30% (Kim, 1988)
(Yuan, 1988) Pada kondisi yang mendukung pertumbuhan, heterosis hasil dapat
mencapai lebih dari 100%. Perbedaan nilai heterosis pada padi hibrida tersebut
kemungkinan disebabkan oleh perbedaan genotipe mandul jantan yang digunakan
(Sigh, 1988).
Terdapat konsep yang menjelaskan gejala heterosis. Konsep yang mendapat
dukungan luas adalah heterosis atau vigor hibrida merupakan hasil terkumpulnya
gen-gen dominan yang baik (favourable dominant genes) dalam suatu genotipe
tanaman dan dikenal sebagai hipotesis dominant. Hibrida uji memiliki tinggi
tanaman, jumlah anakan, panjang malai dan seedset yang berbeda nyata dengan
varietas pembanding. Heterosis merupakan hasil aksi dan interaksi gen-gen
dominan yang baik dan terkumpul dalam genotipe F1 hasil persilangan tetua
yang berbeda. Hibrida uji memiliki nilai heterosis lebih 30% dari varietas
pembandingnya. Hibrida uji memiliki galur betina yang sama dengan galur jantan
yang beda. Heterosis merupakan hasil penampilan superioritas heterozigositas
terhadap homozigositas, artinya bahwa individu yang berpenampilan superior
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adalah individu yang mempunyai jumlah alel heterozigot yang paling banyak.
Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis over dominant (Virmani, 1997).
Tabel 3. Hasil gabah kering giling dan heterosis hibrida baru terbaik pada uji
observasi daya hasil di KP. Muara, Musim Hujan 2013
Hasil
NO

Hibrida

BLOK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GMJ13 / CRS910
GMJ12 / CRS911
A1 / CRS918
A7 / CRS918
GMJ12 / CRS924
GMJ12 / CRS929
A1 / CRS941
A7 / CRS941
GMJ12 / CRS942
A1 / CRS949
GMJ13 / CRS949
GMJ12 / CRS952
GMJ12 / CRS1002
A1 / CRS1005
Diff.value

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
5
5

Rata-Rata
Varietas
Pembanding

UA
4.4
4.5
4.7
4.6
4.3
5.8
4.4
4.6
5.1
4.4
5.0
5.2
4.8
4.5
1.1
3.0
2.7

AD
*
*
*
*
*
**
*
*
**
*
**
**
*
*

3.7
3.8
3.9
3.9
3.6
5.1
5.1
5.3
5.8
5.1
5.7
5.9
5.3
4.9

Heterosis dengan varietas pembandingm (%)
DG1
Hipa9 Hipa11
Inpari19 Ciherang
SHS
50.0
61.8
42.7
104.2
13.4
53.2
65.3
45.8
108.6
15.8
57.8
70.3
50.2
114.8
19.3
55.0
67.2
47.5
111.0
17.2
45.7
57.1
38.6
98.3
10.1
96.6
112.1 87.1
167.6
48.7
48.6
60.4
41.5
102.4
12.4
56.5
68.8
48.9
113.0
18.3
72.7
86.3
64.3
135.1
30.6
47.9
59.5
40.7
101.3
11.8
71.1
84.6
62.8
132.9
29.4
75.8
89.6
67.3
139.3
32.9
63.4
76.3
55.5
122.5
23.6
51.7
63.6
44.3
106.5
14.7

Hipa9
Hipa11
DG1
3.1
SHS
Inpari19 2.2
Ciherang 3.9

Angka yang diikuti tanda bintang (**) menunjukkan berbeda nyata dengan 5 varietas pembanding,
sedangkan angka yang diikuti tanda bendang (*) menunjukkan berbeda nyata dengan 1 atau beberapa
varietas pembanding. UA (Unadjausted), AD (Adjusted).

KESIMPULAN
Pertumbuhan hibrida baru dipengaruhi oleh tinggi tanaman, jumlah anakan,
panjang malai, bobot seribu butir dan prosentase gabah isi. Empat hibrida baru
yaitu GMJ12/CRS929, GMJ12/CRS942, GMJ13/CRS949, dan GMJ12/CRS952
memiliki hasil lebih tinggi dibandingkan dengan kelima varietas pembanding.
Keempat hibrida baru tersebut juga menunjukkan bahwa gabah kering giling dan
nilai heterosis lebih tinggi dibandingkan dengan kelima varietas pembanding.
Keempat belas hibrida tersebut masih perlu diuji lanjut kestabilan produktivitasnya
dan nilai heterosisnya pada pengujian daya hasil berikutnya.
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PENAMPILAN GALUR PADI TADAH HUJAN PADA KONDISI
KEKERINGAN
M. Yamin Samaullah, Untung Susanto, dan Ali Imamuddin
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian
Jl. Sukamandi 9 Subang 41256, Jawa Barat. Telp. (0260) 520157 Fax. (0260) 520158
ABSTRAK
Penelitian uji toleransi terhadap cekaman kekeringan di lapang telah dilaksanakan
di Jakenan, Jawa Tengah, terhadap 25 galur observasi dengan 5 Varietas
pembanding sebagai kontrol yaitu : Inpari 10, Inpari 13, Silugonggo, Dodokan dan
Situ Bagandit. Penanaman dilakukan 3 kali dengan selang waktu 3 minggu dengan
maksud untuk mendapatkan kondisi cekaman kering pada saat pertumbuhan
tanaman. Tanam pertama 10 April 2013, kedua 2 Mei 2013 dan ketiga 24 Mei
2013. Pertanaman pertama dan kedua tidak mengalami cekaman berarti sehingga
sampai fase vegetative akhir pertanaman masih normal. Meskipun demikian
sejumlah galur menunjukkan penampilan yang setara atau lebih baik dari varietas
pembanding Inpari 10 dan Inpari 13. Cekaman kekeringan mulai terlihat pada fase
generative awal pada pertanaman kedua, sehingga berpengaruh terhadap tingkat
kehampaan gabah dan hasil akhir. Dengan menggunakan kreteria seleksi Stress
Tolerance Index (STI) 0,60 %, Adaptation Index (AI) dan Tolerance Index (TI >
0,25 %), dari 25 galur yang terpilih atas dasar hasil setara Inpari 10 dan Inpari 13,
hanya terpilih 7 galur yang hasilnya lebih tinggi dari varietas pembanding, yaitu
; BP14342f-7, IR83142-B-21, BP11152f-3-3, BP11246f-5-3, IR82589-B-84-3,
PSB RC94, BP16734e-6 dan TB155J-TB-mr-3-1-2. Pada pertanaman ketiga,
kondisi kekeringan semakin berat dengan tidak ada pasokan air sama sekali yang
dapat dimanfaatkan untuk mengurangi cekaman kekeringan, meskipun galur
tersebut masih menunjukkan toleransi, tetapi tingkat kehampaan tinggi dan hasil
yang didapat relative sangat rendah. Periode pertengahan April sampai dengan
awal Agustus (pertanaman kedua) pada penelitian ini merupakan priode yang
tepat untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap kekeringan.
Kata kunci : penampilan, galur, tadah hujan, kekeringan
ABSTRACT
Appearance of Rainfed Rice Lines on Drought Condition. Research on drought
stress tolerance test in the field has been conducted in Jakenan, Central Java, on
25 strains of observation with 5 Varieties comparison as controls are: Inpari 10,
Inpari 13, Silugonggo, Dodokan and Situ Bagandit. Planting is done 3 times with
an interval of 3 weeks with the intent to obtain a dry stress conditions during plant
growth. The first planting 10 April 2013, the second May 2, 2013 and May 24
2013, the third first and second cropping not experience stress that until the end
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of the vegetative phase of crop is still normal. Nevertheless a number of strains,
are performing on par or better than the check varieties Inpari 10 and 13. Inpari
Stress drought began to look at the early generative phase in the second crop, so
the effect on the rate of grain emptiness and the final result. By using the selection
criteria of Stress Tolerance Index (STI) 0.60%, Adaptation Index (AI) and the
Tolerance Index (TI> 0.25%), of the 25 strains were selected on the basis of
equivalent results Inpari Inpari 10 and 13, only selected 8 strains that are higher
than the five check varieties, namely; BP14342f-7, IR83142-B-21-BP11152f 3-3,
5-3 BP11246f-, IR82589-B-84-3, RC94, and TB155J BP16734e-6-TB-mr-3-1-2.
In the third crop, the more severe drought conditions with no water supply at all
that can be utilized to reduce drought stress, although these strains still showed
tolerance, but high levels of emptiness and the results are relatively low. Period
Mid April to early August (second crop) in this study is an appropriate period to
perform testing activities to drought.
Key words : appearance, strain, rainfed, drought
PENDAHULUAN
Di Indonesia sampai saat ini luas sawah tadah hujan (STH) adalah 2,1 juta ha dan
merupakan lumbung padi kedua setelah lahan irigasi. Kendala dominan budidaya
padi pada lahan ini di antaranya yakni curah hujan yang sulit diprediksi. Oleh
karena itu tanaman pada musim kemarau mempunyai resiko tinggi kekeringan
terutama pada fase generatif dan dapat menyebabkan gagal panen (Fagi, 1995).
Jika dicermati secara seksama sawah tadah hujan mempunyai potensi tinggi
sebagai salah satu sentra produksi padi untuk memenuhi kebutuhan beras nasional.
Selama ini petani masih menerapkan teknologi budidaya konvensional, dengan
cara merekan sendiri, sehingga produktivitasnya masih rendah. Kendala cekaman
abiotik, seperti curah hujan yang tidak menentu dan kesuburan tanah yang relative
rendah merupakan kendala serius yang harus diatasi agar produksi padi dapat
ditingkatkan. Selain itu, khusus padi gogo rancah yang awalnya ditanam dalam
konndidi tanah lembab tanpa genangan air, gulma menjadi salah satu masalah
serius. Keterlambatan menyiang menyebebkan tanaman kalah bersaing dan tidak
mampu tumbuh menyaingi gulma yang tumbuh sangat padat. Sering terjadi
tanaman padi gogo dicangkul kembali dan ditanami dengan padi tanam pindah.
Padi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan gulma yang sangat cepat dan
padat. Hal ini juga berdampak pada pertanaman padi ke dua (walik jerami) akan
mengalami kekeringan pada fase reproduktif yang dapat menyebabkan penurunan
hasil atau gagal panen, untuk ini diperlukan varietas yang berumur genjah atau
toleran terhadap cekaman kekeringan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji toleransi galur/ varietas tanaman
padi terhadap cekaman kekeringan pada kondisi lapangan.
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BAHAN DAN METODE
Uji toleransi terhadap cekaman kekeringan di lapangan telah banyak dilakukan
oleh peneliti terdahulu, seperti; Jennings and Aquino, 1968; Rosielle and Hamblin,
1981; Heeatherly, 1993; Paul et.al., 1993.
Karakter tanaman padi yang di evaluasi adalah hasil gabah, komponen hasil
dan aspek fenologi tanaman utama (IBPGR-IRRI, 1980). Teknik skrining galur
untuk toleransi kekering di kerjakan di lapang (Brownie et.al., 1993), dan dengan
manajemen pemberian air pada petak percobaan (bila memungkinkan) untuk
membuat variasi kelengasan tanah. Penelitian dilaksanakan di Jakenan, Jawa
Tengah pada jenis tanah Tropaqualf bertekstur lempung berpasir. Fraksi tanah
lapisan olah mengandung sekitar 15 % liat dan 43 % debu, sedangkan liat pada
lapisan dibawahnya lebih tnggi sekitar 23 % dan debu 40 %. Kemasaman tanah
rendah (pH 5,2) dengan struktur sedang sampai padat. Skrining terhadap cekaman
kekeringan dilakukan pada musim tanam padi kedua (walik jerami) pada MK
2013.
Setelah panen padi pertama (gogorancah), tanah diolah ringan dan materi
pengujian tanam secara tanam pindah (transplanting) dalam 3 waktu tanam dengan
selang 3 minggu menggunakan rancangan acak lengkap dan diulang tiga kali.
Tanam pertama dilakukan pada 10 April, tanam kedua 2 Mei dan tanam 24 Mei
2013. Sejumlah 25 galur observasi uji daya hasil pada masing-masing pertanaman
diuji dengan pembanding Inpari 13, Inpari 10, Silugonggo, Dodokan, dan Situ
Bagendit. Kondisi kekeringan dimonitor dengan mengambil sampel tanah pada
kedalaman 20 cm dan lebih dari 20 cm di bawah permukaan tanah. Data curah
hujan selama pertumbuhan tanaman diamati dan penilaian respons galur terhadap
cekaman kekeringan dilakukan dengan metode SES (IRRI, 1996). Disamping itu,
pengambilan data juga dilakukan terhadap sifat agronomis, hasil dan komponen
hasil.
Data hasil dianalisis untuk insdeks toleransi kekeringan menggunakan
formulasi yang telah dilakukan oleh Fernandez (1993) dan indeks adaptasi
mengikuti formulasi Howeler (1991), dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Stress Tolerance Index (STI)
STI = Yd x Yn
(Yd)2
2. Adaptation Index
AI = Yd x Yn
Yd x Yn
3. Tolerance Index (TI)
TI = Yd x Yd
Yn
HYn
Dimana : Yn
Yn
Yd
Yn

= hasill gkg pada kondisi normal
= Rata-rata hasil GKG pada kondisi normal
= Hasil GKG pada kondisi stress
= Hasil GKG tertinggi pada kondisi stress
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Lingkungan Tumbuh Saat Penelitian
Kondisi curah hujan pada priode Maret hingga Agustus 2013 sangat eratik.
Curah hujan pada Bulan Maret 152,2 mm dengan 12 hari hujan; April 82,7 mm
dengan 6 hari hujan; Mei 27 mm dengan 4 hari hujan; Juni 108 mm dengan 12
hari hujan; Juli 23 mm dengan 3 hari hujan dan Agustus 4,2 mm dengan 1 hari
hujan (Gambar 1). Kadar air tanah yang diambil pada empat periode pada tiga
pertanaman juga dicantumkan pada Gambar 2 dan Tabel 1. Jika dicermati pada
Gambar 2, dan Tabel 1 terlihat bahwa pada periode pertanaman pertama, kadar
air tanah pengambilan sampel pada 40,60,80 dan 100 HST masih relatif tinggi,
demikian juga halnya pada pertanaman kedua dan terendah pada pertanaman
ketiga. Penilaian kekeringan didasarkan atas intensitas daun menggulung, dan
kombinasi kadar air tanah saat pengamatan, respons tanaman terhadap cekanman
kekeringan sangat bervariasi makin meningkat (parah) seiring makin rendahnya
kadar air tanah pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan tanah, tampaknya
kemampuan akar untuk menjangkau pada kedalaman tanah sangat terbatas, dan
umumnya akar tanaman padi yang termasuk kelompok tanaman yang berakar
serabut, kecenderungan akar bergerombol pada pangkal batang. Kadar air tanah
yang diamati juga terkait dengan kondisi curah hujan yang terjadi selama
pertumbuhan tanaman.

Gambar 1. Tingkat Curah hujan, Jakenan, 2013
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Tabel. 1. Kondisi Kadar Air Tanah (%) 3 periode pengambilan sampel pada
pertanaman I, II, dan III, Jakenan, 2013.
Kadar Air Tanah (%)

No

Periode Pengamatan Sampel (Umur
Tanaman / HST)

I

II

III

1

40

34,08

28,04

18,01

2

60

32,4

24,01

14,1

3

80

30,01

15,1

12,05

4

100

28,09

9,2

8,9

Keterangan : HST = Hari Setelah Tanam

Gambar 2. Tingkat kadar air tanah pertanaman pengujian terhadap kekeringan,
Jakenan 2013.
Pertanaman Pertama
Pada pertanaman pertama, periode Maret-Juli 2013, panen dilakukan pada
25-26 Juli 2013, kadar air tanah masih relative normal dengan kisaran antara
28,42% pada 48 HST sampai 11,02 % pada 90 HST, total curah hujan sampai juli
relaif masih cukup tinggi 392,2 mm. Curah hujan yang masih cukup bagus pada
bulan Juni (108 mm, artinya dengan curah hujan tersebut cukup untuk membuat
lapisan olah tanah menjadi cukup lembab (di atas 25 %, kadar air tanah). Tetapi
mulai Juli kadar air tanah mulai mengalami penurunan menjadi 15,3 dan 9,4 %.
Dengan kondisi demikian, pada 90 HST terlihat sekitar 3 galur yang menunjukkan
reaksi terhadap kondisi kering dengan tanda-tanda layu dan daun menggulung
dengan skor 3-5, sedangkan galur lainnya masih tumbuh normal.
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Tabel. 2. Skor kekeringan, % gabah hampa, dan kenaikan % gabah hampa pada
pertanaman I, II, dan III, Jakenan, 2013.
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

Galur/ Varietas

Skor Kekeringan
I (85 HSS) II (90 HSS) III (80 HSS)
BP14342f-7
1
3
5
BP9444-1f-Kn-1-3-6*B
3
3
5
BP11152f-3-3
3
5
7
IR83142-B-21-B
5
7
7
BP11246f-5-3
5
5
7
BP14284e-2-3
5
5
5
SMD9-149D-MR-7
5
5
7
TB155J-TB-MR-3-1-2
3
5
7
IR 83383-B-B-129-4
5
3
7
IR 83381-B-B-6-1
3
3
9
5
7
7
IR 82635-B-B-72-2
BP16734e-6
3
5
5
A 62-1 (BP10764f-10-2)
3
5
7
3
5
9
BP15704b-14
IR82589-B-B-84-3
5
5
5
IR61336-4B-14-3-2
3
5
7
(PSB RC94)
5
5
9
IR 83376-B-B-10-3
BP15704b-7
3
3
7
BP10590f-6-1-5*B
1
3
7
BP14262e-2-8
3
5
5
Zhonghua 1
3
5
5
HHZ9-DT7-SAL2-DT1
1
5
5
Weed Tolerant Rice 1
1
5
5
ZX 115
3
7
7
P35
1
3
7
Inpari 10
3
5
7
Inpari 13
3
5
5
Silugonggo
3
5
7
Dodokan
3
5
7
Situ Bagendit
3
5
7
Rata-rata
LSD (5%)
CV (%)

% Gabah Hampa
I
II
III
15,1
38,4
59,4
12,9
33,2 61,14
12,7
26,3 51,71
14,9
27,5 45,82
14,6
25,9 43,62
15,2
24,1 36,92
18,3
25,6 28,51
12,4
24,8
50
17,3
30,1 42,52
19,4
33,6 42,26
30,8
35,5 69,57
14,3
29,7 51,85
22,3
36,4 38,74
21,5
40,1 46,38
19,6
31,6 37,97
20,8

32,7

36,4

12,8
15,3
16,7
14,2
17,9
15
16,4
20,6
14,4
16,7
18,3
15,6
20,8
16,2
17,17
1,24
18,02

34
32,3
31
33,7
26,1
28,4
31
30,2
31,7
28,3
33,4
29,2
36,6
33
31,16
0,31
12,14

63,82
51,08
46,13
57,86
31,41
47,18
47,05
37,78
54,57
40,98
45,43
40,27
31,5
50,9
45,07

Keterangan :
Skor 0 : Sangat toleran
Skor 1 : Toleran
Skor 3 : Agak toleran
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Skor 5 : Agak peka
Skor 7 : Peka
Skor 9 : Sangat peka
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Tabel 3. Hasil GKG, penurunan hasil, nilai STI, AI, dan TI pada pertanaman I,
II, dan III, Jakenan, 2013.
No

Hasil GKG
(t/ Ha)

Galur/ Varietas

Penurunan
Hasil (%)

I

II

III

1

BP14342f-7

5,1

1,92

1,78

62,35

2

BP9444-1f-Kn-1-3-6*B

4,76

1,87

1,9

3

BP11152f-3-3

4,79

1,97

1,65

4

IR83142-B-21-B

4,84

2,1

5

BP11246f-5-3

4,3

6

BP14284e-2-3

7

SMD9-149D-MR-7

8
9
10

Tolerance Index
Hasil
STI

AI

TI

0,64

1,76

0,27

60,71

0,5

1,3

0,24

58,87

0,62

1,8

0,35

1,95

56,61

0,7

1,78

0,41

2,3

2,8

46,82

0,65

1,82

0,42

4,24

2,11

1,78

50,47

0,58

1,45

0,5

4

1,84

1,87

51,5

0,65

1,2

0,32

TB155J-TB-MR-3-1-2

3,9

1,61

1,71

58,71

0,6

1,7

0,47

IR 83383-B-B-129-4

4,27

2,56

1,05

70,28

0,52

1,82

0,54

IR 83381-B-B-6-1

4,75

2,64

1,62

64,42

0,42

2,2

0,55

11

IR 82635-B-B-72-2

3,94

1,9

1,78

51,77

0,47

1,6

0,4

12

BP16734e-6

4,25

2,3

1,68

455,23

0,63

1,75

0,47

13

A 62-1 (BP10764f-10-2)

3,83

2,04

1,94

46,73

0,4

1,35

0,75

14

BP15704b-14

3,8

2

1,9

52,22

0,5

1,3

0,4

15

IR82589-B-B-84-3

5,15

2,18

1,98

57,34

0,61

1,8

0,34

16

IR61336-4B-14-3-2 (PSB RC94)

4,12

1,8

1,74

56,31

0,62

1,75

0,3

17

IR 83376-B-B-10-3

3,89

1,88

1,72

51,67

0,5

1,3

0,35

18

BP15704b-7

3,9

1,76

1,68

54,87

0,45

1,15

0,3

19

BP10590f-6-1-5*B

3,5

1,84

1,71

41,15

0,38

1,2

0,35

20

BP14262e-2-8

3,9

1,95

1,78

39,37

0,4

1,24

0,38

21

Zhonghua 1

3,65

1,92

1,7

47,54

0,46

1,3

0,37

22

HHZ9-DT7-SAL2-DT1

3,4

1,81

1,72

46,2

0,52

1,23

0,35

23

Weed Tolerant Rice 1

3,65

2,01

1,94

44,93

0,48

1,63

0,32

24

ZX 115

3,9

2,1

1,9

46,15

0,42

1,6

0,36

25

P35

3,48

1,85

1,75

45,83

0,46

1,96

0,42

26

Inpari 10

4,2

2,05

1,89

38,33

0,43

1,75

0,32

27

Inpari 13

4,1

2,1

1,65

48,34

0,49

1,8

0,54

28

Silugonggo

3,3

1,7

1,3

51,5

0,5

2,05

0,6

29

Dodokan

2,94

1,65

0,85

53,72

0,54

1,95

0,54

30

Situ Bagendit

3,8

2,15

1,4

34,65

0,43

1,65

0,51

Rata-rata

3,91

1,98

1,57

48,24

0,51

1,47

0,41

LSD (5%)

1,27

0,3

0,28

CV (%)

19,17 16,34 15,21

Keterangan :
STI : Stress Tolerance Index, AI : Adaptation Index, TI : Tolerance Index
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Data hasil panen dari pertanaman pertama berkisar antara 2,94 - 5,10 t/ha.
Varietas pembanding menghasilkan 3,95 t/ha untuk Inpari 10; 4,10 t/ha untuk
Inpari 13; 3,30 t/ha untuk Silugonggo, 2,94 t/ha untuk Dodokan, 3,80 t/ha
untuk Situ Bagendit. Dari 25 galur yang diuji, deperoleh 12 galur dengan hasil
lebih baik dari rata-rata varietas pembanding, dan 7 galur yang lebih baik dari
varietas pembanding terbaik. Salah satu indikator toleransi terhadap kekeringan
adalah tingkat kehampaan gabah. Pada pertanaman pertama, rata-rata persentase
kehampaan sebesar 17,17%, dengan kisaran antara 12,3 -30,8%.
Pertanaman Kedua
Pada pertanaman kedua , periode pertengahan April –Agustus 2013, panen
dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013, kadar air tanah berkisar antara 17,20
% pada 50 HST-8,70% pada 90 HST, total curah hujan sampai dengan Agustus
menurun drastis menjadi 210 mm. Curah hujan yang masih cukup lumayan pada
bulan juni (108 mm), cukup untuk membuat lapisan olah tanah menjadi cukup
lembab (di atas 25 %, kadar air tanah). Pada bulan juli kadar air tanah mulai
menurun menjadi 11,87 % (60 HST) dan 10,02 % (70 HST), dan pada bulan
Agustus, kadar air tanah hanya 7,54 %.
Dengan kondisi seperti yang telah di ungkapkan di atas, maka sejak 65
HST (15 Juli 2013), mulai terlihat gejala kekeringan pada sejumlah galur yang
menunjukkan tanda tanda kelayuan dan daun menggulung. Kondisi ini berlanjut
hingga 90 HST dan tidak ada satupun galur yang dapa menghindar dari cekaman
kekeringan. Pada 75 HST masih terdapat beberapa galur dengan skor 1 dan
lainnya skor 3 dan 5. Meskipun semua galur mengalami kekeringan yang berat
dengan skor 7-9 pada 90 HST atau 115 HST (saat panen), namun masih terdapat
5 galur yang dinilai baik.
Data hasil pertanaman kedua berkisar antara 1,05 – 2,64 t/ha. Varietas
pembanding menghasilkan masing-masing 2,05 t/ha untuk Inpari 10, 2,20 t/ha
untuk Inpari 13, 1,70 t/ha untuk Silugonggo, 1,05 t/ha untuk Dodokan dan 2,40
t/ha untuk Situ bagendit. Dari 25 Galur yang diuji terdapat 5 galur dengan hasil
lebih baik dari hasil 5 varietas cek terbaik (Situ Bagendit). Salah satu indikator
toleransi terhadap kekeringan adalah tingkat kehampaan gabah. Pada pertanaman
kedua, rata rata persen gabah hampa sebesar 31,16 % dengan kisaran antara 24,8
– 40,1 %.
Pertanaman Ketiga
Pada pertanaman ketiga, periode Mei – September 2013, pada kondisi
ekstrim pertanaman masih bisa melawati fase generative meskipun hasil yang
didapat relative sangat rendah. Kadar air tanah berkisar antara 15 % pada 60 HST
dan 12 % pada 90 HST, total curah hujan sampai dengan September 2013 memang
menurun drastis menjai 165,2 mm. Pada bulan Juni (108 mm) curah hujan
masih cukup memberikan kontribusi pada kelembaban tanah, yang memberikan
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pengaruh pada awal pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman masih tumbuh
cukup baik pada fase vegetative. Mulai Agustus kadar air tanah menurun menjadi
10,45 % (65 HST), dan 9,10 % (80 HST), dan pada akhir Agustus, kadar air
tanah berada pada kondisi 6,50 %. Dengan kondisi seperti ini, maka sejak 60
HST, mulai telihat gejala kekeringan pada sejumlah galur yang menunjukkan
tanda tanda kelayuan dan daun menggulung. Kondisi ini berlanjut hingga 95 HST,
meskipun pertanaman masih bisa dipertahankan sampai panen, namun hasil yang
didapat sangat rendah, dari 25 galur yang diuji hanya 4 galur yang memberikan
hasil masih di atas 2 t/ha, sedang kan galur lainnya hanya rata rata 1 t/ha termasuk
5 varietas cek (Tabel 2).
Data hasil pertanaman ketiga berkisar antara 0,85 – 2,08 t/ha. Varietas
pembanding masing masing mencapai hasil 1,89 t/ha untuk Inpari 10; 1,65 t/ha
untuk Inpari 13; 1,30 t/ha untuk Silugonggo; 0,85 t/ha untuk Dodokan; dan 1,40
t/ha untuk Situ bagendit. Indikator toleransi terhadap kekeringan adalah tingkat
kehampaan gabah. Pada pertanaman ketiga, rata-rata persen gabah hampa pada
kondisi tercekam kekeringan meningkat tajam sampai mencapai lebih dari 40 %,
dengan kisaran antara 31 – 69 % (Tabel 2).
Jika dicermati dengan seksama dari hasil pengamatan di atas dapat dilihat
bahwa total curah hujan sebesar 392,2 mm selama pertumbuhan tanaman pertama
ternyata masih mampu memberikan kontribusi pertumbuhan tanaman sampai
menghasilkan gabah relative normal. Pada pertanaman kedua dengan total curah
hujan sebesar 210 mm, mulai memberikan dampak negative terhadap pertumbuhan
tanaman dengan meningkatnya gejala kekeringan, meningkatnya kehampaan
gabah dan menurunnya hasil gabah kering. Sedangkan pada pertanaman ketiga
dengan total curah hujan sebesar 165,2 mm, yang dominan hanya tercurah pada
bulan Juni (108 mm), tidak mampu untuk mendukung tanaman untuk hidup dan
menghasilkan gabah normal. Dari ketiga waktu tanam yang dicoba, tampaknya
pertanaman kedua (periode mid April sampai awal Agustus), merupakan periode
yang tepat untuk melakukan skrining atau uji toleransi terhadap cekaman
kekeringan di Jakenen.
Tingkat toleransi kekeringan pertanaman kedua masih diperoleh 5 galur
dengan skor kekeringan 1 pada 85 HST, berarti sampai dengan stadia pengisian
masir terdapat galur yang toleran. Pada kondisi yang lebih baik (pertanaman
pertama/normal ) 12 galur diantaranya memberikan hasil setara atau lebih tinggi
dibanding Inpari 13 (4,10 t/ha). Tetapi pada kondisi kekeringan pada pertanaman
kedua, terdapat 5 galur yang memberikan hasil setara atau lebih tinggi dibanding
Inpari 10 (2,05 t/ha).
Analisis Stress Tolerance (STI), Adaptation Index (AI), dan Tolerance
Index (TI) terhadap hasil yang diperoleh pada kondisi normal dan tercekam
(stress) menunjukkan kisaran nilai masing masing 0,38 – 0, 70, 1,15 – 2,20 dan
0,24 – 0,75, dengan rata rata masing masing 0,51, 1,47 dan 0,41. Dari analisis
indikator yang menunjukkan kemampuan tiap tiap galur pada kondisi tercekam
sangat bervariasi. Jika kreteria seleksi yang digunakan adalah STI (dengan nilai
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> 0,60), AI (dengan nilai > 1,75), dan TI (dengan nilai > 0,25), maka dari 25 galur
yang diuji yang dilih atas dasar hasil setara Inpari 10 dan Inpari 13 pada kondisi
tercekam kekeringan (stress), hanya terpilih 7 galur. Skor kekeringan yang dilihat
dari kondisi daun tanaman dari galur galur terpilih pada 100 HSS, kurang lebih 2
minggu menjelang panen, skor berkisar 1 – 3.
Penurunan hasil gabah kering akibat steres kekeringan mulai dari
pertanaman pertama ke pertanaman kedua rata rata sebesar 47,65 %. Hasil gabah
kering Inpari 10 dan Inpari 13 turun masing masing sebesar 38,35 % dan 48,34
%, sedangkan Silugonggo dan Dodokan turun masing masing sebesar 51,50 %
dan 53,71 %. Jika hasil dibandingkan antara pertanaman pertama dengan ketiga,
penurunan hasi lebih besar lagi dengan rata rata penurunan hasil di atas 70 %.
Persentase gabah meningkat dengan rata rata sebesar 45,51 %. Varietas Inpari 10
toleran kekeringan persentase gabah hampa naik dari 16,7 % meningkat menjadi
28,3 %, sementara Silugonggo dan Dodokan naik masing masing 14 % dan 16
% . Kondisi kekeringan dengan total curah hujan 210 mm dan kadar air tanah
berkisar anrata 10 – 15 % selama pertumbuhan tanaman sangat mengganggu
pertumbuhan tanaman, hal ini terbukti dari meningkatnya sterilitas gabah yang
berdampak pada penurunan hasil gabah yang sangat signifikan.
KESIMPULAN
1.

Dua puluh lima galur padi sawah tadah hujan generasi menengah yang diuji
pada kondisi kekeringan di Jakenan memberikan hasil gabah kering yang
setara atau lebih tinggi dibandingkan dibandingkan Inpari 10 dan Inpari 13.

2.

Seleksi Stress Tolerance Index (dengan nilai STI > 0,60, Adaptation Index
(dengan nilai AI > 1,75), dan Tolerance Index (dengan nilai TI > 0,25 ) dari 25
galur yang diuji atas dasar hasil setara Inpari 10 dan Inpari 13 pada kondisi
tercekam kekeringan, terpilih 7 galur yang memenuhi kreter ia tersebut yaitu
BP14342f-7, IR83142-B-21, BP11152f-3-3, BP11246f-5-3, IR82589-B-84-3,
PSB RC94, dan BP16734e-6.

3.

Penanaman tanaman pada periode pertengahan sampai awal Agustus pada
penelitian ini, merupakan periode yang tepat untuk melakukan kegiatan
skrining toleransi galur terhadap cekaman kekeringan. Pada kondisi total
curah hujan 210 mm selama pertanaman, dan kadar air berkisar antara 10 –
15 % pada 90 HSS, cukup memberikan cekaman kekeringan terhadap galurgalur yang diuji.

4.

Varietas padi seumur Silugonggo dan Dodokan atau setara Inpari 10 dan Inpari
13, jika ditanam sebagai padi walik jerami tepat waktu sebar pertengahan
Maret , seperti pada pertanaman pertama pada penelitian ini, masih mampu
memberikan hasil relatif normal 4 t/ha. Keterlambatan 3 minggu, seperti pada
pertanaman kedua kedua dalam penelitian ini berdampak negative terhadap
pertumbuhan tanaman dan hasil gabah kering.
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HASIL DAN KOMPONEN HASIL GALUR HARAPAN PADI SAWAH DI
DATARAN SEDANG
YIELD AND YILED COMPONENTS OF RICE PROMISING LINES AT
MEDIUM ELEVATION RICE FIELD
Buang Abdullah, Sularjo, Cahyono, Untung Susanto
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Abdullahdullah10@yahoo.com
ABSTRAK
Produksi beras 90 persen dihasilkan dari lahan sawah. Sawah, menurut ketinggian
tempat diklasifikasikan menjadi sawah dataran rendah, dataran sedang dan
dataran tinggi. Sawah dataran sedang cukup luas dan suhu udaranya cocok untuk
pertumbuhan tanaman padi. Uji daya hasil pendahuluan (UDHP) sebanyak 47
galur harapan padi sawah dan 3 varietas pembanding dengan rancangan acak
kelompok diulang tiga kali telah dilakukan di dataran sedang (600 m dpl) KP
Kuningan, Jawa barat pada tahun 2013. Tujuannya untuk mendapatkan galurgalur padi sawah yang cocok untuk sawah dataran sedang (500 – 700 m dpl). Dari
penelitiaan ini telah didapat enam galur harapan berumur genjah hasilnya lebih
tinggi 10 – 18 persen dibanding Ciherang, yaitu B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1,
B13025B-RS*1-6-13-PN-5-2-5, B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3 dan B11742RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-1, B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5, dan B12743MR-18-2-3-10-PN-5-2-1. Tiga galur yang setara hasilnya dengan Ciherang adalah
BP5168F-KN-16-3-KLT-2*B-SKI-1*B, BP7528-3F-7-1-KLT-2*B-SKI-1*B, dan
B12238-RS*2-MR-15-Si-3-MR-2-PN-1-MR-3. Lima galur harapan umur sangat
genjah yang hasilnya setara dengan INPARI13, yaitu B13048C-MR-2-PN-3-1,
B13017C-RS*1-2-2-2-1, B12891-5D-MR-2-1-PN-5-2-1, B13045C-MR-12PN-2-3, dan BP14548B-26-1. Galur-galur tersebut diharapkan dapat diuji lebih
lanjut untuk mendapatkan calon varietas padi umur genjah dan sangat genjah yang
mempunyai potensi hasil lebih tinggi dari varietas yang ada.
ABSTRACT
More than 90 percent of rice is produced from lowland rice field. Based on
elevation lowland rice field divided into low-lowland (0-400 m asl); mediumlowland (400-700 m asl), and hig-lowland rice field. The hectarage of mediumlowland is a quite and the temperature is much suitable for rice growing. PYT of 47
promising lines and 3 control varieties was conducted in randomized block design
with 3 replications at medium elevation (600 m asl) of Kuningan, West java.
The objective was to identify high yielding promising lines suitable for medium
elevation rice field. Six early maturing promising lines of PYT were identified
having 10-18 percent higher than that of Ciherang, namely B13025B-RS*1-19-PN-5-1-1, B13025B-RS*1-6-13-PN-5-2-5, B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3 dan
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B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-1, B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5, and
B12743-MR-18-2-3-10-PN-5-2-1. Three early maturing promising lines of AYT
were identified having yield as high as Ciherang, those were BP5168F-KN-16-3KLT-2*B-SKI-1*B, BP7528-3F-7-1-KLT-2*B-SKI-1*B, and B12238-RS*2-MR15-Si-3-MR-2-PN-1-MR-3. Five very early maturing promising lines were also
identified to have same yield as INPARI13, those were B13048C-MR-2-PN-3-1,
B13017C-RS*1-2-2-2-1, B12891-5D-MR-2-1-PN-5-2-1, B13045C-MR-12PN-2-3, dan BP14548B-26-1. Those lines should be retested/evaluated to be able
proposed for new early and very maturing varieties havinghiger yield potential
than existing varieties.
PENDAHULUAN
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang dicanangkan
Pemerintah pada tahun 2006. Pada tahun 2007 peningkatan produksi padi
mencapai 4,96% dengan total produksi padi sebanyak 57 juta ton lebih dan pada
tahun 2008 meningkat menjadi 60 juta ton lebih yang setara dengan 34,20 juta
ton beras. Dengan konsumsi beras sebanyak 32,13 juta pada tahun 2008, maka
pada tahun 2008 Indonesia mengalami kelebihan beras sebanyak lebih dari 2
juta ton beras (Apriyantono et al, 2009). Namun karena adanya perubahan iklim,
peningkatan produksi tidak bisa dipertahankan pada tahun 2009. Sehingga
pemerintah berusaha keras untuk melanjutkan program P2BN untuk memenuhi
kebutuhan beras yang selalu meningkat setiap tahun.
Produksi beras 90 persen dihasilkan dari sawah irigasi, sisanya dari lahan
gogo, rawa lebak dan pasang surut. Menurut ketinggian tempat sawah terdiri
dari sawah dataran rendah (0 – 400 m dpl), sawah dataran sedang (400 – 700 m
dpl) dan dataran tinggi (> 900 m dpl). Namun yang terakhir ini luasannya sangat
sedikit karena tanaman padi tidak tahan terhadap suhu dingin, terutama pada masa
bunting yang menyebabkan kehampaan. Varietas unggul mempunyai peranan
penting dalam peningkatan produksi padi.
Varietas unggul merupakan salah satu paket teknologi efektif karena murah,
mudah diadobsi petani serta relatif tidak mecemari lingkungan (Abdullah dan
Sularjo, 1988). Varietas unggul mempunyai peranan sangat penting dalam usaha
peningkatan produksi padi. Dalam usaha memperoleh varietas unggul, BB Padi
telah menghasilkan sejumlah galur-galur harapan yang mempunyai potensi hasil
tinggi (Abdullah et al., 2008; 2009). Galur-galur tersebut perlu diuji daya hasil
dan adaptasinya di beberapa lokasi yang berbeda agroekosistemnya. Uji daya
hasil pendauluan adalah salah satu kegiatan pemuliaan tanaman untuk mengetahui
daya hasil dan adaptasi suatu galur harapan padi (Harahap, 1982). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi galur-galur harapan padi sawah yang
cocok untuk dataran sedang.
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MATERI DAN METODOLOGI
Kegiatan penelitian uji daya hasil pendahuluan galur harapan potensi hasil tinggi
ini dilaksanakan di KP Kuningan Jawa Barat yang merupakan dataran sedang
deangan ketinggia tempat 600 m dpl dalam dua musim tanam pada tahun 2013.
Materi pengujian terdiri dari 47 galur harapan padi sawah umur genjah dan tiga
varietas pembanding (Ciherang,Fatmawati dan Dodokan).
Galur-galur tersebut diuji dalam rancangan acak kelompok (RAK) dengan
tiga ulangan, ukuran petak 1 m x 5 m, jarak tanam 20 cm x 20 cm, umur bibit 15
– 20 hari, 2-3 bibit/rumpun.Pupuk diberikan dengan 200 kg Ponska (N:P:K:S =
15:15:15:10) + 200 Urea (N=45) per hektar. Pupuk Ponska diberikanpada 5-7 hari
setelah tanam sebagai pupuk dasar; 1/2 Urea diberikan 3-4 minggu setelah tanam,
sisanya (1/2) diberikan 7-8 minggu setelah tanam. Proteksi tanaman terhadap
gangguan gulma dan hama penyakit dilakukan secara intensif.Galur-galur terpilih
pada penelitian ini dilanjutkan pada uji daya hasil lanjutan pada musim berikutnya.
Peubah yang diamati terdiri dari :
1. Tinggi tanaman, dari lima tanaman contoh yang ditentukan secara acak pada
setiap plot, diukur dari permukaan tanah atau pangkal batang hingga ujung
malai dari batang yang tertinggi.
2. Jumlah anakan produktif per rumpun dari tanaman contoh, di ukur pada
bersamaan dengan pengukuran tinggi tanaman.
3. Jumlah malai per rumpun dari tanaman contoh.
4. Umur berbunga yaitu pada saat 90% tanaman telah berbunga.
5. Jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai dari rumpun tanaman contoh.
6. Bobot 1000 butir gabah isi, kadar air 14%.
7. Hasil gabah per plot. Semua malai dalam satu plot dipanen, dirontok,
dikeringkan, dibersihkan dan ditimbang bobotnya (kadar air 14 %).
Data hasil percobaan yang diperoleh di analisis dengan rancangan acak
kelompok, model linear yang dipergunakan adalah

Xij =  + i + j + ij
i = 1, 2, ……….. r
j = 1, 2, ……….. t
dimana :
μ
ρi
τj
εij

=
=
=
=

rata – rata umum
pengaruh ulangan ke i
pengaruh perlakuan ke j
galat

Di samping parameter-parameter di atas vigor tanaman, ketahanan terhadap
hama dan penyakit utama di lapang serta sifat-sifat penting lainnya akan diamati.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji daya hasil pendahuluan galur harapan umur genjah telah dilaksanakan di
Kuningan dalam dua musim. Hasil dari musim MT1 2013 seperti dapat dilihat
dalam Tabel 1. Rata-rata hasil dari 47 galur dan 3 varietas pembanding 4,45 t/ha.
Tiga galur mempunyai hasil lebih dari 6 t/ha 20 persen lebih tinggi dari Ciherang,
yaitu B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1, B13257B-RS*1-6-MR-4-4-1, B12411EMR-10-5-PN-4-2-3, sedang varietas pembandingnya Ciherang hasilnya 5,07 t/ha,
Dodokan 4,62 t/ha dan Fatmawati 4,11 t/ha GKG. Ketiga galur yang hasilnya lebih
dari 6 t/ha GKG dann lebih tinggi secara nyata dengan varietas pembandingnya
adalah galur hasil rakitan BB Padi. Galur-galur tersebut juga mempunyai tinggi
tanaman yang ideal yaitu sekitar 100 cm yang relatif tahan rebah, umur tanaman
termasuk umur genjah, jumlah anakan termasuk sedang. Galur yang mempunyai
hasil tertinggi adalah B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1 dengan tinggi tanaman
kurang dari 1 m, umur 114 hss, anakan produktif 15 batang per rumpun dan jumlah
gabah per malai 129 dan persentasi kehampaan relatif rendah 18%. Satu galur
mempunyai jumlah gabah banyak lebih dari 250 butir per malai, namun persentasi
kehamapaannya tinggi (58%), galur tersebut adalah B13257B-RS*1-6-MR-4-4-1.
Pada MT2, 2014 UDHP PSPHT di Kuningan hasil rata-rata per ha galur-galur
lebih tinggi dari MT1, 2014, yaitu 5,38 t/ha dibanding 4,45 t/ha (tabel 2). Didapat
3 galur yang mempunyai hasil lebih dari 7 t/ha dan satu varietas pembanding,
Fatmawati.
Peringkat hasil tertinggi adalah B12743-MR-18-2-3-10-PN-5-2-1 (7,46 t/
ha) disusul Fatmawati (7,41 t/ha), B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5 dan HHZ
12-DT10-SAL 1-DT1 masing-masing hasilnya 7,17 t/ha GKG. Galur-galur
tersebut 20 persen lebih tinggi dari Ciherang (6,21 t/ha). B12743 adalah galur
perakitan BB Padi sedang HHZ 12-DT10-SAL 1-DT1 adalah galur introduksi
dari Cina. Tinggi tanaman ketiga galur sudah ideal yatu sekitar 100 cm yang
tidak terlalu rentan terhadap kerebahan. Jumlah anakan produktif sebanyak 15-17
batang sehingga dapat mendukung suatu varietas berpotensi hasil tinggi. Umur
tanaman termasuk umur sedang yaitu lebih dari 125 hss padahal galur-galur ini
termasuk galur genjah yang umurnya kurang/atau kurang dari 124 hss. Hal ini
terjadi karena Kuningan merupakan daerah sedang dengan ketinggian 600 m dpl.
Jumlah gabah per malai dari galur-galur tersebut cukup banyak yaitu 166 – 195
butir, lebih banyak dibanding Ciherang (157 butir) dan Dodokan (92 butir) namun
lebih sedikit dibanding Fatmawati (340 butir).
Dari hasil rata-rata uji daya hasil pendahuluan padi sawah potensi hasil tinggi
umur genjah di Kuningan pada MT1 dan MT2 2013 didapat enam galur yang
mempunyai hasil lebih dari 6 t/ha GKG. Galur-galur tersebut hasilnya lebih tinggi
10 – 18 persen dibanding Ciherang (Tabel 3). Delapan galur hasil rakitan BB Padi
sedang dua galur lainnya introduksi dari Cina melalui program Gree Super Rice
(GSR). Galur B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1, B13025B-RS*1-6-13-PN-5-2-5,
B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3 dan B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-1
adalah galur yang cukup stabil karena ke empat galur tersebut meduduki dalam
peringkat sepuluh hasil tertinggi, baik di MT1 dan MT2, 2014.
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B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1
B13257B-RS*1-6-MR-4-4-1
B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3
B13025B-RS*1-6-13-PN-5-2-5
ZX115-SKI-3-1-KLT-2*B
B13028C-MR-13-PN-1-4
B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-1
BP10108F-7-KN-1-KLT-2*B
ZHONGZU14-SKI-2-1-KLT-2*B
BP11282F-KN-5-2-KLT-2*B
B13257B-RS*1-5-MR-8-11-1
ZHONGZU14-SKI-4-1-KLT-2*B
IR 77959-35-1-5-3-2-1-KLT-2*B
BP5478-1F-KN-4-1-KLT-2*B
B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5
B13028C-MR-4-PN-1-4
B13257B-RS*1-5-MR-9-9-7
CIHERANG
RATA-RATA
KK (%)
BNT (5%)

Galur/varietas
92
103
101
88
87
100
92
105
92
105
98
92
104
92
101
100
98
92
94
3,73
5,94

TT
(cm)
86
96
92
87
88
89
86
86
85
86
93
86
87
86
86
92
91
87
85
1,53
2,12

UB
50%
(hss)
114
121
118
116
118
116
113
113
117
114
120
117
115
113
111
116
123
114
113
0,86
1,64

UP
80%
(hss)
18
16
17
19
18
18
18
17
19
16
17
18
17
17
17
18
18
18
17
8,72
2,46

JAV
(btg)
15
14
15
14
16
14
15
14
17
15
16
15
13
16
12
14
14
15
14
15,8
3,66

JAP
(btg)
106
153
97
112
123
99
102
112
112
108
111
127
119
98
114
101
113
97
109
10,6
19,66

Gapsi
(btr)
23
109
59
21
81
58
34
47
56
40
54
68
45
27
67
62
45
46
51
27,7
23,7

Gapa
(btr)
129
262
156
133
203
157
136
159
168
147
165
195
164
126
181
164
158
143
159
10,87
29,45

Gatot
(btr)
82
58
62
84
60
63
75
70
66
73
67
65
73
78
63
62
71
68
68
-

Fert.
(%)
26
27
29
25
25
28
29
26
25
26
28
24
29
27
27
26
28
27
27
1,82
0,8

103
GKG
(g)
6,47
6,46
6,23
5,94
5,93
5,92
5,88
5,82
5,7
5,63
5,6
5,46
5,44
5,44
5,29
5,18
5,16
5,07
4,45
21,65
1,7

28
27
23
17
17
17
16
15
12
11
10
8
7
7
4
2
2
0

Hasil Beda vs
GKG Ciherang
(t/ha)
(%)

Ket.: TT= tinggi tanaman; JA=jumlah anakan vegetatif; JAP= jumlah anakan produktif; UB= umur berbunga; UP= umur panen; Gapsi= gabah isi/malai;
Gapa= gabah hampa; Gatot= jumlah gabah total; GKG= gabah kering giling;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pe
ring
kat.

Tabel 1. Peringkat hasil dan karakter agronomis GH PSPHT umur genjah pada Uji daya hasil pendahuluan MT1, 2013
di Kuningan Jawa Barat
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TT
(cm)

B12743-MR-18-2-3-10-PN-5-2-1
104
FATMAWATI
105
B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5
110
HHZ 12-DT10-SAL 1-DT1
94
B13025B-RS*1-6-13-PN-5-2-5
92
B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1
100
ZHONGZU14-SKI-4-1-KLT-2*B
102
B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3
106
BP4188-7F-1-2-KLT-2*B
103
B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-1 97
B12743-MR-18-2-3-9-PN-4-2-3
106
SAGC-02-SKI-2-1-KLT-2*B
92
BP5478-1F-KN-4-1-KLT-2*B
96
B13028C-MR-4-PN-1-4
101
BP16146M-1-1
173
BP10108F-7-KN-1-KLT-2*B
112
BP11282F-KN-5-2-KLT-2*B
109
CIHERANG
101
RATA-RATA
99
KK (%)
16,39
BNT (5%)
26,27

Galur/varietas

UB
50%
(hss)
19
16
18
19
22
21
22
24
21
22
18
20
22
19
19
20
18
23
19
10,77
3,37

UP
80%
(hss)
16
14
15
17
18
19
18
17
16
20
16
17
20
17
16
16
16
19
17
11,37
3,05
97
93
99
96
97
95
92
102
90
92
99
92
97
101
95
98
99
100
93
1,37
2,06

JAV
(btg)
129
127
129
129
129
127
130
134
129
129
127
129
129
133
129
129
128
130
127
0,85
1,74

JAP
(btg)
92
174
92
105
87
100
92
93
104
71
83
134
87
83
116
91
86
84
93
14,09
21,31

Gapsi
(btr)
74
167
103
87
56
57
113
60
73
63
93
92
58
71
119
85
64
73
71
16,93
19,46

Gapa
(btr)
166
340
195
193
143
157
205
153
177
134
177
226
146
154
235
175
150
157
164
9,7
25,81

Gatot
(btr)
55
51
47
54
61
64
45
61
59
53
47
59
60
54
49
52
57
54
57
-

Fert.
(%)

103
GKG
(g)
27
30
28
25
24
26
25
27
28
28
28
27
27
27
25
29
28
27
27
5,88
2,55

Hasil
GKG
(t/ha)
7,46
7,41
7,17
7,17
6,9
6,85
6,77
6,76
6,75
6,59
6,52
6,51
6,46
6,43
6,43
6,36
6,23
6,21
5,38
14,21
1,25

Beda vs
Ciherang
(%)
20
19
15
15
11
10
9
9
9
6
5
5
4
4
4
2
0
0

Ket.: TT= tinggi tanaman; JA=jumlah anakan vegetatif; JAP= jumlah anakan produktif; UB= umur berbunga; UP= umur panen; Gapsi= gabah isi/malai;
Gapa= gabah hampa; Gatot= jumlah gabah total; GKG= gabah kering giling;

Pe
ring
kat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabel 2. Peringkat hasil dan karakter agronomis GH PSPHT umur genjah pada Uji daya hasil pendahuluan MT2, 2013
di Kuningan Jawa Barat
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B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1

B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3

B13025B-RS*1-6-13-PN-5-2-5

B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-1

B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5

B12743-MR-18-2-3-10-PN-5-2-1

FATMAWATI

CIHERANG

DODOKAN

2

3

4

5

6

14

16

45

Galur/varietas

1

Pe
ring
kat.

83

97

103

102

106

95

90

104

96

TT
(cm)

80

94

88

91

93

89

92

97

91

112

122

119

120

120

121

123

126

121

19

21

15

19

18

20

21

21

20

UB UP 80% JAV
50%
(hss)
(btg)
(hss)

16

17

13

15

14

18

16

16

17

JAP
(btg)

81

91

175

104

103

87

100

95

103

Gabsi
(btr)

23

60

144

61

85

49

39

60

40

Gapa
(btr)

104

150

318

165

188

135

138

155

122

Gatot
(btr)

77

61

55

63

55

64

72

61

93

Fert.
(%)

24

27

30

28

28

29

25

28

26

103
GKG
(g)

3,74

5,64

5,76

6,23

6,23

6,24

6,42

6,50

6,66

Hasil
GKG (t/
ha)

Tabel 3. Peringkat rata-rata hasil dan karakter agronomis GH PSPHT umur genjah pada Uji daya hasil pendahuluan MT1
dan MT2 2013 di Kuningan jawa Barat

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil uji daya hasil galur harapan padi sawah potensi hasil tinggi umur genjah
dan sangat genjah pada tahun 2013, telah didapat:
Didapat enam galur yang mempunyai hasil lebih dari 6 t/ha GKG. Galur-galur
tersebut hasilnya lebih tinggi 10 – 18 persen dibanding Ciherang. Keenam galur
tersebut hasil rakitan BB Padi yaitu B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1, B13025BRS*1-6-13-PN-5-2-5, B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3 dan B11742-RS*2-3-MR5-5-1-SI-2-PN-3-2-1, B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5, dan B12743-MR-18-2-310-PN-5-2-1.
Tiga galur yang setara hasilnya dengan Ciherang adalah BP5168F-KN-163-KLT-2*B-SKI-1*B (5,34 t/ha GKG), BP7528-3F-7-1-KLT-2*B-SKI-1*B (5,30
t/ha), dan B12238-RS*2-MR-15-Si-3-MR-2-PN-1-MR-3 (5,28 t/ha). Rata-rata
tinggi tanaman dari galur tersebut 116 cm, umur 101 hss, jumlah anakan produktif
12 batang, jumlah gabah per malai 140 dengan fertilitas 68 persen dan bobot 1000
gabah 29 g. Karena serangan hama wereng coklat maka galur-galur yangdiuji
tidak dapat menghasilkan gabah yang maksimal.
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SISTEM INTEGARSI PADI DAN TERNAK SAPI DI DESA LUBUK
BAYAS TITIK TUMPUAN PERTANIAN BIOINDUSTRI DI
PERBAUNGAN SUMATERA UTARA
Khairiah¹, Rinaldo², Catur Hermanto¹, Wasito¹ dan Loso Winarto
¹Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara,
klinikbptpsu@yahoo.co.id
²Pusdiklat Badan Pusat Statistik, pusdiklat@bps.go.id
ABSTRAK
Pengembangan sistem integrasi padi dan ternak (SIPT) sapi telah terjadi secara
berkelanjutan di kelompok tani Mawar, Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui SIPT
sebagai titik tumpuan mewujudkan pertanian bioindustri, atau pengembangan
pertanian berbasis sumberdaya alam dan industri, memanfaatkan seluruh faktor
produksi untuk menghasilkan pangan yang dikelola menjadi bioenergi serta
bebas limbah dengan menerapkan prinsip mengurangi, memanfaatkan kembali
dan mendaur ulang. Telah dilakukan kajian dan pengumpulan data primer secara
cross-sectional dan review hasil kajian. Kajian diawali dengan mengamati
dan melibatkan diri pada komunitas petani (innovator, adopter) dan petugas
lapangan dalam konteks yang alami (natural setting), diskusi kelompok terfokus
dan wawancara mendalam. Parameter pengukuran utama adalah keberlanjutan
SIPT meliputi aspek : Z1 : sosial : persepsi pengelolaan SIPT (bt : 0,30); Z2
: ekonomi = persepsi pemenuhan kebutuhan pokok (bt : 0,50); Z3 : ekologi =
persepsi keberlanjutan SIPT (bt : 0,10); Z4 : kelembagaan : persepsi pengaturan
fungsi kelembagaan (bt : 0,10). Analisis deskriptif untuk menganalisis metode
pendekatan secara kualitatif, untuk menemukan makna yang melandasi SIPT
sebagai titik tumpuan mewujudkan pertanian bioindustri. Hasil kajian, persepsi
terhadap inovasi SIPT berdimensi keberlanjutan (aspek sosial, ekonomi, ekologi,
kelembagaan) menghasilkan nilai total 3,12, sementara nilai ideal adalah 5,00.
Untuk mengejar ketertinggalan 37,60 persen perlu upaya pembenahan pelaksanaan
SIPT. SIPT sebagai inovasi pertanian yang ramah lingkungan, berwawasan
agribisnis, dan dapat mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Selain
itu, SIPT sebagai titik tumpuan dalam mewujudkan pertanian bioindustri di
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
Kata kunci : SIPT, bioindustri, persepsi.
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ABSTRACT
Development of rice and livestock integration system (SIPT) cattle have occurred
in a sustainable Mawar farmer group, Lubuk Bayas village, Perbaungan subDistrict, Bedagai Serdang District, North Sumatra Province. To know SIPT as a
fulcrum to realize the bioindustry agriculture, or the development of agriculture
and natural resource-based industries, utilizing all factors of production to produce
food that is administered into bioenergy and waste-free by applying the principles
of reduce, reuse and recycle. Has conducted studies and collection of primary
data by cross-sectional and review the results of the study. Assessment begins
with observing and engaging the farming community (innovator, adopter) and
field workers in the context of natural (natural setting), focus group discussions
and in-depth interviews. The main measurement parameters are SIPT include
aspects of sustainability: Z1: Social: perception management SIPT (bt: 0.30);
Z2: Economic = perception of subsistence (bt: 0.50); Z3: ecological = perception
of SIPT sustainability (bt: 0.10); Z4: Institutional: perception of institutional
function settings (bt: 0.10). Descriptive analysis to analyze qualitative approach,
to find the meaning that underlies SIPT as a fulcrum to realize the agricultural
bioindustry. Results of the study, the perception of the innovation dimension SIPT
sustainability (social, economic, ecological, institutional) to produce a total value
of 3.12, while the ideal value is 5.00. To catch up 37.60 percent need improvement
efforts SIPT implementation. SIPT as an innovative environmentally friendly
agriculture, agri-minded, and can realize sustainable agricultural development. In
addition, SIPT as fulcrum in realizing the bioindustry agriculture in Perbaungan
sub-District, Serdang Bedagai District.
Keywords: SIPT, bioindustry, perception.
PENDAHULUAN
Pengkajian Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) di Desa Lubuk Bayas,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan tahun 2003
dengan Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten induk. SIPT Desa Lubuk
Bayas terintegrasi dengan kegiatan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya
Terpadu (PTT) tahun 2002, Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT)
dan Kredit Usaha Mandiri (KUM) tahun 2003, pada kegiatan Peningkatan
Produktivitas Padi Terpadu (P3T) (2003). Sedangkan di Desa Lubuk Rotan hanya
kegiatan PTT (2003). Kegiatan SIPT, PTT, KUAT, dan KUM membuka peluang
bagi proses pengelolaan partisipatif, atau sistem pemberdayaan kelompok dan
keluarga, dengan memanfaatkan dana bantuan langsung masyarakat (BLM).
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei) memiliki
iklim tropis dengan kondisi iklim yang sama dengan Kabupaten Deli Serdang
sebagai kabupaten induk. Rata-rata kelembapan udara per bulan sekitar 84%,
curah hujan berkisar 30 – 340 mm per bulan dengan periode tertinggi pada bulan
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Agustus – September berdasarkan pengamatan Stasiun Sampali. Selain itu, hari
hujan per bulan berkisar 8 – 26 hari dengan periode hari hujan yang besar pada
periode Agustus – September. Rata-rata kecepatan angin berkisar 1,9 m/dt dengan
tingkat penguapan sekitar 3,47 mm/hari. Temperatur per bulan minimum 23,7oC
dan maksimum 32,2oC (BPS Serdang Bedagai, 2011).
Hasil kajian Sembiring dan Wasito (2004) di Lubuk Bayas bahwa pemberian
pupuk kandang dan anorganik (urea, TSP, KCL) memberikan hasil lebih tinggi
(10–15%) dibandingkan dengan hanya menggunakan pupuk kimia saja di PTT,
atau 23-27% lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lahan hanya menggunakan
pupuk kimia saja Non PTT. Sejak PTT dilaksanakan tahun 2002 terjadi peningkatan
produktivitas padi, rata-rata 8.064,8 kg/ha (GKP) di PTT, tetapi pada non PTT
rata-rata 6.003,6 kg/ha (GKP), B/C rasio pada peserta PTT (1,18) lebih besar dari
non PTT (0,76) (Sembiring dan Wasito 2004). Pemberian pupuk kandang pada
tanaman jagung, padi dan sayuran meningkatkan produktivitas. Saat SIPT + PTT
di daerah SIPT + PTT (A) (60 - 80%), PTT (B) ( 13,3 – 26,7%), dan non PTT (C)
(6,7 – 13,3%).
Berpijak pada pokok pikiran di atas maka telah dilakukan pengkajian sistem
integarsi padi dan ternak sapi di Desa Lubuk Bayas, titik tumpuan pertanian
bioindustri di Perbaungan Sumatera Utara.

METODOLOGI
Pendekatan Pengkajian
Format pengkajian bersifat deskriptif, cross-sectional dengan metode survei
lapangan. Kajian dilakukan di Kelompok Tani (Poktan) Mawar Desa Lubuk Bayas.
Selanjutnya ke desa-desa sekitar Lubuk Bayas, yaitu Tanah Merah, Lubuk Rotan,
Lubuk Saban, Sei Negalawan, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai (Prov.
Sumatera Utara) dilakukan secara (purposive) pada April-Mei 2013. Kajian ini
menggunakan data primer, review hasil penelitian/pengkajian, dan pengumpulan
data sekunder. Pengumpulan data primer diawali dengan mengamati dan
melibatkan diri pada komunitas masyarakat petani secara alami (natural setting)
(Denzin dan Lincoln, 1994). Tahap selanjutnya menentukan sampel responden
secara sengaja (purposive), yaitu petani perintis atau pelopor (innovator or early
adopter) dan pengurus kelompok tani, Gapoktan. Pengumpulan data melalui
diskusi kelompok terfokus (focus group discussion, FGD), dan wawancara
mendalam (indepth interview). Review hasil kajian di Lubuk Bayas, Lubuk Rotan,
Kec. Perbaungan (Wasito et.al., 2004, Sembiring et.al, 2004; Wasito et.al. 2009;
serta Khairiah dan Wasito, 2007). Data sekunder dari Poktan, Gapoktan, penyuluh
pertanian lapangan (PPL), instansi terkait.
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Pengukuran Persepsi Terhadap SIPT Mewujudkan Pertanian Bioindustri
Analisis persepsi terhadap SIPT menuju pertanian bioindustri (bobot = bt =
1,00), mengadaptasi pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
(Awang et.al., 2008), meliputi aspek : Z1 (sosial) = persepsi pengelolaan SIPT
mewujudkan pertanian bioindustri (bt = 0,30); Z2 (ekonomi) = persepsi pemenuhan
kebutuhan pokok (bt = 0,50); Z3 (ekologi) = persepsi keberlanjutan fungsi SIPT
mewujudkan pertanian bioindustri (bt = 0,10); dan Z4 (kelembagaan) = persepsi
pengaturan fungsi kelembagaan (bt = 0,10). Persepsi terhadap SIPT menuju
pertanian bioindustri (bobot = bt = 1,00), terdiri dari 4 indikator yang meliputi :
•

Z1, yaitu aspek sosial dengan bobot = 0,30, dengan sub-indikator: (A)
Penguatan kesadaran dan kapasitas masyarakat; (B) Partisipasi petani, dan
(C) Konflik.

•

Z2, yaitu aspek ekonomi dengan bobot = 0,50, dengan sub-indikator: (D)
masyarakat terlibat di kegiatan SIPT, pemasaran hasil, (E) Poktan/Gapoktan
mendapatkan dana sharing yang sesuai, (F) Ketersediaan bahan pangan/non
pangan, dan (G) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terjamin.

•

Z3, yaitu aspek ekologi dengan bobot = 0,10), dengan sub-indikator: (H)
Keseimbangan dan keberlanjutan program, dan (I) Keamanan program
terjaga.

•

Z4, yaitu aspek kelembagaan dengan bobot = 0,10, dengan subindikator: Y =
kerjasama program, Poktan/Gapoktan, masyarakat, hubungan sejajar.

Penilaian persepsi dengan skor 5 = sangat memahami, 4 = cukup memahami,
3 = memahami, 2 = kurang memahami, 1 = sangat kurang memahami. Nilai akhir
persepsi adalah bobot dikalikan skor.
Analisis Data
Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis metode pendekatan
secara kualitatif, yaitu menemukan makna yang melandasi kajian (Bungin 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Usahatani Desa Kajian
Usahatani padi di Desa Lubuk Bayas dan sekitarnya berlangsung dari Mei
- Agustus (MK2 atau MT1) dan September - Januari (MH atau MT2). Rataan
kepemilikan lahan sawah petani di Desa Lubuk Bayas (Tabel 1), mayoritas 0,2 –
0,5 ha. Berdasarkan usahatani yang dikelola di Desa Lubuk Bayas dan desa kajian
sekitar, yaitu usahatani padi dengan usaha ternak sapi, itik, usahatani sayuran
mayoritas memiliki lahan sawah 0,21 – 0,80 ha (80%). Sedangkan pada petani
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dengan usahatani padi yang dominan, mayoritas kepemilikan lahan 0,21 – 1,0
ha (89%). Usaha sambilan dominan buruh tani (47,5%), pedagang kecil-kecilan
(22,5%), bertanam sayuran (12,5%), pekerja bangunan (7,5%), jasa alsintan
(6,3%), dengan rata-rata setiap keluarga 4 – 5 orang.
Tabel 1. Luas lahan usahatani berdasarkan jenis usaha di Desa L. Bayas, T. Merah,
L. Rotan
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kepemilikan (ha)
< 0,2
0,21 – 0,40
0,41 – 0,60
0,61 – 0,80
0,81 – 1,0

Usahatani Padi, Sapi, Itik/lain (%)
11
31
27
23
8

Usahatani Padi (%)
11
23
31
21
14

Desa Lubuk Bayas dan daerah pengembangan usaha ternak sapi pada desa
sekitarnya (Tanah Merah, Lubuk Rotan, Lubuk Saban, Sei Nagalawan) memiliki
desa tanah jenis alluvial dengan tekstur umumnya lempung berpasir, tingkat
kesuburan rendah - sedang. Curah hujan 217 mm/bulan, suhu udara 26,7 – 27,4
0
C, kelembaban udara 83%, ketinggian 4 m dari permukaan laut (BPS Serdang
Bedagai, 2011). Lahan sawah irigasi setengah teknis > 1.200 ha, seluruhnya
bersumber dari air sungai Ular. Lubuk Bayas memiliki luas sawah irigasi setengah
teknis 400 ha, desa terdekat adalah Tanah Merah, Lubuk Rotan, Sei Buluh, Lubuk
Saban dan Sei Naga lawan, juga memiliki sawah irigasi setengah teknis (> 1.500
ha), potensial pengembangan PTT sebagai penghasil jerami. Lahan sawit milik
perusahaan swasta yang letaknya 200 - 500 m lokasi P3T Lubuk Bayas, dengan
rumput yang cukup potensial untuk pelaksanaan SIPT.
Pendidikan petani di Desa Lubuk Bayas, Lubuk Rotan, dan Tanah Merah
adalah mayoritas SD (36%), SLTP (28%), SLTA (35%) dan Perguruan Tinggi
(0,5%). Berdasarkan usahatani yang dikelola, yaitu usahatani padi dengan usaha
ternak sapi, itik mayoritas pendidikannya adalah SLTA (56%), SLTP (36%), dan
SD (8%). Sebaliknya pada petani dengan usahatani padi, pendidikannya SLTA
(36%), SLTP (28%), dan SD (36%) (Tabel 2). Pendidikan petani responden yang
mengelola usahatani padi dengan usaha ternak sapi yaitu SLTP (50%) dan SLTA
(50%). Tingkat pendidikan petani usahatani padi dengan usaha ternak sapi dan
itik mayoritas SLTP dan SLTA dengan difusi sistem usaha ternak sapi berpeluang
mendukung program swasembada daging sapi baik di Kecamatan Perbaungan,
atau Kabupaten Serdang Bedagai.
Tabel 2. Tingkat pendidikan petani di Desa L. Bayas, T. Merah, L. Rotan
No.
1.
2.
3.

Pendidikan
SD
SLTP
SLTA

Usaha tani Padi, Sapi, Itik/lain (%)
8
36
56

Usahatani Padi (%)
36
28
36
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Hasil diskusi dan wawancara mendalam terhadap himpunan petani responden
yang mengelola usahatani padi dengan usaha ternak sapi, itik, melaksanakan SIPT
akan meningkatkan waktu kerja keluarga atau pendapatan (100%), meningkatkan
pengetahuan (67%), atau karena ajakan poktan (74%), atau Gapoktan (Tabel 3).
Sebaliknya dengan melaksanakan SIPT menurut petani responden akan mengalami
kesulitan membagi waktu antara pengelolaan usahatani padi dengan usaha ternak
sapi, atau usaha itik.
Tabel 3. Persepsi petani responden terhadap faktor pendorong, penghambat dalam
SIPT
Faktor pendorong
Meningkatkan waktu kerja
Meningkatkan pendapatan
Meningkatkan pengetahuan
Ajakan kelompok

Ut P,S,I/L
100
100
67
74

Faktor penghambat
Kurangnya informasi
Kesulitan membagi waktu
Lahan sempi, terbatas
Kurang modal finansial
Keterampilan tak memadai
Keamanan

Ut P,S,I/L
32
100
0
52
82
0

Ut P
100
100
82
93
90
52

Keterangan : - Usaha tani Padi, Sapi, Itik/lain {Ut P,S,I/L) (± %)}
- Usahatani Padi (Ut P) (± %)
Pada pelaksanan SIPT di Poktan Mawar, Desa Lubuk Bayas, petani
membentuk sub kelompok dengan anggota 5 – 8 petani. Setiap petani memiliki 2 –
4 ekor sapi, sehingga per sub kelompok 10 – 32 ekor sapi. Diskusi dan wawancara
dilakukan terhadap petani responden yang mengelola usahatani padi dengan
usaha ternak sapi dan itik. Aktivitas dalam usaha ternak sapi atau usaha tani padi
mayoritas dilakukan oleh petani secara individual (Tabel 4), demikian halnya
dalam usahatani padi. Namun demikian dinamika kelompok tergolong dinamis,
sangat mendukung pengembangan agribisnis ternak sapi.
Tabel 4. Peran kelompok tani (%) pada setiap kegiatan usahatani padi dan usaha
ternak
Kegiatan
Usatatani padi
Olah lahan
Penamanan
Pemupukan
Pengendalian HPT
Panen/pasca panen
Pemasaran hasil
Pengolahan jerami

Individu

Kelompok

57
82
100
100
57
57
64

43
18
0
0
43
43
36

Kegiatan
Usaha ternak sapi
Perkandangan
Pengadaan pakan
Olah kompos
Kendalikan Penyakit
Pasarkan hasil

Individu

Kelompok

50
50
86
86
79

50
50
14
14
21

Dinamika SIPT
Dampak program SIPT Poktan Mawar Desa Lubuk Bayas yang kongkrit antara
lain pengkayaan bahan organik tanah, pemanfaatan jerami padi, dan peningkatan
IP, serta efisiensi usahatani. Pengkayaan bahan organik tanah antara lain dengan
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%

pemberian pupuk kandang ke lahan sawah, pembusukan jerami, rumput atau
limbah pertanian. Pemberian pupuk kandang (2-3 ton/ha) dapat meningkatkan
produksi padi (± 15 %) (0,8-1,0 ton, atau Rp.960.000,- – Rp.1.200.000,-/ha),
menghemat penggunaan urea (40 - 70 kg/ha, atau Rp.48.000,- – Rp.84.000,-),
dan SP36 (35 - 50 kg/ha, atau Rp.59.500,- – Rp.85.000,-); keragaan agronomis
padi cenderung lebih baik, juga pada tanaman jagung P12, atau sayuran. Pada
sayuran dapat juga digunakan pupuk kandang kambing atau itik. Responden di
luar SIPT dan PTT sebagian telah mengaplikasikan pupuk kandang untuk padi
(difusi inovasi), karena termotivasi dari teman-teman petani di SIPT Lubuk Bayas.
Hasil penelitian pemanfaatan pupuk kandang sapi pada lahan sawah irigasi di
Lampung Tengah, meningkatkan produksi GKP 15% (Suretno et.al. 2002). Pupuk
kimia yang digunakan sesuai analisa tanah BPTP Sumatera Utara (urea = 164
kg, TSP = 154 kg, KCl = 38 kg/ha). Sejak PTT dilaksanakan terjadi peningkatan
produktivitas padi, rata-rata 8.064,8 kg/ha (GKP) di PTT, tetapi pada non PTT ratarata 6.003,6 kg/ha (GKP), sehingga B/C rasio pada peserta PTT (1,18) lebih besar
dari non PTT (0,76) (Sembiring dan Wasito 2004). Pemberian pupuk kandang
pada tanaman jagung, padi dan sayuran meningkatkan produktivitas. Saat SIPT +
PTT di daerah SIPT + PTT (A) (60 - 80%), PTT (B) ( 13,3 – 26,7%), dan non PTT
(C) (6,7 – 13,3%) (Gambar 5)
padi pra PT T

80

Sayuran pra PT T

70

padi PT T

60

Sayuran PT T
padi PT T +SIPT

50

Jagung PT T +SIPT

40

Sayuran PT T +SIPT

30
20
10
0
A = SIPT + PT T

B = PT T

C = Non PT T

Wilayah

Gambar 5. Pemberian pupuk kandang pada padi,sayuran,jagung

Pembakaran jerami tetap dilakukan karena rentang antar musim tanam yang
pendek. Pembakaran jerami berakibat kehilangan hara C (94%), N (91%), P (45%),
K (75%), S (70%), Ca (30%) dan Mg (20%) dari total kandungan hara pada jerami.
Jerami sumber hara K dan Si, sekitar 80% K yang diserap tanaman berada dalam
jerami. Pengembalian jerami kedalam tanah dapat memperlambat pemiskinan K
dan Si tanah. Pemberian kompos jerami dapat mening katkan produksi padi dan
efisiensi pupuk (Suriadikarta dan Adimihardja, 2001). Pemberian kompos jerami
padi 2 ton/ha mampu meningkatkan produksi padi 765 kg/ha, peningkatan dosis
kompos jerami padi (KJP) akan meningkatkan produksi padi (1 – 2 ton KJP produksi padi naik 1 – 1,5 ton/ha; 3 ton KJP – produksi padi naik 2 kali lipat)
(Mala, 1998).
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Lahan sawah kesuburannya mulai menurun di Lubuk Bayas dan sekitarnya.
Langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini adalah penggunaan
bahan organik, seperti pupuk kandang, kompos, atau sisa-sisa tanaman. Solusi
pemecahan melalui SIPT dan PTT yang diintegrasikan di lahan sawah irigasi.
Jerami padi setelah diproses digunakan sebagai pakan sapi untuk menghasilkan
sapi bibit, bakalan dan pedaging, kotoran sapi dalam bentuk kompos dikembalikan
pada lahan sawah. Pupuk kompos akan memberikan dampak positif terhadap
perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi lahan sawah (Haryanto, et.al., 2003).
Tanpa bahan organik, tanah akan kurang subur, dan apabila dipupuk dengan bahan
organik pada dosis yang tepat secara berkesinambungan tanah akan mudah diolah,
dan memiliki daya ikat air yang tinggi, meningkatkan nilai tukar kation dan daya
dukung tanah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi hasil pertanian.

300

%

Peningkatan kualitas sumberdaya kelompok tani dan keluarga petani
diindikasikan dari sejak ada SIPT Lubuk Bayas, dijadikan sebagai penerapan
fungsi sosialisasi dan pendidikan. Indikatornya, antara lain petani pemilik ternak
jumlahnya meningkat secara sangat nyata (p < 0,01). Pola usahatani atau indeks
pertanaman (IP) dapat ditingkatkan menjadi ≥ 300, dengan penggunaan pupuk
kandang, atau organik lain. Dampak perubahan yang terjadi pada peran keluarga
(bapak, ibu dan anak) dalam usahatani lahan sawah dan ternak meningkat secara
nyata (p < 0,05), misalnya partisipasi anak dalam mengelola ternak. Peubah anak
membantu pekerjaan orang tua, dan anak hormat pada orang tua dalam penerapan
fungsi sosialisasi dan pendidikan terjadi dengan baik.

C = Non PT T
B = PT T L. Rotan

250

A = SIPT + PT T Kel. T ani mawar

200
150
Pola tanam
100
50
0
PPS Pra
PT T

PPB Pra
PT T

PPS PT T

PPB PT T

PPS
PPB
PT T +SIPT PT T +SIPT

PPJ
PT T +SIPT

Gambar 4. Pola tanam di Kel. Tani Mawar dan sekitar

Sejak dilaksanakannya SIPT terjadi perubahan pola tanam setahun, yaitu
padi – padi - jagung (PPJ) (66,7%), padi – padi – sayuran (PPS), dan terjadi
penurunan sangat nyata (signifikan, p < 0,01) areal pola padi – padi – bera (PPB)
(Gambar 4)
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SIPT Titik Tumpuan Pertanian Bioindustri
Hasil analisis persepsi terhadap SIPT menuju pertanian bioindustri
berdasarkan aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kelembagaan, dengan indikator
A – Y (Tabel 5) menghasilkan nilai akhir (Z = X x Y) adalah 3,75, sementara
nilai ideal yang harus dicapai adalah 5,00, untuk mengejar ketertinggalan sebesar
1,25 perlu upaya pembenahan pelaksanaan PTT padi berbasis limbah cair
PGKM menuju pertanian bioindustri, partisipasi masyarakat. Artinya harus ada
peningkatan usaha program sekitar 25,00% agar mencapai nilai yang tertinggi
(100%) dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Persepsi terhadap SIPT menuju pertanian bioindustri berdasarkan
aspek sosial, dengan indikator A, B, C (Tabel 6) dengan nilai akhir 1,17,
sementara nilai ideal yang harus dicapai adalah 1,50, perlu mengejar
ketertinggalan sebesar 0,33. Pada aspek ekonomi nilai akhirnya 0,90 (nilai
ideal 1,25) dan 0,90 (nilai ideal 1,25), aspek ekologi dengan nilai akhirnya
0,39 (nilai ideal 0,50), dan aspek kelembagaan dengan nilai akhirnya 0,39
(nilai ideal 0,50), sehingga perlu upaya pembenahan pelaksanaan terhadap
SIPT menuju pertanian bioindustri.
Tabel 5. Persepsi terhadap SIPT menuju pertanian bioindustri keberlanjutan
Aspek
Sosial
Ekonomi
Ekologi
Lembaga

Indikator
A, B, C
D, E,
F, G
H, I
Y

(X) Bobot
Prinsip
0,30
0,25
0,25
0,10
0,10
1,00

(Y) Nilai
Kriteria
3,90
3,60
3,60
3,90
3,90

(Z = X x Y)
Evaluasi
1,17
0,90
0,90
0,39
0,39
3,75

(P) Nilai
ideal
1,50
1,25
1,25
0,50
0,50
5,00

(P – Z) Nilai
selisih
0,33
0,35
0,35
0,11
0,11
1,25

Keterangan :
A = Penguatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan
gangguan program,
B = Partisipasi petani/pesangem untuk pengelolaan dan gangguan program,
C = Menurunnya konflik antara pemerintah dengan masyarakat
D = Masyarakat terlibat kegiatan SIPT, pemasaran hasil,
E = Poktan/Gapoktan mendapatkan bagi hasil yang sesuai untuk
pembangunan desa,
F = Tersedia bahan pangan/non pangan tiap musim, atau di musim kemarau,
G = Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terjamin,
H = Keseimbangan dan keberlanjutan program, I = Keamanan program
terjaga dari gangguan,
Y = Kerjasama Pemerintah, Poktan/Gapoktan, masyarakat, hubungan sejajar,
dan pengaturan
fungsi internal lembaga,

Khairiah et al : Sistem Integarsi Padi dan Ternak Sapi di Desa Lubuk Bayas Titik ....

833

KESIMPULAN
•

Program SIPT Poktan Mawar, Lubuk Bayas yang kongkrit antara lain
pengkayaan bahan organik tanah, pemanfaatan jerami padi, peningkatan IP,
dan efisiensi usaha tani, petani perintis atau pelopor berperan dalam SIPT.

•

Hasil analisis persepsi SIPT menuju pertanian bioindustri, menghasilkan nilai
akhir 3,75, nilai ideal adalah 5,00. Untuk mengejar ketertinggalan sebesar
1,25 perlu upaya pembenahan pelaksanaan SIPT, atau harus ada peningkatan
usaha program sekitar 25,00% agar mencapai nilai yang tertinggi (100%).
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RESPONSIBILITAS FAKTOR-FAKTOR EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH
Suharyanto1 dan Widyantoro2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi, Subang, Jawa Barat
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas harga input dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah. Penelitian
dilakukan pada tiga sentra produksi padi sawah di Provinsi Bali yaitu di kabupaten
Tabanan, Buleleng dan Gianyar selama dua musim tanam. Pengumpulan data
dilakukan melalui survey terhadap 216 responden petani padi sawah dengan
menggunakan kuisioner terstruktur. Jumlah sampel responden terdiri dari 122
petani peserta SLPTT dan 94 petani non SLPTT yang diambil secara acak
berstrata. Data yang dikumpulkan meliputi keragaan usahatani, harga input-output
usahatani dan produksi usahatani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan
usahatani padi sawah dianalisis secara terpisah untuk masing-masing kelompok
dengan mengggunakan pendekatan model fungsi keuntungan yang dinormalkan
dengan harga output (Unit Output Price-Cobb-Douglass Profit Function). Metode
estimasi menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Variabel yang secara
konsisten berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani padi sawah adalah
luas lahan, harga pupuk N, status lahan dan musim tanam. Responsibilitas faktorfaktor ekonomi terhadap perubahan harga pada petani non SLPTT lebih tinggi
dibandingkan dengan petani SLPTT.
Kata kunci : responsibilitas, faktor ekonomi, pendapatan, padi sawah
ABSTRACT
This study aims to analyze the input price responsibility and the factors that affect
income lowland rice farming. The study was conducted at three centers of rice
production in the province of Bali, i.e. district of Tabanan, Buleleng and Gianyar
during two cropping seasons. Data collected through a survey of 216 respondent
rice farmers using a structured questionnaire. Total sample of respondents
consisted of 122 farmers participating in the ICM-FS and 94 farmers non ICM-FS
that drawn randomly stratified. Data collected include the farm variability, prices
of input-output and farm production. Factors affecting lowland rice income were
analyzed separately for each group with approaches normalized profit function
model with output prices (Unit Price-Output Profit Function Cobb-Douglass).
Method of estimation using Ordinary Least Square (OLS). Variables that
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consistently significant effect on farm income are land, the price of N fertilizer,
land ownership and cropping season. Responsibility of economics factor to price
changes on non ICM-FS farmers higher than ICM-FS farmers.
Key words : responsibility, economic factors, income, lowland rice
PENDAHULUAN
Usahatani padi sawah yang dilakukan petani di provinsi Bali sebagian besar
merupakan usahatani turun-temurun,yang diwariskan dari keluarga sebelumnya.
Luas lahan usahatani yang diusahakan juga relatif kecil akibat pola warisan
tersebut sehingga terfragmentasi menjadi beberapa bagian, yang terletak dalam
hamparan yang sama maupun berbeda. Untuk pengembangan produksi padi
sawah maka potensi/ sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air
sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi padi sawah hanya dapat
dilakukan melalui intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas lahan.
Sebaliknya upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena
kendala keterbatasan lahan yang ada.
Produksi padi di Provinsi Bali selama lima tahun terakhir terakhir tidak lagi
mengalami peningkatan yang berarti. Kalau pun terjadi peningkatan produksi,
keuntungan yang diperoleh petani relatif tidak meningkat karena makin tingginya
biaya produksi. Laju peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah di
Provinsi Bali selama periode 2008-2012 cenderung turun masing-masing -0.61%
dan -0,11% dengan rata-rata produksi 862.451,8 ton dengan tingkat produktivitas
5,76 t/ha. Menurut Adnyana dan Suhaeti (2000) melambatnya laju produktivitas
padi sawah dapat disebabkan oleh rendahnya peningkatan mutu inovasi teknologi
usahatani padi oleh petani. Selain masalah mutu,adopsi dari inovasi teknologi juga
masih rendah karena (1) teknologi introduksi kurang sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi petani, (2) keterbatasan modal yang mengakibatkan rendahnya akses
petani terhadap input produksi dan (3) karena berbagai pertimbangan, petani tidak
menerapkan teknologi anjuran walaupun mereka mengetahui bahwa teknologi
tersebut menguntungkan.
Menurut Setyorini et al., (2004) faktor lainnya yang berkontribusi terhadap
laju produksi padi adalah terjadinya degradasi kesuburan lahan sawah terutama
disebabkan oleh menurunnya kandungan bahan organik dalam tanah dan
punahnya mikroorganisme pembentuk unsur N. Selain masalah bahan organik,
kadar unsur hara makro dan unsur hara mikro di dalam tanah tidak seimbang yang
berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas lahan sawah (Setyorini et al.,
2004). Selanjutnya Irawan et al.dalam Andriati dan Sudana (2007) menyatakan
bahwa perlambatan luas panen padi sawah bukan disebabkan oleh perubahan pola
tanam, namun lebih disebabkan oleh terjadinya anomali iklim dan konversi lahan
sawah ke non pertanian.
Profitabilitas usahatani erat kaitannya dengan beberapa faktor antara lain
aplikasi teknologi, luas penguasaan lahan usaha, harga input dan harga output.
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Jika kenaikan harga output yang diterima petani tidak sebanding dengan kenaikan
harga input produksi yang harus dibayar petani disertai dengan semakin lambatnya
peningkatan produktivitas berakibat rendahnya efisiensi dan pendapatan petani.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan usahatani padi sawah dan responsibilitas perubahan harga input
terhadap pendapatan usahatani padi sawah.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada tiga sentra produksi padi sawah di Provinsi Bali yaitu
di kabupaten Tabanan, Buleleng dan Gianyar pada MK I 2011 dan MH 2012.
Pengumpulan data dilakukan melalui survey terhadap 216 responden petani padi
sawah dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Jumlah sampel responden
terdiri dari 122 petani peserta SLPTT dan 94 petani non SLPTT yang diambil
secara acak berstrata. Data yang dikumpulkan meliputi keragaan usahatani, harga
input-output usahatani dan produksi usahatani. Sedangkan nilai efisiensi teknis
masing-masing usahatani padi diperoleh dari hasil estimasi dengan menggunakan
fungsi produksi frontier.
Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani
padi sawah dianalisis secara terpisah untuk masing-masing kelompok dengan
mengggunakan pendekatan model fungsi keuntungan yang dinormalkan dengan
harga output (Unit Output Price-Cobb-Douglass Profit Function) yang diturunkan
dari fungsi produksi Cobb-Douglas. Metode estimasi menggunakan Ordinary
Least Square (OLS) dengan persamaan :
Ln I*

= α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 ln X5 + β6 ln X6 + β7
ln X7 + β8 ln X8 + β9 ln X9 + δmt Dmt + δsl Dsl + μ
Keterangan :
I*
= pendapatan usahatani padi sawah yang dinormalkan
α
= intersept
βi
= koefisien regresi (parameter yang ditaksir) (i = 1 s/d 9)
δi
= koefisien variabel dummy (parameter yang ditaksir) (i = 1 s/d 2)
X1
= luas lahan (ha)
X2
= harga benih yang dinormalkan
X3
= harga pupuk N yang dinormalkan
X4
= harga pupuk P yang dinormalkan
X5
= harga pupuk K yang dinormalkan
X6
= harga pupuk organik yang dinormalkan
X7
= harga pestisida yang dinormalkan
X8
= upah tenaga kerja yang dinormalkan
X9
= efisiensi teknis
Dmt = dummy musim tanam ( 0 = MH, 1 =MK)
Dsl
= dummy status lahan ( 0 = bukan milik, 1= milik sendiri)
μ
= error term
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Untuk memperoleh validitas hasil pengujian ekonometrik dengan metode
OLS, dilakukan pendeteksian penyimpangan dari asumsi-asumsi klasik dan
terhadap kesesuaian model (Green, 2003; Gujarati, 1997). Pengujian terhadap
asumsi klasik ditujukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi estimasi
merupakan penaksir tak bias yang terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/
BLUE). Mengingat data yang dianalisis adalah hasil survei (cross section data)
maka yang perlu dilakukan pendeteksian penyimpangan dari asumsi klasik, yaitu
multikolinearitas dan heteroskedastisitas.
Selanjutnya Untuk menguji responsibilitas faktor-faktor ekonomi terhadap
pendapatan usahatani padi sawah dilakukan dengan analisis kesamaan koefisien
dengan menggunakan Chow test. Ghozali, (2001) menyatakan bahwa jika hasil
observasi yang sedang diteliti dikelompokkan dalam dua kelompok, dan akan
diuji apakah dua kelompok observasi tersebut mempunyai koefisien yang sama
atau tidak, maka analisis ini dapat dilakukan dengan chow test. Uji kesamaan
koefisien dua kelompok dilakukan dengan rumus F test, sbb :
F=

(SSRr - SSRu) / r
(SSRu / (n - k)

Keterangan :
SSRr = sum of squared residual dari restricted regression (total regresi)
SSRu = sum of squared residual dari unrestricted regression (masing-masing
kelompok), yang diperoleh dari :
SSRu = SSR kel. pertama + SSR kel. kedua
n
= jumlah observasi
k
= jumlah parameter (variable) yang diestimasikan pada unrestricted
regression yang diperoleh dari :
k
= k kel. pertama + k kel. Kedua
r
= jumlah parameter yang diestimasikan pd restricted regression
HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Biaya Usahatani
Pada kelompok petani SLPTT maupun non SLPTT,struktur biaya usahatani
padi sawah yang menempati pangsa terbesar berturut-turut adalah biaya tenaga
kerja (57 persen), pupuk (25-27 persen), pestisida (7-9 persen), lain-lain (5-6
persen) dan benih (3-4 persen). Secara proporsional struktur biaya usahatani padi
sawah pada MK hanya biaya pestisida dan pupuk yang menunjukkan adanya
sedikit perbedaan antara petani SLPTT dan non SLPTT.
Berdasarkan struktur biaya usahatani padi sawah baik pada MH maupun
MK pada petani SLPTT maupun non SLPTT ada beberapa temuan yang menarik
untuk diungkapkan. Pertama, adanya perbedaan biaya total usahatani padi sawah
baik pada petani SLPTT maupun non SLPTT pada musim tanam yang sama
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dapat disebabkan antara lain : (1) perbedaan kuantitas per hektar (dosis/takaran)
sarana produksi yang digunakan, baik karena adanya dosis spesifik lokasi maupun
karena ada perbedaan intensitas serangan hama penyakit ataupun perilaku petani
menghadapi resiko, (2) perbedaan sarana produksi, (3) perbedan kualitas tenaga
kerja luar keluarga per hektar yang digunakan, (4) perbedaan tingkat upah tenaga
kerja luar keluarga per HOK, tingkat upah borongan per hektar untuk suatu kegiatan
usahatani tertentu, maupun perbedaan besarnya upah panen, (5) perbedaan nilai
sewa lahan per hektar, besar PBB per hektar maupun perbedaan dalam peraturanperaturan/ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan usahatani padi yang bersifat
lokal/adat (kebiasaan setempat). Kedua, walaupun total biaya usahatani per hektar
bervariasi antar kelompok tani, namun ditinjau dari proporsi biaya untuk sarana
produksi, tenaga kerja dan biaya lain-lain nampak bahwa ada kesamaan pola
pengeluaran antar kelompok petani, yaitu proporsi terbanyak untuk biaya tenaga
kerja, proporsi terbesar kedua untuk biaya sarana produksi dan proporsi terkecil
untuk biaya lain-lain. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nurasa dan Purwoto
(2012) dalam struktur biaya usahatani padi sawah di jawa dan luar jawa, proporsi
biaya usahatani terbesar adalah biaya tenaga kerja (61-69 persen), sarana produksi
(24-25 persen) dan biaya lain-lain (7-15 persen).
Implikasi dari temuan ini bermakna bahwa efisiensi biaya usahatani dapat
dilakukan melalui efisiensi biaya tenaga kerja usahatani. Dengan adanya inovasi
teknologi khususnya teknologi tanam hal tersebut tentunya dapat diminimalisir
seperti dengan menggunakan alat tanam tabela atau dengan transplanter. Pada saat
panen dapat dilakukan denga alat pemanen semi mekanis yang tentunya dapat
mengurangi biaya usahatani.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan usahatani padi
sawah antara lain, harga input, tingkat efisiensi teknis dan luas lahan sebagai
independen variabel. Hasil pengujian asumsi klasik pada model analisis yang
digunakan diketahui tidak terdapat gangguan multikolinearitas, hal ini ditunjukkan
dengan matrik korelasi dengan nilai lebih kecil dari 0,8 yang mengindikasikan
tidak adanya hubungan yang erat antar variabel independen. Namun model
mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas, hal tersebut ditunjukkan
oleh hasil test uji White pada program Eviews. Nilai Chi Square hitung sebesar
152,633 pada petani SLPTT dan 111,5729 pada petani non SLPTT, signifikan
pada tingkat kesalahan 1% dengan nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.00 <
0.01. Selanjutnya untuk mengatasi masalah heteroskedastisidas tersebut dilakukan
perbaikan heteroskedastisitas dengan Metode White dengan heteroskedastisitas
varians terkoreksi (heteroskedasticity corrected variance). Hasil estimasi fungsi
pendapatan usahatani padi sawah petani SLPTT dan Non SLPTT ditampilkan
pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani
padi sawah
Petani SLPTT
Variabel

Koefisien Standar
t-hit
Regresi
Error

Petani Non SLPTT
Prob

Koefisien Standar
t-hit
Regresi
Error

Prob

Konstanta

9,0628*** 0,4719 19,2015 0,0000

Ln Luas lahan

0,8341*** 0,0557 14,9756 0,0000

0,8861*** 0,0544 16,2775 0,0000

Ln Harga Benih

-0,0513ns

0,0863 -0,1434 0,5529

-0,1413*

Ln Harga Pupuk N

-0,1524*

0,0894 -1,7051 0,0895

-0,2403*** 0,1051 -2,2857 0,0235

Ln Harga Pupuk P

-0,0265ns

0,0734 -0,3615 0,7181

-0,1683*** 0,0668 -2,5198 0,0126

Ln Harga Pupuk K

-0,0092ns

0,0486 -0,1894 0,8499

0,2851ns

0,2732

Ln Harga Pupuk Organik

ns

-0,0345

0,0321 -1,0741 0,2839

-0,0079ns

0,0376 -0,2097 0,8341

Ln Harga Pestisida

-0,0417ns

0,0291 -1,4332 0,1532

-0,0512*** 0,0208 -2,4579 0,0149

Ln Upah Tenaga Kerja

-0,3163*

0,1616 -1,9577 0,0515

-0,3056ns

Ln Efisiensi Teknis

0,0083

0,1398

0,0597 0,9524

0,4537*** 0,0954

4,7517 0,0000

Dummy Status Lahan

0,0823*** 0,0303

2,7430 0,0066

0,0094ns

0,0285

0,3312 0,7409

Dummy Musim Tanam

0,0893*** 0,0364

2,4525 0,0149

0,0004ns

0,0450

0,0008 0,8999

R2

0,8967

0,9436

R2 adjusted

0,8919

0,9401

183,0493***

267,7184***

0,0000

0,0000

F-hitung
Prob (F-hit)

ns

9,1768*** 0,2654 34,5739 0,0000
0,0799 -1,7662 0,0791

1,0435 0,2981

0,2342 -1,3050 0,1936

Sumber : Analisis Data Primer 2012
Keterangan :
*** = signifikan pada α 1%
** = signifikan pada α 5%
*
= signifikan pada α 10%
ns = tidak signifikan

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai
R2 petani SLPTT sebesar 89,67%. Hal ini menunjukkan bahwa 89,67% variasi
variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model. Hasil
perhitungan didapatkan F hitung > Ftabel (α=1%) (183,049 > 1,5972) , sehingga
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap pendapatan
usahatani padi sawah. Sedangkan pada petani non SLPTT nilai R2 sebesar 94,36%.
Hal ini menunjukkan bahwa 94,36% variasi variabel dependen dijelaskan oleh
variasi variabel independen dalam model. Hasil perhitungan didapatkan F hitung
> Ftabel (α=1%) (267,7184 > 1,5972), sehingga variabel independen secara
bersama-sama berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani padi sawah.
Variabel yang secara konsisten berpengaruh nyata terhadap pendapatan
usahatani padi sawah, baik terhadap petani SLPTT ataupun non SLPTT adalah
luas lahan dan harga pupuk N. Hasil uji t terhadap koefisien regresi variabel luas
lahan menunjukkan bahwa luas lahan yang berpengaruh nyata (pada α = 1%) dan
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positif (0,8341) terhadap pendapatan usahatani padi sawah petani SLPTT dan
0,8861 pada petani non SLPTT. Hal ini bermakna bahwa setiap penambahan luas
lahan lahan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pendapatan padi sawah
sebesar 0,8341 persen dan 0,8861 persen. Dalam aplikasinya kondisi tersebut sulit
untuk diterapkan di lapangan, hal ini mengingat keterbatasan luas lahan pertanian
yang tersedia. Maka salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani
dengan keterbatasan luas lahan adalah melalui upaya intensifikasi usahatani padi
sawah.
Hasil analisis regresi terhadap variabel harga pupuk N yang dinormalkan
menunjukkan pengaruh nyata dan negatif (-0,1523) terhadap pendapatan usahatani
padi sawah petani peserta SLPTT dan sebesar -0,2403 pada petani bukan SLPTT.
Hal ini bermakna bahwa setiap kenaikan harga pupuk N sebesar 1 persen maka akan
menurunkan pendapatan usahatani padi sawah sebesar 0,1523 persen dan 0,2403
persen. Penggunaan pupuk N ditingkat petani umumnya dalam bentuk pupuk
tunggal (Urea), pupuk majemuk (NPK), dan pada petani SLPTT masih dalam
dalam dosis rekomendasi sedangkan pada petani bukan SLPTT penggunaannya
sudah melampaui rekomendasi yang ditetapkan. Harga pupuk N merupakan yang
paling responsif diantara harga-harga pupuk lainnya, sehingga adanya kenaikan
pupuk N akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan usahatani
padi sawah.
Secara konsisten variabel Dummy status lahan juga menunjukkan pengaruh
yang signifikan terhadap pendapatan usahatani padi sawah. Hal ini bermakna bahwa
pendapatan usahatani padi sawah dengan status lahan milik sendiri lebih tinggi
dibandingkan petani dengan status lahan bukan milik. Dengan status penguasaan
lahan yang bukan milik (sewa, sakap, gadai dll) maka petani harus mengeluarkan
biaya tambahan untuk usahataninya atau penerimaan yang diperoleh tidak secara
keseluruhan bisa langsung dinikmati karena adanya ikatan antara pemilik lahan
dengan penggarap yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan yang diterima.
Demikian halnya variabel musim tanam menunjukkan pengaruh signifikan
terhadap pendapatan usahatani padi sawah. Hasil ini mengindikasikan
bahwa pendapatan usahatani padi sawah pada musim kering lebih tinggi jika
dibandingkan usahatani padi sawah pada musim hujan. Hal ini diduga berkaitan
dengan produktivitas yang diperoleh pada musim kemarau yang relatif lebih tinggi
dibandingkan pada musim hujan. Peningkatan produksi tersebut secara langsung
akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani.
Responsibilitas Faktor-faktor Ekonomi
Untuk melihat seberapa tinggi responsibilitas petani alumni PTT dan bukan
alumni PTT terhadap perubahan harga input dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan
uji kesamaan koefisien (Chow test) didapatkan bahwa adanya perbedaan antara
petani SLPTT dan non SLPTT. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji Chow test
dengan nilai F statistik (1,632) yang lebih besar dari F tabel (1,5668), berbeda
nyata pada taraf 5%.
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Tabel 2. Ringkasan hasil analisis pengaruh harga input dan faktor lainnya
terhadap pendapatan usahatani padi sawah petani SLPTT dan Non
SLPTT.
Variabel

Tanda
Harapan

AlumniPTT
Koefisien
Regresi

Signifkansi

Bukan Alumni PTT
Koefisien
Regresi

Signifikansi

Ln Luas Lahan

+

0,8341

***

0,8861

***

Ln Harga Benih

-

-0,0513

ns

-0,1413

*

Ln Harga Pupuk N

-

-0,1524

*

-0,2403

***

Ln Harga Pupuk P

-

-0,0265

ns

-0,1683

***

Ln Harga Pupuk K

-

-0,0092

ns

0,2851

ns

Ln Harga Pupuk Organik

-

-0,0345

ns

-0,0079

ns

Ln Harga Pestisida

-

-0,0417

ns

-0,0512

***

Ln Upah Tenaga Kerja

-

-0,3163

*

-0,3056

ns

Ln Efisiensi Teknis

+

0,0083

ns

0,4537

***

Dummy Status Lahan

+

0,0823

***

0,0094

ns

Dummy Musim Tanam

+

0,0893

***

0,0004

ns

F-stat (Chow test)

1,6732

F tab (0,05)

1,5668

**

Sumber : Analisis Data Primer 2012
Keterangan :
*** = signifikan pada α 1%
** = signifikan pada α 5%
*
= signifikan pada α 10%
Ns = tidak signifikan

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa variabel yang sangat responsif terhadap
pendapatan usahatani padi sawah secara agregat adalah luas lahan usahatani
dengan nilai koefisien sebesar 0,8. Variabel harga pupuk N pada petani non SLPTT
lebih responsif dibandingkan dengan petani SLPTT hal ini ditunjukkan dengan
koefisien regresi yang signifikan dan nilai koefisiesn yang lebih besar. Demikian
halnya dengan variabel harga pupuk P dan harga pestisida, dimana pada petani
non SLPTT memiliki nilai yang lebih besar dan signifikan sedang pada petani
SLPTT tidak menunjukkan signifikan. Berbeda halnya dengan variabel tenaga
kerja justru pada petani SLPTT lebih responsif dibandingkan dengan petani non
SLPTT. Sebagaimana dinyatakan oleh Rusastra dan Suryadi (2004), usahatani
padi sawah merupakan usahatani yang bersifat padat tenaga kerja. Aplikasi
teknologi varietas unggul, pupuk dan irigasi dapat mendorong aplikasi tenaga
kerja ( labour-using technologies). Berdasarkan hal tersebut, secara keseluruhan
petani non SLPTT lebih responsif terhadap perubahan harga input dibandingkan
dengan petani SLPTT.
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Lebih responsifnya variabel harga input produksi pada petani non SLPTT
dikarenakan secara kuantitas penggunaannya lebih banyak dibandingkan petani
SLPTT, bahkan sudah melebihi dosis rekomendasi yang telah ditetapkan. Dalam
prakteknya tentunya jarang sekali didapati keadaan dimana terjadi penurunan
harga-harga input produksi, justru yang sering terjadi kenaikan harga-harga
input produksi. Dengan demikian bila terjadi kenaikan harga-harga produksinya,
tentunya biaya usahatani juga akan meningkat yang pada akhirnya akan
menurunkan pendapatan yang akan diterima.
KESIMPULAN DAN SARAN
Secara agregat struktur biaya usahatani padi sawah tertinggi berturut-turut adalah
biaya tenaga kerja (57 persen), pupuk (25-27 persen), pestisida (7-9 persen),
lain-lain (5-6 persen) dan benih (3-4 persen). Variabel yang secara konsisten
berpengaruh terhadap pendapatan usahatani padi sawah, baik terhadap petani
SLPTT ataupun non SLPTT adalah luas lahan, harga pupuk N, status lahan dan
musim tanam. Responsibilitas faktor-faktor ekonomi terhadap perubahan harga
pada petani non SLPTT lebih tinggi dibandingkan dengan petani SLPTT.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya usahatani padi sawah maka
upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penggunaan alat tanam atabela
ataupun transplanter, penggunaan pupuk spesifik lokasi dan penggunaan alat
panen semi mekanis. Dengan demikian biaya usahatani dapat diminimalisir tanpa
mengurangi produksi.
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ABSTRACT
This paper aims to elaborate the development of rice-based farming bioindustry
in the socio-economic perspective. The paper combine the description and
analysis of the thoughts and predictions of substantial empirical implementation
bioindustry rice farming-based, using secondary information and data sources
essentiallySIPP 2013-2045. Socioeconomic factors tracedto support rice-based
farming bioindustry. Based on substantial analysis and synthesis of the literature
sources obtained a description follows: (1) Successful development of rice-based
farming bioindustry, not only determined the availability of the technology and
support a conducive area, but is also influenced by socio-economic conditions;
(2) reflect the social aspect of the role of human resources as the quality of social
capital support bioindustry rice-based farming. The social acceptability of such
elements (receptivity) farmers to technological innovation, the majority of the
population base of formal education, appreciation and perception of farmers
towards innovation, and mobility of farmers; (3) socio-economic characteristics
that act to support the development of rice-based farming bioindustry, include:
scale and tenure status of the farm; ownership of capital and equipment, and the
type of farming; (4) From the economic aspect, there are demands for innovation
bioindustry rice-based farming can provide added value and relative advantages,
the technology is not complicated, cheap and easy to try; (5) Farmers as an actor
to be involved from the planning, implementation, and evaluation of activities;
(6) Empowerment extension needs to be done as a motivator to encourage
farmers to engage and late in the development of rice-based farming bioindustry.
Incorporating socio-economic considerations in the development of rice-based
farming bioindustry will encourage local optimization of agricultural resources.
Keywords: Rice-based farming bioindustry, Biorefinery, Socio-Economics,
Humanities Resource
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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan mengelaborasi pengembangan pertanian bioindustri
berbasis padi dalam perspektif sosial ekonomi. Makalah ditulis dengan cara
memadukan deskripsi dan analisis substansial terhadap pemikiran dan prediksi
empirik pelaksanaan pertanian bioindustri berbasis padi. Informasi dan data
menggunakan sumber-sumber sekunder sebagai basis pembahasan. Melalui
sumber-sumber tersebut, ditelusuri faktor-faktor sosial ekonomi yang strategis
mendukung pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi. Informasi sekunder
utama yang menjadi sumber pembahasan adalah SIPP 2013 – 2045.Berdasarkan
analisis substansial dan sintesis dari sumber pustaka tersebut diperoleh gambaran
sebagai berikut: (1) Keberhasilan pengembangan pertanian bioindustri berbasis
padi, tidak hanya ditentukan ketersediaan teknologi dan dukungan wilayah yang
kondusif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi; (2) Aspek sosial
merefleksikan peran sumberdaya insani yang berkualitas sebagai modal sosial
mendukung pertanian bioindustri berbasis padi. Elemen sosial tersebut diantaranya
akseptabilitas (daya penerimaan) petani terhadap inovasi teknologi, basis
pendidikan formal penduduk mayoritas, apresiasi dan persepsi petani terhadap
inovasi, dan mobilitas petani; (3) Ciri sosio-ekonomi yang berperan mendukung
pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi, meliputi: skala dan status
penguasaan lahan usahatani; pemilikan modal dan peralatan, dan tipe usahatani;
(4) Dari aspek ekonomi, ada tuntutan agar inovasi pertanian bioindustri berbasis
padi mampu memberikan nilai tambah dan keuntungan relatif, teknologinya tidak
rumit, murah serta mudah dicoba; (5) Petani sebagai aktor harus dilibatkan sejak
perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan; (6) Pemberdayaan penyuluh
perlu dilakukan sebagai motivator untuk mendorong petani terlibat dan larut dalam
pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi. Memasukkan pertimbangan
sosial ekonomi dalam pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi akan
mendorong peningkatan optimalisasi sumberdaya pertanian setempat.
Kata Kunci: Pertanian Bioindustri berbasis Padi, Biorefinery, Sosial-Ekonomi,
Modal sosial
PENDAHULUAN
Dalam pembangunan pertanian ke depan, Indonesia dihadapkan pada berbagai
tantangan, antara lain: (1) peningkatan pendapatan petani yang sebagian besar
memiliki lahan di bawah 0,5 hektar (tantangan agraria), (2) peningkatan produksi
pangan dan komoditas pertanian lainnya (tantangan agronomis), (3) pemenuhan
kebutuhan konsumen atau penduduk yang terus tumbuh (tantangan demografis),
(4) fasilitasi proses transformasi perekonomian nasional dari berbasis fosil ke
berbasis bioekonomi (tantangan transformasi ekonomi) dan (5) perwujudan
pertanian berkelanjutan dalam konteks perubahan iklim global (tantangan
berkelanjutan) (Kementerian Pertanian, 2013).
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Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pendekatan yang konseptual
dan holistik disertai dukungan regulasi dan kebijakan publik, alokasi anggaran
yang memadai, sumberdaya insani yang berkualitas dan inovasi teknologi. Salah
satu pendekatan yang ditengarai akan menjadi solusi permasalahan tersebut adalah
dengan konsep pengembangan pertanian bioindustri.
Pertanian ke depan akan dibangun dengan konsep pertanian yang ramah
lingkungan spesifik lokasi untuk mewujudkan pertanian bioindustri. Pertanian
bioindustri merupakan sistem pertanian yang mengelola dan atau memanfaatkan
secara optimal seluruh sumberdaya hayati termasuk biomasa dan atau limbah
organik pertanian bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu ekosistem secara
harmonis (Kementerian Pertanian, 2013). Pertanian-bioindustri berkelanjutan
mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh
faktor produksi guna menghasilkan produk utama pangan (untuk ketahanan
pangan), juga produk lainnya (produk turunan, produk sampingan, produk ikutan
dan limbah) yang dikelola menjadi bioenergi untuk kepentingan industri serta
mengarahkan pengelolaan menuju zerowaste dengan prinsip reduce, reuse dan
recycle.
Untuk mendukung keberhasilan pengembangan bioindustri tersebut
ketersediaan teknologi saja belum cukup. Masih perlu dukungan untuk
memperlancar transformasi teknologi itu kepada pengguna yakni melalui
jalur sosial ekonomi. Persoalannya, bagaimanakah perspektif sosial ekonomi
dalam pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi? Makalah bertujuan
mengelaborasi mengelaborasi pengembangan pertanian bioindustri berbasis
padi dalam perspektif sosial ekonomi. Makalah ditulis dengan cara memadukan
deskripsi dan analisis substansial terhadap pemikiran dan prediksi empirik
pelaksanaan pertanian bioindustri berbasis padi. Informasi dan data menggunakan
sumber-sumber sekunder sebagai basis pembahasan. Melalui sumber-sumber
tersebut, ditelusuri faktor-faktor sosial ekonomi yang strategis mendukung
pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi. Informasi sekunder utama
yang menjadi sumber pembahasan adalah Strategi Induk Pembangunan Pertanian
(SIPP) 2013 – 2045.
Prinsip Dasar Pertanian Bioindustri
Prinsip dasar yang dianut daLam pengembangan pertanian bioindustri adalah
berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan produk dengan meminimalkan
limbah, memaksimalkan pendapatan melalui peningkatan nilai tambah,
mempertimbangkan keseimbangan dan efisiensi (skala ekonomi) (Gambar 1).
Tujuan utama sistem pertanian-bioindustri adalah menghasilkan pangan
sehat, beragam dan cukup. Sebagai negara dengan sumber keanekaragaman hayati
sangat tinggi dengan masyarakatnya yang juga sangat plural, maka sistem pertanian
pangan harus mampu memanfaatkan pangan yang beragam untuk kebutuhan
masyarakat beragam sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya;
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Gambar 1: Sistem Pertanian berkelanjutan (Sumber: Kementerian Pertanian, 2013)
Menghasilkan produk-produk bernilai tinggi. Pilihan prioritas pengembangan
produk-produk pertanian-bioindustri dilandasi pertimbangan nilai tambah tertinggi
yang dimungkinkan dari proses biorefinery. Orientasi pada pengembangan
produk-produk bernilai tambah tinggi akan menciptakan daya saing pertanianbioindustri yang tinggi. Daya saing dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu, harga
dan biaya produksi, serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan
pangsa pasar, dan memberikan pelayanan yang profesional. Pasar berubah dengan
cepat sehingga dituntut untuk merubah paradigma orientasi pasar menjadi penuhi
kebutuhan pasar (dari ‘market what you can produce’ ke ‘produce what you can
market’).
Sistem pertanian bioindustri harus didasari oleh penerapan iptek maju
dan inovasi hasil-hasil penelitian sesuai kondisi agroekologi dan socialbudaya masyarakat, yang terkait erat dengan 6 pokok-pokok pikiran dalam
pertanian bioindustri (Diwyanto, 2014). Hal tersebut terutama berkaitan dengan
perkembangan iptek dalam: (i) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati,
lahan dan air: (ii) kegiatan bioprospeksi, bioproses, bioteknologi, dan aplikasi
nanoteknologi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi; (iii) pemanfaatan
teknologi informasi untuk kegiatan agribisnis hulu-hilir; (iv) pengembangan
bioenergi yang tidak bersaing dengan pangan; serta (iv) pengelolaan limbah
agroindustri, biomasa maupun emisi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam penerapannya maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal pokok (Gambar
3), yaitu: (1) penerapan pertanian yang merupakan sinergi dari beberapa komponen
(subsistem) teknologi maju dari temuan atau hasil riset, maupun (2) pertanian yang
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didasarkan atas pengembangan komponen teknologi maju, termasuk di antaranya
pengembangan lanjut dari pohon industri suatu komoditi atau produk. Butir
pertama harus didasarkan atas teknologi maju sebagai pendukung ilmiah sistem
pertanian bioindustri seperti halnya pengembangan kawasan pertanian bioindustri.
Komponen teknologi yang harus terus menerus disempurnakan antara lain
adalah: (i) pengembangan varietas atau benih/bibit unggul yang lebih adaptif,
lebih produktif, dan menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan permintaan
pasar yang terus berkembang secara dinamis; (ii) teknologi budidaya tanaman/
ternak yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan meminimalkan penggunaan
eksternal input atau dikenal dengan LEISA (low external input sustainable
agriculture); (iii) aplikasi pengkayaan pakan limbah pertanian untuk pakan
ternak melalui proses enrichment secara mekanik, kimiawi, dan biologis; serta
(iv) teknologi untuk menjaga dan menjamin food/feed safety, termasuk aplikasi
pemanfaatan teknologi genetika molekuler, nanoteknologi, atau pemanfaatan
radiasi nuklir
Butir kedua dapat berupa “scalling-up” dari inovasi iptek maju dari hasil
riset, misalnya pengembangan pertanian padi dengan kandungan protein atau
karotin tinggi, dll.Teknologi pasca panen di tingkat petani dan di tingkat industry
harus terus dikembangkan secara in situ, paling tidak di kawasan atau wilayah
dimana budidaya dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dengan inovasi nilai tambah
komoditas pertanian dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat setempat,
meminimalkan limbah yang terbuang dan berpotensi mencemari lingkungan, serta
kemungkinan timbulnya usaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Syarat dari kedua teknologi tersebut pada prinsipnya sama, yaitu harus
berupa sistem pertanian tertutup yang memanfaatkan limbah serta tidak mencemari
lingkungan seperti emisi dan sejenisnya.
Pertanian Bioindustri Berbasis Padi
Beras merupakan komoditas strategis, primadona dan utama dalam
mendukung pembangunan sektor ekonomi dan ketahanan pangan nasional, serta
menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian di masa mendatang. Hingga saat
ini dan puluhan tahun yang akan datang, beras masih tetap menjadi sumber utama
gizi dan energi lebih dari 90 persen penduduk Indonesia.
Orientasi usahatani padi ke depan tidak lagi semata-mata peningkatan
produksi dan produktivitas, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani yang diinisiasi dari peningkatan nilai tambah. Selain
untuk konsumsi langsung, berbagai alternatif potensi untuk meningkatkan
nilai tambah beras dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi pasca panen
termasuk produk sampingannya. Demikian halnya dengan limbah dari tanaman
ini yaitu jerami sangat potensi digunakan terutama sebagai pakan/silase terutama
pad MK I dan MK II (Gambar 2)
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Gambar 2. Produk Turunan Padi dalam Konsep Pertanian Bioindustri Berbasis
Padi (Sumber: Anonymous, 2009)
Ada berbagai alternatif dan potensi dari produk turunan dan sampingan dari
padi/beras.Dibanding dengan produk segar, produk olahan mampu memberikan
nilai tambah yang sangat besar. Daya saing komoditas Indonesia masih lemah,
karena selama ini hanya mengandalkan keunggulan komparatif dengan kelimpahan
sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (factor–driven), sehingga produk
yang dihasilkan didominasi oleh produk primer atau bersifat natural recourcesbased dan unskilled-labor intensive
Pada pengembangan pascapanen beras lima tahun mendatang masih di titik
beratkan pada perbaikan kualitas gabah dan beras serta pemanfaatan hasil samping
dan limbahnya, karena produksi padi nasional sudah terserap untuk kebutuhan
pokok. Dari volume produksi padi nasional sebesar 51,85 juta ton pada tahun
2003, akan diperoleh hasil samping berupa beras patah dan menir sebesar 12,30
juta ton (25 %) yang dapat dimanfaatkan untuk produksi tepung beras, dan limbah
sekam sebesar 1,36 juta ton (20%). Penggunaan sekam umumnya untuk bahan
bakar bata, campuran pembuatan bata, genteng, grabah dan media tumbuh.
Bila produksi tepung beras diproyeksikan sebesar 1 persen dari total potensi
beras patah dan menir yang tersedia, maka akan dihasilkan tepung beras sebesar
0,13 juta ton/tahun. Harga tepung beras Rp. 4000/kg, berarti nilai ekonomi produk
tepung beras tersebut mencapai Rp. 520 milyar/tahun. Dari total potensi sekam
sebesar 10,36 juta ton, bila diproyeksikan sebesar 10 % dapat dimanfaatkan
untuk arang sekam, akan dihasilkan arang sekam sebanyak 0,62 juta ton/tahun
(rendemen 60%). Harga arang sekam Rp. 750/kg, berarti nilai ekonomi produk
arang sekam tersebut mencapai Rp. 465 milyar/tahun.
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Untuk meningkatkan mutu beras dan gabah, dibutuhkan sarana dan prasarana
penanganan pascapanen mulai dari panen, perontokan, pengeringan, penggilingan
dan sarana penunjang. Dibutuhkan mesin perontok padi (power thresher) sebanyak
336.852 unit (masa usia teknis 5 tahun) dengan biaya investasi Rp.2.56,- trilyun.
Perlu dilakukan peremajaan alat penggilingan padi, yang jumlahnya saat ini
mencapai 110.611 unit dengan usia alat 10 tahun, maka diperlukan biaya investasi
sebesar Rp. 100,3 trilyun. Diperlukan mesin pengering padi sebanyak 110.611 unit
dengan biaya investasi sebesar Rp. 3,37 trilyun. Kebutuhan lantai jemur seluruh
Indonesia sebanyak 110.611 unit (kapasitas 5 ton/300m2, usia teknis 5 tahun)
dengan biaya investasi sebesar Rp.2.21 trilyun. Total kebutuhan biaya investasi
untuk kegiatan pascapanen padi dalam sepuluh tahun sebesar Rp. 188 trilyun.
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai tambah yang diberikan oleh dodol
ketan adalah Rp.31.621 dengan persentase nilai tambah sebesar 65,3%, dengan
keuntungan sebesar Rp.18.617,8 dan tingkat keuntungan adalah 58,8%, sedangkan
nilai tambah yang diberikan oleh kelepon adalah Rp.5.963,6 dengan persentase
nilai tambah sebesar 35,0%, dengan tingkat keuntungan sebesar Rp.1.297 dan
tingkat keuntungan sebesar adalah 21,7%, dan nilai tambah yang diberikan oleh
kue cincing adalah Rp.5.883,4 dengan persentase nilai tambah sebesar 27,7%,
dengan keuntungan sebesar rp.1.883,4 dan tingkat keuntungan adalah 31,1%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa makanan olahan
tradisional yang memberikan nilai tambah dan memiliki tingkat keuntungan
cukup besar adalah dodol ketan yaitu Rp.31.621 dan tingkat keuntungannya
adalah 58,8% (Nurfaidah, 2005)
Disamping itu memanfaatkan padi sebagai sumber pangan utama, hasil
samping padi berupa jerami dan dedak juga berpotensi untuk dijadikan sumber
pendapatan. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang paling potensial dan
terdapat hampir disemua daerah di Indonesia, yang sebagian kecil dimanfaatkan
sebagai pakan ternak dan sebagian besar dibiarkan/dibakar. Menurut Hadipernata
(2007) dan Hadipernata et al., (2012), dedak merupakan hasil samping dari
proses penggilingan padi yang dapat diolah menjadi minyak dedak yang memiliki
kandungan nutrisi tinggi.
Kendala utama pemanfaatan jerami sebagai pakan adalah tingginya kadar
lignoselulosa yang menyebabkan berkurangnya intensitas dan laju pencernaannya
disamping kadar protein yang rendah (Soeyono, et.al. 1984). Oleh karena
itu pemanfaatan untuk pakan selalu disertai dengan bahan pakan konsentrat.
Berbagai teknik sudah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas jerami padi
seperti perlakuan fisik (Winugroho et al., 1983; Close dan Menke, 1986), kimiawi
(Winugroho et al., 1983; Chuzaemi . 1994) atau dengan mikroba (Soeyono et al.,
1984; Winugroho, et al.,1992; Haryanto, 2003, Haryanto, et al., 2004).
Pemotongan dan penggilingan jerami dilakukan untuk mengurangi ukuran
partikel dan meningkatkan konsumsi. Akan tetapi cara ini akan mempercepat laju
perjalanan pakan dalam saluran pencernaan sehingga menurunkan daya cerna.
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Hal ini dapat diatasi dengan perlakuan kimia pada jerami seperti dengan NaOH,
sehingga memperbaiki daya cerna jerami tersebut dari 30 menjadi 50% (Wilson,
1976, dikutip dari Close dan Menke, 1986).
Pemanfaatan jerami padi fermentasi hingga 30% pada pakan komplit tidak
menekan produksi sapi perah dan sapi potong, asal ransum tersebut mengandung
cukup energi dan protein (Close dan Maenke, 1986).
Perspektif Sosial Ekonomi
Keberhasilan pengembangan kawasan pertanian bioindustri tidak hanya
ditentukan ketersediaan teknologi dan dukungan wilayah yang kondusif. Faktor
sosial ekonomi dan kelembagaan juga sangat menentukan. Pengembangan
teknologi sebaik apapun tidak akan berhasil jika mengabaikan aspek sosial
ekonomi. Oleh karena itu pertimbangan sosial ekonomi dan kelembagaan dalam
mengembangkan kawasan pertanian bioindustri menjadi krusial.
Ciri sosio-ekonomi yang harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan
kawasan pertanian bioindustri, diantaranya adalah terkait dengan (Balitbangtan,
2014):
1.

Status penguasaan lahan. Apakah lahan yang ia kuasai itu berstatus sebagai
pemilik, penggarap, atau penyewa. Status penguasaan lahan itu akan
berimplikasi pada pengambilan keputusan petani. Apakah ia menjadikan
kegiatan usahataninya itu sebagai unsur utama atau sambilan saja.

2.

Aspek lainnya adalah terkait dengan cara pengelolaan lahan. Apakah ia
sebagai operator, sewa, penyakap, dsb.

3.

Pemilikan modal dan peralatan.

4.

Kemajuan dan tipe usahatani.

Dalam aspek sosial ekonomi ini kedudukan petani sebagai pelaku kegiatan
harus ditempatkan pada posisi yang proporsional, dan diikutsertakan sejak
perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan. Pengembangan
teknologi yang bersifat agroekologi spesifik harus dapat memberikan kesempatan
kepada petani ikut mengembangkan teknologi alternatif dengan cara melibatkan
petani dalam pengujian rakitan teknologi pada kondisi lingkungan agroekologi
petani setempat dalam skala luas.
Disamping petani yang akanmenjadi aktor, peran penyuluh juga memegang
peran penting. Penyuluh akan menjadi motivator yang mendorong pada kreativitas
petani untuk berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengembangan
pertanian bioindustri di kawasan.Untuk mendorong partisipasi penyuluh pertanian
harus menempatkan penyuluh sebagai mitra kerja, pengevaluasi-pencoba, serta
evaluator terhadap teknologi alternatif.
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Selanjutnya, memberikan dukungan kerjasama antara penelitian dengan
penyuluhan pertanian serta pejabat Dinas Pertanian, agar terjadi peningkatan
efisiensi proses pengembangan teknologi dan alih teknologi dalam pengembangan
kawasan pertanian bioindustri. Tujuan tersebut walaupun bersifat agroekologi/
lokasi spesifik, tetapi dapat direplikasi di lokasi lain yang mempunyai ciri
agroekologi serupa.
Aspek sosial merefleksikan peran sumberdaya manusia yang menjadi aktor
dalam menerapkan dan mengembangkan teknologi di kawasan pengembangan.
Elemen sosial yang perlu dipertimbangkan antara lain akseptabilitas (daya
penerimaan) penduduk terhadap inovasi teknologi, basis pendidikan formal
penduduk mayoritas, apresiasi dan persepsi penduduk terhadap inovasi, mobilitas
penduduk.
Masalah sosio-ekonomi yang tidak kalah pentingnya, yang secara tidak
langsung mengakibatkan produktivitas usahatani rendah (Sumarno dan Kasdi
Subagyono, 2013), seperti:Petani tidak memiliki modal usahatani; Luas lahan
yang sempit sehingga adopsi teknologi kurang menambah pendapatan; Petani
tidak memiliki peralatan mesin pertanian; Harga jual produk pertanian rendah dan
fluktuatif, dan lain-lain.
Dari aspek ekonomi, elemen yang perlu menjadi pertimbangan adalah
bahwa inovasi yang dikembangkan di kawasan pertanian bioindustri harus
mampu memberikan gambaran keuntungan finansial. Unsur nilai tambah, sangat
krusial dipertimbangkan. Inovasi teknologi yang diintroduksikan dalam pertanian
bioindustri berbasis kawasan harus mampu memberikan nilai keuntungan relatif
dibandingkan dengan teknologi petani eksisting. Disamping itu aspek teknologi
yang mudah (tidak rumit) dan murah serta mudah dicoba penting dipertimbangkan.
Terkait aspek kelembagaan, keberadaannya diperlukan untuk menjamin
keberlanjutan kegiatan. Kelembagaan di kawasan pengembangan pertanian
bioindustri itu disamping akan memberikan jaminan keberlanjutan kegiatan juga
menjadi wahana atau mediasi pemecahan permasalahan yang mungkin dihadapi
penduduk dalam mengembangkan pertanian bioindustri.
Kelembagaan berperan dalam pengembangan aspek non teknis yang dapat
mempermudah praktisi terutama petani dalam menjalankan kegiatan pertanian
bioindustri dan atau meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi
pengembangan pertanian bioindustri yang akan dilakukan.
Inovasi kelembagaan dapat berupa penguatan kelembagaan perbenihan
penyedia benih sumber dan benih sebar mulai tingkat provinsi (BBI), kabupaten
(BBU) dan desa (penangkar benih); Pengembangan aktivitas kolektif dalam
kegiatan usahatani; Pengembangan atau pembentukan lembaga yang dapat
meningkatkan aksesibilitas petani terhadap pasar input, pasar output, informasi
pasar dan teknologi. Petani akan semakin mudah untuk memperoleh input
usahatani yang dibutuhkan, memasarkan hasil usahataninya, memperoleh
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informasi pasar, dan memperoleh informasi dan menerapkan teknologi yang
dibutuhkan; Pengembangan pola kemitraan dengan distributor benih padi dalam
penyediaan benih dan fasilitasi pemasaran hasil usahatani, dan lain sebagainya.
Pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi, akan terselenggara
dengan baik manakala ketersediaan teknologi diikut dengan dukungan sosial
ekonomi. Kesadaran, semangat, nilai budaya, dan tindakan (sistem produksi, pola
konsumsi, kesadaran akan jasa ekosistem) memanfaatkan sumberdaya hayati bagi
kesejahteraan manusia dalam suatu ekosistem yang harmonis.
Pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan sebagai tulang
punggung dan motor penggerak perekonomian nasional yang berbasis pada
bioekonomi hanya dapat dilaksanakan bila dirancang dalam perspektif jangka
panjang dengan peta jalan yang sistematis, didukung oleh kebijakan yang
komprehensif dan terpadu dan dilaksanakan secara konsisten. Bioekonomi
mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumberdaya hayati untuk
menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan
ekonomi berkelanjutan.
Sumberdaya Insani
Sistem Pertanian-Bioindustri Terpadu merupakan totalitas atau kesatuan
kinerja pertanian terpadu yang terdiri dari: (1) Subsistem sumberdaya insani dan
IPTEK; (2) Subsistem pertanian terpadu hulu yang berupa kegiatan ekonomi
input produksi, informasi, dan teknologi; (3) Subsistem tata ruang yang berupa
pengaturan tata ruang kegiatan pertanian secara terpadu; (4) Subsistem usaha
pertanian agroekologi; (5) Subsistem pengolahan bioindustri; (6) Subsistem
pemasaran, baik pemasaran domestik maupun global; (7) Subsistem pembiayaan
baik melalui perbankan maupun non perbankan; (8) Subsistem infrastruktur
dari hulu sampai hilir, yaitu dukungan sarana dan prasarana berbasis perdesaan;
serta (9) Subsistem legislasi dan regulasi, berupa aturan-aturan yang memaksa
keterpaduan pembangunan sistem pertanian terpadu secara nasional.
Ekonomi yang dibangun melalui pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri
Berkelanjutan adalah sistem ekonomi yang berakar kokoh pada keragaman
sumberdaya yang kita miliki di setiap daerah, dengan pelaku ekonomi yang
tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek melainkan yang mampu melihat
kepentingan jangka panjang. Selain itu, inovasi–teknologi harus terus-menerus
menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.
Penguatan kelembagaan tani berikutnya yang dapat dilakukan adalah
pengelolaan kelompok tani yang profesional, selain mampu memenuhi prinsip
kebutuhan juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial budaya setempat,
meningkatkan partisipasi anggota kelompok tani. Dengan demikian daya tarik
kelompok tidak terbatas pada kelompok petani usia “tua” tetapi juga pemuda
calon petani.
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Penumbuhan kelembagaan harus melibatkan para petani di lingkungan
setempat, sehingga selain dapat mengakomodasi aspirasi petani, pengembangan
yang dibangun secara partisipatif akan mampu membangun rasa kepedulian dan
kepemilikan serta proses melalui bekerja bersama.
Kelompok tani harus lebih akomodatif, tetapi tetap mengedepankan
pemenuhan kebutuhan petani anggota kelompok tani. Selanjutnya upayakan
menjadi kelompok mandiri dalam arti mampu mendorong peningkatan kapasitas
kelembagaan kelompok tani.
Kemitraan yang sudah terjalin dapat ditingkatkan lebih intens lagi, melibatkan
lebih banyak lagi pemangku kepentingan (stakeholders), seperti penyedia sarana
produksi, tokoh-tokoh masyarakat tani, dunia usaha, perguruan tinggi, dan instansi
sektoral terkait dalam setiap kegiatan.
Prinsip dasar pengembangan kelembagaan tani tetap mengacu pada
prinsip kebutuhan, efektifitas, efisiensi, fleksibilitas, azas manfaat, pemerataan,
dan keberlanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan, kelompok tani agar dibangun
berdasarkan kebutuhan secara fungsional dan keberadaannya jangan di paksakan.
Kelembagaan tani itu hanyalah sebuah alat, bukan tujuan. Sebagai sebuah alat
maka elemen kelembagaan yang dikembangkan harusah efektip untuk mencapai
tujuan. Terkait pronsip efisiensi, penumbuhan elemen kelembagaan harus dipilih
opsi paling efisien, yaitu relatif murah, mudah dan sederhana namun tetap mampu
mendukung pencapaian tujuan. Pengembangan kelembagaan tani disesuaikan
dengan sumberdaya yang tersedia dengan tetap berbasis budaya setempat.
POTENSI DAN PELUANG
Menurut Sumarno dan Subagyono (2013), penyediaan teknologi harus dapat
memberikan solusi atau jawaban atas persoalan berikut:
1.

Varietas yang sesuai untuk agroekologi setempat dan disenangi petani.

2.

Jenis dan dosis pemupukan yang diperlukan untuk optimalisasi produktivitas.

3.

Jenis, dosis dan waktu aplikasi pestisida/fungisida yang efektif untuk
mengendalikan hama/penyakit endemis di agroekologi setempat.

4.

Teknik budidaya yang paling produktif, efisien dan menguntungkan bagi
petani pada agroekologi setempat.

5.

Sistem usahatani yang paling produktif dan menguntungkan bagi petani, serta
berkelanjutan.

Komponen teknologi terbaik yang diperoleh disusun menjadi rakitan paket
teknologi yang dapat diadopsi oleh petani. Penyuluh dan petani ikut memilih
komponen teknologi terbaik yang dinilai paling menguntungkan, sehingga
pilihan rakitan teknologi tersebut dapat diadopsi oleh petani. Disinilah peran

Hutahaean dan Hendayana: Perspektif Sosial Ekonomi Pengembangan....

857

pentingnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) untuk menyiapkan dan
menyediakan rakitan teknologi pertanian adaptif, guna memecahkan permasalahan
yang dihadapi petani dalam pengembangan kawasan pertanian bioindustri.
Tergantung pada jenis target pertanian ioindustri, permasalahan dapat
berbasis komoditas spesifik, berbasis agroekologi spesifik, atau berbasis sistem
usahatani. Inovasi teknologi yang introduksikan ke dalam kawasan pertanian
bioindustri haruslah merupakan teknologi matang dan siap digunakan pada
skala pengembangan, serta mempunyai potensi dampak terhadap penggunaan
sumberdaya yang lebih optimal untuk memaksimumkan pendapatan petani di
perdesaan.
Kriteria teknologi yang siap diintroduksikan tersebut, antara lain harus
mampu memenuhi berbagai hal sebagai berikut:
1.

Mampu memecahkan masalah teknis di wilayah tersebut, yang dicirikan oleh
skala yang terjadi secara meluas,dan memiliki dampak yang besar terhadap
potensi penurunan produksi, dan memiliki dampak sosial ekonomi yang
negatif.

2.

Membantu petani untuk memenuhi permintaan pasar.

3.

Terbukti dapat diadaptasikan secara lokal (kondisi lingkungan, budaya, sosial
ekonomi, dan biofisik tertentu atau spesifik).

4.

Mempunyai dampak nyata pada peningkatan pendapatan dan mata
pencaharian keluarga tani dan masyarakat sekitarnya. Dampak nyata yang
dimaksud meliputi peningkatan keuntungan usaha petani, mengurangi risiko
ekonomi dan meningkatkan daya saing rantai pasok (supply chain).

5.

Input (fisik dan jasa) yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi tersebut
tersedia secara lokal dan terjangkau oleh para petani.
KESIMPULAN

Keberhasilan pengembangan pertanian bioindustri berbasis padi, tidak hanya
ditentukan ketersediaan teknologi dan dukungan wilayah yang kondusif, tetapi
juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi; Aspek sosial merefleksikan peran
sumberdaya insani yang berkualitas sebagai modal sosial mendukung pertanian
bioindustri berbasis padi. Elemen sosial tersebut diantaranya akseptabilitas (daya
penerimaan) petani terhadap inovasi teknologi, basis pendidikan formal penduduk
mayoritas, apresiasi dan persepsi petani terhadap inovasi, dan mobilitas petani.
Ciri sosio-ekonomi yang berperan mendukung pengembangan pertanian
bioindustri berbasis padi, meliputi: skala dan status penguasaan lahan usahatani;
pemilikan modal dan peralatan, dan tipe usahatani. Petani sebagai aktor
harus dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan;
Pemberdayaan penyuluh perlu dilakukan sebagai motivator untuk mendorong
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petani terlibat dan larut dalam pengembangan pertanian bioindustri berbasis
padi. Memasukkan pertimbangan sosial ekonomi dalam pengembangan pertanian
bioindustri berbasis padi akan mendorong peningkatan optimalisasi sumberdaya
pertanian setempat.
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PENANGKARAN BENIH PADI VUB INPARA 3 DAN
PENYEBARANNYA DI LAHAN RAWA PASANG SURUT JAMBI
Jumakir, Kamalia Muliyanti dan Endrizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi
Jln. Samarinda Paal Lima Kotabaru-Jambi
ABSTRAK
Tujuan pengkajian ini adalah untuk melihat keragaan, hasil dan menyediakan
benih padi bermutu serta penyebaran VUB Inpara 3 di lahan rawa pasang surut
Provinsi Jambi. Pengkajian ini dilaksanakan di desa Sri Agung Kecamatan
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada musim kemarau (MK) bulan
April sampai Juli 2013. Pengkajian perbenihan padi dengan memberdayakan
gapoktan Sri Rejeki dan melibatkan 5 kelompok tani dengan luas tanam 36 ha (4
ha penangkaran oleh BPTP Jambi) dan varietas yang diusahakan adalah Inpara 3.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa keragaan varietas Inpara 3 pertumbuhannya
cukup baik dan hasil cukup tinggi yaitu 7,2 t/ha GKP. Usahatani padi benih
memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada usahatani padi konsumsi
yaitu Rp 9.517.500. Jumlah benih padi sebanyak 27.000 kg dengan label biru
dan penyebarannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan agroekosistem
lahan rawa pasang surut. Prospek penangkaran benih VUB Inpara 3 masih cukup
besar karena benih yang dibutuhkan untuk areal lahan rawa pasang surut masih
kurang, terutama untuk memenuhi kebutuhan benih di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur dan Tanjung Jabung Barat karena ke dua Kabupaten tersebut merupakan
agroekosistemnya lahan rawa pasang surut. Selain itu peluang penyebaran
VUB padi Inpara 3 cukup besar untuk lahan rawa pasang surut karena varietas
tersebut merupakan VUB yang dapat beradaptasi baik di lahan rawa pasang surut,
keragaan tanaman cukup baik, agak tahan keracunan Fe, produksi cukup tinggi,
rasa nasi agak pera dan disenangi petani. Namun kendala penangkaran benih padi
diantaranya modal, dan masih diperlukan pembinaan serta pendampingan.
Kata kunci : VUB Inpara 3, Perbenihan dan penyebarannya, lahan rawa pasang surut
ABSTRACT
The purpose of this study is to look at variability, providing rice seed yield and
quality as well as the spread of new variety Inpara 3 in tidal swamp land of Jambi
Province. This study was conducted in the village of Sri Agung Batang Asam sub
District West Tanjung Jabung District in the dry season from April to July 2013.
Assessment of seed rice to empower of Sri Rejeki farmer groups and involves
five farmers with planting area 36 ha (4 ha by BPTP Jambi) and cultivated variety
of Inpara 3. study showed that the variability of Inpara 3 variety pretty good
growth and high yield at 7,2 t/ha GKP. Paddy seeds provide a greater benefit than
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the consumption of rice farming that is Rp 9.517.500. The number of rice seeds
as much as 27.000 kg with a blue label and distribution in East Tanjung Jabung
with tidal swamp land agroecosystems. Prospects seed of Inpara 3 variety is still
quite large because of the seed required for tidal swamp land area is still lacking,
especially to meet the needs of seed in East Tanjung Jabung and West Tanjung
Jabung due to the two districts is agroecosystem tidal swamp lands. Additionally
deployment opportunities Inpara 3 variety big enough for tidal swamp lands
because these variety can adapt well in tidal swamp lands, plant variability is quite
good, a little tolerance to Fe toxicity, high production, the rice rather pera and
endeared farmers. However, the constraints of which rice seed capital, and still
needed coaching and mentoring.
Keywords: New Variety of Inpara 3, Seeding and distribution, Tidal swamp land
PENDAHULUAN
Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5,1 juta hektar terdiri dari lahan kering seluas
2,65 juta ha dan lahan pertanian tanaman pangan seluas 352.410 ha. Berdasarkan
identifikasi dan karakterisasi AEZ terdapat kurang lebih 1.380.700 ha lahan kering
untuk lahan pertanian yang sesuai untuk pengembangan tanaman padi gogo,
jagung dan palawija, sedangkan lahan yang sesuai untuk tanaman padi sawah
246.482 ha. Tanaman padi dan palawija merupakan komoditas penting di Provinsi
Jambi sehingga menjadi prioritas dalam menunjang program pertanian (Busyra et
al. 2000).
Lahan pasang surut mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan
menjadi lahan pertanian berbasis tanaman pangan dalam menunjang ketahanan
pangan nasional. Lahan pasang surut Indonesia cukup luas sekitar 20,1 juta
ha dan 9,3 juta diantaranya mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman
pangan (Ismail et al., 1993). Propinsi Jambi diperkirakan memiliki lahan rawa
seluas 684.000 ha, berpotensi untuk pengembangan pertanian 246.481 ha terdiri
dari lahan pasang surut 206.832 ha dan lahan non pasang surut (lebak) 40.521
ha (Bappeda, 2000). Hasil penelitian Ismail et al. (1993) menunjukkan bahwa
lahan rawa ini cukup potensial untuk usaha pertanian baik untuk tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura maupun usaha peternakan. Kedepan lahan rawa ini
menjadi sangat strategis dan penting bagi pengembangan pertanian sekaligus
mendukung ketahanan pangan dan usaha agribisnis (Alihamsyah, 2002).
Produktivitas padi lahan pasang surut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi masih rendah yaitu berkisar 3,00 – 4,00 t/ha (BP4K Kab. Tanjung
Jabung Barat, 2010). Tingkat produktivitas tersebut masih rendah dibandingkan
dengan potensi hasil beberapa varietas unggul baru padi yaitu 6 – 8 t/ha (Suprihatno
et al. 2007). Rendahnya produktivitas padi tersebut disebabkan penggunanan
benih tidak bermutu dan petani biasanya menggunakan benih dari tanamannya
sendiri serta benih bermutu/berlabel sulit didapat tepat waktu (Endrizal et al.
2003).
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Menurut Makarim et al. (2004) bahwa salah satu penyebab penurunan
produkivitas padi sawah adalah adanya penggunaan varietas yang sama pada suatu
wilayah dengan kurun waktu yang lama, sehingga tidak mampu lagi berproduksi
lebih tinggi karena kemampuan genetiknya terbatas. Selanjutnya Abdullah et
al. (2008), mengatakan bahwa penyebab rendahnya produksi padi diantaranya
adalah telah tercapainya potensi hasil optimum dari varietas unggul baru (VUB)
yang ditanam oleh petani atau terbatasnya kemampuan genetik varietas unggul
yang ada untuk berproduksi lebih tinggi (Balitpa, 2003). Oleh karena itu perlu
adanya varietas unggul baru sebagai pengganti varietas unggul lama yang sudah
mengalami penurunan produktivitas. Upaya untuk meningkatkan produktivitas
padi secara berkelanjutan dengan meyediakan varietas yang mampu beradaptasi
dengan baik, produksinya tinggi dan disukai petani dan konsumen. Badan Litbang
Pertanian (2004), bahwa penggunaan padi VUB merupakan salah satu teknologi
inovatif yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian yang memberikan kontribusi
cukup besar bagi peningkatan produktivitas padi secara nasional. Badan Litbang
Pertanian telah melepas beberapa varietas unggul baru padi rawa diantaranya
Inpara 3, varietas tersebut dapat beradaptasi di lahan rawa pasang dan rawa lebak,
toleran terhadap keracunan Fe dan Al dan potensi hasil 5,6 t/ha GKG (Badan
Litbang Pertanian, 2013).
Benih merupakan salah satu komponen produksi yang mempuyai kontribusi
cukup besar dalam peningkatan produktivitas tanaman padi. Selama ini
penggunaan benih oleh petani sangat beragam baik dari sisi jumlah per hektar
maupun kualitasnya. Penggunaan benih bermutu tinggi memberikan manfaat
berupa pertumbuhan benih seragam, menghasilkan bibit yang sehat, dengan akar
yang banyak, masak dan panen serempak dan produktivitas tinggi sehingga dapat
meningkatkan produksi padi yang akhirnya memberikan sumbangan pendapatan
usahatani. Dampak penggunaan varietas unggul padi tehadap peningkatan produksi
dan kualitas produk akan terasa bila varietas padi tersebut tersedia ditingkat petani
dan ditanam dalam skala luas. Sementara itu, penanaman skala luas hanya dicapai
bila didukung sistem perbenihan yang mampu menyalurkan varietas unggul
kepada konsumen secara efektif dan efisien (Nugraha dan sayaka, 2004).
Salah satu penyebab rendahnya produksi padi adalah terbatasnya
ketersediaan benih bermutu dan varietas unggul baru. Oleh karena itu, upaya
untuk meningkatkan produksi padi dan menyediakan benih padi unggul bermutu
perlu dilakukan usaha perbenihan padi.
Mulai tahun 2007, Badan Litbang Pertanian melalui Balai pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai unit pelaksana teknis Badan Litbang terdepan
di daerah (provinsi), melakukan pengembangan dan pembinaan penangkaran benih
padi untuk menciptakan industri benih yang tangguh dan berkelanjutan melalui
pembentukan Unit Pengembangan Benih Sumber (UPBS). UPBS diharapkan
dapat membantu menyediakan benih sumber bermutu, mensosialisasikan VUB
yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian untuk mendapatkan umpan balik
mengenai preferensi pengguna (Stakeholder).
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Tujuan pengkajian ini adalah untuk melihat keragaan, hasil dan
menyediakan benih padi bermutu serta penyebaran VUB Inpara 3 di lahan rawa
pasang surut Provinsi Jambi. Dengan adanya usaha perbenihan padi diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan petani penangkar dan berkembangnya kegiatan
perbenihan padi karena untuk memperoleh produksi benih bermutu selalu
memerlukan ketersediaan benih sumber yang berkesinambungan.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian ini dilaksanakan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada musim kemarau (MK) bulan April sampai
Juli 2013. Pengkajian perbenihan padi dengan memberdayakan gapoktan Sri
Rejeki dan melibatkan 5 kelompok tani dengan luas tanam 36 ha (4 ha penangkaran
oleh BPTP Jambi) dan varietas yang diusahakan adalah Inpara 3.
Dalam pengkajian ini, selain kelompok tani melibatkan juga aparat desa/
Kepala Desa, PPL, BPP, KCD, Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dan BPSB. Sebelum pengkajian dilakukan terlebih dahulu diadakan sosialisasi
perbenihan padi bersama gapoktan, aparat desa, PPL, BPP, KCD, petani penangkar
dan BPSB. Selanjutnya melakukan komunikasi ke Dinas Pertanian Provinsi (BPSB
Provinsi), Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPSB Kabupaten),
dan mengajukan permohonan sertifikasi benih dan menjelaskan cakupan kegiatan
pengkajian perbenihan di lahan petani yang bersifat terapan dan berskala luas serta
pembinaan/pendampingan gapoktan. Pemantauan secara bertahap oleh BPSB yaitu
saat tanam dilapangan, panen dan pasca panen sampai benih diuji laboratorium
BPSB untuk dijadikan benih bersertifikat. Komponen teknologi perbenihan padi
lahan sawah semiintensif tertera pada Tabel 1 (Badan Litbang Pertanian, 2007).
Untuk proses pembuatan benih dan sertifikasi, petani penangkar telah mempunyai
izin sebagai penangkar benih. Parameter yang diamati pada pengkajian ini melipui
aspek agronomis dan aspek analisis usahatani. Aspek agronomis meliputi keragaan
tanaman, reaksi terhadap hama/penyakit, tinggi tanaman, jumlah anakan dan
hasil. Aspek analisis usahatani yaitu input, output dan harga benih serta B/C ratio.
Analisis yang digunakan adalah analisis penerimaan dan pendapatan, analisis
imbangan penerimaan atas biaya (R/C) dan analisis imbangan pendapatan atas
biaya (B/C) serta Margin Benefit Cost Ratio (MBCR) (Swastika 2004 dan Malian
2004).
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Tabel 1. Acuan teknologi perbenihan padi di Desa Sri Agung Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada MK 2013
No

Komponen
Teknologi

Teknologi Perbenihan

1

Varietas



VUB Inpara 3

2

Pemilihan lokasi



Lahan subur dengan air irigasi dan saluran drainase
yang baik
Bersih dari sisa-sisa tanaman/varietas lain
Bersih dari gangguan hama/penyakit
Jarak minimal antar varietas yang berbeda 3 m




3

Penyiapan lahan



4

Pesemaian




5

Penanaman










6

Pengaturan Irigasi








Lahan terbaik untuk produksi benih sumber adalah lahan
bekas varietas yang sama musim sebelumnya atau lahan
bera
Buat bedengan persemaian dengan tinggi 5-10 cm, lebar
sekitar 110 cm, panjang sesuai kebutuhan
Luas lahan untuk persemaian sekitar 4% dari luas areal
produksi (400 m2 per hektar pertanaman).
Tabur benih secara merata pada persemaian
Pupuk Urea, SP 36 dan KCl masing-masing 15 g/m2
Aplikasi pestisida bila diperlukan.
Bibit dipindahkan ke lapangan saat berumur 10-15 HSS.
Bibit yang ditanam sebaiknya mempunyai umur fisiologis
yang sama (dicirikan oleh jumlah daun yang sama, misalkan
bibit dengan 2 atau 3 daun).
Penanaman dilakukan dengan 2-3 bibit/lubang tanam
Jarak tanam 25x25 cm atau 20x20 cm tergantung varietas
Sisa dari bibit yang telah dicabut disimpan di dalam petak
untuk bahan menyulam pertanaman.
Penyulaman dilakukan pada 7 HST dengan menggunakan
bibit dari varietas dan umur yang sama.
Setelah tanam, ketinggian air sekitar 3 cm dipertahankan
sampai 3 hari
Pada fase primordia bunga sampai bunting, ketinggian air
dipertahankan sekitar 5 cm untuk menekan anakan baru.
Pada fase bunting sampai fase berbunga, lahan secara
periodik diairi dan dikeringkan secara bergantian (selangseling, intermitten). Petakan diairi setinggi 5 cm kemudian
dibiarkan sampai kondisi sawah kering selama 2 hari dan
kemudian diairi kembali setinggi 5 cm dan seterusnya.
Setelah selesai fase berbunga sampai masa pengisian biji,
ketinggian air pada lahan sipertahankan setinggi 3 cm.
Fase pemasakan biji pengairan intermitten, kemudian 7 hari
menjelang lahan mulai dikeringkan untuk memudahkan saat
panen.
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7

Pemupukan

Pada pengolahan tanah I dilakukan aplikasi bahan organik
(pupuk kandang 1 ton/ha).
 Pada saat tanam atau maksimal 1 MST, aplikasi 75 kg Urea/
ha, 100 kg SP 36/ha dan 50-100 kg KCl/ha.
 4 MST dilakukan pemupukan susulan 75 kg Urea/ha
 Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

8
9

Pengendalian hama/
penyakit
Pengendalian Gulma



10

Roguing





11



Panen





12

Pengolahan benih











866

Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual dengan
tangan maupun menggunakan gasrok ataupun dengan
menggunakan bahan kimia (herbisida).
Roguing adalah kegiatan untuk membuang tipe simpang
(rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologinya
menyimpang dari ciri-ciri rumpun tanaman varietas yang
sedang diproduksi), campuran varietas lain dan membuang
tanaman lain.
Tanaman yang terinfeksi oleh stem borer atau penyakit
tanaman lainnya seperti tungro juga harus dibuang pada
saat roguing.
Sebelum panen dimulai, beberapa peralatan yang akan
digunakan untuk panen (thresher), pengeringan (lantai
jemur, mesin pengering) harus disiapkan dan dibersihkan
agar tidak menjadi sumber kontaminasi. Untuk karung
sebaiknya digunakan karung yang baru.
Sebelum panen juga harus dipastikan bahwa di areal
yang akan dipanen tidak ada sisa malai yang tertinggal
di pertanaman yang dibuang saat roguing, terutama saat
roguing terakhir (1 minggu sebelum panen).
Panen sebaiknya dilakukan per varietas. Calon benih
kemudian dimasukkan ke karung dengan diberi label (nama
varietas, tanggal panen dan lokasi produksi).
Pemeriksaan alat-alat pengolahan sebelum pengolahan benih
dimulai harus dilakukan.
Pengolahan benih mencakup pengeringan, pembersihan ,
grading (bila perlu) dan pengemasan.
Bila pengeringan dengan cara penjemuran, maka lantai jemur
sebaiknya diberi lamporan untuk mencegah suhu yang terlalu
tinggi pada lantai jemur.
Bila menggunakan mesin pengering, suhu pengeringan harus
mempertimbangkan kadar air benih awal.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah : usahakan benih tidak
tercampur selama pengeringan dan penjemuran sebaiknya
dilakukan 4-5 jam/hari (tidak melampaui jam 12 siang
Hindari benih tercampur/tertukar dengan varietas lain selama
pengeringan dan pengolahan.
Penjemuran sebaiknya dilakukan 4-5 jam/hari (tidak
melampaui jam 12 siang)
Benih yang telah diproses dimasukkan dalam karung baru
dan diberi label yang jelas di dalam dan di luar karung.
Bila alat pengolahan akan digunakan untuk varietas lain,
maka alat tersebut harus dibersihkan dari sisa-sisa benih
varietas lain.
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Penyimpanan Benih










Penyimpanan benih sementara (menunggu sertifikat benih)
dapat menggunakan karung plastik dan diletakkan dalam
ruang ber-AC.
Pengemasan benih sudah dilengkapi dengan sertifikat
harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya : lama
penyimpanan, kadar air benih saat simpan dan kondisi (RH
dan suhu) ruang simpan.
Penyimpanan untuk tujuan komersiil sebaiknya menggunakan
kantong plastik ketebalan 0,8 mm yang di-seal rapat
Gudang penyimpanan benih sebaiknya memenuhi
persyaratan :
Tidak bocor, lantai harus padat dan ventilasi yang cukup
Cara penumpukan hendaknya diatur sedemikian rupa agar
tumpukan rapih, mudah dikontrol, tidak mudah roboh dan
barang dapat keluar masuk dengan mudah.
Pada setiap tumpukan benih tersedia kartu pengawasan yang
memberikan informasi, nama varietas, tanggal panen, lokasi,
jumlah asal dan jumlah stock akhir).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisik Wilayah
Desa Sri Agung merupakan salah satu unit pemukiman transmigrasi yang
berada dalam wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) Kecamatan Batang Asam,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan luas wilayah 1.288 ha.
Desa tersebut berkembang menjadi dua desa yaitu Desa Sri Agung dan Desa Rawa
Medang. Tata guna lahan sebagai lahan sawah 1.050 ha, kebun 204 ha dan lainnya
49 ha, topografi datar terletak pada ketinggian 10-15 m dpl dan rata-rata curah
hujan 2.600 mm/tahun. Tanah di desa Sri Agung memiliki karakterisik antara
lain berwarna hitam kelabu sampai coklat tua karena bahan organiknya sudah
berkurang, berstruktur remah dan tekstur lempung berpasir, kandungan unsur hara
rendah dan pH tanah agak masam. Kondisi tanah tersebut memerlukan perbaikan
untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil padi. Penambahan bahan organik
berupa pupuk kandang/kompos dapat menambah unsur hara, memperbaiki sifat
fisik tanah dan dapat mengikat unsur hara mikro yang berlebihan (Buckman dan
Brady, 1982). Selanjutnya Sanchez (1976) mengatakan unsur hara yang paling
banyak dibutuhkan tanaman adalah nitrogen, fosfor dan kalium. Menurut Anwar et
al. (2007), bahwa lahan sawah yang diusahakan untuk pertanaman padi tergolong
kelas kesesuain lahan dengan kategori S1 yaitu sangat sesuai untuk padi sawah
dan kategori S3 yaitu sesuai marginal, mempunyai faktor pembatas ketersediaan
oksigen sehingga untuk memperoleh produktivitas optimal diperlukan drainase
yang baik dan penambahan input berupa pupuk organik dan pupuk anorganik.
Berdasarkan hasil analisis tanah, beberapa sifat tanah dan ciri tanah yang optimal
untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi adalah :1) pH antara 5,5-6,5, 2)
tekstur tanah lempung, berdrainase baik 3) tipe mineral liat 1:1 dan bahan induk
kaya akan hara, 4) kandungan bahan organik sedang, 5) ketersediaan hara dan
mikro cukup (Makarim, 2004).
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Lokasi pengkajian mempunyai potensi sebagai kawasan usaha perbenihan
padi karena telah memenuhi persyaratan antara lain : 1) merupakan hamparan
persawahan beririgasi teknis atau setengah teknis yang mencangkup luasan
1.050 ha dengan pola tanam padi-padi-palawija, 2) mudah dijangkau dan tersedia
kelembagaan pendukung kegiatan perbenihan padi, 3) petani dan instansi terkait
bersikap kooperatif terhadap kegiatan penangkaran benih padi VUB.
Keragaan Tanaman dan Hasil

Keragaan varietas unggul padi Inpara 3 menunjukkan pertumbuhan
yang cukup baik sesuai dengan sifat genetik varietas tersebut. VUB Inpara
3 pertumbuhan pada fase vegetatif dan generatif baik sampai sangat baik
dan merata pertumbuhannnya, tinggi tanaman 115 cm, jumlah anakan 23
dan hasilnya 7,20 t/ha GKP. Reaksi VUB padi Inpara 3 terhadap penyakit
menunjukkan tahan terhadap Helminthosforium dan agak tahan terhadap
Neck blas (Tabel 2).
Tabel 2. Keragaan dan hasil VUB padi Inpara 3 di desa Sri Agung Kecamatan
Batang Asam Kab Tanjabbar MK 2013
Parameter

Inpara 3

Keragaan tanaman padi
- Fase vegetatif
- Fase generatif
Reaksi terhadap penyakit
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan produkif
Hasil (t/ha) GKP

1-3
1-3
Tahan Ho
Agak tahan NB
115
23
7,20

Keterangan
1 : Pertumbuhan sangat baik danmerata
3 : Pertumbuhan baik dan merata
Ho : helminthosforium
NB : neck blas
Sentimeter
Rumpun/batang
Gabah kering panen

Analisis Usahatani Perbenihan Padi
Hasil analisis usahatani padi benih dan padi konsumsi terdapat perbedaan
terutama untuk biaya tenaga kerja. Perbenihan padi memerlukan biaya tambahan
rouging dan prosesing benih sesuai jumlah yang dijadikan benih (Tabel 3).
Biaya tenaga kerja perbenihan padi sebesar Rp 10.390.000, sedangkan
untuk padi konsumsi sebesar Rp 5.657.500. Penggunaan saprodi perbenihan padi
yaitu Rp 1.820.000 lebih besar dibandingkan dengan padi konsumsi sebesar Rp
1.229.000. Perbedaan penggunaan saprodi terutama pemberian pupuk KCl dan
pupuk kandang. Total biaya yang dikeluarkan perbenihan padi dan padi konsumsi
masing-masing adalah Rp 10.390.000 dan Rp 5.657.500. Tingginya biaya
produksi perbenihan padi dibanding padi konsumsi dipengaruhi oleh produksi
yang diperoleh padi benih, artinya semakin tinggi produksi yang diperoleh
akan semakin tinggi biaya tenaga kerja untuk panen/ prosesing (sistem bawon).
Selain itu biaya yang dikeluarkan untuk prosesing benih meliputi penjemuran,
pembersihan, uji benih, labeling, pengadaan plastik dan paking.
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Tabel 3. Biaya usahatani padi benih dan padi konsumsi di desa Sri Agung
Kabupaten Tanjung Jabung Barat -Jambi MK 2013
No.
I.

II.

III.

Uraian
Sarana Produksi (Rp)
- Benih
- Urea
- SP 36
- KCl
- Pukan
- Pestisida
Jumlah
Tenaga Kerja (Rp)
- Semai
- Olah tanah
- Caplak
- Cabut bibit
- Tanam
- Nyisip
- Pemupukan
- Penyiangan
- Pengendalian hapen
- Rouging
- Panen/prosesing
Jumlah
Total ( I + II)
Tenaga Kerja (Rp)
Prosesing benih
- Penjemuran
- Pembersihan
dan paking
- Uji benih
- Labeling
- Pengadaan
plastik
Jumlah
Total (I+II+III)

Padi benih
Fisik
Nilai (Rp)

Padi konsumsi
Fisik
Nilai (Rp)

25 kg
150 kg
100 kg
50 kg
1.000

250.000
330.000
240.000
300.000
300.000
400.000
1.820.000

25 kg
150 kg
100 kg
-

250.000
330.000
240.000
0
0
400.000
1.220.000

2 HOK
Borongan
Borongan
Borongan
Borongan
Borongan
3 HOK
4 HOK
4 HOK
10 HOK
Bawon

100.000
1.000.000
100.000
400.000
500.000
400.000
150.000
200.000
200.000
500.000
2.320.000
5.870.000
7.690.000

2 HOK
Borongan
Borongan
Borongan
Borongan
3 HOK
4 HOK
4 HOK
Bawon

100.000
1.000.000
100.000
400.000
500.000
0
150.000
200.000
200.000
0
1.787.500
4.437.500
5.657.500

450.000

-

0
0

450.000

-

0

450.000
450.000

-

0

900.000

-

0

2.700.000
10.390.000

-

0
5.657.500

4.500 kg

Tabel 4. Analisis usahatani padi benih dan padi konsumsi di desa Sri Agung
Kabupaten Tanjung Jabung Barat -Jambi MK 2013
No.
I.

II.

Uraian
Penerimaan (Rp)
a.Hasil (kg/ha)
b.Harga (Rp/kg)
Total (axb)
Pendapatan (Rp)
R/C
B/C
MBCR

Fisik

Padi benih
Nilai (Rp)

4.500
-

6.500
29.250.000
18.860.000
2,82
1,82

Fisik

Padi konsumsi
Nilai (Rp)

5.000
-
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3.000
15.000.000
9.342.500
2,65
1,65
3,01
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Pendapatan yang diperoleh padi benih sebesar Rp 18.860.000 (B/C 1,82)
sedangkan pendapatan yang diperoleh padi konsumsi adalah Rp 9.342.500 (B/C
1,65). Hal ini menunjukkan pendapatan padi benih lebih besar dibandingkan
padi konsumsi sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 9.517.500
(50,46 %), adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh padi benih dengan padi
konsumsi dipengaruhi oleh produksi padi yang dijadikan benih serta harga benih.
MBCR 3,01 menunjukkan bahwa untuk setiap tambahan biaya yang dikeluarkan
memberikan tambahan pendapatan sekitar 3,01 kali (Tabel 4).
Kelembagaan dan Pemasaran
Penangkar benih padi sudah memiliki sertifikat dengan nama penangkar
PB Sri Arum. Penangkaran benih padi diawali dalam kegiatan primatani yang
dilakukan oleh BPTP Jambi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dan BPSB. Penangkaran padi dikembangkan oleh gapoktan/penangkar dan
telah melakukan penangkaran beberapa VUB diantaranya Ciherang, IR 42, Maros
dan Situbagendit dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan benih di di dalam
desa dan diluar desa. Dari aspek kelembagaan perbenihan padi yang dilakukan
gapoktan masih diperlukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif.
Aspek pemasaran dari beberapa VUB yang telah ditanam seperti varietas Ciherang
pemasarannya untuk memenuhi di dalam desa, varietas IR 42 pemasarannya untuk
Kecamatan Pengabuhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan lahannya termasuk
lahan rawa pasang surut, varietas Maros dipasarkan di dalam desa dan varietas
Situbagendit ke Indragiri (Riau).
Kendala kelompok penangkaran benih padi diantaranya modal, dengan
kondisi ekonomi anggota kelompok sangat beragam sehingga tidak setiap anggota
kelompok mau menunda penjualan hasil panen sampai menjadi benih artinya
sebagian dijual untuk konsumsi yang digunakan untuk membayar pinjaman baik
berupa sarana produksi seperti pupuk maupun biaya pengolahan tanah. Gapoktan/
penangkar sendiri belum mampu untuk menampung hasil panenan karena
modalnya terbatas.

Penanaman VUB padi Inpara 3 pada MK 2013 dengan luas tanam
36 ha dan dijadikan benih sebanyak 27.000 kg dengan label biru.
Penyebaran VUB padi Inpara 3 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dengan agroekosistem lahan rawa pasang surut (Tabel 5). Peluang
penangkaran benih VUB Inpara 3 masih cukup besar karena benih yang
dibutuhkan untuk areal lahan rawa pasang surut masih kurang, terutama
untuk memenuhi kebutuhan benih padi Inpara 3 di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat karena ke dua Kabupaten tersebut
merupakan agroekosistemnya lahan rawa pasang surut. Selain itu peluang

penyebaran VUB padi Inpara 3 cukup besar untuk lahan rawa pasang surut
karena varietas tersebut merupakan varietas baru yang dapat beradaptasi baik di
lahan rawa pasang surut, keragaan tanaman cukup baik, agak tahan keracunan Fe,
produksi cukup tinggi, rasa nasi agak pera dan disenangi petani.
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Tabel 5. Luas tanam, jumlah benih dan pemasaran VUB padi Inpara 3 di Desa Sri
Agung Kabupaten Tanjung Jabung Barat MK 2013
Varietas
Luas tanam (ha)
Jumlah benih (kg)
Penyebaran

Inpara 3

Keterangan

36

Label Ungu

27.000

Label Biru

Agroekosistem lahan rawa pasang
surut

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

KESIMPULAN
1.

Keragaan varietas Inpara 3 pertumbuhannya cukup baik dan hasil cukup
tinggi yaitu 7,2 t/ha GKP.

2.

Usahatani padi benih memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada
usahatani padi konsumsi yaitu Rp 9.517.500 (50,46 %).

3.

Peluang penangkaran benih kedepan cukup baik dan kendala penangkaran
benih padi diantaranya modal, dan masih diperlukan pembinaan serta
pendampingan.
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TINGKAT ADOPSI PETANI TERHADAP VARIETAS UNGGUL BARU
PADI DI PROVINSI JAMBI
Adri dan Endrizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi
Jl. Samarinda Paal Lima Kotabaru Jambi
Telp (0741) 7053525, Fax (0741) 40413
Email : adri.sutanmalako@yahoo.com
ABSTRAK
Suatu teknologi akan diadopsi oleh petani apabila teknologi tersebut memberikan
keuntungan bagi petani. Pengkajian bertujuan melihat tingkat adopsi petani
terhadap varietas unggul padi di Provinsi Jambi. Pengkajian dilaksanakan pada
beberapa agroekosistem pada tahun 2013. Metode pengkajian survei dengan
menggunakan kuesioner, jumlah responden 30 orang per agroekosistem. Hasil
pengkajian menunjukan bahwa : 1) Varietas padi yang banyak ditanam di Provinsi
Jambi adalah varietas yang dihasilkan Badan Litbang pertanian, yaitu 89,3% dari
seluruh varietas yang ada di lapangan, 2) Varietas Inpara 3 dan Inpari 13 sudah
menyebar luas ditanam sehingga kedua varietas sudah menggeser luas penanaman
IR 42 dan Cisokan, 3) Preferensi petani terhadap varietas padi terutama pada sifat
rasa nasi pera, produktivitas tinggi, jumlah anakan > 25 anakan, umur tanaman
genjah, tahan hama penyakit terutama blas, sundep dan beluk, memiliki harga jual
tinggi dan pemasaran luas, 4) Rekomendasi VUB untuk lahan pasang surut dan
lebak Inpara 3, lahan sawah tadah hujan Inpari 12, Mekongga, Sawah Irigasi Inpari
13, Inpari 21, Inpari 30 serta untuk sawah dataran tinggi Inpari 28, Inpari 13, dan
Inpari 30, dan 5) Belum adanya VUB padi ladang yang adaptif dan berproduksi
baik pada agroekosistem lahan kering yang berbukit dan bergelombang di Provinsi
Jambi
Kata Kunci : adopsi, petani, varietas unggul padi
ABSTRACT
A technology will be adopted by farmers if the technology benefitable to the
farmers. The assessment aims to look at the level of farmers adoption to new
varieties at Jambi Province. Assessment conducted at some agro-ecosystems
in 2013. Methodologi survey with 30 responden. Assessment results showed
that: 1) the many varieties of rice grown in the Jambi Province is a variety of
agricultural and Development Agency, which is 89.3% of all existing varieties
in the field, 2) Inpara 3 and Inpari 13 varieties has spread so widely planted have
been widely shifting cultivation IR 42 and Cisokan, 3) preference of farmers to
rice varieties, especially on the nature of the rice pera, high productivity, many of
number of tillers > 25 tillers, age of the plant early maturing, resistant pest mainly
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blast , sundep and beluk , have a higher selling price and extensive marketing, 4)
Recommendations VUB for tidal and swampy land is Inpara 3, rainfed areas are
Inpari 12, Mekongga, Rice Irrigation are Inpari 13, Inpari 21, 30 as well as for
high elevation are Inpari 28, Inpari 13, and Inpari 30, and 5) Not yet available new
varieties for dry land with hilly and undulating in Jambi Province
Keywords: adoption, farmers, high yielding varieties of rice
PENDAHULUAN
Luas lahan pertanian di Provinsi Jambi mencapai 3.331.696 ha (62,22 %), yang
terdiri dari lahan sawah 179.828 (3,38 %) dan luas pertanian bukan sawah
3.151868 ha (58,8 %). Rata-rata produktivitas padi sawah 43,10 kuintal/ha dan
padi ladang 28,35 kuintal/ha (BPS Provinsi Jambi, 2009). Rata-rata produktivitas
padi tersebut masih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan potensi
genetik varietas unggul baru yang sudah dilepas.
Suryana, 2007 mengatakan bahwa teknologi yang senangtiasa berubah
adalah inovasi teknologi (inovasi re-inovasi teknologi), agar sektor pertanian
berkembang. Tanpa adanya inovasi teknologi secara terus menerus, pembangunan
pertanian akan terhambat. Keberhasilan swasembada dan swasembada
berkelanjutan sebagai salah satu target sukses Kementerian Pertanian 2010 –
2014, akan dapat diwujudkan melalui penciptaan dan ketersediaan teknologi.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian)
memegang peran strategis dalam pembangunan pertanian dan peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani. Badan Litbang Pertanian telah banyak
menghasilkan inovasi pertanian. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian tersebut
baru dapat dikatakan memberikan kontribusi pada pembangunan pertanian apabila
diterapkan oleh pengguna, terutama petani.
Berdasarkan peta sebaran Varietas Unggul Padi Litbang tahun 2012 diketahui
bahwa sampai saat ini terdapat 68 varietas unggul padi Badan Litbang Pertanian
yang eksis di lapangan. Hal ini menunjukan eksistensi varietas unggul padi pada
wilayah tersebut berkembang sangat berkait dengan kesesuain agroeksosistem
wilayah dimana VUB tersebut berkembang dan diterimanya VUB sesuai dengan
adat dan budaya masyarakat setempat.
Wilayah penanaman padi di Provinsi Jambi terdapat pada berbagai
agroekosistem seperti; sawah irigasi, sawah tadah hujan, lahan pasang surut, rawa
lebak, sawah dataran tinggi dan lahan kering. Luas pertanaman padi di Provinsi
pada tahun 2013 tercatat sebanyak 176.423 ha. Untuk itu, wilayah Pengembangan
Varietas Unggul Baru (VUB) Padi menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam
memberi arahan dalam melakukan uji varietas, uji adaptasi , pengembangan dan
penyebar luasan VUB oleh peneliti dan penyuluh.
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Evaluasi eksternal maupun internal menunjukkan bahwa kecepatan dan
tingkat pemanfaatan inovasi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian cenderung
melambat, bahkan menurun. Segmen rantai pasok inovasi pada subsistem
penyampaian (delivery subsystem) dan subsistem penerima (receiving subsystem)
merupakan bottleneck yang menyebabkan lambannya penyampaian informasi
dan rendahnya tingkat adopsi inovasi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian
tersebut (Badan Litbang Pertanian, 2009)
Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan banyak inovasi teknologi yang
siap pakai bahkan sudah diadopsi oleh pengguna dan terbukti dapat mendorong
pertumbuhan usaha berbagai komoditas. Namun, kecepatan pemanfaatan inovasi
tersebut cenderung melambat, bahkan menurun (Simatupang,2004). Diperlukan
sekitar dua tahun sebelum teknologi itu diketahui oleh 50 persen Penyuluh
Pertanian Spesialis (PPS), dan enam tahun sebelum 80 persen PPS mendengarnya
(Mundy,2000). Kejadian itu diduga karena terkait dengan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
Hendayana (2006) mengidentifikasi faktor kesenjangan antara teknologi
yang diintroduksikan dengan teknologi yang dibutuhkan petani dan tidak
efektipnya cara penyebaran informasi teknologi (infotek), serta kurangnya
pelibatan penyuluh di lapangan merupakan beberapa aspek yang memberikan
andil terhadap akselerasi adopsi. Faktor lainnya dikemukakan Linder, (1982);
Sukartawi, (1988); dan Subagiyo, dkk , (2005) adalah aspek jarak tempat tinggal
petani dari sumber informasi, tingkat pendidikan/pengetahuan petani, motivasi,
keterlibatan dalam organisasi, komunikasi interpersonal, tingkat kosmopolitan
dan terpaan media masa, kebijakan pemerintah, peran tokoh informal dan tokoh
agama, dan sistem sosial dan nilai-nilai/norma juga berpengaruh. Rogers (1983)
mengemukakan kecepatan adopsi dan difusi inovasi teknologi terkait dengan
persepsi petani terhadap sifat- sifat inovasi inovasi itu sendiri. Faktor yang tak
kalah pentingnya adalah faktor lingkungan strategis (Fagi, 2008).
Proses adopsi inovasi teknologi, motivasi petani adalah salah satu variable
yang sangat menentukan. Peningkatan hasil/produktivitas sebagai tanggapan
positif sedangkan faktor belum yakinnya petani terhadap inovasi teknologi baru
merupakan tanggapan negatif dari responden.
Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
suatu program atau kegiatan, contohnya kegiatan yang ada dalam Kementerian
Pertanian yaitu Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT padi sawah). Komunikasi
yang relevan dengan proses dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan ini
adalah mengacu pada tiga model komunikasi diantaranya: komunikasi Model
Linier (satu Arah), komunikasi model interaksional, dan komunikasi model
Transaksional (transactional model of communication). Komunikasi Model linier
atau komunikasi satu arah terjadi antara penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra
Tani pada saat memberikan bimbingan dan informasi kepada petani (penerima)
secara langsung. Proses ini tak ubahnya guru dan murid. sedangkan komunikasi
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interaksional juga terjadi antara sumber (penyuluh pendamping, PMT dan BPTP)
dengan penerima (petani) dan terjadi umpan balik dari penerima dan sumber.
Komunikasi ini terjadi seperti membentuk siklus lingkaran. Antara sumber dan
penerima berlangsung dua-arah dan saling memberikan umpan balik.
Tujuan dari makalah ini adalah untuk melihat tingkat adopsi teknologi dan
penyebaran varietas unggul baru ( VUB )
BAHAN DAN METODE
Kegiatan Identifikasi Wilayah Pengembangan Varietas Unggul Baru Padi
di Provinsi Jambi dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten penghasil padi, yaitu;
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mewakili agroekosistem sawah irigasi,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur mewakili agroekosistem lahan pasang surut,
Kabupaten Bungo mewakili agroekosistem sawah tadah hujan, Kabupaten Batang
Hari mewakili agroekosistem lahan rawa lebak, dan Kabupaten Kerinci mewakili
agroekosistem sawah dataran tinggi. Penelitian dilkasanakan dari bulan Oktober
- Desember 2013.
Setiap kabupaten yang mewakili agroekisistem tersebut dipilih satu
kecamatan dan dari kecamatan dipilih dua desa dengan jumlah responden bervariasi
dari 15 – 20 orang per desa. Data primer diperoleh dari petani responden dan data
sekunder diperoleh dari Dinas / Instansi terkait.
Untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data pengkajian
menggunakan daftar pertanyaan ( kuesioner ) yang telah dipersiapkan. Tujuan
membuat kuensioner adalah untuk mengarahkan pertanyaan pada masalahmasalah yang menjadi perhatian utama dalam pengkajian ini, sehingga data atau
informasi yang diperoleh relevan untuk menjawab permasalahan yang dikajii.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran Varietas Unggul Baru
Penggunaan Varietas Unggul di Provinsi Jambi sudah bergeser dari varietas
lama ke varietas unggul baru (VUB). Ada dua VUB yang sudah luas penananamnya
hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi yaitu Inpara 3 dan Inpari 13,
kedua varietas ini menggeser pertanaman varietas lama seperti IR 42, Cisokan,
Ciherang. Secara umum penyebaran varietas unggul di Provinsi Jambi tahun 2013
yang dilakukan melalui pendekatan jumlah perbanyakan benih sebar dari berbagai
sumber dana baik APBN, APBD I, APBD II dan Swadaya petani sebagaimana
terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.
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Tabel 1. Distribusi perbanyakan benih sebar dari beberapa varietas (2013)
No.

Varietas

% Penyebaran

1.

Inpara 3

2.

Ciherang

43,2
13,5

3.

Inpari 13

12,6

4.

Indragiri

12,0

5.

IR 42

5,7

6.

Inpari 3

4,7

7.

Cisokan

4,5

8.

Mekongga

3,0

9.

Lainnya

0,8

Jumlah

100

Sumber : UPTD Perbenihan Provinsi Jambi tahun 2013 (data diolah).

Empat varietas unggul yang mendominasi pertanam padi di Provinsi Jambi
saat ini adalah Inpara 3 (43,2%), Ciherang (13,5%), Inpari 13 (12,6%), dan
Indragiri (12,0%). Penyebaran keempat varietas ini didasarkan atas preferensi
petani dan kesesuaian adaptasi varietas. Ciherang banyak ditemui pada masyarakat
yang menyukai rasa nasi pulen dan penyebaran Inpara 3 pada masyarakat yang
menyukai rasa nasi pera. Beberapa VUB yang juga sudah mulai banyak disukai
masyarakat adalah Inpari 12, Mekongga, Inpara 6, Inpari 28 Kerinci dan Batang
Piaman
Distribusi varietas padi yang beredar di Provinsi Jambi cukup banyak yaitu
sebanyak 28 varietas, termasuk padi gogo (BPSB, 2010). Dari 28 varietas ungul
yang beredar tersebut, 25 varietas merupakan produk Badan Litbang Pertanian (
89,3%).
Data pada Tabel 1. merupakan ada penyebaran VUB pada tahun 2010/2011,
saat ini perkembangan VUB lebih luas lagi dan masing-masing VUB memiliki
wilayah pengembangan spesifik lokasi, kecuali Inpara 3 dan Inpari 13 terdapat
pada 5 (lima) agroekosistem yaitu sawah irigasi dataran rendah, sawah irigasi
dataran tinggi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut dan sawah rawa lebak.
Pengembangan spesifik VUB untuk sawah tadah hujan Mekongga, Inpari 12,
Inpari 21, Inpari 13 dan Inpara 3. VUB yang banyak ditanam pada sawah pasang
surut dan lebak adalah Inpara 3 dan Indragiri, dan Inpari 13. Sedangkan untuk
sawah irigasi dataran rendah Inpari 13, Inpara 3 dan untuk sawah irigasi dataran
tinggi adalah Inpari 6, Inpari 13, Sarinah, Batang Piaman. Inpari 28 Kerinci yang
merupakan VUB dataran tinggi sudah mulai diminati masyarakat tidak hanya di
Kabupaten Kerinci, tertapi juga di dataran tinggi Kabupaten Merangin.
Hasil display VUB SL-PTT tahun 2013 menunjukkan bahwa Inpari 28
Kerinci yang ditanam pada ketinggian 800-1200 m dpl memberikan hasil yang
cukup baik yaitu mulai dari 5,6 – 7,2 ton/ha GKP.
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Preferensi Petani
Beberapa karakteristik atau sifat dari VUB padi yang dianggap penting
oleh petani antara lain; produktivitas, tinggi tananam, harga jual gabah, rasa
nasi, kerontokan gabah, dan responsif VUB terhadap pemupukan. Petani malah
menganggap lebih penting lagi sifat jumlah anakan, ketersediaan benih, rasa nasi
dan ketahanan VUB terhadap hama penyakit.
Ketersediaan benih dianggap sangat penting oleh petani dikarenakan dari
beberapa kegiatan BLBU dan benih bersubsidi sering terlambat sehingga petani
juga mengalami kemunduran menanamnya.
Namun secara keseluruhan petani dalam memilih VUB padi mengutamakan
rasa nasi, produktivitas, ketersediaan benih, ketahanan terhadap hama dan
penyakit, jumlah anakan dan tinggi tanaman. Ada VUB dari hasil display atau
pengujian pada suatu lokasi memberikan sifat agronomis dan produksi yang baik
serta petani menyukai VUB tersebut, namun petani belum bisa memperoleh benih
sebar untuk pertanaman berikutnya.
Rasa nasi dan produktivitas memang merupakan faktor utama petani menyukai
VUB. Rasa nasi pulen atau pera sangat tergantung kepada faktor kebiasaan dan
budidaya masyarakat. Masyarakat yang berasal atau suku Jawa akan memilih dan
menyukai VUB yang pulen, sebaliknya masyarakat yang berasal dari Sumatera
atau pulau lainnya akan memilih dan menyukai VUB yang memiliki nasi rasa
pera. Untuk itu, para pemulia dalam menghasilkan VUB memperhatikan kondisi
sosial dan budaya masyarakat. Disamping itu, para pemulia juga hendaknya
memperhatikan keragaman agroekosistem spesifik suatu daerah. Bentuk dan
kondisi lahan kering di Jawa tidaklah sama dengan lahan kering di Jambi.
Tabel 2. Preferensi petani terhadap karakteristik VUB padi
No.

Karakteristik

Cukup Penting
4
16

Penilaian (%)
Penting
84
84

Sangat Penting
12
0

1.
2.

Umur tanaman
Produktivitas

3.

Ketahanan terhadap H / P

28

52

20

4.
5.
6.

Rasa nasi
Jumlah anakan
Tinggi tanaman

4
8
28

72
52
68

24
40
4

7.

Respon terhadap pemupukan

32

68

0

8.
9.
10.
11.
12.

Kerontokan
Harga jual
Pemasaran hasil
Ketersediaan benih
Harga benih

32
12
32
8
32

68
84
64
28
60

0
4
4
64
8

Sumber : data primer diolah, ( n = 25)
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Berdasarkan penyebaran VUB dan preferensi petani, maka wilayah
pengembangan atau rekomendasi VUB untuk 5 kabupaten yang disurvei adalah
sebagai berikut :
Tabel 3. Wilayah pengembangan dan rekomendasi VUB
No.

Kabupaten

Rekomendasi pengembangan VUB

1.

Batang Hari (lebak)

Inpara 3, Indragiri, Inpari 13

2.

Tanjung Jabung Timur (pasang Surut)

Inpara 3, Indragiri

3.

Bungo ( Tadah Hujan)

Mekongga, Inpari 12, Inpara 3

4.

Tanjung Jabung barat (Irigasi)

Inpari 30, Inpari 13

5.

Kerinci (Dataran Tinggi)

Inpari 13, Inpari 28, Inpari 21, Sarinah

Tingkat pendidikan petani masih banyak yang setingkat SD dibandingkan
dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA, hal ini disebabkan karena masyarakat
di perdesaan yang anaknya tamat SLTA dan Pertguruan Tinggi lebih memilih
pekerjaan diluar pertanian, seperti mencari pekerja di pemerintahan, swasta atau
membuka usaha sendiri.
Jumlah tanggungan kepala keluarga terbanyak adalah 3 orang, kemudiaan
disusul 5 orang dan 4 orang. Jumlah tanggungan keluarga ini tidak hanya anak
sendiri tetapi juga anggota keluarga seperti kemenakan dan hubungan keluarga
lainnya.
Tabel 4. Tingkat pendidikan dan jumlah tanggunagan keluarga
Tingkat Pendidikan (%)
SD
46

SLTP
27

SLTA
27

Jumlah
100

Jumlah tanggungan (%)
2 org

3 org

4 org

5 org

6 org

7

40

20

26

7

jumlah
100

Analisis Usahatani
Usahatani padi yang dilakukan pada berbagai agroekosistem layak dan
menguntungkan, hal ini ditunjukan oleh indikator nilai R/C >1. Nilai R/C yang
tertinggi didapatkan pada agroekosistem sawah irigasi dataran rendah yaitu dengan
nilai R/C 2,6 dan yang terendah pada agroekosistem sawah tadah hujan 2,0. R/C
pada agroekosistem sawah irigasi dataran tinggi merupakan tertinggi kedua yaitu
2,5, kemudiaan diikuti oleh agroekosistem pasang surut dan rawa lebak masingmasing 2,4 dan 2,3
Produktivitas padi pada kelima agroekosistem berkisar dari 4.200 kg –
6.250 kg GKP dengan hasil tertinggi didapatkan pada agroekosistem sawah
irigasi. Tinggi hasil pada sawah irigasi disebabkan oleh ketersediaan air yang bisa
dikontrol sesuai kebutuhan tanaman. Sedangkan pada sawah tadah hujan, pasang
surut dan rawa lebak air sangat sulit untuk dikontrol, lokasi pada agroekosistem ini
bisa saja secara tiba-tiba mengalami kekeringan ataupun kebanjiran.
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Petani pada kelima lokasi survei menjual hasil pertaniannya dalam
bentuk beras (>90%). Setelah panen petani melakukan pembersihan gabah,
kemudian dibawa pulang untuk selanjutnya dijemur. Tempat penjemuran
bagi petani sanagat terbatas apalagi petani yang berada pada lahan
pasang surut dan lebak, namun sebagian petani ada juga yang melakukan
penjemuran di huller yang sekaligus menggiling dan membeli berasnya.
Perhitungan harga pada analisis usahatani ini berdasarkan harga Gabah Kering

Panen (GKP), yaitu rata-rata Rp 3.000/kg. Harga ini sewaktu-waktu bisa berubah
sesuai dengan perubahan harga pada pasar permintaan dengan hukum supply –
demand.
Tabel 6: Analisis Usahatani padi pada berbagai agroekosistem yang berbeda
Biaya usahatani / agroekosistem (Rp/ha)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uraian
Belanja bahan
Belanja upah
Total biaya
Penerimaan
Keuntungan
R/C
TIP
TIH

Irigasi dataran
rendah
1.280.000
6.000.000
7.280.000
18.750.000
11.470.000
2,6
2.426,7
1.164,8

Irigasi dataran
tinggi
1.245.000
5.625.000
6.870.000
17.250.000
10.380.000
2,5
2.290
1194,8

Tadah
hujan
1.095.000
5.550.000
6.645.000
13.500.000
6.855.000
2,0
2.215
1.476,7

Pasang
surut
1.187.500
4.095.000
5.282.500
12.900.000
7.617.500
2,4
1.760,8
1.228,5

Rawa lebak
1.147.500
4.420.000
5.567.500
12.600.000
7.032.500
2,3
1.855,8
1.325,6

Data Primer diolah (2013)

Penerimaan petani per hektar dari satu musim tanam padi berkisar dari
Rp 12.600.000,- sampai dengan Rp 18.750.000,-. Apabila dikurangi dengan
pengeluaran usahatani maka petani memperoleh keuntungan sebesar Rp
7.032.500 sampai dengan Rp 11.470.000,-/musim/ha atau Rp 1.758.125,sampai Rp 2.867.500,-/ha/bulan. Pengeluaran petani untuk gaji upah lebih tinggi
dibandingkan dengan pengeluaran untuk pembelian bahan seperti pupuk, benih
dan obat-obatan. Biaya tenaga kerja dalam keluarga dihitung sebagai pengeluaran
usahatani, dengan demikian pendapatan keluarga dari usahatani bertambah sebesar
upah yang diterimanya tersebut.
Titik Impas Produksi (TIP) bervariasi dari 1.760,8 kg/ha sampai dengan
2.426,7 kg/ha. TIP yang tinggi pada sawah irigasi dataran rendah dan TIP yang
rendah pada sawah pasang surut. Sawah irigasi dataran rendah harus mencapai
produksi minimal sebesar 2.426,7 kg/ha dan apabila kurang dari itu, maka
usahatani akan merugi begitu juga dengan sawah pada agroekosistem lainnya.
Semakin besar biaya produksi maka TIP juga akan semakin besar.
Titik Impas Harga (TIH) bervariasi dari Rp 1. 164,8 /kg sampai dengan Rp
1.476,7 /kg ini berarti semakin besar produksi TIH semakin rendah dan sebaliknya
bila produksi rendah maka TIH semakin besar. Apabila harga jual petani dibawah
angka TIH maka petani akan mengalami kerugian.
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KESIMPULAN
1.

Varietas padi yang banyak ditanam di Provinsi Jambi adalah varietas yang
dihasilkan Badan Litbang pertanian, yaitu 89,3% dari seluruh varietas yang
ada di Provinsi Jambi.

2.

Varietas Unggul Baru (VUB) Inpara 3 dan Inapri 13 sudah menyebar luas
ditanam sehingga kedua varietas sudah menggeser luas penanaman IR 42 dan
Cisokan

3.

Preferensi petani terhadap VUB padi terutama pada sifat rasa nasi pera,
dan sebagian pulen produktivitas tinggi, jumlah anakan > 25 anakan, umur
tanaman genjah, tahan hama penyakit terutama blas, sundep dan beluk,
memiliki harga jual tinggi dan pemasaran luas

4.

Rekomendasi VUB untuk lahan pasang surut dan lebak Inpara 3, lahan sawah
tadah hujan Inpari 12, Mekongga, Sawah Irigasi Inpari 13, Inpari 21, Inpari
30 serta untuk sawah dataran tinggi Inpari 28, Inpari 13, dan Inpari 30

5.

Belum ada VUB padi ladang yang adaptif dan berproduksi baik pada
agroekosistem lahan kering yang berbukit dan bergelombang di Provinsi
Jambi
DAFTAR PUSTAKA

Badan Statistik Provinsi Jambi. 2009. Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2008.
Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB). 2010. UPTD Dinas Pertanian dan
Hortikultura Provinsi Jambi.
Fagi, A.M., 2008. Alternatif Teknologi Peningkatan Produksi Beras Nasional.
Iptek Tanaman Pangan Vol.3 No.1
Hendayana, R., 2006. Lintasan dan Peta Jalan (Road Map) Diseminasi Teknologi
Pertanian Menuju Masyarakat Tani Progresif. Prosiding Lokakarya Nasional
Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan
Berawal dari Desa. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian.
Linder, Pardey, dan Jarrett, 1982. Distance To Information Source And The Time
Lag Early Adoption Of Trace Element Fertilizer. Working Paper 82-2.
Departement Of Economics University Of Adelaide
Mundy, P., 2000. Adopsi dan Adapasi Teknologi Baru. PAATP. Bogor
Pindyck, R.S. And D.I. Rubinfeld. 1981. Econometric Models and Economic
Forcast.3rd Edition. Mc Graw-Hill International Editions. Singapore
Rogers,E. M., 1983. Diffusion of Innovations. Third Edition, The Free Press, New
York.

Adri dan Endrizal : Tingkat Adopsi Petani Terhadap Varietas Unggul Baru Padi....

883

Simatupang, P., 2004. Prima Tani Sebagai Langkah Awal Pengembangan Sistem
dan Usaha Agribisnis Industrial. Analisis Kebijakan Pertanian (AKP).
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
Subagiyo, 2005. Kajian Faktor-faktor Sosial yang berpengaruh terhadap Adopsi
Inovasi Usaha Perikanan Laut di Desa Pantai Selatan Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian. Vol 8 No 2. Pusat Penelitian dan Penembangan Sosial
Ekonomi Pertanian.
Sukartawi, 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. UIP Pres
Suryana, A. 2007. Peranaman inovasi Teknologi Dalam Percepatan Pemabngunan
Pertanian. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Inovasi dan Alih
Teknologi Spesifik Lokasi Mendukung Revitalisasi Pertbanian, 5 Juni
2007 di Hotel Garuda Plaza. Medan.

884

Adri dan Endrizal : Tingkat Adopsi Petani Terhadap Varietas Unggul Baru Padi....

FAKTOR DETERMINAN PRODUKSI PADI HIBRIDA DI INDONESIA
Determinant Facrtors Of Hybrid Rice Production In Indonesia
I Putu Wardana1 dan Ade Ruskandar2
Puslitbang Tanaman Pangan
Jl. Merdeka 147 Bogor
Email: putu_wardana@yahoo.com
2
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya 9 Sukamandi-Subang
Email: aruskandar@gmail.com
1

ABSTRAK
Luas tanam padi di Indonesia sekitar 13,2 juta hektar, hampir seluruhnya ditanami
padi inbrida dengan produktivitas rata-rata 5,0 ton GKG/ha jauh lebih rendah
dibandingkan dengan China yang mencapai 6,7 ton/ha. Sekitar 60% areal tanam
padi di China didominasi oleh padi hibrida. Senjang hasil di tingkat petani antara
padi inbrida dan hibrida di Indonesia mencapai 3-4 ton GKG/ha. Oleh karena itu
Pemerintah membuat kebijakan pengembangan padi hibrida untuk mendongkrak
produktivitas dalam rangka mencapai surplus produksi 10 juta ton beras pada 2014
guna memperkuat ketahanan pangan. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi produksi dan usahatani padi hibrida di tingkat petani.
Lokasi penelitian dipilih Kabupaten Blitar dan Malang yang termasuk wilayah
terluas penanaman padi hibrida di Jawa Timur. Survai dilakukan dengan metoda
“stratified random sampling” dan data dianalisis dengan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi produksi padi
hibrida adalah luas lahan, benih, pupuk organik, pupuk urea, pestisida, dan tenaga
kerja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi usahatani padi hibrida adalah: 1)
pengetahuan responden terhadap padi hibrida dalam negeri seperti Hipa Jatim 1,
2 dan 3, 2) preferensi konsumen terhadap padi hibrida Hipa Jatim 1, 2 dan 3 yang
lebih baik, dan 3) peluang pasar yang cukup besar karena respon produsen dan
konsumen yang positip dan produktivitas yang nyata lebih tinggi daripada padi
inbrida dengan selisih hasil 1-2 ton GKP/ha.
Kata kunci: produksi, pendapatan usahatani, peluang pasar, padi hibrida.
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ABSTRACT
Rice area harvest in Indonesia is approximately 13.2 million ha and dominated
by inbred rice with average yield of 5.0 ton/ha. It was lower compared to China
average yield (6.7 ton/ha). Moreless 60% of rice area in China was covered by
hybrid rice. Therefore, Government of Indonesia initiated the policy to expand
hybrid rice to achieve 10 million surplus of domestic rice production in 2014
and food security. The objective of this study was to analyze the determinant
factors that influenced yield and income of hybrid rice farmers. Blitar and Malang
District were chosen as study sites with consideration of the biggest producer of
hybrid rice in East Java. The survey used stratified random sampling method and
linear multiple regression analysis. The results showed that the yield of hybrid
rice were influenced by land size, seed used, organic fertilizer, urea fertilizer, and
labor. Meanwhile, the income of hybrid rice farmers was affected by knowledge
of domestic hybrid rice, consumer preferences, positive response of farmers to
hybrid rice, willingness to pay and willingness to accept of highly productive
hybrid rice with 1-2 t/ha yield difference compared to inbred rice.
Keywords: production, farmers’ income, market opportunity, hybrid rice.
PENDAHULUAN
Luas tanam padi di Indonesia sekitar 13,2 juta hektar, hampir seluruhnya ditanami
padi inbrida dengan produktivitas rata-rata 5,0 ton GKG/ha (BPS, 2009) jauh lebih
rendah dibandingkan dengan China yang mencapai 6,7 ton/ha. Senjang hasil di
tingkat petani antara padi inbrida dan hibrida mencapai 3-4 ton GKG/ha. Tekanan
terhadap kebijakan pemerintah untuk mencapai surplus produksi 10 juta ton GKG
pada tahun 2014 guna memperkuat ketahanan pangan makin berat. Tampaknya
salah satu alternatif untuk mencapai sasaran ini adalah penanaman padi hibrida
untuk mendongkrak produktivitas disamping sumber-sumber pertumbuhan
lainnya seperti memperluas areal tanam, meningkatkan stabilitas hasil, menekan
kehilangan hasil panen dan pasca panen.
Penelitian dan pengembangan padi hibrida di Indonesia sudah dimulai
sejak 1983 bekerja sama dengan International Rice Research Institute (IRRI)
dan lembaga penelitian padi hibrida dari China. Namun, varietas padi hibrida
yang dirakit di Indonesia masih rentan terhadap hama dan penyakit. Tahun 2000,
beberapa perusahaan swasta dari China memperkenalkan varietas padi hibrida
dari China di Indonesia tetapi hasilnya sama yaitu kurang tahan terhadap hama
dan penyakit. Mulai tahun 2007, perusahaan swasta produsen benih padi hibrida
mulai memperkenalkan padi hibrida yang beradaptasi cukup baik di daerah tropis,
bahkan benih tersebut diproduksi di Indonesia. Walaupun demikian, impor benih
padi hibrida dari China, India, dan Philippines mencapai 5,3 ribu ton pada tahun
2010.
Pemerintah Indonesia sebenarnya melaksanakan berbagai program untuk
percepatan pengembangan padi hibrida antara lain: mengintensifkan penelitian
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dan pengembangan untuk menemukan padi hibrida yang lebih tahan hama dan
penyakit utama seperti penggerek batang, wereng coklat, tungro, Bacterial Leaf
Blight (BLB) dan Bacterial Leaf Streak (BLS). Namun kenyataannya, budidaya
padi hibrida sedikit lebih rumit dibandingkan dengan padi inbrida.
Varietas padi hibrida yang telah dilepas sudah lebih dari 50 varietas sejak
tahun 1990an, diantaranya 17 varietas dilepas oleh BB Padi. Namun yang
menyebar luas di tingkat petani masih sangat sedikit. Bahkan total luas tanam padi
hibrida di Indonesia pada tahun 2012 turun menjadi 494.368 ha atau sekitar 3,94%
dari total luas tanam padi. Belum berkembangnya secara luas disebabkan oleh
masih banyaknya petani yang belum tahu keunggulan dan cara budidaya yang baik
tentang padi hibrida tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat
pendapatan petani padi hibrida, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
produsi padi hibrida, dan menganalisis peluang pasar padi hibrida rakitan dalam
negeri.
METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Penelitian dan Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan di Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar,
dan Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi
penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) dengan dasar pertimbangan data
luasan padi hibrida dan rujukan Dinas Pertanian Kabupaten Blitar dan Kabupaten
Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai November 2013.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani yang
dijadikan sampel. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang
telah disiapkan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random
sampling. Jumlah responden sebanyak 113 orang petani yang tergabung dalam
kelompok tani. Responden tersebut terdiri dari 59 orang petani padi hibrida dan
54 petani padi inbrida.
Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel
2010, SPSS 20 dan Minitab 14. Analisis R/C rasio menggunakan rumus R/C =
TR/TC dan π = TR-TC untuk menghitung pendapatan usahatani padi dari struktur
biaya yang digunakan. Analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio
analysis) digunakan untuk mengukur kriteria kelayakan usahatani yang dilakukan
oleh petani hibrida dan inbrida. Kriteria yang digunakan adalah sbb:
1.

R/C ratio >1, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan
menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan
biaya dan kegiatan usahatani tersebut termasuk kategori layak secara finansial.
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2.

R/C ratio <1, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan
menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih kecil daripada tambahan
biaya dan kegiatan usahatani tersebut termasuk kategori tidak layak secara
finansial.

3.

R/C ratio =1, artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan akan
menghasilkan tambahan penerimaan yang sama besar atau perbandingan
antara penerimaan dan pengeluaran seimbang dan kegiatan usahatani tersebut
berada pada keuntungan normal.

Untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi hasil padi
digunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi tersebut mampu
menjelaskan hubungan antara hasil produksi (variable dependent) yang dipengaruhi
faktor-faktor produksi (variable independent) (Doll dan Orazem, 1984; Gujarati,
1978; Soekartawi, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi padi
dinyatakan dalam fungsi sbb:
Ln Y = Ln β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4+ β5 Ln X5 + β6 Ln X6 +
β7 Ln X7 + β8 Ln X8+ β9 Ln X9 + β10 D1 + ei
Keterangan:

Y
= Hasil padi (kg)
X1
= Luas lahan (ha)
X2
= Benih (kg)
X3
= Pupuk organik (kg)
X4
= Pupuk Urea (kg)
X5
= Pupuk Phonska (kg)
X6
= Pupuk ZA (kg)
X7
= Pestisida padat (kg)
X8
= Pestisida cair (liter)
X9
= Tenaga kerja (HOK)
D1
= 1, untuk padi hibrida dan 0 untuk padi inbrida
β0
= Intersep
β1,β2,β3,β4, ….,β10= Koefisien regresi variabel bebas
ei
= Logaritma natural

Nilai koefisien yang diharapkan adalah: β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9, β10 > 0.
Hasil dari regresi tersebut diuji dengan uji statistik dan pengujian
ekonometrika. Uji statistik yang dilakukan adalah uji R-square, uji F dan uji T.
Uji ekonometrika yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.
Dalam menganalisis peluang pasar, model ekonometrik digunakan untuk
menganalisis data WTP (willingness to pay) maupun WTA (willingness to
acccept) (double bounded logit model) (Baker dan Burnham, 2001; McCluskey
et al, 2004). Persamaan ekonometrik WTP pengguna terhadap produk baru dapat
ditulis sebagai berikut:
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WTPi = α0 + α1Bi + α2 Zi + єi
dimana:
Bi
Zi
єi
α0, α1, α2

= kesepakatan akhir dari responden ke i (diskon atau premium) dalam
persen
= peubah sosio-demograpi atau karakteristik responden
= peubah acak
= parameter dugaan;
i
= 1,2,. …..,n, dengan asumsi, Z dan
є bersifat linier untuk seluruh responden dan є mengikuti distribusi
kumulatif normal є ~ G(0, є2) dengan nilai rata-rata 0 dan galat
baku є2.

Dalam bentuk empiris persamaan WTA dapat ditulis sebagai berikut:
WTAi

= α0 - α1Bi + α2 JAKi + α3DIK + α4UMR + α5PNG + α6PND+ α7PRS + αn Zn + єi

dimana:
Bi
= tawaran acak yang diajukan kepada pengguna, diskon atau premium
(persen),
JAK
= jumlah anggota keluarga,
DIK
= pendidikan responden (tahun)
UMR = umur responden (tahun),
PNG = pengetahuan tentang produk yang ditawarkan dibandingkan dengan
produk serupa yang telah beredar di pasar
PND = pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)
PRS
= persepsi dan atau opini (positif atau negatif)
Zn
= peubah demografi lainnya yang relevan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pendapatan Usahatani Padi Hibrida vs Inbrida
Penerimaan total padi hibrida dan inbrida masing-masing sebesar Rp
26.144.472/ha/musim dan Rp 21.682.472/ha/musim. Penerimaan total usahatani
padi hibrida lebih besar dibandingkan padi inbrida karena hasil panen yang
diperoleh padi hibrida lebih banyak dibandingkan padi inbrida. Namun penerimaan
tunai sedikit lebih rendah dari pada penerimaan total (Tabel 1). Penerimaan tunai
petani padi hibrida dan inbrida masing-masing sebesar Rp 25.561. 139/ha/musim
dan Rp 21.123.097/ha/musim.
Total biaya variabel tunai padi hibrida masing-masing sebesar Rp 6.616.348/
ha/musim dan padi inbrida sebesar Rp 6.817.155/ha/musim. Rendahnya biaya
variabel tunai padi hibrida disebabkan oleh biaya benih hibrida dimasukkan
ke dalam biaya variabel non tunai karena benih tersebut merupakan bantuan
pemerintah dan besarnya biaya benih hibrida sebesar Rp 1.213.711/ha/musim.
Total biaya variabel non tunai padi hibrida masing-masing sebesar Rp 1.642.746/
ha/musim dan padi inbrida sebesar Rp 490.536/ha/musim.
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Pendapatan atas biaya tunai petani hibrida dan inbrida masing-masing sebesar
Rp 17.128 124/ha/musim dan Rp 12.489.275/ha/musim serta pendapatan atas
biaya total petani hibrida dan inbrida masing-masing sebesar Rp 16.022.199/ha/
musim tanam dan Rp 12.514.096/ha/musim tanam. Hasil perhitungan R/C rasio
atas biaya tunai dan R/C rasio atas biaya total usahatani padi hibrida lebih besar
daripada padi inbrida.
R/C rasio atas biaya tunai padi hibrida dan padi inbrida masing-masing
sebesar 3,03 dan 2,45. Nilai tersebut menunjukan bahwa setiap pengeluaran tunai
sebesar Rp 1 akan memberikan keuntungan sebesar Rp 3,03 untuk padi hibrida
dan setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1 akan memberikan keuntungan sebesar
Rp 2,45 untuk padi inbrida. Sedangkan R/C rasio atas biaya total padi hibrida dan
padi inbrida masing-masing sebesar 2,58 dan 2,36. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa setiap pengeluaran biaya total sebesar Rp 1 akan memberikan keuntungan
sebesar Rp 2,58 untuk padi hibrida dan setiap pengeluaran biaya total sebesar
Rp 1 akan memberikan keuntungan sebesar Rp 2,36 untuk padi inbrida. Hal ini
menunjukkan bahwa usahatani padi hibrida lebih menguntungkan dibandingkan
dengan padi inbrida. Perhitungan pendapatan usahatani padi selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pendapatan usahatani dan R/C rasio padi hibrida dan inbrida
Nilai (Rp/ha/musim)
Uraian
Hibrida
Penerimaan tunai

Inbrida

25.561.139

21.123.097

583.333

559.375

Total penerimaan

26.144.472

21.682.472

Biaya tetap tunai

1.501.667

1.501.667

46.513

44.018

6.616.348

6.817.155

Penerimaan non tunai

Biaya tetap non tunai
Biaya variable tunai
Biaya variabel non tunai

1.642.746

490.536

Total biaya tunai

8.433.015

8.633.822

Total biaya usahatani

10.122. 274

9.168. 376

Pendapatan atas biaya tunai

17.128.124

12.489. 275

Pendapatan atas biaya total

16.022.199

12.514. 096

R/C rasio atas biaya tunai

3,03

2,45

R/C rasio atas biaya total

2,58

2,36

Sumber: Olahan Data Primer (2013)
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Analisis Fungsi Produksi
Analisis yang digunakan adalah analisis fungsi produksi Cobb-Douglas.
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi produksi padi hibrida dan inbrida
antara lain luas lahan (X1), benih (X2), pupuk organik (X3), pupuk urea (X4), pupuk
phonska (X5), pupuk ZA (X6), pestisida padat (X7), pestisida cair (X8), tenaga kerja
(X9), dan dummy jenis padi (D1). Hasil pendugaan fungsi produksi disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Hasil pendugaan fungsi produksi di Kabupaten Malang dan Blitar, 2013.

Model
(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
D1

Unstandardized
Coefficients
B
8.690
1.254
-.262
.014
.027
.0002
.0003
.013
-.021
.266
.092

Std. Error
.356
.099
.093
.004
.008
.006
.005
.006
.019
.062
.049

Standardized
Coefficients

T

Sig.

24.437
12.703
-2.811
3.792
3.640
.033
.054
2.253
-1.105
4.294
1.856

.000
.000
.006
.000
.000
.974
.957
.026
.272
.000
.066

Beta
.964
-.202
.126
.117
.001
.002
.075
-.037
.143
.057

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.158
.177
.820
.881
.866
.877
.828
.803
.826
.956

6.324
5.656
1.219
1.135
1.154
1.140
1.208
1.245
1.211
1.046

a. Dependent Variable: Y

R-Sq

= 90,7%

R-Sq(adj)

= 89,8%

Persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas padi hibrida adalah sbb:
Ln Y = 8,69 + 1,25 Ln X1 – 0,262 Ln X2 + 0,014 Ln X3 + 0,027 Ln X4 + 0,0002
Ln X5 + 0,0003 Ln X6 + 0,013 Ln X7 – 0,021 Ln X8 + 0,266 Ln X9 +
0,092 D1
Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi
(R2) sebesar 90,7 persen dan nilai determinasi terkorelasi (R2-adjusted) sebesar
89,8 persen. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 90,7 persen memiliki arti
bahwa 90,7 persen dari variabel produksi padi dapat dijelaskan oleh variabel yang
mempengaruhinya yaitu luas lahan (X1), benih (X2), pupuk organik (X3), pupuk
urea (X4), pupuk phonska (X5), pupuk ZA (X6), pestisida padat (X7), pestisida cair
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(X8), tenaga kerja (X9), dan dummy jenis padi (D1), sedangkan sisanya 9,3 persen
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. Faktor-faktor lain diluar model
yang diduga berpengaruh terhadap produksi padi hibrida dan inbrida yaitu tingkat
kesuburan lahan, kemiringan lahan, pengaruh iklim dan cuaca serta serangan
hama dan penyakit.
Dari Uji F diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi
seperti luas lahan (X1), benih (X2), pupuk organik (X3), pupuk urea (X4), dan
tenaga kerja (X9) berpengaruh nyata secara bersama-sama terhadap hasil padi
(Tabel 3).
Tabel 3.Varian analisis
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

65.548
6.713
72.262

10
102
112

6.555
.066

99.590

.000b

Regression
Residual
Total
a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), D1, X1, X6, X4, X3, X7, X5, X9, X8, X2

Kriteria ekonometrika dilakukan terhadap model untuk menguji apakah
model memenuhi asumsi atau tidak. Pengujian model terhadap asumsi tersebut
antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
Berdasarkan uji normalitas (Tabel 4), dapat dijelaskan bahwa data penelitian yang
digunakan dalam model secara statistik menyebar normal. Hal ini dapat dilihat
dari nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,473. Nilai ini menunjukkan bahwa
data menyebar secara normal karena bernilai lebih besar dari taraf nyata (α) yaitu
5% atau 0,05. Syarat data menyebar normal secara statistik melalui uji OneSample Kolmogorov-Smirnov adalah memiliki nilai lebih besar dari taraf nyata
(α) yang digunakan.
Tabel 4. Data sebaran normal statistik
Y
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

113
7.3787
.80324
.079
.079
-.061
.845
.473

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Berdasarkan uji multikolinearitas (Tabel 4), dapat dijelaskan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat diketahui dari nilai Sig.masingmasing input kurang dari 10 sehingga model memenuhi syarat asumsi klasik uji
multikolinearitas dan model layak untuk digunakan.
Asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas adalah jika signifikansi dari masingmasing variabel lebih dari taraf nyata berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
Berdasarkan hasil pada pengujian diperoleh nilai Sig. pada masing-masing variabel
mempunyai nilai sigifikan lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model sehingga model layak untuk digunakan.
Analisis Elastisitas Produksi
Luas lahan mempunyai nilai elastisitas sebesar 1,254, artinya setiap
penambahan luas lahan sebesar satu persen maka akan meningkatkan produksi
padi hibrida sebesar 1,254 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (cateris
paribus) dan berpengaruh nyata terhadap hasil produksi pada tingkat kepercayaan
95 persen.
Benih mempunyai nilai elastisitas sebesar -0,262, artinya setiap penambahan
benih sebesar satu persen maka akan menurunkan produksi padi hibrida sebesar
0,262 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (cateris paribus) dan
berpengaruh nyata terhadap hasil produksi pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil olahan ini berbeda dengan hipotesis diduga karena penggunaan benih yang
terlalu banyak ditanam pada lahan sawah sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak
optimal.
Pupuk organik mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,014, artinya setiap
penambahan pupuk organik sebesar satu persen akan meningkatkan produksi padi
hibrida sebesar 0,014 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (cateris
paribus). Pupuk organik berpengaruh nyata terhadap hasil produksi pada tingkat
kepercayaan 95 persen.
Pupuk urea mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,027, artinya setiap
penambahan pupuk urea sebesar satu persen akan meningkatkan produksi padi
hibrida sebesar 0,027 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (cateris
paribus). Pupuk urea berpengaruh nyata terhadap hasil produksi pada tingkat
kepercayaan 95 persen.
Pupuk phonska mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,0002, artinya setiap
penambahan pupuk phonska sebesar satu persen akan meningkatkan produksi
padi hibrida sebesar 0,0002 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap
(cateris paribus). Pupuk phonska tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi
pada tingkat kepercayaan 95 persen sehingga penambahan pupuk phonska tidak
mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap produksi.
Pupuk ZA mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,0003, artinya setiap
penambahan pupuk ZA sebesar satu persen akan meningkatkan produksi padi
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hibrida sebesar 0,0003 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (cateris
paribus). Pupuk ZA tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi pada tingkat
kepercayaan 95 persen sehingga penambahan pupuk ZA tidak mengakibatkan
perubahan yang signifikan terhadap produksi.
Pestisida padat mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,021, artinya setiap
penambahan pestisida padat sebesar satu persen akan meningkatkan produksi
padi hibrida sebesar 0,021 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap
(cateris paribus). Pestisida padat tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi
pada tingkat kepercayaan 95 persen sehingga penambahan pestisida padat tidak
mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap produksi.
Pestisida cair mempunyai nilai elastisitas sebesar -0,017, artinya setiap
penambahan pestisida cair sebesar satu persen akan menurunkan produksi padi
hibrida sebesar 0,017 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (cateris
paribus). Pestisida cair tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi pada
tingkat kepercayaan 95 persen sehingga penambahan pestisida cair tidak
mengakibatkan perubahan penurunan yang signifikan terhadap produksi. Hasil
olahan ini berbeda dengan hipotesis diduga karena penggunaan pestisida cair pada
tanaman padi telah melebihi dosis.
Tenaga kerja mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,266, artinya setiap
penambahan tenaga kerja sebesar satu persen akan meningkatkan produksi padi
hibrida sebesar 0,266 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (cateris
paribus). Tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap hasil produksi pada tingkat
kepercayaan 95 persen.
Dummy jenis padi mempunyai nilai elastisitas sebesar 0,092, artinya
perbedaan output yang dihasilkan antara menggunakan padi hibrida dengan padi
inbrida yaitu sebesar 0,092 persen. Dummy jenis padi tidak berpengaruh nyata
terhadap hasil produksi pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini menunjukan
bahwa perbandingan output yang dihasilkan dari penggunaan padi hibrida dan
inbrida tidak berbeda secara signifikan.
Hasil Dugaan Parameter WTA
Pendugaan willingness to accept (WTA) diarahkan untuk mengevaluasi
keinginan petani produsen untuk menerima atau mengadopsi padi hibrida Hipa
Jatim 1, 2 dan 3. Berbagai faktor yang diduga dapat mempengaruhi WTA petani
terhadap keunggulan padi hibrida meliputi: a) produktivitas, b) biaya produksi,
c) resiko terserang organisme pengganggu tanaman, d) umur tanaman, e) tingkat
pendidikan, dan f) jenis pekerjaan utama.
Model WTA yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa
keinginan petani untuk menerima atau mengadopsi padi hibrida Hipa Jatim 1, 2
dan 3 yang ditawarkan cukup baik. Model yang digunakan mampu menjelaskan
perilaku produsen sebesar 77,55% dengan penyimpangan sangat rendah seperti
ditunjukkan oleh koefisien keragaman (CV) sekitar 0,2%.
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Semua faktor (peubah) yang dievaluasi berpengaruh nyata dan positif
terhadap WTA responden, kecuali biaya produksi. Sebagai ilustrasi dari hasil
dugaan parameter adalah sbb: bila produktivitas atau potensi hasil per satuan luas
lahan dari padi Hipa Jatim meningkat 10% dibanding padi hibrida yang pernah
ditanam, maka produsen bersedia menerima harga benih padi hibrida sebesar
0,3% lebih tinggi atau Rp 15.000 per kg lebih mahal dari pada harga pasar.
Secara umum faktor penentu WTA produsen untuk memilih padi Hipa
Jatim 1, 2 dan 3 dibandingkan dengan padi hibrida lain adalah biaya produksi,
produktivitas, ketahanan terhadap hama penyakit, dan umur tanaman (Tabel 5).
Tabel 5. Hasil dugaan parameter faktor penentu WTA produsen secara umum
dalam memilih padi hibrida yang akan ditanam.
Variable

Label

DF

Parameter
Estimate

Std.
Error

t-value

Pr > |t|

Intercept

Intercept

1

8.1610

0.0201

405.68

<.0001

Biaya

Biaya produksi

1

-0.0490

0.0058

-8.48

<.0001

Pdvt

1

0.0364

0.0072

5.04

<.0001

1

0.0135

0.0034

3.93

0.0002

Umtan

Produktivitas
Resiko terserang hama
atau penyakit
Umur tanaman

1

0.0137

0.0045

3.06

0.0028

Pendd

Pendidikan

1

0.0251

0.0040

6.28

<.0001

Dumpek

Dummy Pekerjaan

1

0.0590

0.0070

8.47

<.0001

Resiko

R-Square

0.7755

Adj R-Sq

0.7624

CV

0.20781

Hasil Dugaan Parameter WTP
Karakteristik produk yang ditawarkan merupakan salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi willingness to pay (WTP) konsumen. Latar belakang
konsumen seperti pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan juga
dapat mempengaruhi WTP konsumen terhadap suatu produk.
Secara keseluruhan peubah-peubah pada model WTP yang digunakan dalam
analisis, mampu menjelaskan secara serempak WTP konsumen padi hibrida
yang ditawarkan. Keragaan kinerja dari model WTP ditunjukkan oleh koefisien
determinasi (R2) cukup baik yaitu 83,53%. Dengan kata lain model yang digunakan
mampu menjelaskan WTP konsumen terhadap padi hibrida Hipa Jatim sekitar 84%
dengan penyimpangan sangat rendah seperti ditunjukkan oleh CV sebesar 0,14%.
Namun demikian, peubah yang nyata mempengaruhi WTP konsumen adalah
kualitas beras padi Hipa Jatim yang bagus. Artinya, informasi ini akan berdampak
pada harga yang mau dibayar oleh konsumen. Sebagai ilustrasi, bila kualitas beras
padi hibrida meningkat 1% maka WTP konsumen akan meningkat sekitar 1,4%
atau konsumen akan bersedia membayar beras padi Hipa Jatim sekitar Rp 112 per
kg lebih mahal dari harga beras yang berlaku (Rp 8000 per kg).

Wardana dan Ruskandar : Faktor Determinan Produksi Padi Hibrida di Indonesia....

895

Secara umum faktor penentu WTP konsumen akan mau membayar lebih
mahal beras padi hibrida Hipa Jatim dibandingkan dengan padi hibrida lain adalah
kualitas yang lebih baik (Tabel 6).
Tabel 6. Hasil dugaan parameter faktor penentu WTP konsumen akan mau
membayar lebih mahal produk yang ditawarkan.
Parameter
Estimate

Std.
Error

t-value

Pr > |t|

1

6.0616

0.4844

12.51

<.0001

1

0.0309

0.1128

0.27

0.7846

1

1.4289

0.1492

9.58

<.0001

Ukuran/Bentuk

1

0.0451

0.1088

0.41

0.6791

1

0.0382

0.2532

0.15

0.8803

1

0.0014

0.1289

0.01

0.9912

dumpek

Pendapatan
Jumlah ART lebih 15
tahun
Dummy Pekerjaan

1

-0.1530

0.6231

-0.25

0.8065

R-square

0.8353

Adj.R-sq

0.8272

CV

0.14162

Variable

Label

Intercept

Intercept

Rasa

Rasa

Kual

Kualitas

Ukur
Pendpt
Jartgt15

DF

Keterangan ART=Anggota Rumah Tangga

KESIMPULAN
1.

Pendapatan atas biaya tunai, biaya total, dan R/C rasio dari padi hibrida lebih
besar dibandingkan padi inbrida. Pendapatan atas biaya tunai dan biaya total
padi hibrida sebesar Rp 17.128.124/ha/musim dan Rp 16.022.199/ha/musim.
Sedangkan pendapatan atas biaya tunai dan biaya total padi inbrida sebesar
Rp 12.489.275/ha/musim dan Rp 12.514.096/ha/musim. R/C rasio atas biaya
tunai dan biaya total padi hibrida sebesar 3,03 dan 2,58, sedangkan R/C rasio
atas biaya tunai dan biaya total padi inbrida sebesar 2,45 dan 2,36. Hal ini
menunjukan bahwa padi hibrida lebih menguntungkan dibandingkan padi
inbrida.

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi adalah luas lahan, benih,
pupuk organik, pupuk urea, dan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 95%.

3.

Secara umum preferensi konsumen terhadap padi hibrida Hipa Jatim 1, 2
dan 3 adalah positip karena dari segi mutu rasa lebih baik dibandingkan padi
hibrida yang pernah ditanam sebelumnya.

4.

Peluang padi hibrida domestik (Hipa Jatim 1, 2 dan 3) dalam menciptakan
pasar adalah cukup besar karena respon produsen dan konsumen yang positip
seperti ditunjukkan oleh WTA dan WTP dan produktivitas nya nyata lebih
tinggi daripada padi inbrida, dengan selisih hasil panen GKP mencapai 1-2
t/ha.
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BEBERAPA VARIETAS INPARI DI KABUPATEN KOLAKA
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Jl. Prof. Muh. Yamin No 89 Puwatu Kendari
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ABSTRAK
Badan Litbang telah melepas beberapa varietas baru padi sawah yang dikenal
dengan nama varietas inpari. Kajian dilakukan untuk mengetahui adaptasi
dan preferensi petani terhadap varietas Inpari 15, 16, 18 dan 19 di Kabupaten
Kolaka. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode kaji terap pada luasan
1.250 m2 untuk masing-masing varietas yang diulang pada 4 kecamatan. Survey
preferensi dilakukan pada 10 orang responden pada masing-masing kecamatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas inpari 15 memiliki produktivitas
tertinggi yaitu sebesar 7,31 t GKP/ha, serta memberikan pendapatan sebesar Rp.
16,246,800 per ha per MT. Semua varietas inpari yang diujicobakan layak secara
ekonomi, dengan nilai BCR berkisar antara 1,80 – 2,26. Varietas yang paling
disenangi adalah inpari 15 dan 16. Kedepan varietas inpari 15 dan inpari 16 dapat
menjadi alternatif untuk pengembangan padi di Kabupaten Kolaka, akan tetapi
mesti didukung dengan penyediaan benih secara lokalita.
Kata Kunci : adaptasi, preferensi, varietas inpari
ABSTRACT
Indonesian Agriculture Research and Development has release some pady varieties
that known as Inpari. The research was conducted to know the adapatation and
farmer preference for inpari varieties 15, 16, 18 and 19 in Kolaka Regency.
The research was conducted using trial method at 1.250 m2 for each variety
and replicated for 4 sub districts. Farmer preference gave from 10 farmers per
each subdistrict. The result of research show that inpari 15 variety gave a higher
productivity and benefit than others. Inpari 15 give production around 7,31 t wet
yiel/ha/season and benefit around IDR 16,246,800/ha/season. All varieties give
BCR value around 1,80 – 2,26 that mean the varieties is feasible to develop.
Farmers are preference for inpari 15 and 16 varieties. For the next inpari 15 and 16
varieties can became an alternative for developing pady in Kolaka Regency even
must support for availability for seed in local region.
KeyWords : adapatation, preference, inpari varieties
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PENDAHULUAN
Badan Litbang Pertanian sejak tahun 2008 telah melepas 33 VUB terdiri 13 inpari,
6 Inpara, 3 Inpago dan 11 Hipa. Dari VUB yang dilepas tersebut mempunyai
potensi produktivitas yang tinggi, dibandingkan dengan varietas IR64 yang
telah lama diintrodusir tahun 1978. Kisaran produktvitas varietas-vareitas baru
tersebut antara 7 – 12 t/ha (Suprihatno B., et al., 2010). Lebih lanjut Sularno et
al (2011) menyatakan bahwa penggunaan varietas unggul baru inpari 13 mampu
meningkatkan produktivitas hingga 33,92%.
Berbagai penelitian tentang penggunaan varietas unggul inpari telah
dilakukan di berbagai wilayah. Suriani dan Arman, (2009) yang melakukan
penelitian di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menggunakan varietas inpari
1, 2, 3, 4 dan 6 memperoleh hasil yang cukup baik yaitu > 7 t/ha. Lebih lanjut
Agussalim et al., (2010) menyatakan bahwa khususnya di Kabupaten Kolaka dari
5 varietas inpari yang diintroduksikan yaitu inpari 1, 3, 6, 8 dan 10 ternyata hanya
inpari 3, 6 dan 10 yang disenangi oleh petani.
Luas lahan sawah di Kabupaten Kolaka adalah 16.755 ha dengan tingkat
produktvitas yang diperoleh adalah 43,05 kw/ha. Produktivitas ini masih lebih
rendah dari produktivitas padi nasional yang rata sebesar 50,51 kw/ha (BPS Sultra
2010 dan BPS Indonesia 2010). Disinyalir rendahnya produkticitas yang diperoleh
salah satunya disebabkan oleh penggunaan varietas yang cenderung monoton.
Oleh karena itu upaya mengadaptasikan varietas unggul baru padi sawah dapat
menjadi alernatif untuk peningkatan produksi dan produktivitas serta pendapatan
petani.
Kajian dilakukan untuk mengetahui adaptasi agronomis maupun keuntungan
ekonomi dan preferensi petani terhadap beberapa varietas inpari.
METODE PENELITIAN
Kegiatan dilaksanakan pada bulan MT II (Juli – Desember) tahun 2013 di
Kecamatan Loea, Tirawuta, Wolo dan Iwoi Mendaa Kab. Kolaka. Varietas yang
diuji adalah Inpari 15, 16, 18 dan 19. Budidaya tanaman dilakukan mengacu pada
Badan Litbang Pertanian (2009).
Data yang dikumpulkan berupa perkembangan agronomis yang terdiri dari
tinggi tanaman dan jumlah anakan yang diukur pada masing-masing 10 rumpun
per varietas pada umur 90 hst. Selanjutnya pengamatan produksi dilakukan dengan
cara ubinan yang berukuran 3 m X 4 m pada masing-masing varietas. Untuk
mengetahui kelayakan ekonomi dikumpulkan data-data input dan output pada
semua petani kooperator. Selanjutnya mengenai pengukuran respon teknologi dan
preferensi dilakukan dengan cara survey terhadap 10 orang responden di masingmasing lokasi.
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Data agronomis yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan Anova (Gomes
dan Gomes 2007), untuk mengetahui variasi antara varietas, sedangkan utuk
mengetahui kelayakan ekonomi dilakukan analisis usahatani (Debertin, 1986;
Swastika, 2000) yaitu :
Π = Q x pQ - ∑X x Px..................(1)
Keterangan :
Π
Q
pQ
X
pX

= Keuntungan (Rp/ha)
= Jumlah Gabah Kering Panen (GKP) yang dihasilkan (Kg /ha)
= Harga Gabah (Rp/kg)
= Jumlah input (kg/liter/HOK)
= harga input (Rp/(kg/liter/HOK))

Selanjutnya juga dilakukan uji preferensi yang mengacu pada Ruskandar
et a.,l (2008) dan Widiantoro et al., (2010), dengan beberapa parameter yaitu
performance tanaman (tinggi tanaman dan penampakan), jumlah anakan,
ketahanan terhadap hama penyakit serta produktivitas yang dihasilkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Wilayah Pengkajian
Kabupaten Kolaka merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Dari tipologi lahan dapat diketahui bahwa sekitar 70% areal
pesawahan adalah sawah dengan irigasi teknis. Menyangkut pola tanam, pada lahan
irigasi sekitar 90% melaksanakan pola tanam 2 kali padi setahun, hanya sekitar
10% yang bisa hingga 3 kali tanam padi setahun, sementara untuk pemanfaatan
lahan sawah untuk palawija relatif masih terbatas. Pada lahan sawah tadah hujan,
pola tanam yang umum adalah padi – bero – bero. Meskipun di beberapa wilayah
juga sudah mulai mengusahakan tanaman sayuran setelah tanaman padi.
Menyangkut jenis varietas yang digunakan, nampaknya masih didominasi
oleh varietas Mekongga, Cisantana dan Ciliwung. Penggunaan varietas ini banyak
ditentukan oleh jenis varietas yang diberikan oleh pemerintah melalui program
P2BN. Menyangkut cara tanam, terdapat 3 cara yang diterapkan oleh petani yaitu
tanam pindah yang banyak dilakukan oleh petani di wilayah Kab. Kolaka bagian
utara dan selatan (meliputi Kec. Wolo, Iwoi Mendaa, Samaturu, Latambaga,
Tanggetada, Pomalaa, Kolaka, dan Wundulako) sementara pada wilayah bagian
timur terutama pada kawasan rawa tinondo yang meliputi areal persawan sekitar
16.000 ha, petani cenderung menerapkan sistem tabela (hambur benih langsung),
sementara pada wilayah lainnya yakni di Kec. Ladongi. Loea dan Tirauta, petani
cenderung menerapkan sistem tabela dengan penggunakan pipa paralon.
Jenis hama dan penyakit yang umum menyerang pertanaman adalah tikus,
penggerek batang dan penyakit blast. Teknologi pengendalian yang digunakan
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petani masih bertumpu pada keampuhan pestisida. Nampaknya pengaruh
pembelajaran dalam SLPTT belum banyak merubah pola pengendalian hama
penyakit yang diterapkan oleh petani. Taufiq R. et al., (2013) menyatakan bahwa
di Kabupaten Kolaka tingkat adopsi teknologi pengendalian hama penyakit
berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu hanya sekitar 11,25%.
Untuk pelaksanaan panen dalam 2 tahun terakhir, petani telah menggunakan
mobile harvesting. Meskipun dilapangan belum ada kajian tentang kehilangan
hasil, akan tetapi petani merasa lebih senang menggunakan cara panen tersebut
karena sistem bagi hasilnya yang lebih murah yaitu 10 : 1 dibandingkan dengan
sistem panen secara manual dan dirontok dengan power thresher, sistem bagi
hasilnya adalah 7:1.
B. Keragaan Agronomis Varietas Inpari
Keragaan agronomis beberapa varietas yang dicobakan menunjukkan
dinamika yang cukup variatif. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rataan Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan dan Produktivitas Beberapa
Varietas Inpari di Kabupaten Kolaka, 2013.
Varietas
Inpari 15
Inpari 16
Inpari 18
Inpari 19
KK (%)

Tinggi Tanaman (cm)
91,33a
93,75a
93,00a
94,75a
4,49

Jumlah Anakan per rumpun
12,00a
17,00b
17,25c
17,00b
0,00001

Produktivitas (t/ha)
7,31a
6,97a
6,57a
6,54a
8,32

Keterangan : angka sekolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%

Pada tabel 1 nampak bahwa varietas-varietas inpari yang diujicobakan
memiliki tinggi yang relatif sama. Jika dibandingkan dengan rata-rata tinggi
tanaman tersebut yang terdapat dalam deskripsi varietas yang berkisar antara 93
– 105 cm, nampaknya rata-rata tinggi tanaman yang dicapai di Kabupaten Kolaka
lebih rendah. Menurut Siregar (1981) pada tanaman yang tinggi, intensitas sinar
matahari yang menembus kanopi (tajuk) tanaman ke bagian bawah tanaman di atas
permukaan tanah akan jauh berkurang. Semakin tinggi tanaman semakin tinggi
pula kecenderungan untuk rebah. Lebih lanjut Arafah (2006) menyatakan bahwa
perakitan varietas unggul diarahkan pada varietas yang memiliki pertumbuhan
tinggi tanaman yang sedang (90 -115 cm) serta karakter batang yang kokoh
sehingga tidak mudah rebah. Hasil penelitian Prajitno et al., (2005) menunjukan
bahwa penampilan padi makin tinggi tidak diikuti makin tingginya hasil yang
dicapai, bahkan sebaliknya.
Selanjutnya dari jumlah anakan per rumpun, nampak bahwa terjadi
perbedaan antar varietas inpari yang diuji, dimana inpari 15 dan 18 masingmasing berbeda dengan inpari lainnya, sedangkan inpari 16 sama dengan inpari
19 tetapi berbeda dengan inpari lainnya. Jumlah anakan adalah salah satu karakter
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penting dalam suatu varietas unggul, hal ini terkait dengan jumlah malai yang
bisa dihasilkan. Jumlah malai merupakan salah satu karakter tanaman yang dapat
menentukan produktivitas tanaman, sama halnya dengan hasil penelitian Ahmad
dan Pratama (2008) dalam Maintang et al., (2012) menunjukkan bahwa jumlah
malai berkorelasi positif nyata terhadap hasil tanaman.
Menyangkut dengan parameter produktivitas yang diperoleh nampak bahwa
tidak ada perbedaan antara varietas inpari yang di uji cobakan. Produktivitas
varietas inpari yang diperoleh juga relatif lebih rendah dari potensi produksi yang
mencapai 7,6 – 9,5 t GKP/ha. (BB Padi Sukamandi, 2012).
C. Analisa Keuntungan
Analisis ekonomi penggunaan varietas inpari pada lahan sawah di Kabupaten
Kolaka disajikan pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa semua varietas inpari
yang diujicobakan layak secara ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai
BCR > 1, yang berarti bahwa keuntungan (benefit) yang diperoleh masih lebih
tinggi dibandingkan pengeluaran untuk biaya usahatani. Selanjutnya dapat dilihat
bahwa komposisi biaya terbesar adalah pada tenaga kerja, yang mencapai sekitar
83%. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani padi masih bersifat padat tenaga
kerja.
Perlu pula dijelaskan adanya perbedaan tenaga kerja pada masing-masing
inpari, yang diakibatkan oleh perbedaan pada proses panen. Hal ini karena dalam
kegiatan panen berlaku sistem bagi hasil, dengan perbandingan 10 : 1 untuk yang
menggunakan mobile harvesting dan 7 : 1 yang menggunakan power thresher.
Dengan demikian semakin tinggi produksi yang diperoleh, maka semakin besar
pula bagian panen yang harus dikeluarkan.
Tabel 2. Analisis Ekonomi Usahatani Padi Sawah Varietas Inpari Di Kab. Kolaka, 2013
Uraian
A. Biaya Sarana Produksi (Rp)

Varietas
Inpari 15

Inpari 16

Inpari 18

Inpari 19
1,295,000

1,254,000

1,254,000

1,295,000

 Benih (Rp)

125,000

125,000

125,000

125,000

 Pupuk (Rp)

910,000

910,000

910,000

910,000

 Herbisida (Rp)

65,000

65,000

65,000

65,000

 Pestisida (Rp)

154,000

154,000

195,000

195,000

B. Tenaga kerja (Rp)

5,797,800

5,638,900

5,041,250

5,059,500

C. Lain-Lain (Rp)

135,000

135,000

135,000

135,000
6,489,500

D. Total Biaya (Rp)

7,186,800

7,027,900

6,471,250

E. Produksi (t/ha)

7,323

6,976

5,668

5,708

F. Harga(Rp/Kg)

3,200

3,200

3,200

3,200

16,246,800

15,295,300

11,666,350

11,776,100

2.26

2.18

1.80

1.81

G. Keuntungan(Rp)
H. BCR
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D. Preferensi Petani
Preferensi petani diukur dengan pendekatan kualitatif dengan beberapa
parameter diantaranya adalah performance tanaman (tinggi tanaman dan jumlah
anakan), ketahanan terhadap penyakit serta produksi. Menyangkut preferensi
petani yang berkaitan dengan performance tanaman disajikan pada Tabel 3
Tabel 3. Preferensi Petani Terhadap Performance Tanaman Beberapa Varietas
Inpari di Kabupaten Kolaka, 2013.
No.

Varietas

Preferensi Petani (%)
Sangat Suka (SS)

Suka (S)

Tidak Suka (TS)

Modus

1.

Inpari 15

70

30

0

SS

2.

Inpari 16

75

25

0

SS

3.

Inpari 18

65

35

0

SS

4.

Inpari 19

60

40

0

SS

Pada Tabel 3 nampak bahwa dari sisi performance tanaman, petani sangat
suka dengan varietas inpari yang dicobakan, dan relatif tidak ada perbedaan
diantara varietas-varietas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sisi tinggi tanaman
yang tidak berbeda nyata (Tabel 1). Demikian pula dengan performance lainnya
misalnya posisi daun bendera dan struktur pertanaman, semua varietas inpari
menunjukkan hal yang sama.
Selanjutnya menyangkut ketahanan terhadap penyakit, nampaknya petani
lebih cenderung menyenangi varietas inpari 15 dan 16. Hal tersebut sebagaimana
nampak pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa varietas 15 dan 16 memiliki
modus di sukai oleh petani. Hal ini karena pada saat pertanaman, varietas inpari 18
dan 19 terserang penyakit kresek pada 2 lokasi dari 4 lokasi pengkajian,sementara
varietas 15 dan 16 relatif toleran, meskipun mendapatkan perlakuan pengendalian
penyakit yang sama.
Tabel 4. Preferensi Petani Terhadap Ketahanan Penyakit Beberapa Varietas
Inpari di Kabupaten Kolaka, 2013.
No.

Preferensi Petani (%)

Varietas

Modus

Sangat Suka (SS)

Suka (S)

Tidak Suka (TS)

1.

Inpari 15

10

80

10

S

2.

Inpari 16

15

80

5

S

3.

Inpari 18

5

35

60

S

4.

Inpari 19

0

35

65

S

Berkaitan dengan produktivitas yang diperoleh, nampaknya petani lebih
cenderung memilih varietas inpari 15 dan 16. Hal tersebut sebagaimana nampak
pada Tabel 4.
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Tabel 5. Preferensi Petani Terhadap Produktivitas Tanaman Beberapa Varietas
Inpari di Kabupaten Kolaka, 2013.
No.

Varietas

Preferensi Petani (%)
Sangat Suka (SS)

Suka (S)

Tidak Suka (TS)

Modus

1.

Inpari 15

90

10

0

2.

Inpari 16

85

15

0

SS
SS

3.

Inpari 18

20

35

45

TS

4.

Inpari 19

20

30

30

TS

Modus petani terhadap varietas inpari 15 dan 16 menunjukkan sangat suka.
Hal ini, karena memang produktivitas varietas tersebut lebih tinggi dari yang
lainnya (Tabel 1). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ketertarikan petani terhadap
varietas inpari 15 dan 16 dapat pula diketahui dari jumlah produksi yang di jadikan
benih pada MT berikutnya, dimana varietas inpari 15 dan 16 lebih berkembang
dibandingkan dengan inpari 18 dan 19. Khususnya di Desa Tumbudadio yang
merupakan salah satu daerah pelaksanaan uji coba, varietas inpari 15 dan 16 telah
berkembang hingga sekitar > 50 ha pada musai tanam berikutnya (MT I tahun
2014).
KESIMPULAN
1.

2.
3.

Varietas inpari yang ujicobakan di Kabupaten Kolaka menujukkan daya
adaptasi yang cukup baik. Varietas inpari 15 memiliki produktivitas tertinggi
yaitu sebesar 7,31 t GKP/ha dan yang terendah adalah inpari 19 dengan
produktivitas 6,54 t GKP/ha.
Semua varietas inpari yang diujicobakan layak secara ekonomi dengan nilai
BCR > 1. Varitas impari 15 memebrikan keuntungan sebesar Rp. 16,246,800
per ha per MT.
Dari 4 varietas inpari yang dicobakan, ternyata yang paling disenangi oleh
petani adalah inpari 16, sama dengan inpari 15, sementara varietas inpari 18
dan inpari 19 relatif kurang disenangi terutama dari sisi ketahanan terhadap
penyakit dan produktivitas yang diperoleh
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PREFERENSI PETANI TERHADAP PADI SAWAH VARIETAS UNGGUL
BARU PADA TIGA STRATA PERBENIHAN DI JAWA BARAT
Iskandar Ishaq, Susi Ramdhaniati dan Wage Ratna Rohaeni
Peneliti Madya dan Peneliti Pertama pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
2
Staf Peneliti pada Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi.
ABSTRACT
In effort to increase adoption of new release varieties (NRV) in order to
support national rice production program in West Java we have to know the
rice characteristics preferred by farmers or users. One of them is done through
identification of rice characteristics. The study was conducted starting at the end
of October until the end of November 2013. Location of assessment, namely: (1)
Subang (for formal seeds level region), (2) Garut (for semi formal seeds level
region), and (3) Bandung Regency (for mixture both formal and semi formal
seeds level region). The results showed that of some new release varieties of rice
which have the potential adopted and developed in the area of the formal seeds
level that is varieties with characteristics as follows has a long grain shape, good
quality rice, white rice and clean color and taste delicious rice (for consumption)
or “pera” (for industries), such as Ciherang, IR-42, Mekongga, Si Denuk and
Situ Bagendit. Varieties in the semi formal seeds level region potential is adopted
and developed varieties with characteristics somewhat a rounded grain shape
up to sleek, taste of rice is delicious and pest tolerant, such as Sarinah, IR-64
and Inpari-13 varieties, whereas in the mixture area (formal and semi formal
seeds level), characteristics of varieties are potential to adopted and developed
with characteristic rounded grain shape up to sleek, good quality rice, the rice
was tasty and high selling prices as varieties Pandan Wangi, Ciherang, IR-64,
Sarinah, Widas, and Inpari-14.
Keywords: three regions; preference; new realease variety; lowland rice.
ABSTRAK
Dalam upaya meningkatkan adopsi varietas unggul baru (VUB) padi guna
menunjang Program P2BN di Jawa Barat, maka karaktersitik padi yang disukai
petani harus diketahui. Salah satunya dilakukan melalui identifikasi karakteristik
padi sawah yang disukai petani. Pengkajian dilakukan pada tiga kabupaten yang
diasumsikan dapat mewakili masing-masing strata perbenihan di Jawa Barat,
yaitu Kabupaten Subang (strata perbenihan formal/SPF), Garut (strata perbenihan
informal/SPI) dan Kabupaten Bandung (strata perbenihan campuran/SPC).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa VUB padi sawah yang memiliki potensi
diadopsi dan dikembangkan di wilayah SPF adalah varietas dengan karakteristik
bentuk gabah panjang (ramping), mutu beras baik, warna beras putih-bersih dan
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rasa nasi enak (untuk konsumsi) atau pera (industri), seperti varietas Ciherang,
IR-42, Mekongga, Si Denuk dan Situ Bagendit. Di wilayah SPS varietas yang
berpotensi diadopsi dan dikembangkan adalah varietas dengan karakteristik
bentuk gabah agak bulat sampai ramping, rasa nasi enak dan toleran OPT, seperti
varietas Sarinah, IR-64 dan Inpari-13, sedangkan di wilayah perbenihan campuran
(SPF+SPS), karakteristik varietas yang berpotensi diadopsi dan dikembangkan
adalah varietas dengan karakteristik bentuk gabah bulat sampai ramping, mutu
beras baik, rasa nasi enak dan harga jual tinggi seperti varietas Pandan Wangi,
Ciherang, IR-64, Sarinah, Widas, dan Inpari-14.
Kata kunci: strata perbenihan; preferensi; VUB; padi.
PENDAHULUAN
Produksi padi terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk
yang terus bertambah. Kebutuhan beras nasional dewasa ini telah menyentuh
angka lebih dari 30 juta ton per tahun. Disisi lain, tantangan yang dihadapi dalam
pengadaan produksi padi semakin berat. Laju pertumbuhan penduduk dan tingkat
konsumsi beras yang relatif masih tinggi menuntut peningkatan produksi yang
sinambung, sementara sebagian lahan sawah yang subur telah beralih fungsi
untuk usaha lainnya. Perubahan iklim global juga menjadi ancaman bagi upaya
peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Ancaman kekeringan dimusim
kemarau dan kebanjiran dimusim hujan sudah semakin sering melanda pertanaman
petani. Naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global telah menyebabkan
semakin meluasnya lahan salin yang mengancam produksi padi (Departemen
Pertanian, 2009).
Beberapa permasalahan perbenihan pada saat ini, diantaranya dari sekian
banyak varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah belum semuanya
dikenal dan dapat diadopsi oleh petani pengguna, ketersediaan benih sumber dan
benih sebar secara enam tepat belum dapat terpenuhi, kinerja lembaga produksi
dan pengawasan benih belum berjalan optimum, penggunaan benih unggul
bermutu (bersertifikat) di tingkat petani masih relatif rendah.
Sektor perbenihan terbagi ke dalam dua strata, yaitu sektor perbenihan formal
dan informal. Nugraha dan Mejaya (2013) mendefinisikan sektor perbenihan
formal sebagai produsen benih yang memiliki karakteristik (a) produksi benih
dilakukan secara terrencana, (b) menerapkan sistem mekanisasi tertentu, (c)
penanaman varietas yang jelas, (d) dipasarkan dalam kemasan teridentifikasi, dan
(e) menerapkan jaminan mutu. Sedangkan sektor perbenihan informal memiliki
karakteristik yang tidak dimiliki sektor perbenihan formal dan gabah untuk benih
disisihkan dari hasil panen sebelumnya.
Dalam upaya meningkatkan adopsi varietas unggul baru (VUB) padi guna
menunjang Program P2BN di Jawa Barat, maka salah satunya dilakukan melalui
identifikasi karaktersitik padi yang disukai petani, baik pada wilayah yang petaninya
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telah terbiasa menggunakan benih bersertifikat dan tersedia produsen benihnya
atau dapat digolongkan ke dalam strata perbenihan formal, maupun wilayah yang
petaninya sebagian besar belum terbiasa menggunakan benih bersertifikat dan
produsen benih terkadang tidak tersedia di wilayah setempat yang digolongkan
ke dalam strata perbenihan informal. Disamping itu ada pula wilayah yang berada
diantara kondisi strata perbenihan formal dan informal (campuran).
Tujuan penelitian melakukan identifikasi karakteristik padi varietas unggul
baru yang sesuai dengan preferensi petani pada wilayah strata sektor perbenihan
formal, informal dan strata sektor perbenihan campuran di Jawa Barat.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan dimulai pada akhir bulan Oktober
sampai dengan Akhir bulan November 2013.
Lokasi sasaran penelitian pada 3 (tiga) kabupaten yang dapat mewakili
tujuan, yaitu (1) Kabupaten Subang (wilayah SPF), meliputi Kecamatan Pusaka
Jaya, Pamanukan, Subang, dan Kecamatan Sebrang, (2) Kabupaten Garut (wilayah
SPI), meliputi Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Tarogong Kidul dan
(3) Kabupaten Bandung (wilayah campuran SPF dan SPI), meliputi Kecamatan
Banjaran, Ciparay, Solokan Jeruk, Soreang dan Kecamatan Majalaya.
Penelitian dilaksanakan melalui survei, teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara menggunakan daftar kuesioner tersruktur, pencatatan dan
observasi. Penetapan responden dilakukan secara sengaja (purposive sampling).
Jumlah seluruh responden 120 orang terdiri atas petani/penangkar pengguna
varietas unggul baru (VUB).
Beberapa aspek yang diamati pada responden petani pengguna VUB adalah
(a) Karakteristik Keluarga Responden, (b) Penguasaan/Pemilikan Aset Pertanian,
(c) Pola Tanam, Penggunaan Benih dan Persemaian Tanaman Padi, (d) Aksesibilitas
Petani Terhadap Benih, dan (e) Preferensi Terhadap Varietas Unggul, sedangkan
aspek yang diamati pada penangkar benih padi adalah (a) Karakteristik Keluarga
Responden, (b) Penguasaan/Pemilikan Aset Pertanian, (c) Usaha Penangkaran
Benih Padi, (d) Aksesibilitas Petani Terhadap Benih Sumber, dan (e) Preferensi
Terhadap Varietas Unggul.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Petani Pengguna VUB
a. Pendidikan
Pendidikan petani pengguna VUB di tiga lokasi survei (Garut, Subang, dan
Bandung) dimana berturut-turut mewakili sektor perbenihan informal (SPI), sektor
perbenihan formal (SPF) dan sektor perbenihan campuran (SPC) pada umumnya
berpendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SLTP dan SLTA), yaitu
pada kisaran 40%-60%. Pendidikan petani pengguna VUB pada tingkat diploma
dan/atau sarjana, terutama pada SPF dan SPC tidak ada kecuali pada SPI meskipun
masih relatif sedikit (6,67%). Kondisi demikian akan berpengaruh terhadap tingkat
adopsi VUB, sebab tingkat pendidikan formal seseorang akan mempengaruhi
pola pikir dan daya penalaran yang lebih baik. Semakin lama seseorang (petani)
mengenyam pendidikan, maka akan semakin rasional dan relatif lebih baik dalam
berfikir dibandingkan dengan seseorang (petani) yang mengenyam pendidikan
lebih rendah (Soekartawi, 2005), sehingga memungkinkan mereka (petani)
bertindak lebih rasional dan realistis dalam mengelola usahataninya terutama lebih
cepat mengadopsi teknologi VUB (Hernanto, 1984; Soekartawi, 2005; Ibrahim et
al., 2013). Demikian sebaliknya mereka yang berpendidikan relatif rendah, maka
agak sulit untuk mengadopsi inovasi teknologi dengan cepat.
Tabel 1. Profil petani pengguna VUB berdasarkan tingkat pendidikan
Responden (%)
Pendidikan
Garut (SPI)

Subang
(SPF)

Bandung (SPC)

SD

40,00

60,00

50,00

SLTP

26,67

5,00

12,50

SLTA

26,67

35,00

37,50

D III

-

-

-

S1

6,67

-

-

Jumlah

100,00

100,00

100,00

Sumber: Data Primer, 2013

b. Umur
Umur responden berada pada kisaran 30–70 tahun, tetapi kelompok umur
>40-50 th dan >50-60 th terlihat lebih dominan, baik pada SPI, SPF maupun SPC.
Pada wilayah SPF terlihat secara nyata bahwa kelompok umur petani >40-50 th
lebih mendominasi dibandingkan dengan kelompok umur petani lainnya. Kondisi
tersebut merupakan fenomena yang terjadi pada tenaga kerja di sektor pertanian
saat ini. Hal itu sejalan dengan Kasryno (1997) dan Ariyanti (2013), dimana rata-
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rata umur tenaga kerja yang mendominasi sektor pertanian berada pada kisaran
umur 50 tahun. Hal itu mencerminkan bahwa usahatani padi yang menerapkan
VUB masih belum diminati kelompok angkatan kerja muda. Umur produktif kerja
berada pada kisaran 21-50 tahun (Rukka et al., 2006) selanjutnya di atas umur
tersebut kemampuan fisik manusia dan produktivitas kerja akan semakin menurun
(Bakir, 2000 dalam Rukka et al., 2006; Prabayanti, 2010).
Tabel 2. Profil petani pengguna VUB berdasarkan kelompok umur
Kelompok Umur
20 - ≤30 th
>30 - ≤40 th
>40 - ≤50 th
>50 - ≤ 60 th
>60 th
Jumlah

Responden (%)
Subang (SPF)
15,00
55,00
30,00
100,0

Garut (SPI)
3,33
6,67
26,67
13,33
100,0

Bandung (SPC)
6,25
31,25
31,25
31,25
100,0

Sumber: Data Primer, 2013

c. Pekerjaan
Berdasarkan pekerjaan, petani pengguna VUB selain bekerja atau memiliki
pekerjaan utama di bidang pertanian tanaman pangan, maka petani pengguna
VUB juga memiliki pekerjaan sampingan, baik yang masih tergolong dalam
bidang pertanian maupun non pertanian. Petani pengguna VUB di Garut atau di
wilayah SPI sebanyak 53,33%-nya memiliki pekerjaan sampingan di luar bidang
pertanian, seperti sebagai pedagang, nelayan dan buruh bangunan. Pekerjaan
sebagai pedagang dilakukan untuk mengisi waktu saat tidak bekerja di lahan
pertanian tanaman pangan.
Tabel 3. Profil petani pengguna VUB berdasarkan pekerjaan
Pekerjaan
A.

Subang (SPF

Bandung (SPC)

100,0

95,0

93,75

0

5,0

6,25

100,0

100,0

100,0


Bidang Pertanian

Bidang Non Pertanian

40,00
53,33

20,00
80,00

6,25
12,5

Tidak memiliki perkerjaan
sampingan

6,67

-

81,25

100,0

100,0

100,0

Pekerjaan Utama
Bidang Pertanian
Bidang Non Pertanian
Jumlah

B.

Responden (%)
Garut (SPI)

Perkerjaan Sampingan

Jumlah
Sumber: Data Primer, 2013
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Kondisi yang sama ditunjukkan oleh petani pengguna VUB di Kabupaten
Subang (SPF) dimana pada umumnya memiliki pekerjaan sampingan di bidang
non pertanian yaitu mencapai 80%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa curahan
waktu dalam melaksanakan usahatani padi telah dapat dikelola dengan baik oleh
petani, sehingga waktu luang yang tersisa dapat dipergunakan untuk kegiatan lain
di luar bidang pertanian, seperti berdagang dan bekerja sebagai buruh bangunan.
Berbeda halnya dengan kondisi petani pengguna VUB di Kabupaten
Bandung (SPC), dimana hampir seluruh petani (81,25%) tidak memiliki pekerjaan
sampingan. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan realita di wilayah
Kabupaten Bandung yang relatif pesat aktivitas pembangunannya dan memerlukan
tenaga kerja (buruh bangunan). Dengan kondisi demikian seharusnya petani dapat
memanfaatkan waktu luang di luar kegiatan usahatani tanaman pangan (padi).
Lionberger dalam Mardikanto (1993) mengemukakan beberapa faktor yang
mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi teknologi ditinjau dari ragam golongan
masyarakat, meliputi : (a) luas usahatani, (b) tingkat pendapatan, (c) keberanian
mengambil resiko, (d) umur, (e) tingkat partisipasinya dalam kelompok/organisasi
di luar lingkungannya sendiri, (f) aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru, dan
(g) sumber informasi yang dimanfaatkan. Sejalan dengan itu Rahmawati et al.,
(2010), menyatakan, bahwa tingkat adopsi teknologi ditentukan oleh karakteristik
petani (umur, pendidikan, pengalaman, luas lahan dan pendapatan). Selain itu
sifat-sifat yang melekat pada inovasi teknologi keuntungan relatif, kompabilitas,
kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas juga akan menentukan tingkat adopsi
inovasi teknologi.
d. Penghasilan
Penghasilan merupakan salah faktor yang dapat mempengaruhi adopsi dan
bertahannya usahatani. Karena dengan penghasilan yang rendah petani menjadi
terbatas untuk mengadopsi teknologi dan inovasi, penghasilan yang rendah akan
menyebabkan usahatani tidak berkembang atau sama sekali berhenti.
Pada dasarnya penghasilan perkerjaan utama petani pengguna VUB di lokasi
survei Kabupaten Garut, umumnya berpenghasilan rendah (≤Rp. 12 jt/th) yaitu
sekitar 73,33% berpenghasilan ≤Rp. 1 jt/bulan dan hanya 26,67% berpenghasilan
>Rp. 12 - ≤25 jt atau sekitar Rp. > 1 jt/bulan hingga Rp. 2 jt/bulan). Berbading
terbalik dengan penghasilan pekerjaan utama petani pengguna VUB di Kabupaten
Subang, petani pengguna VUB disini malah sebagian besar (90%) berpenghasilan
>Rp. 100 jt/tahun. Kondisi ini disebabkan lahan yang diusahakan petani untuk
budidaya padi di Kabupaten Subang rata-rata cukup luas. Penghasilan dari
pekerjaan utama petani di Kabupaten Bandung hampir sama kondisinya dengan
penghasilan perkerjaan utama petani di Kabupaten Garut, namun penghasilan
pekerjaan utama petani >Rp. 12 - ≤25 jt/th jumlahnya lebih banyak dari jumlah
petani di Kabupaten Garut yang memiliki penghasilan >Rp. 12 - ≤25 jt/th.
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Tabel 4. Profil petani pengguna VUB berdasarkan penghasilan
Penghasilan
Pekerjaan Utama (per th)
 ≤Rp. 12 jt
 >Rp. 12 - ≤25 jt
 >Rp. 100 jt
Jumlah
B. Pekerjaan Sampingan (per th)
 ≤Rp. 12 jt
 >Rp. 12 - ≤25 jt
 >Rp 25- ≤50 jt
 >Rp 50 -≤100 jt
 >Rp. 100 jt
 Tidak memiliki
Jumlah

Garut (SPI)

Responden (%)
Subang (SPF)

Bandung (SPC)

73,33
26,67
0,00
100,0

10,00
90,00
100,00

68,75
31,25
0,00
100,00

73,33
6,67
0,00
0,00
6,67
0,00
100,00

35,00
10,00
10,00
45,00
0,00
0,00
100,00

18,75
0,00
0,00
0,00
0,00
81,25
100,00

A.

Sumber: Data Primer, 2013

Penghasilan petani yang rendah di Kabupaten Garut (SPI) masih dapat
ditunjang oleh penghasilan dari pekerjaan sampingan. Di Kabupaten Garut (SPI)
petani yang memiliki perkerjaan sampingan dengan penghasilan ≤Rp. 12 jt per
th ada sekitar 73,33%. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa penghasilan
rata-rata petani pengguna VUB di wilayah SPI berkisar Rp. 2 jt per bulan yang
diperoleh dari pekerjaan utama sebagai petani dan pekerjaan sampingan.
Di Kabupaten Subang (SPF) penghasilan petani pengguna VUB dari
pekerjaan sampingan cukup bervariasi, berturut-turut dari ≤Rp. 12 jt per th (35%);
>Rp. 12-≤Rp 25 jt per th (10%); >Rp 25-≤Rp 50 jt per th (10%); sampai dengan
>Rp 50-≤Rp 100 jt per th (45%). Hal itu dapat dipahami sebab di Kabupaten
Subang terdapat banyak kegiatan bidang non pertanian yang dapat dimanfaatkan
petani pada saat tidak memiliki aktivitas di lahan usahatani pertanian tanaman
pangan (padi). Di Kabupaten Bandung (SPC) hanya 18,75% petani pengguna
VUB yang memiliki penghasilan dari pekerjaan sampingan dengan besaran ≤Rp.
12 jt per th.
e. Pengalaman Usahatani
Pengalaman usahatani paling lama (>15 th) didominasi oleh petani pengguna
VUB di Kabupaten Subang (SPF) dan Kabupaten Bandung (SPC), sedangkan
petani pengguna VUB di Kabupaten Garut (SPI) umumnya memiliki pengalaman
usahatani relatif baru (<5 th). Pengalaman usahatani merupakan faktor yang perlu
diperhitungkan. Menurut Rahmawati et al., (2010), pengalaman usahatani sebagai
faktor yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi teknologi. Namun demikian ada
pula petani pengguna VUB di Kabupaten Garut (SPI) yang memiliki pengalaman
usahatani lebih dari 15 th (20%). Besarnya proporsi petani pengguna VUB yang
berpengalaman kurang dari <5 th, disebabkan telah terjadinya transformasi
pengelola usahatani dari generasi tua kepada generasi muda (Gambar 1).
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f. Pola Pengusahaan Lahan Usahatani
Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dari 3 lokasi yang di suvei (Garut,
Subang, dan Bandung) ditemui 8 pola pengusahaan lahan usahatani, yaitu: 1)
Milik sendiri dan garap sendiri; 2) Milik sendiri dan digarap orang lain; 3) Sewa;
4) Menggarap milik orang lain dengan cara bagi hasil; 5) Milik sendiri dan garap
sendiri + Menggarap milik orang lain dengan cara bagi hasil; 6) Milik sendiri dan
garap sendiri + Sewa + Menggarap milik orang lain dengan cara bagi hasil; 7)
Milik sendiri dan digarap orang lain + Menggarap milik orang lain dengan cara
bagi hasil; dan 8) Milik sendiri dan garap sendiri + Sewa.
Masing-masing lokasi ada yang memiliki pola yang sama dan ada pula yang
berbeda. Pola pengusahaan lahan usahatani yang berbeda umumnya pola yang
tidak diterapkan di lokasi lain. Di Kabupaten Subang memiliki 4 pola pengusahaan
lahan usahatani, di Kabupaten Garut memiliki 6 pola pengusahaan lahan usahatani,
sedangkan di Kabupaten Bandung memiliki 2 pola pengusahaan lahan usahatani.
Dengan demikian jika dilihat dari pola pemanfaatan lahan usahatani, maka di
Kabupaten Garut lebih bervariasi dibandingkan dengan di Kabupaten Subang dan
Bandung. Pola pemanfataan lahan usahatani yang paling banyak diterapkan di
Kabupaten Garut adalah pola Milik sendiri dan garap sendiri (33,33%), demikian
juga di kabupaten Subang dan Bandung, masing-masing 35% dan 62,50% (Tabel 5).
Tabel 5. Profil petani pengguna VUB berdasarkan pola pengusahaan lahan
usahatani
Pola Pengusahaan Lahan
Milik sendiri digarap sendiri
Milik sendiri digarap orang lain
Sewa
Menggarap milik orang lain dengan cara bagi hasil
Milik sendiri digarap sendiri+ menggarap milik orang
lain dengan cara bagi hasil
Milik sendiri digarap sendiri+sewa+ menggarap milik
orang lain dengan cara bagi hasil
Milik sendiri digarap orang lain+ menggarap milik
orang lain dengan cara bagi hasil
Milik sendiri dan digarap sendiri+sewa
Jumlah

Garut
(SPI)
33,33
20,00
20,00

Responden (%)
Subang
Bandung
(SPF)
(SPC)
35,00
62,50
15,00
15,00
37,50

13,33

-

-

6,67

-

-

6,67

-

-

100,0

35,00
100,0

100,0

Sumber: Data Primer, 2013

g. Pemilikan Aset Lahan Usahatani
Pada umumnya seluruh petani di tiga kabupaten yang disurvei status lahannya
adalak milik. Namun demikian, luas kepemilikan lahan bervariasi dengan kisaran:
1) ≤0,03 ha; 2) >0,3-≤1 ha; dan 3) >1 ha. Di Kabupaten Garut porsi pemilikan
aset lahan sawah paling besar adalah lahan sawah dengan luasan ≤ 0,03 ha; dan
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>0,3 - ≤ 1 ha masing-masing 46,67%. Di Kabupaten Subang porsi pemilikkan aset
lahan sawah lebih luas yaitu >1 ha. Sedangkan di Kabupaten Bandung pemilikkan
aset lahan sawah didominasi petani dengan luas lahan sawah ≤0,03 ha dan hanya
sebagian kecil petani yang memiliki aset lahan sawah seluas >1 ha (43.75%).
Tabel 6. Profil petani pengguna VUB berdasarkan pemilikkan aset lahan usahatani
Jenis lahan
A.

B.

Bandung (SPC)
50,00

≤ 0,03 ha

46,67

5,00

>0,3 - ≤ 1 ha

46,67

35,00

6,25

> 1 ha

6,67

60,00

43,75

≤ 0,03 ha

6,67

-

18,75

>0,3 - ≤ 1 ha

40,00

-

-

-

-

-

≤ 0,03 ha

26,67

-

6,25

>0,3 - ≤ 1 ha

6,67

-

-

-

-

-

-

-

-

>0,3 - ≤ 1 ha

26,67

-

-

> 1 ha

6,67

-

-

Lahan kering

-

Kolam

> 1 ha
D.

Subang (SPF)

Lahan sawah

> 1 ha
C.

Responden (%)
Garut (SPI)

-

Lainnya
≤ 0,03 ha

-

Sumber: Data Primer, 2013

Di Kabupaten Subang (SPF), petani pengguna VUB umumnya hanya
memiliki aset lahan sawah saja dengan rata-rata seluas 1,65 ha. Berbeda di
Kabupaten Garut (SPI), maka petani selain memiliki aset lahan sawah dengan ratarata seluas 0,5 ha juga memiliki lahan kering (rata-rata 0,31 ha), kolam (rata-rata
0,11 ha) dan lainnya, seperti lahan pekarangan rata-rata seluas 0,46 ha. Demikian
pula di Kabupaten Bandung (SPF+SPI), maka petani selain memiliki aset lahan
sawah (rata-rata 1,41 ha) juga umumnya memiliki aset lahan kering (rata-rata 0,18
ha), dan kolam (rata-rata 0,01 ha) (Tabel 7).
Di Kabupaten Subang sebagian besar usahatani padi sawah dilaksanakan pada
lahan sawah irigasi teknis (75%) dan irigasi setengah teknis (25%). Di Kabupaten
Garut kegiatan usahatani dilaksanakan di lahan dengan sumber pengairan yang
bervariasi, yaitu dari lahan sawah dengan irigasi teknis, setengah teknis, pedesaan,
sampai dengan lahan sawah tadah hujan, sedangkan di Kabupaten Bandung irigasi
setengah teknis (43,75%) dan irigasi pedesaan (37,50%) (Tabel 8).
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Tabel 7. Profil petani pengguna VUB berdasarkan luas lahan usahatani
Rata-rata Luas lahan Usahatani yang Diusahakan (ha)

Jenis lahan

Subang (SPF)

Garut (SPI)

Bandung (SPF+SPI)

1,65

0,50

1,41

Lahan kering

-

0,31

0,18

Kolam

-

0,11

0,01

Lainnya

-

0,46

-

A.

Lahan sawah

B.
C.
D.

Tabel 8. Profil petani pengguna VUB padi pada lahan sawah berdasarkan sumber
pengairan
Responden (%)

Sumber Pengairan

Subang (SPF)

Garut (SPI)

Bandung (SPF+SPI)

Irigasi Teknis

75,00

20,00

18,75

Irigasi Setengah Teknis

25,00

26,67

43,75

-

20,00

37,50

Irigasi Pedesaan
Tadah Hujan
Jumlah

-

33,33

-

100,00

100,00

100,00

h. Penggunaan Benih
Pada wilayah sektor perbenihan formal (SPF), seperti di Kabupaten Subang,
maka petani pengguna VUB umumnya sudah menggunakan benih berlabel
bahkan dengan kelas benih pokok (BP/SS) yaitu sekitar 70%, hanya 10% petani
menggunakan kelas benih sebar (BR/ES) dan selebihnya (20%) menggunakan
benih hasil sendiri (ngalean). Berbeda dengan kondisi penggunaan benih di
wilayah sektor perbenihan informal (SPI) seperti di Kabupaten Garut, dimana
seluruh petani umumnya belum menggunakan benih berlabel (bersertifikat) atau
masih menggunakan benih hasil sendiri (ngalean) (100%). Di Kabupaten Bandung
antara petani yang sudah menggunakan benih berlabel (bersertifikat) dengan
petani yang belum menggunakan benih berlabel (bersertifikat) relatif berimbang
berturut-turut 56,25% dan 43,75% (Tabel 9).
Tabel 9. Profil petani pengguna VUB berdasarkan penggunaan kelas benih
Responden (orang)
Kelas benih
Subang (SPF)

Bandung (SPF+SPI)

70,00

-

-

 ES

10,00

-

56,25

 Sendiri (ngalean)

20,00

100,00

43,75

Jumlah
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Garut (SPI)

 SS

100,00

100,00

100,00
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Berdasarkan kuantitas penggunaan benih di wilayah perbenihan formal
(SPF), yakni di Kabupaten Subang, maka terlihat bahwa penggunaan benih
telah relatif efisiensi, sebab ada sekitar 21% petani telah terbiasa menggunakan
benih 5-10 kg/ha, meskipun paling banyak petani menggunakan benih 21-30 kg/
ha (42,10%). Hal itu disebabkan, antara lain rata-rata pemilikkan lahan relatif
luas dan kemudahan akses petani terhadap varietas unggul baru (VUB) di Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi). Di wilayah perbenihan informal (SPI),
seperti halnya di Kabupaten Garut petani umumnya menggunakan benih >30
kg/ha (60%). Hal itu disebabkan, antara lain rata-rata pemilikkan lahan relatif
sempit dibandingkan dengan di Kabupaten Subang (SPF). Di wilayah perbenihan
campuran (SPF+SPI), seperti halnya di Kabupaten Bandung, maka petani dominan
menggunakan benih 16-20 kg/ha (43,75%), tetapi tidak sedikit pula petani yang
menggunakan benih sesuai anjuran dengan takaran 21-30 kg/ha (37,50%) (Tabel
10).
Tabel 10. Profil Petani Pengguna VUB Berdasarkan Takaran Benih Sumber yang
Digunakan
Kelas benih

Responden (%)
Subang (SPF)

Garut (SPI)

Bandung (SPF+SPI)

 5 -10 kg/ha

21,00

6,7

-

 11-15 kg/ha

10,50

6,7

-

 16-20 kg/ha

21,10

-

43,75

 21-30 kg/ha

42,10

26,7

37,50

 >30 kg/ha

5,30

60,0

Jumlah

100,00

100,00

18,75
100,00

Berdasarkan pembelian benih berlabel (bersertifikat) petani dalam setahun
selama lima tahun terakhir, menunjukkan baik di wilayah SPF (Kabupaten
Subang) maupun di wilayah SPI (Kabupaten Garut) petani terbiasa membeli benih
dua kali dalam setahun. Hal itu berarti hampir setiap musim petani menggunakan
benih berlabel (bersertifikat). Berbeda di wilayah sektor perbenihan campuran
(SPF+SPI) yaitu di Kabupaten Bandung, umumnya petani membeli benih satu
kali dalam setahun, artinya petani menggunakan benih berlabel (bersertifikat) 2-3
musim sekali. Pembelian benih berlabel petani disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Profil petani pengguna VUB berdasarkan pembelian benih per tahun
selama 5 tahun terakhir
Membeli Benih per tahun

Responden (%)
Subang

Garut

Bandung

 1 kali

6,70

21,40

50,00

 2 kali

86,60

64,40

31,25

 3 kali

6,70

7,10

100,00

100,00

Jumlah
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18,75
100,00
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i. Preferensi Penggunaan Benih Sumber
Dari sejumlah varietas yang ditanam oleh petani pengguna VUB di
Kabupaten Subang terdapat 5 varietas yang disukai, yaitu Ciherang, IR 42,
Mekongga, Sidenok, dan Situ Bagendit. Kesukaan petani terhadap varietas
Ciherang disebabkan alasan memiliki keunggulan pada bentuk bulir padi dan
rasa nasi, sehingga Ciherang sangat disukai oleh konsumen. Di Kabupaten Garut
terdapat 3 Varietas padi yang paling disukai, yakni varietas Sarinah, IR64, dan
Inpari-13. Kesukaan petani kepada varietas Sarinah disebabkan alasan daya
adaptasi sangat baik pada lahan sawah dengan agroekosistem seperti di Kabupaten
Garut, disamping itu berasnya sangat disukai oleh konsumen. Demikian pula
halnya di Kabupaten Bandung, petani juga menyukai varietas Ciherang disamping
5 varietas lainnya yaitu Pandan Wangi, IR 64, Sarinah, Widas, dan varietas Inpari
14, tetapi secara umum varietas yang paling disukai adalah varietas Ciherang.
Tabel 12. Varietas yang pernah ditanam dan varietas yang paling disukai
Kabupaten

Varietas yang pernah ditanam

Varietas yang paling disukai

Subang
(SPF)

Ciherang, IR64, Inpari-13, Mekongga, IR42,
St Bagendit, Ciliwung, Cimelati, Cigeulis,
Wayapoburu, Sidenok

Ciherang, IR 42, Mekongga,
Sidenuk, Situ Bagendit

Garut (SPI)

Ciherang, Sarinah,IR64, Inpari-14,Inpari-15,
Inpari-1, Inpari-13, Inpago, Mekongga

Sarinah, IR64, Inpari-13

Bandung
(SPF+SPI)

Ciherang, Mekongga, Sarinah, IR 64, Sidenuk,
Widas, Inpari 13,Inpari 8,Inpari 4,Inpari
6,Inpari 14, PB 5, Pandan Wangi, Situ Bagendit,
Diah Suci

Pandan Wangi, Ciherang, IR
64, Sarinah, Widas, Inpari 14

KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Penggunaan benih berlabel di wilayah sektor perbenihan formal (SPF) sudah
cukup tinggi dengan intensitas pembelian benih oleh petani rata-rata dua kali
dalam setahun. Berbeda dengan di wilayah sektor perbenihan informal (SPI)
intensitas pembelian benih oleh petani relatif rendah yaitu dalam setahun hanya
satu kali membeli benih, sehingga pengembangan penangkar-penangkar lokal
masih perlu dilakukan, baik pada wilayah SPI seperti di Kabupaten Garut
maupun pada wilayah campuran (SPF+SPI) seperti di Kabupaten Bandung.

2.

Karakteristik varietas unggul baru (VUB) padi sawah yang memiliki potensi
diadopsi dan dikembangkan di wilayah SPF adalah varietas yang memiliki
karakteristik mirip dengan varietas Ciherang, IR-42, Mekongga, Si Denuk
dan Situ Bagendit. Di wilayah SPI varietas yang berpotensi diadopsi dan
dikembangkan adalah varietas yang mirip dengan karakteristik varietas
Sarinah, IR-64 dan Inpari-13, sedangkan di wilayah perbenihan campuran
(SPF+SPI), karakteristik varietas yang berpotensi diadopsi dan dikembangkan
adalah varietas yang mirip dengan karakteristik varietas Pandan Wangi,
Ciherang, IR-64, Sarinah, Widas, dan Inpari-14.
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TANTANGAN DAN PELUANG INOVASI TEKNOLOGI BUDIDAYA
PADI MENDUKUNG PERTANIAN BIOINDUSTRI BERBASIS
PARIWISATA DI BALI
IGK. Dana Arsana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar. (80222)
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498,
Email; igkomangdana@yahoo.com
ABSTRAK
Tantangan dan peluang inovasi teknologi budidaya padi mendukung pertanian
bioindustri berbasis pariwisata di Bali. Kajian dengan menelaah yaitu: tanam
benih langsung (Tabela) dan Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik
(IPAT-BO). Tujuan untuk mendapatkan informasi tentang manfaat teknologi
yang diterapkan. Teknologi Tabela menyebabkan efisiensi penggunaan tenaga
kerja sebesar 23,4% dibandingkan sistem tapin dan peningkatan pendapatan
sebesar 11,1% dibandingkan sistem tapin dapat dihemat sebesar 14,3%, demplot
menunjukkan peningkatan produktivitas padi 6,9%-28,7%. Teknologi IPAT-BO
menyebabkan Efisiensi Manfaat Air (EMA) pada DAS Yeh Ho bagian hulu
mencapai 3,09 kg GKP atau 2,43 kg GKG per 1 m3 air irigasi. Sedangkan untuk
kawasan DAS Yeh Ho bagian tengah nilai EMA sebesar 1,59 Kg GKP atau 1,29
GKG dan untuk kawasan DAS Yeh Ho dan bagian hilir 1,26 Kg KGP atau 1,01 Kg
GKG untuk penggunaan air irigasi sebanyak 1m3. Simulasi menunjukkan peluang
untuk mencapai target swasembada beras diterapkan skenario gabungan, yaitu
menurunkan laju alih fungsi lahan dari 0,41% per tahun minimal mencapai 0,21%.
Kata Kunci : Padi, Penyusutan lahan, Teknologi Pengolahan hasil, Pariwisata.
ABSTRACT
Challenges and opportunities of rice cultivation technology innovation support
agriculture-based bioindustry tourism in Bali. Study to examine namely: Direct
Seeding and Controlled Aerobic Rice Intensification Based Organic. The aim to
obtain information about the benefits of the technology applied. Direct Seeding
technology led to the efficient use of labor by 23.4% compared tapin system and
an increase in revenue of 11.1% compared tapin system can be saved by 14.3%,
plots show an increase rice productivity 6.9% -28.7%. Technology IPAT-BO cause
Water Efficiency Benefits on the upstream watershed Yeh Ho reached 3.09 GKP
kg or 2.43 kg grain per 1 m3 of irrigation water. As for the watershed area of Ho
Yeh central part EMA value of 1.59 kg or 1.29 GKP and for DAS Yeh Ho and
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downstream of 1.26 Kg or 1.01 Kg GKP to use irrigation water as much as 1m3.
Simulations show the opportunity to achieve rice self-sufficiency target applied
joint scenarios, namely reducing the rate of land conversion of 0.41% each year
or at least reach 0.21%.
Keywords: Rice, Depreciation of land,The results Processing Technology, Tourism
PENDAHULUAN
Di Bali luas lahan sawah irigasi dari tahun 1994 hingga 2011 menyusut ratarata 465 ha atau 0,52 % per tahun; yaitu dari 89.665 ha (BPS Bali 1995) menjadi
81.744 ha (BPS Bali 2012) Disisi lain peningkatan produksi padi di Bali relatif
stagnan yaitu dari 5,23 ton ha-1 pada tahun 2003 menjadi 5,69 ha-1 meningkat 0,4%
(Yasa, 2013).
Peningkatan produksi pangan semakin sulit sedangkan kebutuhan terhadap
beras terus meningkat, hal ini disebabkan beberapa kendala, yaitu: (1) penyusutan
lahan sawah irigasi; (2) upaya peningkatan produktivitas mengalami stagnasi
karena belum ada terobosan teknologi baru yang mampu memberikan lonjakan
produksi; (3) fragmentasi lahan terus-menerus yang mengakibatkan jumlah
petani berlahan sempit makin bertambah; (4) tenaga kerja di sektor pertanian
makin berkurang; dan (5) senjang hasil antara usahatani yang dilakukan petani
dan ditingkat penelitian masih besar. Dengan berbagai kendala diatas, salah satu
komponen teknologi yang mempunyai karakteristik terobosan adalah sistem
tanam benih langsung (Tabela) (Suryana dan Kariyasa, 1997, Wardana dkk, 2011).
Tabela dapat menekan penggunaan tenaga kerja dan biaya produksi
asal didukung oleh varietas dengan potensi hasil tinggi dan secara ekologi
memungkinkan (De Datta, 1990). Lebih lanjut, kalau dilihat tahapan kegiatan
yang menggunakan tenaga kerja usahatani padi sistem Tabela dan tanam pindah
(Tapin), tampak pada kegiatan pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama
dan penyakit, serta panen dan pasca panen dibutuhkan tenaga kerja relatif sama.
Pada kegiatan persemaian sampai tanam dan penyiangan terjadi perbedaan yang
cukup tajam dalam penggunaan tenaga kerja. Pada sistem Tabela, tahap kegiatan
persemaian sampai tanam dibutuhkan tenaga kerja 6 HOK ha-1, sedangkan pada
sistem tapin membutuhkan tenaga kerja lebih enam kali lipatnya 38 HOK ha-1.
Demikian juga dengan melakukan aplikasi herbisida yang mampu membasmi
rumput/gulma yang tumbuh, usahatani sistem Tabela pada tahap penyiangan
hanya membutuhkan tenaga kerja 5 HOK ha-1, sedangkan pada sistem Tapin 44
HOK ha-1 (Suryana dan Kariyasa, 1997).
Hasil pengkajian penerapan sistem Tabela di Bali menunjukkan efisiensi
penggunaan tenaga kerja sebesar 23,4% dibandingkan sistem Tapin dan juga
menunjukkan adanya peningkatan pendapatan sebesar 11,1% dibandingkan sistem
tapin sehingga biaya produksi secara keseluruhan dapat dihemat sebesar 14,3%.
Namun demikian pada sistem Tabela dijumpai pertumbuhan gulma yang relatif
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lebih cepat dibandingkan sistem tapin, sehingga perlu diantisipasi lebih lanjut
(Anonim, 1997). Namun demikian, sebaik apapun teknologi yang dihasilkan
tidak berguna apabila tidak diadopsi oleh para penggunanya/petani. Melalui
pengkajian SUTPA selain untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan
petani, juga diharapkan mampu mempercepat adopsi benih unggul varietas
baru dan sistem tanam benih langsung (Tabela) yang merupakan komponendari
rekayasa teknologi yang dikembangkan dalam program tersebut. Adopsi dalam
proses penyuluhan (pertanian), dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku
pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun keterampilan (psychomotor)
pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh,
Penerimaan tidak sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar serta menghayatinya,
sebagai cerminan perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan (Mardikanto,
1993).
Berkaitan dengan pariwisata kebudayaan di bidang pertanian di Bali
sejak abad ke 13 telah dibentuk organisasi yang mengatur upacara dan sistim
pengairan sawah irigasi yang disebut dengan Subak. Organisasi ini merupakan
aset kelembagaan tradisional yang telah terbukti efektivitasnya dalam menyangga
pembangunan pertanian dan pedesaan di Bali. Subak adalah organisasi tradisional
petani yang mengelola air irigasi dapat juga ditemukan di berbagai belahan dunia
seperti beberapa yang terkenal dan mempunyai kekhasannya seperti Muang Fai
di Thailand, Zangera di Filipina Utara (Pitana,1993). Menurut Purwita (1992)
menyebutkan bahwa dalam lintasan sejarah Bali, tercatat adanya beberapa
pengaruh budaya daerah yang datang ke Bali yaitu dari Sriwijaya (Sumatera)
sekitar abad ke 10, pengaruh budaya lemah tulis (Jawa Timur) sekitar tahun 1039
M, pengaruh budaya Kediri (Jawa Timur) sekitar tahun 1172 M, pengaruh budaya
Singasari (Jawa Timur) sekitar tahun 1284 M, pengaruh budaya Majapahit (Jawa
Timur) sekitar tahun 1343 M. Dan pengaruh budaya Kediri (Jawa Timur) dibawa
oleh Dang Hyang Nirartha sekitar tahun 1489 M, kesemuanya itu menumbuh
kembangkan landasan budaya Bali selanjutnya.
Empat kawasan Subak di Bali (Pura Luhur Ulun Danau Batur, DAS
Pakerisan, Taman Ayun dan Jatiluwih) telah menjadi bagian Warisan Budaya Dunia
(WBD). Penetapan subak menjadi warisan budaya dunia menjadi salah satu upaya
mempertahankan lahan persawahan di Bali. Sekaligus upaya mempertahankan
konsep subak dengan berbagai adat-istiadatnya, termasuk upaya pelestarian
sumber mata air. Penetapan itu mewujudkan pengakuan dunia terhadap nilai nilai
universal dari subak sehingga dunia ikut melindunginya. Permanent Delegate
Rusia Federation UNESCO Eleonora Valentinovna Mitrofanova disahkan 29 Juni
2012.
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PEMBAHASAN
Kajian Teknologi Tabela (Tanam Benih Langsung)
Hasil karakteristik petani responden rata-rata umur responden adalah 45,88
tahun dengan kisaran 18 –70 tahun. Rataan umur tersebut masih lebih rendah dari
rataan umur tenaga kerja yang mendominasi sektor pertanian yang mencapai lebih
dari 50 tahun (Kasryno, 1997). Hal ini mencerminkan bahwa usahatani padi pada
umumnya dan Tabela pada khususnya masih belum diminati oleh tenaga kerja
muda. Namun secara umum dapat dilihat bahwa 89,78% petani yang menerapkan
teknologi Tabela adalah tergolong dalam usia produktif, yaitu mempunyai kisaran
umur antara 15-64 tahun.
Secara umum luas panen padi sawah irigasi tahun 2011 adalah 149.000 ha
dengan rata rata produksi 58 kw ha-1 dan total produksi adalah 865.554 ton (Tabel 1).
Maka diperkirakan kedepan dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat maka
penyediaan pangan tidak mencukupi. Hasil kajian Yasa, dkk 2013 menunjukkan
bahwa meningkatnya populasi penduduk menyebabkan semakin tingginya
kebutuhan atau konsumsi pangan khususnya beras. Sedikit berbeda dengan daerah
lainnya, sub sistem konsumsi untuk beras di Bali juga harus memperhitungkan
kebutuhan pangan untuk wisatawan, baik domestik maupun asing yang datang
ke Bali. Berdasarkan sensus penduduk 2010, populasi penduduk Bali mencapai
3.890.757 jiwa, padahal pada tahun 1971 hanya mencapai 2.120.322 jiwa.
Jumlah kedatangan wisatawan domestik, yakni juga meningkat dari 261.086
jiwa pada tahun 2003 menjadi 1.537.620 jiwa pada tahun 2011; demikian juga
untuk wisatawan mancanegara yang juga meningkat dari 1.922.055 jiwa pada
tahun 2003 menjadi 3.661.758 jiwa pada periode yang sama (BPS RI, 2012).
Tabel 1. Luas Panen, Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota
di Bali Tahun 2012
Kabupaten / Kota

Luas Panen (ha)

Rata-rata Produksi (kw ha-1)

Produksi (ton)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Jembrana

9.298

2.

Tabanan

39.437

56.47

222.706

3.

Badung

19.708

61.27

120.754

4.

Gianyar

30.111

57.79

174.007

5.

Klungkung

5.560

60.68

33.740

6.

Bangli

5.986

47.05

28.165

7.

Karangasem

11.857

57.87

68.618

8.

Buleleng

22.359

57.52

128.616

9.

Denpasar

4.684

63.30

29.650

149.000

58.09

865.554

Jumlah

63.77

59.297

Sumber: Bali dalam angka tahun 2013
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adopsi Teknologi Tabela
Perilaku petani dalam berusaha tani dipengaruhi oleh kondisi individu
petani, kondisi lingkungan produksi baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial
ekonomi. alasan petani memilih teknologi Tabela adalah: (1) umur; semakin
muda umur responden, semakin tanggap terhadap inovasi baru, dan semakin
tinggi peluang responden untuk menerapkan teknologi Tabela (2) sikap; (3)
pengetahuan; (4) luas lahan sawah garapan; dan (5) norma sosial. Soekartawi
(1988) bahwa makin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin
tahu apa yang belum mereka ketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha
untuk lebih cepat melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka masih
belum berpengalaman dalam soal adopsi inovasi tersebut.
Semakin luas lahan garapan seseorang semakin rendah peluang untuk
mengadopsi Tabela. Namun untuk mengadopsi teknologi Tabela kemungkinan
teori ini tidak berlaku, karena masalah utama pada adopsi teknologi Tabela adalah
pengendalian gulma. Apabila pengendalian gulma ini belum bisa teratasi, maka
semakin luas lahan semakin besar biaya yang dipergunakan untuk mengendalikan
gulma. Sikap responden berhubungan positif dengan peluang mengadopsi Tabela,
yang berarti semakin positif sikap responden terhadap paket teknologi Tabela
semakin tinggi peluang untuk mengadopsi teknologi tersebut. Kebanyakan
petani kecil agak lamban dalam mengubah sikapnya terhadap perubahan. Hal ini
disebabkan karena sumberdaya yang mereka miliki, khususnya sumberdaya lahan,
terbatas sekali. Sehingga mereka agak sulit untuk mengubah sikapnya untuk
adopsi inovasi karena mereka khawatir kalau adopsi inovasi tersebut ternyata
gagal. Sebab sekali adopsi inovasi itu gagal, mereka akan sulit untuk mendapatkan
atau mencukupi makan anggota keluarganya.
Teknolologi Tabela yang diintroduksi dengan pendekatan top down dan
dengan target areal tertentu tidak memotivasi petani untuk menerapkan suatu
teknologi secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada
awal pengkajian introduksi teknologi akan mempengaruhi partisipasi petani
didalam melaksanakan pengkajian secara sukarela, sehinga tingkat adopsi
teknologi maupun peluang melanjutkan teknologi introduksi diharapkan akan
meningkat dan berkelanjutan.
Kajian Teknologi Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik
(IPAT-BO)
Teknologi Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPATBO) dilaksanakan di subak Jatiluwih, sistem budidaya padi aerob pada sistem
integrasi meningkatkan efisiensi ekonomi, karena berkurangnya pemanfaatan
pupuk anorganik. Model simulasi dengan pendekatan sistem pada dasarnya
adalah penerapan dari sistem ilmiah dalam manajemen. Metodologi sistem
pada prinsipnya melalui enam tahapan analisis, meliputi: analisis kebutuhan,
identifikasi sistem, formulasi masalah, pembentukan alternatif sistem, diterminasi
dari realisasi fisik, sosial politik dan penentuan kelayakan ekonomi dan keuangan.
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Hartrisari (2007), tahapan pendekatan sistem dimulai dari analisis kebutuhan,
formulasi masalah, identifikasi sistem, pemodelan sistem, verifikasi dan validasi
dan implementasi sistem secara ringkas. Kajian IPAT-BO yang dilaksanakan
Wiguna, dkk (2009) menunjukkan bahwa implementasi teknologi IPAT-BO untuk
musim tanam bulan Juli 2009 di kawasan subak Jatiluwih yang diwakili oleh
subak Telabah Gde dan subak Kedamaian, mampu meningkatkan produktivitas
lahan sawah sebesar 12,46% Gabah Kering Panen (GKP) yaitu dari 7.771 kg
per ha menjadi 8.740 kg per ha. Jumlah tersebut setara dengan 10,22% Gabah
Kering Giling (GKG) dengan kadar air 14,3% yaitu dari 7.357 kg ha-1 menjadi
8.108 kg per ha-1. Selain itu implementasi teknologi IPAT-BO di kawasan subak
tersebut juga mampu meningkatkan jumlah gabah yang bernas sebesar 0,46% dan
mengurangi jumlah gabah hampa sebesar 8,36%.
Hasil pengkajian pada tahap awal masih ada senjang hasil dibandingkan
sistem konvensional, keunggulan IPAT-BO di antaranya adalah hemat air 25%,
hemat bibit 25%, hemat pupuk kimia 50%, dan panen lebih awal 7-10 hari.
Pertumbuhan dan hasil padi pun mengagumkan, jumlah anakan 60-100/rumpun
dan malai berisi 50-80/rumpun. Sedangkan hasil pengkajian menunjukkan bahwa
jumlah anakan padi dengan teknologi IPAT-BO baru berkisar antara 20 hingga
26 batang per rumpun. Tingkat pengetahuan petani tentang teknologi IPAT-BO
pada awal pengkajian adalah sangat rendah bahkan dari 40 orang petani, tidak
satupun yang mengetahui tentang teknologi tersebut. Hal tersebut disebakan
karena teknologi IPAT-BO belum banyak dikenalkan ke masyarakat, sekalipun
sesungguhnya teknologi tersebut bukan teknologi yang sama sekali baru. Sejalan
dengan pernyataan Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (2010), bahwa
teknologi IPAT-BO merupakan salah satu teknologi yang bisa dikembangkan dan
dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
Integrasi sapi dan tanaman padi yang dilakukan oleh petani di kawasan subak
Jatiluwih, bukanlah hal baru, melainkan sistem usahatani yang dilakukan petani
secara turun temurun, sehingga hampir seluruh petani tidak mengetahui dengan
baik, kapan sesungguhnya terknologi tersebut mulai dilakukan. Hal tersebut
mungkin disebabkan karena adanya hubungan yang cukup erat antara usahatani
tanaman padi dan ternak sapi. Petani di Bali umumnya menggunakan ternak sapi
untuk mengolah lahan sawah. Hal tersebut dilakukan oleh seluruh petani di Bali
sebelum dikenalnya mesin-mesin pertanian.
Untuk memudahkan dalam pemanfaatan sapi sebagai tenaga kerja, maka
petani menempatkan ternak sapinya di lahan sawah. Sejalan dengan pengakuan
petani bahwa menempatkan sapi di lahan sawah memberikan beberapa keuntungan,
baik ekonomi, sosial dan budaya. Seperti memudahkan dalam memanfaatkan sapi
sebagai tenaga kerja di sawah, memudahkan petani mendapatkan rumput untuk
pakan sapi, mendorong petani untuk datang ke sawah, sehingga secara tidak
langsung akan mengontrol tanaman padi, memudahkan komunikasi dengan petani
lainnya, sehingga arus informasi di kalangan petani akan dapat berjalan dengan
baik.
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Terkait dengan penerapan teknologi integrasi sapi dan padi, maka sebagian
besar petani di kawasan subak Jatiluwih telah mengetahui dengan cukup baik
tentang manfaat pupuk organik yang berasal dari limbah ternak. Namun petani
belum mengetahui atau memanfaatkan jerami padi sebagai sumber pakan sapi.
Karena sebagian besar petani tidak mengetahui jika jerami padi dapat dimanfaatkan
sebagai pakan sapi.
Tekonologi IPAT-BO sesunguhnya ada persamaan dengan teknologi SRI
(System Of Rice Intensification). Namun demikian, hasil penelitian IRRI di Cina dan
Filipina tidak menemukan tambahan hasil yang nyata dari penerapan SRI (Sheehy
et al, 2004 dalam Wardana et al., 2011). Dari perbedaan hasil tersebut, para ahli
padi menyimpulkan bahwa kemungkinan telah terjadi kesalahan pengukuran dan
observasi dalam pelaksanaan kajian SRI di Madagaskar (Sinclair dan Cassman,
2004 dalam Wardana et al., 2011). Kemudian hasil penelitian Moser dan Barret
(2003) dalam Wardana et al. (2011) dilihat dari sudut pandang petani, sebagian
besar petani merasakan bahwa teknologi SRI sulit untuk dilaksanakan, karena
membutuhkan tambahan tenaga kerja pada saat kondisi keuangan petani rendah.
Permasalahan ini cukup kompleks untuk petani kecil, karena dihadapkan pada
dilema antara mencari tambahan pendapatan di luar usahatani atau mengalokasikan
tenaga kerja pada usahatani padi.
Berdasarkan hasil analisis sensitivitas Yasa, dkk. (2013) untuk menjamin
ketersediaan beras kedepan dilakukan beberapa skenario berdasarkan factor
pengungkit produksi padi yaitu : 1) Penurunan luas lahan dari 81.482 ha sebesar
10% menjadi 73.334 ha, produksi beras di Bali berpotensi menurun 11,1%, masuk
katagori “sensitif”. 2) Peningkatan rendemen atau angka konversi gabah kering
giling (GKG) menjadi beras sebesar 10% yaitu dari 58,99% menjadi 64,89%,
berpotensi meningkatkan produksi beras meningkat 9,1%; masuk katagori
“sensitif”. 3) Peningkatan produktivitas padi sebesar 10% yaitu dari 5,75 ton ha-1
menjadi 6,33 ton ha-1, produksi beras di Bali berpotensi meningkat 9,1%; masuk
katagori “sensitif”. 4) Peningkatan persentase panen dari luas tanam sebesar 10%
dari 95% ke 105% produksi beras di Bali berpotensi meningkat sebanyak 9,1%;
masuk katagori “sensitif”. 5) Penurunan gabah tercecer dari 5,4% menjadi 4,86%
produksi beras di Bali berpotensi meningkat sebanyak 0,6%; masuk katagori
“tidak sensitif”.
Hasil simulasi menunjukkan, tidak ada satu skenario pun yang mampu
memenuhi peningkatan kebutuhan beras secara keseluruhan di Provinsi Bali.
Sampai dengan tahun 2018, defisit beras akan semakin meningkat. Oleh karena itu,
untuk mencapai target swasembada beras harus menerapkan skenario gabungan,
yaitu menurunkan laju alih fungsi lahan dari 0,41% per tahun paling tidak hanya
mencapai 0,21%, mengimplementasikan teknologi meningkatkan produktivitas
dari 5,75 ton ha-1 menjadi 6,49 ton ha-1, meningkatkan rendemen gabah kering
giling dari 58,99% menjadi 62,28% atau setara nasional, menurunkan gabah
tercecer dari 5,4% menjadi 4,86%; serta menurunkan konsumsi beras untuk
masyarakat lokal dari 113 kg/kapita/tahun menjadi 100 kg/kapita/tahun (Yasa,
dkk. 2013).
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Wisatawan domestik (wisdom), Kunjungan Wisdom meningkat rata-rata
21,81%/tahun, yaitu dari 2.898.794 orang tahun 2008 menjadi 6.063.558 orang,
pada tahun 2012. Lama berkunjung : 3,88 hari. Konsumsi beras per kapita 0,3 kg
hari-1 (IPO News, 11/6 2013). Wisatawan asing yang berkunjung ke Bali Tahun
2008 adalah 1.968.892 orang meningkat 9,38 %/tahun menjadi 2.892.019 orang
pada tahun 2012. Konsumsi beras setara konsumsi masyarakat Jepang 60kg/kapita/
tahun atau 0,164 kg/hari. Rata-rata lama berkunjung di Bali : 8,25 hari. Konsumsi
beras mencapai 0,164 kg/kapita/hari setara dengan konsumsi masyarakat jepang
yang mencapai 60 kg/kapita/tahun (Dinas Pariwisata Bali, 2013).
Sebagai dampak dari peningkatan populasi penduduk lokal Bali, penduduk
pendatang, kunjungan wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, yadnya
(upacara adat Bali), dan hewan kesayangan seperti asumsi yang digunakan,
kebutuhan beras di Bali berpotensi meningkat dari 444.596 ton pada tahun 2008
menjadi 597.503 ton pada tahun 2018. Dari seluruh kebutuhan beras tersebut,
kebutuhan beras terbanyak untuk penduduk lokal, diikuti penduduk pendatang,
wisatawan domestik, yadnya (upacara adat), hewan piaraan, dan paling rendah
adalah wisatawan mancanegara (Yasa, dkk 2013).
PENUTUP
Teknologi Tabela menyebabkan efisiensi penggunaan tenaga kerja 23,4%
dibandingkan sistem Tapin dan peningkatan pendapatan 11,1% dibandingkan
sistem Tapin sehingga biaya produksi dihemat sebesar 14,3%, Teknologi IPATBO menyebabkan Efisiensi Manfaat Air (EMA) pada DAS Yeh Ho bagian hulu
mencapai 3,09 kg GKP atau 2,43 kg GKG per 1 m3 air irigasi. Sedangkan untuk
kawasan DAS Yeh Ho bagian tengah nilai EMA sebesar 1,59 Kg GKP atau 1,29
GKG dan untuk kawasan DAS Yeh Ho bagian hilir memiliki nilai EMA sebesar
1,26 Kg KGP atau 1,01 Kg GKG untuk penggunaan air irigasi sebanyak 1m3.
Hasil simulasi menunjukkan, tidak ada satu skenario pun yang mampu
memenuhi peningkatan kebutuhan beras secara keseluruhan di Provinsi Bali
sampai dengan tahun 2018, defisit beras akan semakin meningkat. Peluang untuk
mencapai target swasembada beras harus menerapkan skenario gabungan, yaitu
menurunkan laju alih fungsi lahan dari 0,419% per tahun paling tidak hanya
mencapai 0,21%, mengimplementasikan teknologi meningkatkan produktivitas
dari 5,75 ton/ha menjadi 6,49 ton/ha, meningkatkan rendemen gabah kering giling
dari 58,99% menjadi 62,28% atau setara nasional, menurunkan gabah tercecer
dari 5,4% menjadi 4,86%; serta menurunkan konsumsi beras untuk masyarakat
lokal dari 113 kg/kapita/tahun menjadi 100 kg/kapita/tahun.
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HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DENGAN ADOPSI BENIH
PADI BERMUTU SECARA BERKELANJUTAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nur Hidayat, Sutardi dan Rahima Kaliky
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta Indonesia
Jl.Stadion Maguwoharjo No.22,Wedomartani,Ngemplak,Sleman,Yogyakarta,
email:nurhid95@yahoo.com
ABSTRAK
Benih bermutu tinggi memberikan manfaat teknis dan ekonomis yang banyak
bagi perkembangan usaha pertanian diantaranya adalah dengan benih bermutu
tinggi maka kebutuhan per hektarnya menjadi lebih sedikit dibanding benih tidak
bermutu hal ini karena lebih terjaminnya daya tumbuh yang tinggi dari benih
bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat adopsi benih
padi bermutu dan menganalisis hubungan karakteristik petani dengan adopsi benih
padi bermutu secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta . Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan lokasi di kab. Bantul, Kab.
Gunungkidul, Kab. Kulonprogo dan Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jumlah responden di masing-masing Kabupaten sebanyak 30 orang sehingga
total responden sebanyak 120 orang petani. Data yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif dan analisis korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagian Sebagian besar petani di Daerah Istimewa Yogyakarta telah
mengadopsi penggunaan benih bermutu secara berkelanjutan. Adopsi penggunaan
benih bermutu yang tertinggi adalah Kab. Sleman 97%, kemudian Kab. Bantul(87
%), Kab. Gunungkidul(77 %) dan Kab. Kulonprogo 52 %. Pendidikan formal dan
jarak rumah ke Balai Penyuluhan Pertanian berkorelasi negatif dengan adopsi
benih bermutu, sedangkan pengalaman berusahatani, pekerjaan pokok, jarak
rumah ke Lembaga Penelitian, jarak rumah ke pasar kecamatan dan kepemilikan
sawah irigasi walaupun berhubungan positif dengan adopsi benih bermutu, akan
tetapi kecenderungannya lemah. Adopsi benih bermutu ditentukan, diantaranya
oleh intensitas penyuluhan.
Kata kunci : Tingkat adopsi, benih padi bermutu
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ABSTRACT
High quality seeds provide technical and economic benefits for the development
of agriculture many of them are with high quality seed per hectare it needs fewer
seeds than not it is because the quality is the guarantee of the ability to grow
high quality seed. The purpose of this study is to analyze the level of adoption of
quality rice seed and analyze relationships farmer characteristics with the adoption
of rice seed quality on an ongoing basis in Yogyakarta. The method used in this
study is a survey with the location in the district. Bantul regency. Gunungkidul
district. Progo and districts. Sleman, Yogyakarta. The number of respondents
in each district as many as 30 people, bringing the total respondents were 120
farmers. Data were analyzed descriptively and Spearman rank correlation
analysis. The results showed that the most majority of farmers in Yogyakarta
Province has adopted the sustainable use of quality seeds. Adoption of the use
of the highest quality seed was District. Sleman 97%, then the District. Bantul
(87%), Kab. Gunungkidul (77%) and Kab. Kulonprogro 52%. Formal education
and the distance to the Agricultural Extension Center is negatively correlated with
the adoption of quality seed, while the farming experience, the basic work, the
distance to the Research Institute, the distance to the district market and ownership
of irrigated fields, although positively related to the adoption of quality seed, but
the trend is weak. Adoption of quality seed is determined, including the intensity
of illumination.
Keywords: adoption rate, rice seed quality
PENDAHULUAN
Beras telah menjadi pangan pokok utama dan cenderung tunggal di berbagai
daerah termasuk daerah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok
bukan beras, sehingga sebagian besar energi dan protein yang dikonsumsi oleh
masyarakat berasal dari beras dan kurang terdiversifikasi. Untuk memperbaiki
pola konsumsi pangan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan dalam pasal 9 menetapkan bahwa penganekaragaman pangan
dilakukan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
Hal tersebut dilakukan dengan : 1) meningkatkan keanekaragaman pangan; 2)
mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan dan 3) meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip
gizi seimbang (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2002 dalam Sudi Mardianto dan
Mewa Ariani, 2004).
Simatupang dan Susastra (2004) mengatakan bahwa walaupun cenderung
menurun, sistem agribisnis padi masih tetap memegang peranan penting dalam
perekonomian nasional. Pertama, beras masih tetap merupakan makanan pokok
penduduk sehinga sistem agribisnis padi berperan strategi dalam pemantapan
ketahan pangan, baik dalam penyediaan, distribusi maupun akses terhadap beras
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guna menjamin kecukupan pangan penduduk. Kedua, system agribisnis padi
menciptakan lapang kerja dan nilai tambah yang sangat besar karena hingga saat
ini usahatani padi masih yang paling dominan dalam sektor pertanian. Ketiga,
sistem agribisnis padi sangat instrumental dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Disatu sisi, sistem agribisnis padi merupakan lapangan kerja bagi sejumlah besar
penduduk miskin, disisi lain, harga beras merupakan determinan pengeluaran
utama penduduk miskin.
Peningkatan produksi dan produktivitas padi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan
nasional yang kecenderungannya terus meningkat sekaligus sebagai upaya untuk
mempertahankan keberlanjutan swasembada beras nasional tahap kedua.
Untuk mempertahankan keberlanjutan swasembada beras tersebut maka perlu
diupayakan peningkatan produksi padi melalui pembangunan pertanian yang
berkelanjutan dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan
diantaranya dengan menggunaan benih padi varietas unggul.
Keberhasilan peningkatan hasil produksi pertanian selain akibat adanya
faktor peningkatan kemampuan, perubahan sikap dan peran serta petani juga akibat
peran nyata dari teknologi pertanian yang digunakan. Salah satu dari teknologi
pertanian yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan mutu
produk adalah varietas unggul. Salah satu upaya untuk mempercepat sosialisasi
dan diseminasi varietas unggul baru perlu ketersediaan benih dalam jumlah yang
memadai (Yamin. Samaullah), M, 2005)
Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat produksi tanaman adalah
penggunaan benih bermutu. Penggunaan benih berkualitas bersama dengan
sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, dan iklim menentukan tingkat
produksi tanaman, sehingga bila tersedia sarana produksi lain yang cukup namun
tidak diikuti penggunaan benih bermutu, maka produksi tidak optimal.
Benih bermutu tinggi memberikan manfaat teknis dan ekonomis yang
banyak bagi perkembangan usaha pertanian diantaranya adalah dengan benih
bermutu tinggi maka kebutuhan per hektarnya menjadi lebih sedikit dibanding
benih tidak bermutu hal ini karena lebih terjaminnya daya tumbuh yang tinggi
dari benih bermutu. Disamping itu penggunaan benih bermutu tinggi mempunyai
efek penganda (multiplier effect) sebanyak 3 : 1 artinya satu kali menggunakan
benih bermutu tinggi bisa untuk dua kali tanam (dua musim) berikutnya tanpa ada
penurunan produktivitas yang nyata. Secara total, pemanfaatan benih unggul akan
memberikan nilai tambah berupa terjadinya peningkatan tambahan produksi dan
penerimaan usahatani (Suryana, et al, 2001)
Menurut data dari Bappeda Provinsi DIY, 2007 bahwa kebutuhan benih di
DIY untuk komoditas padi sawah 3.419/ton dan padi gogo 1.406 ton akan tetapi
petani padi hanya menggunakan 20-30% benih berkualitas dari angka kebutuhan.
Program Yogya Seed Center telah dicanangkan oleh Pemda Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta , tentu saja hal ini menuntut berbagai aspek antara lain : aspek
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pasar dan aspek pengadaan benih unggul. Penumbuhan Jogja Seed Center adalah
bagian dari pengembangan agribisnis di Provinsi DI Yogyakarta untuk mengatasi
penyediaan benih nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat adopsi
benih padi bermutu dan menganalisis hubungan karakteristik petani dengan
adopsi benih padi bermutu secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta .
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu teknik penelitian yang
mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner terstruktur.
(Singarimbun dan Effendi, 2006). Lokasi penelitian di Kab. Gunungkidul, Kab.
Bantul, Kabupaten Kulonpropgo dan Kab. Sleman. Pemilihan lokasi dilakukan
secara sengaja (purposive) yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa pelaksanaan
demfarm oleh BPTP Yogyakarta pada tahun 2011 dilaksanakan didaerah tersebut.
Jumlah responden di masing-masing Kabupaten sebanyak 30 orang ditentukan
secara acak sehingga total responden sebanyak 120 orang petani. Jenis analisis
data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian
pertama digunakan analisis deskriptif (Azwar, S 2007). Tujuan peneliƟan ke dua
digunakan analisis korelasi rank spearman dengan menerapakan rumus sebagai
berikut (Siegel, 1994):
N
6 ∑ di2
i=1
rs = 1 - ------------------N3 - N
Untuk mengetahui tingktat signifikansinya digunakan uji t. Jika t hitung > t
tabel maka Ho ditolak, dan t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima.
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik responden
Karakteristik responden meliputi umur, tingkat pendidikan, pekerjaan pokok dan
kepemilikan lahan.
a. Umur responden.
Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden(60,70 %)
berumur antara 41 hingga 61 tahun seperti terlihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1
terlihat bahwa masyarakat di pedesaan usia produktif di bawah 41 tahun yang
bekerja di bidang pertanian sebagai petani kurang dari 10 persen. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa generasi muda di pedesaan kurang tertarik bekerja
di sektor pertanian. Hal ini perlu mendapat perhatian semua stake holders dibawah
kementerian pertanian, agar menciptakan strategi dan berbagai rekayasa sosial
sehingga dapat menarik minat kawula muda agar mau dan mampu berusaha dalam
sektor pertanian.
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Tabel 1. Keragaan umur petan
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kisaran Umur
<26
26-40
41-60
61-70
>70
Total

Persentasi
0,90
9,20
60,70
19,20
10,00
100

Jumlah(Orang)
1
11
73
23
12
120

b. Tingkat pendidikan.
Tingkat pendidikan responden bervariasi mulai dari tamat SD sampai
dengan tamat perguruan tinggi seperti tersaji pada Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat
bahwa umumnya petani di pedesaan mengenyam pendidikan dasar(SD) sebanyak
45 persen, SLTP 34,10 persen, SLTA 20 persen dan perguruan tinggi 0,90 persen.
Tabel 2. Keragaan tingkat pendidikan petani
No.

Tingkat Pendidikan

Persentasi

Jumlah(Orang)
54

1.

SD

45

2.

SLTP

34,10

41

3.

SLTA

20

24

Perguruan Tinggi

0,90

1

Total

100

120

4.

c. Pekerjaan Pokok
Pekerjaan pokok dari responden bermacam macam akan tetapi pekerjaan
pokok dari sebagian besar responden adalah sebagai petani seperti terlihat pada
Tabel 3.
Responden yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani sebanyak 77 %
dan buruh tani 6 % sedangkan sisanya mempunyai pekerjaan pokok diluar sektor
pertanian.
Tabel 3. Keragaan pekerjaan pokok responden.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pekerjaan pokok
Buruh
Buruh Tani
Dukuh
Ibu RT
Peg Swasta
Pensiunan
PNS
Satpam
Supir

Persentasi
2,50
5,83
1,67
2,5
0,83
5,83
1,67
0,83
2,50

Tani

75,84

91

100

120

10.
Total

Jumlah(Orang)
3
7
2
3
1
7
2
1
3
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d. Kepemilikan lahan sawah
Kepemilikan lahan dari petani responden disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Keragaan kepemilikan lahan
No.

Luas kepemilikan lahan(m2)

Persentasi

Jumlah(Orang)

1.

Tidak punya lahan

31

37

2.
3.
4.
5.

200 - 1000
>1000 - 2000
>2000 - 500
>5000
Total

34
22
12
2
100

40
27
14
2
120

Tabel 4 memperlihatkan sebanyak 31 % petani tidak memiliki sawah sehingga
mereka harus menyewa atau menggarap lahan milik orang lain. Sementara 56 %
petani memiliki lahan pertanian dengan luasan antara 200 – 2000 m2 dan hanya
2 % petani yang memiliki lahan lebih dari setengah hektar. Hal ini menunjukkan
bahwa petani di D.I. Yogyakarta umumnya adalah petani gurem.
2. Tingkat adopsi penggunaan benih padi bermutu/berlabel.
Rogers (1983) mengatakan proses adopsi merupakan proses keputusan
inovasi.Lebih lanjut Rogers (1983) mendefinisikan proses keputusan inovasi
sebagai proses yang terjadi pada seseorang atau unit pembuat keputusan lainnya,
sejak pertama kali mengetahui atau mengenal adanya suatu inovasi sampai
mengambil suatu keputusan mengadopsi atau menolak dan mengimplementasikan
serta mengkonfirmasi keputusan tersebut untuk tetap mengadopsi (sustainable
adoption) atau menolak terknologi itu.
Adopsi penggunaan benih padi bermutu tingkat petani
Gambar 1.

disajikan pada

Gambar 5: Adopsi penggunaan benih bermutu/berlabel tingkat petani secara
berkelanjutan di DIY
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Gambar 5.menunjukkan sebagian petani di keempat kabupaten telah
mengadopsi penggunaan benih bermutu secara berkelanjutan, hal ini karena petani
telah menyadari bila menggunakan benih bermutu maka produktivitasnya akan
meningkat sementara sebagian kecil petani tidak menggunakan benih bermutu
karena kurang mendapat informasi tentang ketersediaan benih bermutu . Adopsi
penggunaan benih bermutu yang tertinggi adalah Kab. Sleman 97 %, kemudian
Kab. Bantul (87 %), Kab. Gunungkidul (77 %) dan Kab. Kulonprogo 52 %.
3. Hubungan Karakteristik Responden dengan Adopsi Benih padi bermutu berlabel
Analisis korelasi rank Spearman antara variabel karakteristik responden
dengan variabel adopsi benih berlabel menghasilkan koefisien korelasi, seperti
tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5 menunjukkan bahwa pendidikan formal dan jarak rumah petani
ke BPP berkorelasi negatif dengan adopsi benih berlabel. Hal ini berarti bahwa
semakin jauh jarak BPP (pusat penyuluhan) dari petani, maka tingkat adopsi
akan semakin rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi benih bermutu
ditentukan, diantaranya, oleh intensitas penyuluhan. Berkaitan dengan kecepatan
adopsi inovasi tersebut Levis (1996), menyatakan bahwa kecepatan adopsi inovasi
juga sangat ditentukan oleh semakin intensif dan seringnya intensitas promosi
yang dilakukan oleh agen pembaru (penyuluh) setempat dan atau pihak lain yang
juga berkepentingan dengan proses adopsi tersebut, seperti lembaga penelitian,
pedagang saprodi atau sumber inovasi itu sendiri.
Pendidikan formal responden berkorelasi negatif dengan adopsi benih
berlabel. Menunjukkan bahwa hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan
yang rendah justru tingkat adopsi terhadap benih bermutu tinggi dan sebaliknya.
Hal ini berarti bahwa tingginya tingkat pendidikan formal tidak menentukan
tingkat adopsi benih bermutu. Hal ini bisa terjadi kemungkinan petani dengan
pendidikan tinggi kurang berminat/kurang perhatian bila ada penyuluhan
penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh PPL setempat.
Tabel 5 : Koefisien korelasi dan tingkat signifikansi karakteristik responden
dengan adopsi benih berlabel
Uraian

Karakteristik
Responden

Umur
Pendidikan formal
Pekerjaan pokok
Pengalaman berusahatani
Jarak rumah ke BPP
Jarak rumah ke lembaga Penelitian
Jarak rumah ke Pasar Kec
Memiliki sawah irigasi
(luas perkiraan kepemilikan lahan)

Adopsi Benih Berlabel
rs
Sig
0,031
0,738
-0,015
0,874
0,044
0,560
0,182
0,052
-0,063
0,493
0,056
0,619
0,139
0,134
0,077

0,489

Sumber: Analisis data primer, 2013. *= Signifikan 95 % ; ** = Signifikan 99 %
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Terlihat bahwa lima indikator atau sub peubah lainnya yaitu umur,
pekerjaan pokok, pengalaman berusahatani, jarak rumah ke Lembaga Penelitian,
jarak rumah ke pasar kecamatan dan kepemilikan sawah irigasi (luas perkiraan
kepemilikan lahan) walaupun berkorelasi positif akan tetapi koefisien korelasinya
sangat kecil, sehingga secara statistik dapat dikatakan kelima sub peubah tersebut
tidak berhubungan atau terdapat hubungan akan tetapi kecenderungannya sangat
lemah.
KESIMPULAN
1.

Sebagian besar petani di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengadopsi
penggunaan benih bermutu secara berkelanjutan. Adopsi penggunaan benih
bermutu yang tertinggi adalah Kab. Sleman 97 %, kemudian Kab. Bantul (87
%), Kab. Gunungkidul (77 %) dan Kab. Kulonprogo 52 %.

2.

Pendidikan formal dan jarak rumah ke Balai Penyuluhan Pertanian berkorelasi
negatif dengan adopsi benih bermutu, sedangkan pengalaman berusahatani,
jarak rumah ke Lembaga Penelitian, pekerjaan pokok , jarak rumah ke pasar
kecamatan dan kepemilikan sawah irigasi walaupun berhubungan positif
dengan adopsi benih bermutu, akan tetapi kecenderungannya lemah.

3.

Adopsi benih bermutu ditentukan, diantaranya oleh intensitas penyuluhan.
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ANALISIS DAN REKAYASA KELEMBAGAAN PENUNJANG
TEKNOLOGI USAHATANI PADI DI KELURAHAN AUR GADING
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI
Suharyon, Nurimdah Minsyah, dan Adri
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi. Jl. Samarinda Paal lima Kota Baru Jambi
ABSTRAK

Dalam upaya mengembangkan sistem usahatani di suatu wilayah diperlukan
pendekatan hubungan antara kelompok tani dengan kelembagaan lain yang
mendukung. Dengan terjalinnya kerja sama kelembagaan yang mantap,
masalah yang dihadapi petani bisa diserahkan sekaligus diharapkan terjadi
difusi teknologi melalui lembaga atau institusi terkait di daerah. Dengan
memberdayakan kelembagaan yang mendukung adopsi teknologi yang
diberikan kepada kelompok tani Rantau Bayur Kecamatan Sarolangun
dalam bentuk kerja sama akan membantu memecahkan masalah-masalah
yang dihadapi petani. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu
dilakukan kajian analisis rekayasa kelembagaan penunjang teknologi
usahatani. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Aur Gading Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan tujuan menemukan perlakuan/
intervensi yang efektif dan meningkatkan pemberdayaan, serta kerja sama
kelembagaan guna menjamin adopsi teknologi sistem usahatani lahan sawah
yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah SWOT ANALYSIS
yaitu identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metodologi
pengkajian dalam kegiatan dengan menerapkan metode Participatory
Research Appraisal (PRA), untuk menggali masalah yang dihadapi oleh
petani. Alternatif intervensi yaitu dibentuknya kelompok tani Desa Aur
Gading, sosialisasi SUT (sistem usaha tani) di wilayah sekitar SL-PTT
meneliti kebutuhan mendesak kelompok tani, dan menghubungkannya
dengan lembaga pendukung. Berdasarkan hasil PRA maka permasalahan
yang diprioritaskan adalah (1) serangan hama keong mas tanaman padi
sawah, (2) varietas unggul baru (vub), (3) bibit bermutu dan sehat, (4)
mendapatkan pupuk subsidi, dan (5) pemupukan berimbang.
Kata kunci : kelembagaan, usahatani, padi,
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ABSTRACT
In an effort to develop farming systems approach is needed in a region the
relationship between farmer groups with other institutional support. With the
establishment of a stable institutional cooperation, the problems faced by farmers
can be submitted at the same time is expected to occur diffusion of technology
through agencies or related institutions in the region. By empowering institutions
to support technology adoption is given to the farmer groups Rantau Bayur
Sarolangun the District in the form of cooperation would help solve the problems
faced by farmers. Based on that idea, it is necessary to study engineering analysis
of institutional support farming technology. The event was held in the Village Aur
Gading subdistrict Sarolangun, Sarolangun with the goal of finding treatments
/ interventions are effective and increase empowerment, and institutional
cooperation in order to ensure the adoption of technology wetland farming systems
sustainable. The approach used is SWOT ANALYSIS namely the identification
of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Assessment methodology
in activities by applying methods of Participatory Research Appraisal (PRA), to
explore the problems faced by farmers. Namely the establishment of alternative
interventions Aur Gading village farmer groups, socialization SUT (system of
farming) in the area around the SL-PTT examined the immediate needs of farmer
groups, and connect with supporting institutions. Based on the results of the PRA
priority issues are (1) pest snails rice crops, (2) new varieties (VUB), (3) quality
and healthy seedling, (4) obtain fertilizer

subsidy, and (5) of balanced fertilization.
Keywords: institutional, farming, rice,
PENDAHULUAN
Suatu komunitas dapat dilihat sebagai sebuah komponen sistem sosial, dimana
komponen-komponennya saling berhubungan secara fungsional. Antar kelompok
tani dalam hamparan di lokasi SL-PTT juga memiliki keterkaitan kelompok. Di
samping itu, juga terdapat hubungan eksternal atau hubungan antara unsur-unsur
internal dan eksternal. Dalam upaya pengembangan sistem usahatani di suatu
wilayah, diperlukan pendekatan hubungan antara kelompok dengan kelembagaan
lain yang mendukung.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya kelembagaan yang diberdayakan
adalah kelompok tani ”Rantau Bayur”. Dari hasil survei diperoleh informasi
bahwa produktivitas padi masih rendah, yakni 1,5 – 2 t/ha, serta sekitar 40% lahan
padi sawah terserang hama terutama keong mas, dan tikus. Selain permasalahan
hama tikus dan wereng coklat, pada budidaya padi, petani masih banyak yang
menggunakan benih lokal., benih tidak bersetifikat, masih rendahnya pengetahuan
tentang teknologi varietas unggul baru (VUB), dan penggunaa dosis pupuk, dan
adanya keterbatasan penyediaan pupuk subsidi.
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Masyarakat Desa Aur Gading, Kabupaten Sarolangun pada umumnya
bermata pencaharian sebagai petani. Masih banyaknya permasalahan yang
dihadapi petani membutuhkan penanganan dan pembinaan agar usahatani yang
dilakukan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Jambi berinisiatif melakukan upaya perbaikan melalui pengamatan
pada kelompok tani saja dan penelusuran terhadap institusi sebagai pendukung
proses adopsi teknologi dan pengembangan wilayah. Dengan terjalinnya kerja
sama kelembagaan yang mantap, masalah yang dihadapi petani dapat diatasi
sekaligus diharapkan terjadi proses difusi teknologi melalui lembaga tersebut.
Dengan internalisasi teknologi petani, maka proses adopsi teknologi diharapkan
bisa lebih cepat. Dengan memberdayakan kelembagaan yang mendukung
adopsi teknologi kepada kelompok tani Rantau Bayur khususnya dalam bentuk
kerjasama, akan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani.
Dengan demikian, tujuan pengkajian adalah menemukan intervensi efektif dan
meningkatkan pemberdayaan, serta kerja sama kelembagaan guna menjamin
adopsi teknologi sistem usahatani padi yang berkelanjutan melalui identifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan pendekatan SWOT (Strenghs,
Weaknesses, Opportunities, Threats) analisis.
METODOLOGI
Pengertian dan Tahapan Kegiatan
Kelembagaan yang dimaksud dalam pengkajian mencakup kelembagaan
aparat desa, kelompok tani, lembaga adat, dan instansi pemerintah. Sedangkan
institusi meliputi norma-norma dan perilaku petani yang berlaku di wilayah
setempat, misalnya aturan-aturan yang mengatur antara patron dan klien. Sesuai
dengan tujuan pengkajian akan dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut (1)
menerapkan metoda Participatory Research Appraisal (PRA) dilaksanakan
pada bulan Juni 2011 untuk menggali masalah yang dihadapi oleh petani, (2)
setelah masalah disusun berdasarkan prioritas, maka dilakukan ujicoba bersama
di petani sesuai dengan kemampuan petani, (3) mempelajari kebijakan yang
dioperasionalkan oleh lembaga terkait, dan (4) menghubungi lembaga-lembaga
terkait untuk mengemukakan masalah yang dihadapi petani (Umarjono, 1992.
Taryoto, 1996, Jhon d. 2001).
Kebutuhan Teknologi Petani
Berdasarkan identifikasi, kebutuhan teknologi petani meliputi (1) penggunaan
varietas unggul, (2) teknologi sistem usahatani (SUT) padi, (3) alat dan mesin
pertanian untuk tanaman padi, (4) sarana produksi, (5) bimbingan teknis, dan (6)
penyuluhan. Peubah yang diamati adalah (1) masalah dan tantangan kelompok
tani, (2) alternatif pemecahan masalah oleh kelompok tani, (3) frekuensi dan topik
pertemuan antara kelompok tani dengan lembaga terkait, (4) bentuk kerja sama
dengan lembaga terkait, (5) program aksi yang diterima dan ditolak, serta (6)
keberhasilan program aksi.
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Diagram Kelembagaan (Venn)
Diagram kelembagaan menunjukkan pandangan anggota masyarakat tentang
lembaga dan organisasi lokal termasuk bagaimana hubungan masing-masing
kelembagaan dan organisasi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di pedesaan.
Diagram ditunjukkan dengan ukuran lingkaran berbeda-beda yang menunjukkan
pentingnya suatu kelembagaan di pedesaan. Keterkaitan antar lembaga ditunjukkan
dengan ada tidaknya kontak atau kerja sama dalam pengambilan keputusan atau
adanya keanggotaan ganda. Lingkaran bersentuhan menunjukkan ada hubungan
atau informasi tersampaikan antara lembaga/organisasi, sedangkan bila terdapat
tumpang tindih berarti ada kerja sama dan keterkaitan atau keanggotaan ganda
dalam pengambilan keputusan (Anonim, 2000. Anonim, 2009, Bambang,I. 2005).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Desa Aur Gading
PRA dilakukan di Desa Aur Gading, Kecamatan Sarolangun Kabupaten
Sarolangun Jambi yang merupakan salah satu sentra komoditas padi. Wilayah ini
sebagian besar dihuni oleh suku melayu (60%), Minangkabau (30%), dan sisanya
10% adalah warga Jawa. Desa Aur Gading terletak ketinggian ± 300 meter dari
permukaan laut dengan luas wilayah adalah 1.200 ha. Mata pencaharian utama
penduduk adalah (1) bercocok tanam padi sawah, jenis varietas yang digunakan
sebagian besar adalah varietas lokal, (2) bercocok tanam karet, sawit, dan duren,
(3) sebagian ada yang memelihara ternak seperti ayam dan kambing, dan (4)
bercocok tanam sayuran, palawija seperti kacang-kacangan.
Penggunaan lahan di Desa Aur Gading pada umumnya untuk sawah (80 ha),
rawa seluas 40 ha, lahan tadah hujan (40 ha), kebun rakyat (1670 ha),kolam sekitar
(30 unit), dan lain-lain (9 ha).
Kelembagaan di Lokasi Kajian
Kelompok tani sebagai kelembagaan petani di pedesaan pada dasarnya
berfungsi sebagai wadah kerja sama, kelas belajar, sedangkan yang terkait dengan
pengelolaan unit produksi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kelompok
tani di Desa Aur Gading kemampuannya bervariasi meliputi kelas pemula, kelas
madya, dan kelas lanjut. Kelompok tani yang telah terbentuk ini aktivitasnya
masih kurang, karena frekuensi musyawarah/pertemuan kelompok tani masih
rendah.
Koperasi unit desa (KUD) sesuai fungsinya sebagai pelayan masyarakat
petani dalam penyediaan saprodi dan tempat simpan pinjam tidak berada dalam
lingkaran desa sama sekali. Keberadaan yang ada adalah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) yang berfungsi sebagai tempat diskusi kelompok dan tidak
sama fungsinya seperti KUD. Dengan demikian, LPM ini seharusnya dapat
dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat/petani sebagai wadah
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pembantu perekonomian di pedesaan. Belum adanya kios-kios saprodi yang
menyediakan sarana produksi juga dirasakan masyarakat/petani sebagai suatu
kendala untuk mendapatkan benih bermutu dan pupuk. Kendala lain yang dihadapi
petani adalah belum berfungsinya kelembagaan bank sebagaimana mestinya,
dan kondisi seperti ini merupakan kendala dalam mengatasi permodalan petani
terutama fasilitas kredit usahatani. Kelembagaan pendidikan yang tersedia di
Desa Aur Gading yang dirasakan sangat besar peranannya, seperti SD 4 buah dan
pesantren 1 buah. Tersedianya mesjid sebanyak 1 buah sangat besar peranannya
menjalankan bagi umat muslim sebagai sarana dalam menjalankan peribadatannya.
Rekayasa Kelembagaan
Rekayasa kelembagaan adalah upaya yang harus dilakukan dalam rangka
membentuk suatu organisasi yang sesuai dengan kebutuhan petani dalam
melaksanakan sistem usahataninya. Hal yang penting adalah memfungsikan
organisasi tersebut, sehingga keberadaan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh
setiap anggota petani sesuai dengan tujuan dan harapan anggotanya. Dengan
demikian, rekayasa kelembagaan adalah membangun aspek fisik dan non fisik
dari kelembagaan penunjang pembangunan pertanian di pedesaan. Keterkaitan
antar kelembagaan di Desa Aur Gading digambarkan pada diagram Venn berikut
(Gambar 1).

PASAR
LEMBAGA

BANK
BIDES

MASYARAKAT
KEL.

OSM

TANI
B P 3K
POLSE

PPL

LEMBAGA

BPD
BBI
KORAMIL

PKK

KARANG

Gambar 1. Diagram Venn hubungan antara kelembagaan
Masalah dan Strategi Pemecahan
Dari hasil PRA yang dilakukan, diidentifikasi berbagai masalah yang
dihadapi masyarakat setempat yang sangat mempengaruhi sumber pendapatannya.
Sumber pendapatan dari masyarakat setempat adalah dari bertani, berkebun sayur,
palawija, dan bertanam padi sawah. Hasil yang diperoleh dari panen sayuran
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dan palawija masih rendah, karena petani tidak memakai bibit unggul dan tidak
melakukan pemupukan. Masalah yang ditemukan adalah adanya hama dan
penyakit blas yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, di samping
kendala rantai pemasaran. Pada tanaman padi sawah, permasalahan yang dihadapi
masyarakat/petani adalah serangan hama tikus dan keong mas, serta pengelolaan
lahan yang tidak optimal (Tabel 1).
Tabel 1. Beberapa masalah usahatani di Desa Aur Gading, Kabupaten Sarolangun
No

Kelompok

Masalah
varietas

Jumlah

Prioritas

3

11

I

I

II

III

IV

2

3

3

1

Tidah menggunakan
unggul baru (VUB)

2

Serangan hama tikus, keong mas

2

2

2

2

8

IV

3

Pengelolaan lahan tidak optimal

2

2

3

2

9

III

4

Tidak menggunakan benih
berlabel

2

2

3

3

10

IV

5

Teknologi perbenihan

2

2

3

2

9

III

Keterangan : I = sangat penting, II = penting, III = cukup penting, IV = agak penting,

Dari enam permasalahan yang telah teridentifikasi, maka dapat diperioritaskan
(1) tidak menggunakan varietas unggul baru (VUB), (2) serangan hama tikus, dan
keong mas, (3) pengelolaan lahan tidak optimal, (4) tidak menggunakan benih
berlabel, (5) teknoloogi perbenihan, dan (6) sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.
Permasalahan yang ditemukan pada tanaman padi adalah tidak menggunakan
varietas unggul baru (VUB), sehingga harus dilakukan upaya untuk meningkatkan
produktivitas padi padi itu mengacu pada program peningkatan beras Nasional
yakni melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) . Pendekatan ini
merupakan suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan
produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara
partisipatif bersama petani.
Peluang untuk meningkatkan produksi padi di desa Aur Gading khususnya
di Kabupaten Sarolangun terbuka luas. Optimisme pengembangan pertanian
pangan utamanya usahatani padi di daerah ini didukung oleh beberapa hal
sebagai berikut : (a) aksebilitas kabupaten Sarolangun cukup baik. Wilayahnya
tergolong sebagai wilayah yang terbuka, berada pada jalur jalan lintas Sumatera,
sehingga sangat strategis sebagai daerah pengembangan pertanian kedepan, (b)
usaha pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduk desa Aur Gasding,
khususnya kabupaten Sarolangun, sehingga pengembangan pertanian akan dapat
dukungan dari penduduk setempat.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil PRA maka terdapat permasalahan yang dihadapi petani
Desa Aur Gading, berdasarkan prioritasnya, berturut-turut adalah (1) tidak
menggunakan varietas unggul baru (VUB) , (2) serangan hama tikus dan
keong mas, (3) pengelolaan lahan tidak optimal, (4) tidak menggunakan benih
bersetifikat, (5) teknologi perbenihan, dan (6) sulitnya mendapatkan pupuk
bersubsidi. Karakteristik yang menonjol dari usahatani padi di lahan sawah di
lokasi pengkajian adalah selain penguasaan lahan usahatani yang relatif sempit,
juga dicirikan oleh kurangnya memakai benih varietas unggul baru (VUB), dan
tingkat produktivitas usahatani rendah, sehingga hasil usahatani dari komoditas
pangan ini tidak dapat diandalkan menjadi sumber pendapatan keluarga yang
utama.
Inovasi kelembagaan sangat diperlukan untuk membenahi semua
kelembagaan dan seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan usahatani dan
agribisnis agar dapat berfungsi dengan baik. Kelompok tani Desa Aur Gading
dalam pelaksanaan inovasi PTT padi sawah sangat responsif terlihat dari pertemuan
yang dilaksanakan selama kegiatan PRA baik secara kelompok maupun individu.
Keputusan petani menjalankan usahatani di lahan sawah tidak saja
dipengaruhi faktor eksternal seperti keberadaan pasar input/output dan dukungan
kelembagaan serta kebijakan pemerintah namun juga kondisi biofisik lahan
usahatani yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi keputusan petani.
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ABSTRAK
Penerapan teknologi tanam jajar legowo di Kabupaten Tasikmalaya sebesar
10,7%, namun perlu terus ditingkatkan penerapannya. Penelitian ini bertujuan
untuk mempelajari sikap dan pengetahuan petani terhadap teknologi jajar tanam
legowo pada 4 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Oktober hingga November 2013. Penelitian dilakukan dengan
metode survey di 4 Kecamatan yaitu Singaparna, Sukarame, Padakembang, dan
Mangunreja. Penarikan sampel responden dilakukan secara acak sederhana dari
populasi yaitu 20 responden, yang terdiri dari 2 petani dan 18 jasa tanam yang belum
menerapkan sistem tanam legowo 2. Daftar pertanyaan berisi tentang pengetahuan
terhadap prinsip dasar teknologi legowo dan manfaat penerapan teknologi
legowo. Selain itu digali pula sikap responden terhadap teknologi legowo dan
keinginan memperluas teknologi legowo. Analisis data menggunakan uji Kruskal
Wallis lebih dari 2 sampel bebas dengan program SPSS 19.0. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengetahuan responden Kecamatan Singaparna terhadap
legowo paling tinggi (58,5%), diikuti Mangunreja (53,25%), Sukarame (37%),
dan Padakembang (32,92%), sedangkan sikap responden Kecamatan Mangunreja
terhadap legowo paling tinggi (50%), diikuti Singaparna (38,5%), Sukarame
(32,5%), dan Padakembang (31,46%). Tidak berbeda nyata pengetahuan dan sikap
responden antar kecamatan terjadi pada pemahaman pengetahuan legowo dapat
mengurangi serangan penyakit (10,75%) dan dapat dimanfaatkan sebagai mina
padi (7%), sikap sulitnya panen pada sistem legowo (34,75%), petani legowo
kembali menanam secara tegel (60%), dan penambahan petani legowo baru setiap
musim (10,25%). Responden penelitian tepat menjadi sasaran penyuluhan dan
pelatihan teknologi tanam jajar legowo.
Kata kunci : Legowo, Padi, Sikap, Pengetahuan
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ABSTRACT
Adoption of pair row plant system in Tasikmalaya Regency is 10.7%, but its
implementation needs to be scaled up. This research aims to study the attitudes
and knowledge of farmers to pair row technology at four districts in Tasikmalaya
regency. The research was conducted in from October to November 2013.
The research was conducted by survey method in which the four districts i.e.
Singaparna, Sukarame, Padakembang, and Mangunreja. Respondent sampling
was done randomly from the population of 20 respondents, consisting of 2 farmers
and 18 planting labours that have not applied pair row 2. The quisioner contained
questions about the knowledge of the basic principles and benefits of applying
pair row technology. In addition it also explored respondents’ attitudes toward
technology and the desire to expand pair row technology. Data were analyzed
using the Kruskal Wallis test more than 2 samples independent with the SPSS
19.0 program. The results showed that the respondents ‘knowledge of the district
of Singaparna pair row was highest (58.5%), followed by Mangunreja (53,25%),
Sukarame (37%), and Padakembang (32,92%), while respondents’ attitudes toward
the District Mangunreja legowo was highest (50%), followed by Singaparna
(38,5%), Sukarame (32,5%), and Padakembang (31,46%). Not significantly
different between the knowledge and attitudes of respondents districts occurred
in the understanding of knowledge that pair row could reduce disease (10,75%)
and can be used as mina rice (7%), the attitude of the difficulty of harvesting the
pair row system (34,75%), pair row farmers re-plant with tegel system (60%), and
the addition of new pair row farmers each season (10,25%). The respondents were
subjected to appropriate training of pair row technology.
Keywords : pair row, paddy, attitude, knowledge
PENDAHULUAN
Produktivitas tanaman padi di beberapa sentra produksi padi di wilayah Jawa Barat
cenderung stagnan bahkan ada yang cenderung menurun (Karmana dan Ayesha,
2010). Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah melalui Kementerian
Pertanian melakukan berbagai macam penelitian dan pengkajian untuk
menghasilkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan upaya pemenuhan target
surplus 73 juta ton beras nasional dengan kegiatan utama berupa pelaksanaan
sekolah lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SLPTT) Padi di
berbagai wilayah Kecamatan di seluruh Indonesia.
Salah satu komponen teknologi SLPTT yang cukup strategis dalam
menaikkan produktivitas padi adalah teknologi tanam jajar legowo. Sistem tanam
jajar legowo adalah pola bertanam yang berselang-seling antara dua atau lebih baris
tanaman padi dan satu baris kosong. Istilah Legowo di ambil dari bahasa Jawa,
yaitu berasal dari kata ”lego” berarti luas dan ”dowo” berarti memanjang. Legowo
diartikan pula sebagai cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan dan
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diselingi satu barisan kosong. Pada sistem legowo, terdapat ruang terbuka yang
lebih lebar diantara dua kelompok barisan tanaman yang akan memperbanyak
cahaya matahari masuk ke setiap rumpun tanaman padi sehingga meningkatkan
aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman.
Baris tanaman (dua atau lebih) dan baris kosongnya (setengah lebar di kanan dan
di kirinya) disebut satu unit legowo. Bila terdapat dua baris tanam per unit legowo
maka disebut legowo 2, sementara itu jika empat baris tanam per unit legowo
disebut legowo 4, dan seterusnya (Abdurrachman et al. 2013).
Pada awalnya tanam jajar legowo umum diterapkan untuk daerah yang
banyak serangan hama dan penyakit, atau kemungkinan terjadinya keracunan besi.
Jarak tanam dua baris terpinggir pada tiap unit legowo lebih rapat dari pada baris
yang di tengah (setengah jarak tanam baris yang di tengah), dengan maksud untuk
mengkompensasi populasi tanaman pada baris yang dikosongkan. Pada baris
kosong, di antara unit legowo, dapat dibuat parit dangkal. Parit dapat berfungsi
untuk mengumpulkan keong mas, menekan tingkat keracunan besi pada tanaman
padi atau untuk pemeliharaan ikan kecil (muda). Sistem tanam legowo kemudian
berkembang untuk mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi dibanding sistem
tegel melalui penambahan populasi. Selain itu juga mempermudah pada saat
pengendalian hama, penyakit, gulma, dan juga pada saat pemupukan. Sistem
tanaman berbaris ini juga berpeluang bagi pengembangan sistem produksi padiikan (mina padi) atau parlabek (kombinasi padi, ikan, dan bebek).
Beberapa penelitian telah melaporkan keunggulan teknologi legowo. Permadi
et al. (2013) melaporkan bahwa penerapan sistem tanam legowo 2 meningkatkan
produktivitas padi lebih tinggi 1,3 ton/ha dari sistem tanam tegel. Abdulrachman
et al. (2011) melaporkan bahwa pada pertanaman Legowo 2 dengan jarak tanam
(25x12,5x50) cm mampu meningkatkan hasil antara 9,63-15,44% dibanding
model tegel akibat peningkatan jumlah anakan/rumpun dan jumlah malai/rumpun.
Aribawa (2012) melaporkan bahwa legowo 2 dapat meningkatkan hasil gabah
kering sebesar 14,36% dibandingkan sistem tegel.
Walaupun hasil penelitian menunjukkan hasil produksi lebih tinggi, akan
tetapi adopsi teknologi sistem tanam jajar legowo di Kabupaten Tasikmalaya,
Jawa Barat belum berkembang secara maksimal yairu sekitar 10,7% dengan luas
tanam legowo 2 sekitar 2,87% (Disperta Kabupaten Tasikmalaya, 2012). Ada
beberapa kendala yang menjadi penghambat proses adopsi teknologi legowo
tersebut di antaranya pemahaman petani yang terbatas tentang teknologi sistem
tanam jajar legowo, keterbatasan caplak legowo, dan belum terampilnya jasa
tanam legowo (Dianawati dan Rahadian, 2013). Menurut Mardikanto (1993),
adopsi dalam proses penyuluhan pertanian adalah proses perubahan perilaku
mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terjadi pada seseorang.
Penerapan inovasi dapat dilihat langsung maupun tidak langsung sebagai akibat
cerminan dari adanya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penelitian
ini bertujuan untuk mempelajari sikap dan pengetahuan petani terhadap teknologi
tanam jajar legowo pada 4 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2013. Penelitian
dilakukan dengan metode survei. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara
sengaja (Purposive Sampling) dengan pertimbangan bahwa beberapa petani padi
sawah di lokasi tersebut belum banyak menerapkan sistem tanam jajar legowo
2. Empat kecamatan sebagai lokasi penelitian adalah Singaparna, Sukarame,
Padakembang, dan Mangunreja. Adapun penarikan sampel dilakukan secara acak
sederhana dari populasi yaitu 20 responden, yang terdiri dari 2 petani dan 18 jasa
tanam yang belum menerapkan sistem tanam legowo 2.
Quisioner berisi tentang pengetahuan terhadap prinsip dasar teknologi
legowo dan manfaat penerapan teknologi legowo. Selain itu digali pula sikap
responden terhadap teknologi legowo dan keinginan memperluas teknologi
legowo. Analisis data menggunakan uji Kruskal Wallis lebih dari 2 sampel bebas
dengan program SPSS 19.0. Pengambilan kesimpulan analisis output dari SPSS
didasarkan perbandingan kesamaan lebih dari 2 populasi :
H0 : k populasi sama,
H1 : minimal satu dari k populasi tersebut ada yang berbeda dengan rumus :

Dimana :
K : jumlah kecamatan, n = jumlah total pengamatan, Tj = total peringkat pada
kecamatan ke-j, nj = jumlah pengamatan pada kecamatan ke-j
HASIL DAN PEMBAHASAN
Adopsi dalam proses penyuluhan pertanian adalah proses perubahan perilaku
mengenai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang terjadi pada seseorang
(Mardikanto, 1993). Dalam penelitian ini dibahas tentang pengetahuan dan sikap
responden terhadap teknologi legowo.
Pengetahuan responden tentang prinsip teknologi legowo
Pengetahuan responden terhadap prinsip teknologi legowo tidak berbeda
nyata dalam hal bahwa legowo dapat mengurangi serangan penyakit dan dapat
dimanfaatkan sebagai mina padi (Tabel 1). Namun demikian pengetahuan
keunggulan legowo tersebut baru sedikit dipahami dalam mengurangi serangan
penyakit sebanyak 10,75% dan dapat dimanfaatkan sebagai mina padi sebanyak
7%. Oleh karena itu adanya penyuluhan yang lebih intensif tentang keunggulan
legowo diharapkan dapat menyebarluaskan pemahaman pengetahuan tersebut
kepada petani lain. Abdulrachman et al. (2013) menyatakan bahwa salah satu
permasalahan penerapan legowo di tingkat petani antara lain petani yang belum
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yakin terhadap teknologi sistem tanam legowo dan kurangnya informasi yang
mendetail untuk sistem tanam legowo.
Widiarta et al., (2003) mengemukakan bahwa tanam jajar legowo
menyebabkan kondisi iklim mikro di bawah kanopi tanaman kurang mendukung
perkembangan patogen. Wereng hijau kurang aktif berpindah antar rumpun,
sehingga penyebaran tungro terbatas. Seperti halnya untuk penyakit hawar daun
bakteri yang serangannya pada legowo menjadi berkurang (Abdulrachman et al.,
2013). Ruang kosong pada galengan legowo dapat digunakan untuk usaha mina
padi. Penanaman ikan pada galengan padi di daerah Tasikmalaya sebenarnya sudah
membudaya karena selain mendapatkan tambahan protein dari ikan, kesuburan
lahan juga menjadi meningkat.
Tabel 1. Pengetahuan Responden Terhadap Prinsip Teknologi Legowo di
Kabupaten Tasikmalaya
No
A.
1

2
3
B.
1
2
3
4
5
6

Pengetahuan
prinsip teknologi
legowo

Kecamatan
Singaparna

Pengetahuan dasar legowo
Peningkatan
produksi legowo
84
sebagai efek
pinggiran
Peningkatan
produksi legowo
73
4 lebih tinggi
daripada legowo 2
Penerapan legowo 4
73
Rata-rata
76,67
Pengetahuan manfaat legowo
Peningkatan
46
kebutuhan benih
Mempermudah
77
pemupukan
Mempermudah
pengendalian
8
gulma
Mengurangi
88
serangan tikus
Mengurangi
15
serangan penyakit
Dapat
dimanfaatkan
8
sebagai mina padi
Rata-rata

40,33

Sukarame

Padakembang Mangunreja

Ratarata

X2

61

30

100

68,75

0,00*

52

35

50

52,50

0,00*

22
45,00

30
31,67

61
70,33

46,50

0,00*

30

15

11

25,50

0,014*

70

90

67

76,00

0,015*

12

15

44

19,75

0,034*

52

75

67

70,50

0,006*

6

5

17

10,75

0,47ns

4

5

11

7,00

0,95ns

29,00

34,17

36,17

Keterangan : * : berbeda nyata, ns : tidak berbeda nyata dengan uji Krausal Wallis
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Kecamatan Singaparna mempunyai tingkat pengetahuan tentang prinsip
legowo paling tinggi di antara Kecamatan yang lain. Padakembang dan Sukarame
merupakan kecamatan yang rendah pemahamannya dalam hal legowo sebagai efek
pinggiran (berturut-turut 30% dan 61%), sehingga menyebabkan mereka memilih
menerapkan legowo 4 daripada legowo 2 (berturut-turut 30% dan 22%). Pemilihan
ini dikarenakan mereka merasa legowo 2 menyebabkan terjadi pengurangan
populasi tanaman lebih banyak daripada legowo 4. Hal ini menunjukkan bahwa
responden dari kedua kecamatan ini belum memahami rekayasa jarak tanam
legowo. Pada umumnya petani menerapkan prinsip legowo 4 dengan merapatkan
baris tanaman ke 2 dan ke tiga, sehingga tanaman terlalu rapat yang berimplikasi
pada terjadinya persaingan unsur hara sehingga produksinya juga akan tidak
maksimal. Abdulrachman et al. (2013) menyatakan bahwa peningkatan populasi
legowo 2 adalah 30%, sedangkan legowo 4 tipe 1 sebesar 60% dan tipe 2 sebesar
20,44% dibandingkan tegel.
Kadir et al. (2004) menyatakan bahwa sistem tanam legowo 2 akan
menjadikan semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir (border
effect). Kondisi demikian menyebabkan tanaman mampu memanfaatkan factorfaktor tumbuh yang tersedia seperti cahaya matahari, air dan CO2 dengan lebih
baik untuk pertumbuhan dan pembentukan hasil, karena kompetisi yang terjadi
relatif kecil (Harjadi, 1979). Abdurrachman et al. (2013) menyarankan agar
legowo 2 diterapkan pada lahan yang relatif subur, sehingga peningkatan populasi
tanaman pada tanam jajar legowo tidak akan mengurangi potensi tumbuh tanaman.
Khaeruddin (2005) melaporkan hasil tertinggi varietas Ciherang didapat dengan
sistem tanam legowo 2 (5,5 ton GKG/ha) daripada legowo 4 (5,4 ton GKG/ha),
tandur jajar (5,3 ton GKG/ha) dan cara petani (5,2 ton GKG/ha).
Manfaat lain penerapan legowo seperti memudahkan pengendalian tikus
(70,5%) dan memudahkan pemupukan (76%) sudah dipahami responden, tetapi
masih berbeda nyata antar kecamatan. Adanya lorong pada legowo menyebabkan
tikus sulit bersembunyi di dalam lorong, sehingga serangan tikus relatif lebih
rendah. Hal ini karena menurut Abdurachman et al. (2013), tanam jajar legowo
mengakibatkan habitat kurang disukai tikus karena lebih menyukai memakan
tanaman yang berada di tengah petakan. Pahrudin et al. (2004) menyatakan bahwa
pemupukan pada sistem legowo lebih efektif karena pemupukan lebih merata dan
langsung ke pertanaman.
Pemahaman legowo dapat meningkatkan kebutuhan benih (25,5%)
dan mempermudah pengendalian gulma (19,75%) belum banyak dipahami
responden, tetapi berbeda nyata antar kecamatan. 46% responden dari Kecamatan
Singaparna yang paling tinggi pemahamannya bahwa legowo dapat meningkatkan
kebutuhan benih akibat peningkatan populasi tanaman, sedangkan 44%
responden dari Kecamatan Mangunreja yang paling memahami bahwa legowo
dapat mempermudah pengendalian gulma dengan penggunaan gasrok/landak.
Kamandalu et al. (2006) menyatakan bahwa kemudahan yang diperoleh pada
sistem legowo antara lain dalam hal cara penyiangan.
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Sikap responden terhadap penerapan dan perluasan teknologi legowo
Sikap merupakan perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang
kurang bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya.
Komponen sikap adalah pengetahuan, perasaan-perasaan dan kecenderungan
untuk bertindak, sikap adalah kecenderungan evaluasi terhadap suatu obyek atau
subyek yang mempunyai konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadaphadapan dengan obyek sikap (Van den Ban dan Hawkins, 1999).
Tabel 2. Sikap responden terhadap penerapan dan perluasan teknologi legowo
No

Sikap terhadap
teknologi legowo

A.

Sikap petani

1

Kecamatan

Ratarata

X2

Singaparna

Sukarame

Padakembang

Mangunreja

Tidak sulit panen

19

13

35

72

34,75

0,064ns

2

Tidak biasa
sehingga sulit
menanam legowo

85

52

25

50

53,00

0,00*

3

Tidak ada caplak
legowo sehingga
sulit tanam legowo

42

52

15

50

39,75

0,00*

4

Penerapan
legowo terkendala
kepemilikan lahan

42

9

50

67

42,00

0,03*

5

Petani legowo
kembali menanam
secara tegel

35

25

50

50

40,00

0,42ns

6

Setiap musim ada
petani legowo baru

8

17

5

11

10,25

0,24ns

Rata-rata

38,50

28,00

30,00

50,00

Keterangan : * : berbeda nyata, ns : tidak berbeda nyata dengan uji Krausal Wallis3

Sikap responden terhadap penerapan dan perluasan legowo tidak berbeda
nyata antar kecamatan dalam hal tidak sulit panen, petani legowo kembali menanam
secara tegel, dan setiap musim ada petani legowo baru (Tabel 2). Namun sikapsikap tersebut masih dalam persentase yang rendah, yaitu berturut-turut 34,75%,
40%, dan 10,25%. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengakui mengalami
kesulitan panen pada sistem legowo karena rapatnya jarak tanam dalam barisan,
sehingga tanaman sulit dibabat dengan arit pada pemanenan secara manual. 60%
responden mengamati di sekitarnya bahwa yang pernah menanam secara legowo
akan kembali bertanam secara tegel dan pertambahan petani yang menanam
legowo setiap musim hanya 10,25%. Hal ini menunjukkkan minat responden dan
sekitarnya dalam bertanam legowo masih rendah.

Dianawati et al : Sikap dan Pengetahuan Petani Terhadap Teknologi Jajar Tanam....

957

Terdapat perbedaan nyata sikap responden antar kecamatan berupa kesulitan
tanam legowo karena belum terbiasa (53%), penerapan legowo terkendala
kepemilikan lahan (42%), dan ketersediaan caplak legowo yang terbatas sehingga
menambah keengganan responden untuk menanam legowo (39,75%). Singaparna
merupakan Kecamatan dengan responden yang merasa belum terbiasa menanam
legowo paling tinggi sebesar 85%. Abdulrachman et al. (2013) menyatakan
bahwa tanam legowo lebih sulit dibandingkan sistem tegel. Hal ini disebabkan
karena jarak tanam dalam baris tidak sama dengan antar baris, dalam baris lebih
sempit dibandingkan antara baris. Selain itu tanam legowo membutuhkan waktu
lebih lama karena jarak tanam tidak simetris dan ada bagian yang dikosongkan.
Kondisi seperti ini mengakibatkan butuh konsentrasi lebih bagi jasa tanam dan
biaya tanam lebih tinggi dibandingkan sistem tegel. Upah borongan tanam tegel
sekitar Rp 650.000,- per ha, sementara tanam jajar legowo Rp 750.000,- s/d Rp
800.000,- per ha tergantung tipe legowonya. Sebenarnya kendala di atas muncul
karena jasa tanam belum terbiasa dan membudaya. Pemberian penyuluhan secara
intensif berupa pelatihan tanam legowo kepada para jasa tanam diharapkan dapat
membantu melatih perubahan kebiasaan dari tegel menjadi tanam legowo.
Sukarame merupakan kecamatan dengan responden yang mengalami
kendala penerapan legowo akibat status kepemilikan lahan terendah sebesar
9%, sedangkan Mangunreja tertinggi sebesar 67%. Hal ini menunjukkan bahwa
Sukarame merupakan kecamatan dengan sebagian besar lahan adalah milik
sendiri, sedangkan Mangunreja merupakan kecamatan dengan sebagian besar
lahan bukan milik. Lahan di Mangunreja kebanyakan dimiliki penduduk daerah
lain atau disebut lahan guntai.
Padakembang merupakan kecamatan dengan responden yang mengalami
kesulitan menanam legowo karena keterbatasan ketersediaan caplak legowo
terendah sebesar 15%. Hal ini karena kepemilikan caplak legowo di kecamatan
ini tidak banyak dibandingkan kecamatan lain akibat intensifnya program SLPTT
di kecamatan ini seperti pada tahun 2013, kegiatan Gelar Teknologi oleh Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jabar. Oleh karena itu penyediaan
caplak legowo perlu digalakkan untuk membantu memudahkan jasa tanam untuk
menanam legowo.
Pengetahuan dan sikap responden petani terhadap penerapan teknologi legowo
Pengetahuan dan sikap sangat berpengaruh terhadap penerapan suatu
teknologi. Pengetahuan yang kurang akan menyebabkan salah persepsi terhadap
teknologi, sehingga petani akan bersikap enggan mengadopsi. Hal ini sesuai
dengan pendapat Rayuddin dan Toha (2008) yang menyatakan bahwa terdapat
hubungan antara sikap petani dengan penerapan teknologi.
Pengetahuan responden tentang legowo lebih tinggi daripada sikap responden
(45,42% vs 36,63), tetapi keduanya masih tergolong rendah dibawah 50% (Tabel
3). Pengetahuan responden Kecamatan Singaparna terhadap legowo paling tinggi
(58,5%), diikuti Mangunreja (53,25%), Sukarame (37%), dan Padakembang
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(32,92%), sedangkan sikap responden Kecamatan Mangunreja terhadap legowo
paling tinggi (50%), diikuti Singaparna (38,5%), Padakembang (30,0%), Sukarame
(28,0%). Rendahnya pengetahuan dan sikap responden terhadap teknologi legowo
pada 4 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa responden
tepat menjadi sasaran penyuluhan dan pelatihan teknologi jajar tanam legowo. Hal
ini karena menurut Lalla et al. (2012), intensitas penyuluhan memiliki hubungan
yang nyata dengan tingkat adopsi teknologi jajar legowo 2.
Tabel 3. Pengetahuan dan sikap responden terhadap prinsip teknologi legowo di
Kabupaten Tasikmalaya
Kecamatan

No

Peubah

A.

Pengetahuan

58,50

B.

Sikap

38,50

Rata-rata

48,50

Singaparna Sukarame

Rata-rata

Padakembang

Mangunreja

37,00

32,92

53,25

45,42

28,00

30,00

50,00

36,63

32,50

31,46

51,63

41,02

KESIMPULAN
1.

Pengetahuan responden Kecamatan Singaparna terhadap legowo paling tinggi
(58,5%), diikuti Mangunreja (53,25%), Sukarame (37%), dan Padakembang
(32,92%), sedangkan sikap responden Kecamatan Mangunreja terhadap
legowo paling tinggi (50%), diikuti Singaparna (38.5%), Padakembang
(30,0%) dan Sukarame (28.0%).

2.

Tidak berbeda nyata pengetahuan dan sikap responden antar kecamatan terjadi
pada pemahaman pengetahuan legowo dapat mengurangi serangan penyakit
(10,75%) dan dapat dimanfaatkan sebagai mina padi (7%), sikap sulitnya
panen pada sistem legowo (34,75%), petani legowo kembali menanam secara
tegel (60%), dan penambahan petani legowo baru setiap musim (10,25%).

3.

Responden penelitian tepat menjadi sasaran penyuluhan dan pelatihan
teknologi tanam jajar legowo.
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ABSTRAK
Ketersediaan benih berkualitas memiliki peran yang penting dalam kegiatan
usahatani karena akan menunjang peningkatan produksi dan nilai tambah.
Namun untuk memperoleh mutu benih yang baik tidaklah mudah karena usaha
benih memiliki resiko tinggi. Peran lembaga perbenihan dalam pengadaan dan
distribusi benih sering terlupakan karena dalam proses produksi sering berada
dalam posisi lemah. Penelitian ini mengkaji potensi, kinerja dan permasalahan
kelembagaan perbenihan padi dan melakukan identifikasi kebutuhan benih
serta realisasi sertifikasi benih di Kabupaten Tabanan. Penelitian menggunakan
metode survei dan secara deskriptif menganalisa sistem perbenihan formal
sampai diadopsi oleh petani. Hasil penelitian menunjukkan sistem perbenihan
di daerah melibatkan multi pihak, mulai dari produsen penangkar (BBU, BUMN/
PT Pertani, petani/kelompok tani dalam wadah Subak dan BPTP Bali) sampai
ke petani pengguna. Kemampuan Balai Benih Unggul (BBU) dan Balai Benih
Induk (BBI) dalam penyediaan benih berkualitas di Kabupaten Tabanan sekitar
50% dari potensi yang ada. Hambatan perbenihan bukan dalam memproduksi
benih, namun karena adopsi varietas unggul oleh petani rendah dan masih menjadi
kendala untuk memadukan preferensi petani pengguna dan ketersediaan benih.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk menguatkan penyediaan
benih berkualitas supaya para penangkar dapat meningkatkan posisi tawar dan
memenuhi permintaan pasar benih.
Kata kunci : Kelembagaan benih, benih berkualitas dan penangkar
ABSTRACT
The availability of good quality seeds has an important role in farming activities
because it would support increasing production and added value. However, to
obtain good quality seed is not easy because the seeds have a high-risk. The role
of the seed in the procurement and distribution of seeds is often forgotten because
in the production process are often in a weak position. The aim of this study will
assess the potency, performance and institutional problems of paddy rice seeds
and to identify the demand of seed and realization seed certification in Tabanan.
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This study uses survey method and descriptive analyzes the formal seed system
to be adopted by farmers. Seed systems in areas involving multi-parties, from
manufacturers breeder (Seed Center, Nation State Enterprises / PT.Pertani, farmers
/ farmer groups in the Subak organization and also Bali Assessment Institute of
Agricultural Technology (Bali AIAT)) to users. BBU and BBI capabilities in the
provision of good quality seed in Tabanan district about 50% of the potential
existing. Barriers seed is not in producing seed, but due to the adoption of improved
varieties by farmers is low and still be an obstacle to combine user preferences and
the availability of seed growers.
Results of this study are expected to be used to strengthen the provision of quality
seeds so that seed grower can improve the bargaining position and meet the market
demand for seed.
Keyword : Institutional, quality seeds, and seed grower
PENDAHULUAN
Benih merupakan salah satu input dalam proses produksi tanaman. Kualitas benih
sangat berpengaruh terhadap penampilan dan hasil tanaman. Dengan demikian
diperlukan adanya benih dengan varietas yang berdaya hasil tinggi dan mutu yang
baik. Benih bermutu yang umumnya terdapat pada varietas unggul akan dirasakan
manfaatnya oleh petani atau konsumen jika tersedia dalam jumlah yang cukup
dengan harga yang sesuai. Kesadaran akan pentingnya penggunaan benih bermutu
(berlabel), mendorong tumbuh berkembangnya usaha perbenihan. Ketersediaan
benih yang memadai baik dari segi mutu, jumlah maupun harga masih menjadi
faktor pembatas dalam menjalankan usahatani. Benih sebagai pembawa sifat dan
keunggulan genetik dari suatu varietas semakin diperlukan, karena selain sebagai
produk khusus, spesifik, peranannya dibutuhkan terus-menerus pada setiap musim
tanam, dan tidak tergantikan oleh produk lain (Anonimus, 2008).
Benih padi di Provinsi Bali ditangkarkan oleh petani/penangkar atau
produsen benih dalam bentuk perorangan atau badan hukum dan instansi
pemerintah yang diawasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH). Peran BPSB TPH antara lain menyiapkan
benih bermutu varietas unggul melakukan pengujian varietas, dan melaksanakan
sertifikasi dan pengawasan mutu benih. Selain menghasilkan benih bermutu,
BPSB TPH berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan
sertifikasi benih.
Walaupun telah terdapat beberapa produsen benih di Indonesia, namun
sampai saat ini kebutuhan benih yang baik dan berkualitas belum dapat dipenuhi
secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kendala waktu saat produksi dan
pemakaian benih yang belum sinkron serta kecocokan varietas yang diperlukan
belum dapat dipenuhi secara baik (Wahyu Wibawa dkk, 2012). Agar kelangsungan
persediaan benih padi tetap ada, berbagai cara dan usaha telah banyak dilakukan
oleh pemerintah antara lain : a) mengembangkan dan meningkatkan kemampuan
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lembaga perbenihan dari tingkat hulu sampai hilir, b) mengalihkan secara bertahap
usaha pengadaan dan penyaluran benih komersial dari lembaga pemerintah
kepada swasta, c) membimbing, membina dan mengawasi pengadaan benih yang
bermutu dengan pertimbangan sertifikasi benih tetap ditangani pemerintah, d)
mengusahakan agar pengadaan dan penyaluran benih berkualitas berkembang di
masyarakat (khususnya bagi petani) yakni dengan tumbuh dan berkembangnya
penangkar benih berbasis komunitas di sentra-sentra produksi, sebagaimana
yang diharapkan pemerintah. Agar kegiatan perbenihan dapat tumbuh dan
berkembang sesuai dengan sasaran yang diinginkan, pemerintah memberikan
kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan
perbenihan, baik kegiatan pemuliaan, produksi, maupun peredaran benih supaya
pembinaan mutu benih jangan sampai tertinggal oleh permintaan petani maju
(Mugnisjah dan Setiawan, 1995).
Perakitan varietas unggul baru (VUB) oleh Badan Litbang Pertanian
merupakan langkah awal dari subsistem perbenihan disusul dengan kegiatan
produksi dan perluasan program diseminasi varietas, termasuk penguatan
kapasitas penyediaan benih sumber bagi penangkar. Benih-benih varietas baru dari
pemulia yang jumlahnya terbatas disampaikan kepada Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Bali untuk diuji adaptasi bersama-sama dengan pemerintah
daerah sehingga dapat dipilih varietas yang cocok dan disukai oleh petani. Hal ini
dilaksanakan mengingat areal pertanian di Indonesia yang bersifat spesifik baik
lingkungan fisik maupun preferensi masyarakat.
Kelembagaan perbenihan adalah unit–unit kerja yang secara terorganisasi
melakukan aktivitas di bidang perbenihan. Peranan kelembagaan dipandang
penting dalam akselerasi pembangunan pertanian karena di dalamnya tercermin
kebijakan pemerintah dan program yang mendukung organisasi petani. Untuk
menghasilkan inovasi pertanian spesifik lokasi yang lebih mendekat pada kebutuhan
petani dan berbasis pada keunggulan sumberdaya lokal, maka dipandang perlu
melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait antara pemerintah, swasta dan
petani guna memecahkan persoalan penyediaan benih berkualitas. Sampai saat ini
belum ada kajian yang memberikan gambaran sinergi sistem penyediaan benih
berkualitas yang dilakukan oleh kelembagaan perbenihan maupun pihak swasta
terkait dengan sistem perbenihan di Kabupaten Tabanan yang dikenal sebagai
lumbung beras Provinsi Bali. Peran kelembagaan perbenihan seperti Balai Benih
Unggul (BBU) dan kelembagaan lokal yang ada di tingkat lapangan dalam
penyediaan benih berkualitas diharapkan menjadi sistem perbenihan yang tangguh
(produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan) dalam upaya penyediaan
benih berkualitas dan peningkatan produksi (Kementerian Pertanian, 2010). Hal
ini hanya mungkin terlaksana jika kebijakan pemerintah sepenuhnya mendukung
sistem perbenihan padi berkualitas.
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TUJUAN
Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan program yang
tepat dalam penyediaan benih berkualitas di Kabupaten Tabanan sehingga
dipandang perlu untuk mengetahui potensi, kinerja dan permasalaan kelembagaan
perbenihan padi di Kabupaten Tabanan, dan melakukan identifikasi kebutuhan
benih serta realisasi sertifikasi benih yang menunjang sistem perbenihan di
Kabupaten Tabanan.
METODE PENELITIAN
Kegiatan penelitian peran lembaga perbenihan dalam penyediaan benih
berkualitas dilakukan di Kabupaten Tabanan. Penentuan lokasi dilakukan secara
sengaja dengan pertimbangan wilayah ini memiliki petani penangkar yang paling
banyak. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni
2013. Populasi yang dijadikan sampel adalah seluruh pemangku kepentingan yang
meliputi instansi pemerintah, pihak swasta maupun petani penangkar. Penentuan
sampel pemerintah dilakukan untuk mencari informasi yang terkat dengan BBU
di tingkat kabupaten dan BBI di tingkat provinsi. Penentuan sampel penangkar
mewakili penangkar swasta, BUMN dan petani penangkar.
Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari survei dan wawancara mendalam kepada informan kunci
yang terkait dengan penyediaan benih berkualitas. Data sekunder diperoleh dari
publikasi atau laporan instansi terkait berupa data kuantitatif seperti kebutuhan
benih, jumlah kelembagaan dan sertifikasi benih, sedangkan data kualitatif berupa
pernyataan verbal seperti kebijakan dan persepsi pemangku kepentingan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem dan Alur Perbenihan
Ada 3 sistem yang mendukung pelaksanaan perbenihan padi antara lain : i)
Sub sistem penelitian, ii) Sub sistem produksi dan iii) Sub sistem pengawasan dan
sertifikasi benih. Sub sistem penelitian diawali dengan penelitian suatu varietas
unggul baru (VUB) disusul dengan kegiatan produksi Benih Penjenis (Breeder
Seed) dan turunannya benih dasar dan benih pokok yang lazim disebut benih
sumber. Untuk sub sistem produksi, diawali dengan kegiatan untuk menghasilkan
benih sumber yang saat ini ditangani oleh kelembagaan perbenihan pemerintah
seperti UPTD BBI yang ada di Desa Luwus dan BBU yang berada di Desa Timpag
serta BPTP Bali akan memperbanyak benih penjenis untuk dijadikan benih sumber
bagi kelembagaan penangkar benih komersiil seperti Kelompok tani, Gapoktan,
Koperasi, dan kelompok Penangkar. Untuk sub sistem pengawasan dan sertifikasi
dilakukan oleh BPSP TPH sebagai lembaga pemerintah provinsi yang bertugas di
kabupaten sebagai penjamin mutu benih yang diedarkan secara komersiil.
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Syarat daripada sertifikasi benih padi agar diberikan penjaminan mutu oleh
BPSP TPH antara lain petani penangkar harus terdaftar sebagai produsen benih
dengan mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam sertifikasi sejak dari
perencanaan pertanaman, lokasi tanam, keabsahan benih sumber yang digunakan,
adanya isolasi (waktu, jarak), lulus pemeriksaan lapangan sampai pada lulus uji
laboratorium. Setelah lulus uji laboratorium barulah calon benih yang dihasilkan
dapat dinyatakan sebagai benih berkualitas serta diijinkan untuk diperjualbelikan
secara legal. Penggunaan benih sumber oleh penangkar akan menghasilkan benih
kelas dibawahnya dan bisa dikembangkan lagi untuk menghasilkan benih sebar
yang dapat dikembangkan oleh petani secara berkelanjutan untuk dikonsumsi.
Kebutuhan Benih Padi Berkualitas
Benih unggul padi merupakan salah satu hasil inovasi dalam bidang pertanian
yang diperkenalkan oleh para pakar dan peneliti. Inovasi benih padi unggul tersebut
perlu disebarkan secara luas kepada para petani untuk selanjutnya dikembangkan
di lapangan. Pemerintah berupaya memasyarakatkan inovasi benih varietas unggul
nasional di kalangan petani melalui program BLBU yang dilakukan dalam rangka
memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya padi. Oleh karena itu upaya
pengadaan benih perlu terus ditingkatkan dan dimantapkan untuk mengantisipasi
kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam hal ini kegiatan sertifikasi benih,
pelabelan, pangawasan pemasaran dan pengujian benih laboratoris mempunyai
peran yang besar.
Pemasok benih padi terbesar saat ini adalah PT. Sang Hyang Seri dan PT.
Pertani. Kebijakan pemerintah untuk menggunakan benih berkualitas diapreasiasi
dengan baik oleh para petani. Terbukti 100% benih unggul padi sawah di
Kabupaten Tabanan dimanfaatkan sebagai bahan tanam.
Dalam upaya pengadaan benih berkualitas, peran pengawasan mutu
dan sertifikasi benih sangat besar. Bentuk apresiasi pemerintah dilakukan
dengan membentuk unit pelaksanaan teknis di daerah yaitu Balai Pengawasan
dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang bertugas untuk melaksanakan sertifikasi,
pengawasan pemasaran dan pengujian benih laboratoris.
Sertifikasi benih adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan,
produksi dan pengolahan benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan dilakukannya sertifikasi
benih adalah untuk memelihara kemurnian genetik benih dari varietas unggul
serta menyediakannya secara kontinyu bagi para petani.
Kelas-kelas benih dalam sertifikasi benih meliputi: Benih penjenis (BS)
adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah pengawasan Pemulia Tanaman
yang bersangkutan atau Instansinya. Benih ini merupakan Sumber perbanyakan
Benih Dasar.
Benih Dasar (BD) adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis. Benih
Dasar diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat
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sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara. Benih dasar diproduksi oleh
Instansi/Badan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan
produksinya disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih.
1.

Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari Benih Penjenis atau Benih Dasar
yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga indetitas dan
tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi
standar mutu yang di tetapkan dan harus disertifikasi sebagai Benih Pokok
oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

2.

Benih Sebar (BR) adalah keturunan dari Benih Penjenis, Benih Dasar atau
Benih Pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga
identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, memenuhi standar
mutu benih yang ditetapkan serta harus disertifikasi sebagai Benih Sebar oleh
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Dinas Pertanian yang berkedudukan di provinsi maupun kabupaten/kota
merupakan kepanjangan tangan dari gubernur atau bupati/walikota, berperan
sebagai pembina perbenihan di daerah, terutama dalam pembinaan produksi
dan distribusi benih. Dalam melakukan pembinaan perbenihan, Dinas Pertanian
Kabupaten hanya memiliki satu pelaksana teknis, yaitu Balai Benih Kabupaten.
Kebutuhan benih padi berkualitas tidak setiap saat terpenuhi. Walaupun
benih padi mudah dan selalu ditanam, namun pada saat tertentu ketersediaannya
bisa berkurang. Itulah sebabnya permintaan benih padi tidak bisa dikotak-kotakan
dalam suatu wilayah. Kebutuhan benih bermutu di Provinsi Bali mencapai 3.775
ton pertahun dengan potensi luas tanam 151.000 ha. Kebutuhan benih ini sudah
termasuk untuk kegiatan SL-PTT dan BLBU (IB K Suastika, 2012).
Kebutuhan benih padi non hibrida untuk BLBU pada tahun 2011 mencapai
1000 ton dengan luas areal tanam 40.000 ha. Kebutuhan benih terbanyak diminta
oleh Kabupaten Tabanan yang mencapai 29% dari total kebutuhan benih BLBU
pada tahun tersebut, walau tidak memiliki luas wilayah seluas Kabupaten Buleleng
yang memiliki luas lahan terbesar yaitu 24,23% dari luas Provinsi Bali (Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2011).
Kebutuhan benih padi non hibrida untuk BLBU pada tahun 2012 mencapai
847,5 ton dengan luas areal tanam 33.900 ha. Bila dibandingkan kondisi tahun
sebelumnya tampak terjadi penurunan permintaan sebanyak 15,25%. Banyak
faktor yang menjadi penyebab menurunnya kebutuhan BLBU, kemungkinan
pengaruh kekeringan sehingga terjadi penundaan atau pergeseran waktu tanam
(Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012).
Bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah selain BLBU padi non
hibrida, juga diberikan bantuan benih padi hibrida. Kabupaten yang menerima
bantuan benih padi hibrida hanya 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng
dan Gianyar. Bantuan BLBU baik untuk padi non hibrida maupun hibrida masih
sangat kecil dibandingkan total kebutuhan benih yang dibutuhkan. Total kebutuhan
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BLBU padi hibrida baru 2 tahun (2011 dan 2012) mencapai luasan 41.640 ha atau
sekitar 27,57% dari total kebutuhan benih di Bali. Sedangkan kebutuhan BLBU
padi non hibrida mencapai 23,77% dari total luasan 35.900 ha. Data dari Dinas
Pertanian Tanaman Pangan (2012) menunjukkan sebagian besar (lebih dari 70%)
benih berkualitas dibutuhkan untuk luar BLBU.
Potensi penyediaan benih berkualitas di Kabupaten Tabanan oleh penangkar
menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari jumlah produksi
benih yang diujikan dengan lulus uji meningkat. Tahun 2011 yang diujikan 802.76
ton dan yang lulus uji sebanyak 761.39 ton (94,84%) (BPSBTPH Bali, 2012).
Dan untuk pengajuan sertifikasi benih tahun 2012 jumlah produksi benih lulus
uji dan yang diajukan menunjukkan bahwa semua lulus uji 655.06 ton (100%)
(BPSBTPH Bali, 2013).
Diseminasi varietas unggul baru sampai tahun 2012 sudah mencapai 26
jenis dengan luasan 126.006,73 ha, dengan permintaan varietas Ciherang paling
dominan (57,47%) diikuti oleh Cigeulis (21,84%), Inpari 6 (5,43%) serta IR 64
sekitar 2%. Sebenarnya IR64 masih diminati, namun karena sulit dicari di pasaran
maka secara perlahan-lahan varietas tersebut mulai ditinggalkan. Pemerintah akan
membantu petani dalam subsidi harga benih untuk meningatkan daya beli petani
terhadap varietas unggul.
Peran Kelembagaan Perbenihan dalam Penyediaan Benih Berkualitas
Di Provinsi Bali terdapat tujuh kabupaten yang melaksanakan kegiatan
penangkaran benih padi, kecuali Kabupaten Karangasem dan Bangli. Kabupaten
Tabanan sebagai daerah lumbung beras memiliki lembaga perbenihan paling
banyak (Tabel 1).
Hal spesifik yang dijumpai di lapangan adalah penyediaan benih berkualitas
melalui kelompok-kelompok tani dengan berbasis Subak karena tidak satupun
kegiatan pengadaan tanaman padi tanpa melibatkan Subak. Organisasi petani
dalam wadah Subak telah dikenal solid dalam menyepakati pengaturan air,
jadwal tanam dan varietas yang diinginkan anggota Subak. Semuanya dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat. Oleh karena itu sebutan ketua subak yaitu
Pekaseh sangat penting. Lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN
yang akan bekerjasama dengan kelompok tani dalam pengadaan benih selalu
melalui pendekatan denga Pekaseh terlebih dahulu agar lebih mudah mencari
anggota petani yang mau bekerjasama dengan pihak luar.
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Tabel 1. Kelompok penangkar yang ada di Kabupaten Tabanan
No

Nama Produsen/Penangkar

Alamat

Kelas

1

UPT BBITPH

Desa Timpag, Kec. Kerambitan

BD, BP

2

UPTD perbenihan Bongan

Subak Bongan, Desa Bongan

BP,BR

3

Koperasi KUAT Subak Guama

Desa Selanbawak, Kec. Marga

BD,BP

4

UD Wahyu Sani Arta

Subak Kukuh, Desa Kukuh, Kec. Marga

BP,BR

5

CV Sunari Gading

Desa Batannyuh, Kec. Marga

BD,BP,BR

6

UD Bali Bangun Persada

Subak Nyitdah, Desa Pandak, Kec. Kediri

BD

7

Kelompok Subak Babakan Wana
Sari

Desa Wanasari, Kec. Tabanan

BR

8

Kelompok Subak Anyar
Surabrata

Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg

BR

9

PT Pertani

Subak Gungungan, Desa Wanasari

BP,BR

10

I Wayan Sukanada

Subak jakadayang, Kec. Marga

BD

11

I Ketut Suka Ardana

Subak Bongan, Desa Bongan

BP,BR

12

Kelompok Penangkar Subak Jadi

Subak Jadi, Desa Banjar Anyar, Kediri

BR

Selain adanya penangkar, distribusi atau pemasaran benih dari produsen
ke konsumen sangat didukung oleh adanya pedagang atau penyalur benih. Di
Kabupaten Tabanan terdapat kurang lebih 10 pedagang yang memasarkan benih
dengan kemampuan penyaluran 1.225 ton/tahun. Salah satu penangkar yang ada di
Kabupaten Tabanan yaitu KUAT Subak Guama bahkan sudah pernah melakukan
penangkaran terhadap benih penjenis (BS) yang dibawa dan diuji kerjasamakan
dalam kegiatan UPBS. Selain dengan BPTP penangkar KUAT Subak Guama
tetap menjalin kerjasama dengan BBI, BBU dan petani penangkar yang tidak saja
berlokasi di Tabanan namun untuk seluruh penangkar di Provinsi Bali.
Hasil survei di Subak Babakan Wanasari, secara perorangan sudah menjalani
usaha penangkaran sejak tahun 2005. Dengan luas Subak 53 Ha, tidak semua anggota
Subak melakukan kegiatan penangkaran. Hanya 80 orang dari 120 orang yang
terlibat dengan menangkar benih kelas BP. Di kelompok ini sudah tidak ada yang
menangkarkan kelas BD dengan alasan harga benih lebih mahal dan pengawasan
pertumbuhannya (rouging) lebih susah, varietas yang sering ditangkarkan adalah
Varietas Ciherang dan Sidenuk (2 Ha). Pemasaran dilakukan ke seluruh anggota
Subak dan PT SHS serta sudah mendapat tawaran untuk menjual ke GPS (Gerakan
Pangan Serasi). Perusahaan swasta yang ikut andil dalam kegiatan penangkaran
adalah UD Wahyu Sari Artha. Perusahaan ini bekerjasama dengan Subak Sungsang
yang ada di Desa Tibubiuyang menangkarkan kelas benih BP.
Kendala dalam penangkaran dan distribusi benih yang dijumpai di lapangan
antara lain pengadaan sumber benih tidak sesuai dengan permintaan petani
pengguna yang lebih menyukai varietas Ciherang dibandingkan Inpari. Dari hasil
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survey juga menunjukkan bahwa petani penangkar akan mengadakan kegiatan
penangkaran apabila ada program dari pihak pemerintah dan pihak swasta (PT.
Pertani, dll) melalui program kemitraan sehingga pemasarannya dapat langsung
ditampung oleh pihak swasta yang merupakan mitra. Pemasaran juga merupakan
faktor penghambat dalam melakukan penangkaran khususnya mengenai jaminan
harga. Hasil produksi petani penangkar tidak semuanya dibeli oleh pihak yang
membutuhkannya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga petani penangkar
masih banyak yang menjual hasil penangkarannya dalam bentuk beras yang siap
dikonsumsi, karena perhitungan petani merasa lebih untung dari pada jual gabah/
benih yang harga tawarnya sangat rendah.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian tentang potensi lembaga perbenihan dalam penyediaan
benih berkualitas di Kabupaten Tabanan maka dapat disimpulkan :
1.

Kebijakan dan program perbenihan di daerah mengikuti kebijakan yang telah
dicanangkan di tingkat pusat. Sistem perbenihan di tingkat pusat melibatkan
multi pihak mulai dari produsen penangkar (BBI, BBU, BUMN, PT Pertani,
kelompok tani dalam wadah Subak, BPTP) sampai ke petani pengguna
dengan melibatkan jejaring komunikasi untuk menyeimbangkan permintaan
dan penawaran benih berkualitas

2.

Identifikasi antara kebutuhan benih dan realisasi sertifikasi benih berkualitas
di Kabupaten Tabanan masih belum terpenuhi. Selain kuantitas, jenis varietas
masih menjadi ganjalan dalam memanuhi preferensi petani pengguna

3.

BBI dan BBU dalam penyediaan benih berkualitas belum bisa mencukupi
kebutuhan petani karena kendala terbatasnya sumberdaya lahan, infrastruktur
dan pembiayaan. Oleh karena itu perbenihan tidak saja bisa dilakukan oleh
instansi pemerintah, tetapi multi pihak yang perlu diperkuat melalui sistem
kelembagaan terutama di sentra-sentra produksi
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KERAGAAN HASIL PADI ADAPTIF VUB DI WILAYAH SEKTOR
PERBENIHAN FORMAL DAN INFORMAL KABUPATEN PURWOREJO
JAWA TENGAH
Performance of Adaptive Vub Rice Results in The Formal and Informal Sector
Germination Purworejo District Central Java
Sodiq Jauhari, Teguh Prasetyo dan Anggi SR
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Laju pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi beras di Kabupaten Purworejo
Jawa tengah relatif masih tinggi sehingga menuntut peningkatan produksi yang
sinambung, sementara ancaman kekeringan dimusim kemarau dan kebanjiran
dimusim hujan sudah semakin sering melanda pertanaman petani. Kegiatan
bertujuan untuk memberikan alternatif usahatani padi adaptif melalui penerapan
VUB spesifik lokasi dan teradopsinya varietas unggul baru kepada petani, sehingga
dapat meningkatkan pendapatan. Metodologi Pengkajian ini di laksanakan di
wilayah perbenihan formal dan informal pada MK-2 2013. Kegiatan pengkajian
dilakukan menggunakan pendekatan OFCOR (On Farm Client Orientid Research)
dengan partisipatif aktif dari petani. Petani kooprator yang terlibat sebanyak 7
petani sebagai ulangan. Inovási teknologi yang diintroduksikan ádalah budidaya
tanaman padi dengan menggunakan konsep pengelolaan tanaman terpadu dengan
tujuh varietas padi yang digunakan yaitu: 5 (lima) varietas unggul baru yang
tersedia di BB Padi yaitu Inpari 18, 19, 20, 29, dan 30, serta 2 (dua) varietas padi
yang biasa digunakan petani setempat sebagai pembanding yaitu varietas Ciherang
dan IR 64. Parameter yang diamati adalah keragaan pertumbuhan tanaman dan
produksi, serta tanggapan petani. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif (prosentase, dan kisaran / rata-rata. uji BNT dengan taraf 5 % untuk
membandingkan antara rataan pengamatan setiap variabel yang diuji. Hasil
display 5 varietas unggul baru (VUB) di dua wilayah perbenihan memberikan
hasil produktivitas yang berbeda yaitu wilayah perbenihan informal varietas
unggul baru (VUB) padi tertinggi diperoleh Inpari-20 sejumlah 8,7 t/ha. GKP
dan Inpari-18 8,3 t/ha GKP. Dan varietas pembanding mendapatkan hasil masingmasing varietas IR-64 sejumlah 5,8 ton GKP/ha dan varietas Ciherang 7,1 ton/
ha. atau ada peningkatan 22,9% lebih tinggi dari varetas pembanding. Sedangkan
produktivitas wilayah perbenihan formal varietas unggul baru (VUB) padi
tertinggi diperoleh Inpari-18 sejumlah 8,2 t/ha GKP dan Inpari-30 memberikan
angka 8,1 t/ha GKP dengan rata-rata umur panen lebih cepat. Sedangkan hasil
produktivitas varietas pembanding memberikan hasil rata-rata varietas Ciherang
8,1 t/ha GKP dan IR-64 6,6 t/ha GKP. atau ada peningkatan 15,3%. Hasil display
padi VUB Inpari-18, Inpari-20 dan Inpari-30 mempunyai tingkat ketahanan H/P
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utama padi cukup baik dan memberikan hasil tertinggi diwilayah spesifik lokasi
area genangan banjir. Varietas VUB dengan penerapan PTT di wilayah perbenihan
formal maupun informal secara teknis dan sosial layak untuk dikembangkan,
serta adaptif sebagai alternatif varietas pilihan usahatani padi, sehingga sangat
direspon oleh petani.
Kata Kunci : Padi unggul, Kawasan perbenihan, Produksi
ABSTRACT
The rate of population growth and the rate of consumption of rice in Central
Java Purworejo relatively high so that the continuous increase in production
demands, while the threat of drought in the dry season and the rainy season is
getting flooded frequently plagued crop farmers. Activity aims to provide an
alternative adaptive rice farming through the application of site-specific VUB and
teradopsinya new varieties to farmers, thus increasing revenue. This assessment
methodology implemented in the area of formal and informal seed at 2013 MK-2
activity assessment was performed using OFCOR approach (Client Orientid On
Farm Research) with an active participatory farmers. Farmers kooprator involved
as much as 7 farmers as replicates. Technological innovation is introduced rice
cultivation by using the concept of integrated crop management with seven rice
varieties used were: 5 (five) new varieties available in the ICRR Inpari 18, 19, 20,
29, and 30, and 2 (two) rice varieties commonly used local farmers as a comparison
of the IR Ciherang and 64 parameters were observed variability of plant growth
and production, as well as the responses of farmers. The analytical method used
is descriptive analysis (percentage, and range / average. LSD test with a level of
5% for the comparison between the average observation of each variable tested. 5
displays results of new varieties (VUB) in two regions of seed yield productivity
the different regions of informal seed of new varieties (VUB) obtained the highest
rice Inpari-20 8.7 t / ha. GKP and Inpari-18 8.3 t / ha GKP.atau 22.9% higher
than varetas comparison. while regional productivity formal seed of new varieties
(VUB) obtained the highest rice Inpari-18 number 8.2 t / ha and Inpari GKP-30
gave figures of 8.1 t / ha with an average GKP harvesting faster. while productivity
gains varieties comparison at two locations seed region gives an average yield of
7.9 Ciherang t / ha GKP and IR-64 6.9 t / ha GKP., or 15.3% above the results
pemanding varieties. displays results Inpari rice VUB-18 , and Inpari Inpari-20-30
has a resistance level of H / P is quite good and the main rice gave the highest
yield in the region-specific inundation area. VUB varieties with application of
PTT in the formal and informal seed region is technically and socially feasible to
be developed, as well as an alternative adaptive choice varieties of rice farming,
so it responded by farmers.
Keywords: Rice superior, seed Regions, Production
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LATAR BELAKANG
Kebutuhan beras nasional dewasa ini telah menyentuh angka lebih dari 30 juta ton
per tahun. BPS menghitung, produksi padi tahun 2013 ARAM I mencapai 69,27
juta ton Gabah Kering Giling (GKG) naik 0,31% dibanding tahun 2012 sebesar
69,06 juta ton GKG. Tahun 2012 produksi padi nasional naik 5,02% dari tahun
sebelumnya yang sebesar 65,76 juta ton GKG (Badan Litbang Pertanian, 2012).
Pada 2013 program pengembangan padi dinilai paling berhasil dibandingkan
dengan komoditas strategis lainnya seperti kedelai, tebu, jagung, dan daging
sapi. Perlu diketahui bahwa pada 2013 Indonesia tidak melakukan impor beras.
Walaupun demikian, kedepan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan
produksi padi semakin berat.
Laju pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi beras yang relatif masih
tinggi menuntut peningkatan produksi yang sinambung, sementara sebagian lahan
sawah yang subur telah beralih fungsi untuk usaha lainnya. Perubahan iklim global
juga menjadi ancaman bagi upaya peningkatan produksi pangan, khususnya padi.
Ancaman kekeringan dimusim kemarau dan kebanjiran dimusim hujan sudah
semakin sering melanda pertanaman petani.
Dari masalah tersebut di atas, salah satu solusinya adalah menggunakan
varietas yang sesuai dengan kondisi lokasi dan alam setempat. Penggunaan
varietas unggul yang cocok dan adaptif merupakan salah satu komponen teknologi
yang nyata kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas tanaman dan dapat
dengan cepat diadopsi petani karena murah dan penggunaannya lebih praktis
(Abdullah dkk, 2008). Badan Litbang Pertanian telah banyak menghasilkan padi
varietas-varietas untuk agroekosistem lahan sawah intensif, namun penyebarannya
dirasakan sangat lambat. Untuk itu diperlukan upaya percepatan diseminasi agar
penyebarannya dapat lebih cepat sampai ke pengguna.
Di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Purworejo sebaran padi varietas
unggul berkembang dengan baik. Walaupun demikian belum semua varietas
unggul padi yang dilepas dapat diadopsi pengguna benih. Penggunaan benih
varietas unggul merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap
peningkatan produktivitas padi. Oleh sebab itu, ketersediaan benih unggul untuk
kegiatan usahatani merupakan syarat mutlak dalam peningkatan hasil dan kualitas
produksi. Penggunaan benih unggul akan memperoleh beberapa keuntungan antara
lain dapat meningkatkan produksi per satuan luas dan per satuan waktu, selain
dapat meningkatkan mutu hasil. Tujuan pengkajian ini adalah Untuk mengetahui
potensi dan mempromosikan padi VUB yang telah dihasilkan Litbang Pertanian
kepada masyarakat petani dan stakeholders lainnya agar lebih mengenal dan
dapat memilih varietas sesuai kemampuan adaptasi agroekosistem dan preferensi
pengguna.
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METODOLOGI
Keragaan padi adaptif VUB dilakukan di Desa Condongsari, Kecamatan
Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada MH-1 2013/2014.
Metode pengkajian menggunakan onfarm reseach participation, di area Demplot
Pendekatan yang digunakan adalah OFCOR (On Farm Client Orientid Research
Melibatkan 7 petani seluas 2,34 Ha terdiri dari kooperator penangkar perbenihan
formal seluas 1,6 Ha dan 3 orang petani penengkar perbenihan informal seluas
0,68 Ha. Menguji beberapa varietas tanaman padi unggul baru spesifik lokasi
diantaranya Varietas padi VUB yang dihasilkan oleh BB Padi yaitu Inpari-18.
Inpari-19, Inpari-20, Inpari-29 dan , Inpari-30 dan 2 (dua) varietas padi yang
biasa digunakan petani setempat sebagai pembanding yaitu Varietas IR-64 dan
Ciherang. Kegiatan Temu Lapang dilakukan pada saat panen yaitu sekitar minggu
ke 3 Februari 2014
Pengumpulan Data dan Teknik Analisis
Data yang dikumpulkan meliputi data keragaan agronomis dan komponen hasil
produksi dianalisis deskriptif (prosentase, dan kisaran / rata-rata.untuk menguji
signifikasi beda rata-rata nilai variabel antar varietas digunakan uji t-tes. Respon
petani dilakukan dengan kuesioner terstruktur.
PEMBAHASAN DAN HASIL
Karakteristik petani pelaksana kegiatan
Pengkajian keragaan hasil padi adaptif VUB sanakan di Desa Condongsari
Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang di bagi 2 wilayah pengembangan
dan sekaligus penangkar perbenihan padi, adalah di wilayah sektor perbenihan
formal dimana kawasan kegiatan perbenihan sudah melakukan setandar
administrasi pendaftaran sertifikasi dengan lembaga terkait dan pendampingan
secara intensif petugas BPSB. Sedangkan wilayah penangkar perbenihan informal
dilakukan pada kawasan penangkar tanpa dilakukan pendaftaran sertifikasi
terlebih dahulu dan tanpa pengawalan oleh petugas terkait. Kegiatan seleksi
perbenihan dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan dan keyakinan
petani tanpa mempertimbangkan kelas benih sumber. Hasil benih hanya untuk
memenuhi kebutuhan diri sendiri dan petani di sekitarnya (jabalsin). Adapun
petani penangkar yang terlibat dalam kegiatan tersaji pada tabel 1.
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Tabel 1. Varietas padi yang digunakan, nama petani dan luas lahan padi VUB di
Desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, 2013
Varietas

Penangkar Formal
Nama

Luas (Ha)
0,22

Penangkar Informal
Nama
Martoyo

Jumlah

Luas (Ha)

Inpari 18

Edi Sumitro

0,08

0,30

Inpari 19

Heri Prasetyo

0,20

Turino

0,12

0.32

Inpari 20
Inpari 29

Supingah
Marliyah

0,32
0,20

Gatot
Karyanto

0,12
0,11

0,44
0,31

Inpari 30

Suharni

0,24

Sutiman

0,11

0,35

Ciherang
IR 64
Total

Budianto
Mardiyono

0,28
0,20
1,66

Susanto
Cahyono

0,14
0,12
0,68

0,42
0,32
2,34

Sumber: data primer 2013

Keragaan pertumbuhan tanaman fase vegetatif
Untuk mencapai produksi tinggi, Mutu benih merupakan salah satu unsur
penting dalam budidaya tanaman padi. Empat varietas padi VUB (Inpari19,Inpari
20, Inpari 29 dan Inpari 30) yang di tebar umur 11 hari setelah semai menunjukkan
keragaan daya tumbuh cukup baik dengan angka rata-rata 95-100%. tidak berbeda
dengan daya tumbuh pada varietas pembanding yang biasa ditanam petani
dengan masing –masing varietas memberikan angka prosentase daya tumbuh
untuk varietas IR-64 100% dan varietas Ciherang 100%. 1 varietas VUB yaitu
Inpari-18, memberikan keragaan daya tumbuh kurang bagus dan angka lebih
rendah dari nilai rata-rata, dengan memberikan angka 80%. Rendahnya daya
tumbuh dimungkinkan rendahnya permeabilitas daya kecambah.

Sumber: data primer

Gambar 1. Daya tumbuh VUB Sumber: Data primer
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Hasil pegamatan awal pertumbuhan tanaman di kawasan perbenihan formal
menunjukkan bahwa tinggi tanaman pada masing-masing varietas menampilkan
angka perbedaan sedikit lebih rendah dengan memberikan angka 26,2 cm
-29,2 cm. Bila dibanding dengan tinggi tanaman pada 2 varietas yang biasa di
tanam petani cukup memberikan perbedaan dengan angka 19,8 cm – 26,4 cm.
Kondisi pertumbuhan awal belum sepenuhnya berpengaruh terhadap keragaan
pertumbuhan optimal pada masing-masing varietas, karena proses beradaptasi
terhadap lingkungan tumbuh belum optimal. Seperti di laporkan oleh (Adil H.
W., 2002) bahwa karakteristik tanaman utamanya faktor genetik varietas dan
lingkungan tumbuh memegang peranan penting terhadap keragaan pertumbuhan
tanaman. Sedangkan untuk keragaan pertumbuhan tanaman pada fase
pertumbuhan awal 10 hari setelah tanam pada 5 varietas unggul baru memberikan
hasil pengamatan pada jumlah anakan menunjukkan VUB (Inpari-20 memberikan
angka 2,6 dan Inpari-29 memberikan angka 2,6). Tiga varietas VUB lain ( Inpari
18, Inpari19 dan Inpari 30) menunjukkan awal pertumbuhan cukup baik dengan
memberikan angka jumlah anakan pada fase pertumbuhan awal berkisar antara 3,0
– 3,6 yang tidak berbeda jauh dengan jumlah anakan pada varietas pembanding
dimana masing-masing memberikan angka 3,4 untuk varietas IR-64 dan 3,6 untuk
varietas Ciherang. Inpari-18 dan kedua varietas pembandin (Ciherang dan IR 64)
dimungkinkan cukup cepat beradaptasi dengan lingkungan tumbuh, sehingga
memberikan perbedaan keragaan jumlah anakan lebih banyak dibanding jumlah
anakan pada varietas VUB ( Inpari19 Inpari 20, Inpari 29 dan dan Inpari 30. Daya
adaptabilitas tanaman dan faktor genetik, pada tanam sistem jajar legowo tanaman
mendapatkan porsi penerimaan sinar matahari yang lebih dari cukup dibanding
pola tanam biasa sehingga peluang pertumbuhan padi lebih optimal karena proses
fotosintesa dapat sempurna. (Adil H. W., 2002)

Sumber: data primer

Gambar 2. Keragaan pertumbuhan awal VUB. Sumber: Data primer
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Hasil pegamatan awal pertumbuhan tanaman di kawasan perbenihan
informal 10 hst menunjukkan bahwa tinggi tanaman masing-masing VUB Inpari
18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari 30 menampilkan angka sedikit
perbedaan dengan memberikan angka besaran tinggi tanaman antara 29 cm - 33,8
cm. Tidak ada perbedaan dengan 1 varietas yang biasa di tanam petani dimana
varietas ciherang memberikn angka kisaran tinggi tanaman 32,2 cm. Sedangkan
varietas pembanding IR-64 menunjukkan perbedaan tinggi tanaman lebih rendah
24,6 cm. Kondisi pertumbuhan awal belum sepenuhnya berpengaruh terhadap
keragaan pertumbuhan optimal pada masing-masing varietas, karena proses
beradaptasi terhadap lingkungan tumbuh belum optimal. Seperti di laporkan
oleh (Adil H. W. 2002) bahwa karakteristik tanaman utamanya faktor genetik
varietas dan lingkungan tumbuh memegang peranan penting terhadap keragaan
pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk keragaan pertumbuhan tanaman
pada fase pertumbuhan awal 10 hari setelah tanam pada 5 varietas unggul baru
memberikan hasil pengamatan pada jumlah anakan masing-masing (Inpari-20
memberikan angka 2,6 dan Inpari-19 memberikan angka 2,8). Tiga varietas
VUB lain (Inpari-18, Inpari-29 dan Inpari-30) menunjukkan awal pertumbuhan
cukup baik dengan memberikan angka jumlah anakan pada fase pertumbuhan
awal berkisar antara 3,0 – 4,4 yang tidak berbeda jauh dengan jumlah anakan
pada varietas pembanding dimana masing-masing memberikan angka 3,0
untuk varietas Ciherang dan 3,2 untuk varietas IR-64. Inpari-29 dan Inpari-30
dimungkinkan cukup cepat beradaptasi dengan lingkungan tumbuh, sehingga
memberikan perbedaan keragaan jumlah anakan lebih baik dibanding jumlah
anakan pada varietas yang lain.

Sumber: data primer

Gambar 3. Keragaan pertumbuhan awal VUB.
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Keragaan tanaman padi VUB fase reproduktif di kawasan perbenihan
informal Perkembangan pertanaman disply padi wilayah perbenihan informal
cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh data tinggi tanaman dan jumlah anakan seperti
Tabel 2. Hasil pengamatan dilapang menunjukkan padi VUB (Inpari 18, Inpari 19,
Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari 30) yang ditanam maupun padi varietas pembanding
Ciherang dan IR-64 yang biasa ditanam petani memberikan tingkat ketahanan
terhadap genangan cukup baik. Pada saat menjelang panen, tanaman padi VUB
Desa Condongsari, kawasan perbenihan Informal Kecamatan Banyuurip tumbuh
cukup bagus. Hasil pengamatan menunjukkan rataan tinggi tanaman maksimal di
peroleh padi VUB (Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari 30) dengan
memberikan angka kisaran antara 106,9 cm – 107,2 cm dan tinggi tanaman varietas
pembanding Ciherang dan IR-64 lebih rendah (102,8 - 104,5 cm), sedangkan
rataan jumlah anakan produktif tertinggi padi VUB diperoleh Inpari 20 (14,9 btg/
rumpun) dan diikuti padi varietas Inpari 30 (14,8 btg/rumpun) dan terendah padi
varietas Inpari 18 (12,2 btg/rumpun). Keragaan jumlah anakan padi VUB (Inpari
18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari 30) masih memberikan perbedaan
angka jumlah anakan lebih rendah di banding dengan varietas Ciherang (15,6 btg/
rumpun) dan IR-64 (15,2 btg/rumpun). Di samping faktor ginetik tanaman padi
ternyata faktor daya adaptabilitas varietas padi IR-64 dan Ciherang lebih unggul
dibanding VUB yang didisplaykan. Hasil pengamatan organisme pengganggu
tanaman (OPT) menunjukkan adanya serangan blast atau kresek pada varietas
Inpari -20 dengan tingkat serangan kategori ringan >5%. Kondisi ini tidak diikuti
varietas VUB yang lain, dengan tingkat ketahanan OPT cukup aman, sedangkan
padi varietas IR-64 yang sudah biasa di tanam petani menunjukkan adanya tingkat
serangan dalam kategori sedang (10-30%). Mengindikasikan bahwa varietas IR64 sudah mengalami penurunan tingkat ketahanan terhadap OPT yang berdampak
pada penurunan produksi.
Berdasarkan data Tabel 2 diketahui bahwa pada hasil gabah kering panen di
lokasi kawasan perbenihan informal menunjukkan VUB (varietas unggul baru)
Inpari-20 sejumlah 8,7 t/ha memiliki produktivitas gabah kering giling (GKP)
tertinggi dibandingkan variates VUB yang lain antara 7,0 t/ha – 8,3 t/ha GKP.
Sedangkan varietas pembanding mendapatkan hasil produktifitas lebih rendah
yaitu masing-masing padi varietas Ciherang 7,1 t/ha GKP dan IR-64 t/ha lebih
rendah yaitu sejumlah 5,8 t/ha. Penurunan daya tahan terhadap penyakit kresek
pada tanaman padi varietas IR-64 diduga sebagai penyebab terjadinya penurunan
hasil. Data tersebut selaras dengan pernyataan Suprihatno B, dkk., (2009 ) bahwa
varietas unggul baru VUB padi memiliki keunggulan spesifik.
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Tabel 2. Angka rata-rata keragaan hasil tanaman padi VUB di kawasan
perbenihan Informal MT-1 2013/2014
varietas
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20
Inpari 29
Inpari 30
IR 64
Ciherang

Tinggi
tanaman
cm
106,9c
105,2d
107,2b
107,3a
107,2b
102,8c
104,5f

Umur
Berbunga

Umur
Panen

56c
56c
57b
58a
58a
58a
56c

102e
104d
104d
114c
115b
115b
117a

Jumlah
anakan
60 hst
12,3g
13,2f
15,7c
14,5e
14,6d
18,9a
16,9b

Jumlah
anakan
Produktif
12,2f
13,7e
14,9c
13,7e
14,8d
15,2b
15,6a

Produksi
ton/ha
GKP
8,3
7,6
8,7
7,0
7,6
5,8
7,1

Sumber: data Primer

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf 5% atau berbeda tidak sangat nyata pada taraf 5% (BNT)
varietas unggul baru (VUB) padi tertinggi diperoleh Inpari-20 sejumlah 8,7
t/ha. GKP dan Inpari-18 8,3 t/ha GKP.atau 22,9% lebih tinggi dari hasil rata-rata
varetas pembanding. Ciherang maupun IR-64. Sedangkan produktivitas wilayah
perbenihan formal varietas unggul baru (VUB) padi tertinggi diperoleh Inpari-18
sejumlah 8,2 t/ha GKP dan Inpari-30 memberikan angka 8,1 t/ha GKP. Serta
memberikan rata-rata umur panen lebih cepat. Sedangkan hasil produktivitas
varietas pembanding di dua lokasi wilayah perbenihan memberikan hasil rata-rata
varietas Ciherang 7,6 t/ha GKP dan IR-64 6,9 t/ha GKP. atau selisih 15,3% di
dengan hasil padi VUB.
Keragaan agronomi tanaman padi VUB fase reproduktif di kawasan
perbenihan formal.
Hasil pengamatan terhadap variabel pertumbuhan 5 VUB (varietas unggul
baru) padi sawah dikawasan perbenihan formal termasuk klaster umur genjah
(104 – 115 HSS) lebih pendek dari umur tanaman padi varietas Ciherang ( 117
HSS), akan tetapi relatif sama dengan umur tanaman padi varietas IR-64 ( 115
HSS), dan tersaji pada Tabel 2. Tinggi tanaman 4 VUB ( Inpari 18, Inpari 19,
Inpari 29 dan Inpari 30) memperlihatkan sedikit perbedaan dengan rerata masingmasing varietas tertinggi adalah Inpari-29 dengan memberikan angka rerata 112,5
cm, lebih tinggi di banding varietas pembanding Ciherang 108,6 dan 107,4 cm
varietas IR-64, sedangkan varietas VUB yang lain ( Inpari 18, Inpari19, Inpari
20 dan Inpari 30) memberikan angka rerata antara 107,8 cm – 110,6 cm. Tinggi
tanaman padi VUB tidak ada perbedaan antar varietas yang cukup mencolok.
Tanaman tertinggi ditunjukkan oleh varietas Inpari 29 dan Inpari 19 (112,5 cm
dan 110,6 cm).
Hal ini sesuai dengan deskripsi varietas dari BB Padi (2010). Pertumbuhan
tinggi tanaman tidak selalu berhubungan dengan tinggi produksi. Hal ini sesuai
dengan pendapat Joko Pramono dkk (2011) yang mengatakan bahwa tinggi
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tanaman akan berkorelasi negatif dengan hasil, sehingga padi varietas unggul baru
(VUB) yang menampilkan pertumbuhan tinggi tanaman tertinggi belum tentu
akan memberikan pembentukan malai sangat bergantung pada ketersediaan unsur
hara dan ketersediaan air.
Jumlah anakan produktif relatif tidak ada perbedaan antara varietas unggul
(Tabel 2). Rata rata anakan produktif kelima varietas berkisar antara 12,7 – 16,3
bt/rumpun. Ragam anakan produktif per rumpun tanaman secara komulatif tidak
menunjukkan selisih perbedaan yang mencolok antar varietas. Rata-rata jumlah
anakan produktif empat varietas VUB ( Inpari 19, Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari
30) memberikan jumlah rerata angka anakan produktif dengan kisaran 15,8 – 16,7
bt/rumpun. Tidak berbeda dengan jumlah anakan produktif tanaman padi varietas
pembanding Ciherang dan IR-64 yang mempunyai kisaran angka jumlah anakan
produktif 16,3-16,7 bt/rumpun. Sedangkan 1 varietas VUB yang memberikan
jumlah anakan produktif paling rendah yaitu padi varietas Inpari-18 dengan angka
12,7 bt /rumpun. Kondisi ini erat kaitannya dengan tingkat produktivitas tanaman
(Abdullah et al., 2008).
Tabel 3. Angka rata-rata keragaan hasil tanaman padi VUB di kawasan perbenihan
formal MT-1 2013/2014
varietas

Tinggi
tanaman
cm

Umur
Berbunga

Umur Panen
stl. Semai

Jumlah
anakan
60 hst

Jumlah
anakan
Produktif

Produksi
ton/ha
GKP

Inpari 18

107,4e

56c

104c

14,3g

12,7e

8,2

Inpari 19

110,6b

56c

104c

15,9e

15,8c

7,6

Inpari 20

104,2g

57b

115b

17,2d

16,3b

7,7

Inpari 29

112,5a

58a

115b

15,6f

15,2d

6,3

Inpari 30

110,2c

57b

115b

16,5d

16,3b

8,1

IR 64

106,3f

56c

115b

20,4a

16,7a

6,6

Ciherang

108,6d

56d

119a

18,3b

16,3b

8,1

Sumber: Data Primer di olah

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf 5% atau berbeda tidak sangat nyata pada taraf 5% (BNT)
Hasil ubinan introduksi 5 varietas unggul baru (VUB) di wilayah perbenihan
formal Desa Condongsari Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa produksi
gabah kering panen pada masing masing varietas yaitu Inpari-18 (8,2 t/ha GKP),
diikuti oleh Inpari-30 (8,1 t/ha GKP), Inpari-20 (7,7 t/ha GKP), Inpari-19 (7,6 t/ha
GKP) dan hasil terendah Inpari-29 ( 6,3 t/ha GKP). Dengan demikian padi sawah
varietas Inpari 7 dapat menjadi varietas unggul baru untuk menggantikan IR-64.
Padi VUB Inpari-30 memberikan hasil lebih tinggi dari padi varietas pembanding
IR-64 sejumlah 6,6 t/ha GKP, akan tetapi tidak berbeda dengan hasil padi varietas
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pembanding lainnya yaitu Ciherang dengan angka 8,1 t ha GKP. Hasil pengamatan
menunjukkan padi varietas IR-64 merupakan penggunaan varietas dominan di di
kawasan perbenihan formal. Hasil pengamatan di lapang menunjukkan tanaman
padi IR-64 telah mengalami penurunan daya tahan terhadap serangan OPT.
Kondisi ini ditunjukkan dengan terjadinya tingkat serangan penyakit kresek >15%.
Menurut Soejitno, 2001 hasil penyisiran lokasi tanaman padi waktu tanam dan
pemantauan perkembangan populasi hama dan musuh alaminya serta intensitas
kerusakan akibat penyakit dapat dikategorikan gejala serangan ringan hingga
sedang. Hasil pengamatan menunjukkan tingkat serangan hama penggerek batang
padi berkisar 3-5 %, serangan hama sundep dan 2-3 % berbentuk gejala beluk,
untuk hama wereng batang coklat tergolong terancam dengan rata-rata berkisar
3-5 ekor per rumpun, sedangkan gejala serangan hama tikus sawah dan keong mas
(Pomacea canaliculata) hanya berkisar 1 - 2 % saja. Intensitas kerusakan akibat
penyakit kresek/hawar daun bakteri tergolong sedang (5-8 %), terkecuali pada
padi varietas IR-64 meberikan scor hasil pengamatan dilapang sejumlah >15%,
sedangkan pada gejala penyakit Pyricularia oryzae (blas) intensitas kerusakannya
sekitar 4%. Dan tingkat serangan WBC masih tergolong gejala serangan ringan
memberikan angka 2-3%.
Tabel 4. Perkembangan populasi OPT dan Musuh alaminya pada Demplot padi,
MT 2013/2014, Di Kabupaten Purworejo
Tolok Ukur umur tanaman dan perkembangan OPT
Waktu

Varietas

Jenis OPTdan musuh alami

Umur
Sebar

Pindah
Tanam

Hama

Penyakit

Predator

Volume
OPT (%)

Inpari-18

18

20

Tikus

Blas

Laba-laba, verania

<5%

Inpari-19

18

19

Tikus

Blas

Laba-laba, verania

>5%

Inpari-20

18

21

P. Batang

Kresek

Laba-laba, verania

5-8%

Inpari-29

19

19

WBC/tikus

Blas

Laba-laba, verania

2-5%

Inpari-30

18

20

Keong/tikus

Kresek

Laba-laba, verania

<5%

Ciherang

21

23

Keong /tikus

kresek

Laba-laba, verania

>5%

IR-64

20

21

WBC

Kresek

Laba-laba, verania

>15%

Sumber: data Primer diolah

Dengan demikian padi varietas unggul baru (Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20,
Inpari 29 dan Inpari 30) yang di introduksikan di dua wilayah kawasan perbenihan
dapat dipertimbangkan dan mempunyai peluang sebagai pengganti varietas padi
alternatif.
Dari aspek manfaat, Tabel 5 menunjukkan bahwa respon petani kooperator
demplot terhadap penerapan VUB dengan inovasi teknologi PTT tergolong positif,
hal ini terlihat pada saat temu lapang sebagian besar kecenderungan peserta temu
lapang mengatakan bahwa padi VUB merupakan harapan semua petani untuk
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menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan tentang cara pengelolaan
tanaman yang tepat. (Tabel 5). Berdasarkan hasil kuisioner uji hedonik tentang
penampilan masing-masing varietas membuktikan bahwa petani masih banyak
memerlukan informasi ketersediaan varietas unggul yang di cobakan.
Tabel. 5 Persepsi Petani Peserta Temu Lapang display VUB Padi, Kabupaten
Purworejo Terhadap Implementasi VUB MT-Tahun 2013/2014.
Persepsi Petani

Sifat Inovasi

(positif)

(netral)

(negative)

Penerapan padi VUB memberikan keuntungan
dibandingkan sebelumnya

30 (77)

8 (20)

2 (3)

Penerapan VUB menurunkan tingkat serangan OPT
dibandingkan sebelumnya

27 (57)

7 (23)

6 (20)

Penggunaan benih VUB mudah didapatkan

25 (62)

11 (27,5)

4 (10)

Implementasi VUB sesuai dengan lingkungan fisik,

16 (53)

9 (30)

5 (17)

Penerapan VUB sesuai dengan lingkungan budaya/
kebiasaan

18 (60)

7 (23)

5 (17)

Hasil Keragaan VUB dg menerapan PTT mudah untuk
dilihat keunggulannya

30 (75)

8 (20)

7 (15,5)

Rataan

19.3 (48)

7 (17,5)

4,8 (12,0)

Keterangan : Angka dalam kurung (x) menunjukkan persen.

Dari hasil uji tersebut diperoleh bahwa varietas Inpari-30 dan Inpari 18
dan Inpari-20 tergolong sangat disukai karena produksi dan rasa nasi, sedangkan
varietas Inpari-29 dan Inpari-19 tergolong kurang disukai dan netral. Hal tersebut
membuktikan bahwa selain hasil dan rasa nasi jumlah anakan produktif dan tinggi
tanaman, juga umur tanaman merupakan faktor penentu pilihan petani dalam
memilih VUB.
KESIMPULAN.
1.
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Hasil display 5 varietas unggul baru (Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari
29 dan Inpari 30) di dua wilayah perbenihan memberikan hasil produktivitas
yang berbeda yaitu wilayah perbenihan informal varietas unggul baru (VUB)
padi tertinggi diperoleh Inpari-20 sejumlah 8,7 t/ha. GKP dan Inpari-18
8,3 t/ha GKP.atau 22,9% lebih tinggi dari varetas pembanding (Ciherang).
Sedangkan produktivitas wilayah perbenihan formal varietas unggul baru
(VUB) padi tertinggi diperoleh Inpari Inpari-18 sejumlah 8,2 t/ha GKP dan
Inpari-30 memberikan angka 8,1 t/ha GKP. Serta memberikan rata-rata umur
panen lebih cepat. Sedangkan hasil produktivitas varietas pembanding di dua
lokasi wilayah perbenihan memberikan hasil rata-rata varietas Ciherang 7,6
t/ha GKP dan IR-64 6,2 t/ha GKP. Sehingga ada rata-rata selisih hasil VUB
yang di introduksikan (Inpari 19, Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari 30) dengan
kedua varietas pembanding (Ciherang dan IR 64) sejumlah 15,3%.
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2.

Hasil display padi VUB Inpari-18, Inpari-20 dan Inpari-30 mempunyai
tingkat ketahanan H/P utama padi cukup baik dan memberikan hasil tertinggi
diwilayah spesifik lokasi area genangan banjir. Sehingga dapat dijadikan
pilihan varietas alternatif.

3.

Varietas VUB (Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari 30) dengan
penerapan komponen PTT di wilayah perbenihan formal maupun informal
secara teknis layak untuk dikembangkan dilahan spesifik lokasi dengan
asumsi tidak ada bencana alam dan ledakan serangan OPT diatas ambang
kendali.
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FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI YANG BERPENGARUH TERHADAP
PRODUKSI PADI SAWAH IRIGASI DI KABUPATEN SUBANG
Widyantoro
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9 Sukamandi, Subang 41256 Jawa Barat
email: widyantoro712@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah irigasi dilakukan
pada bulan September 2012 di Desa Nangerang Kecamatan Binong dan Desa
Tambaksari Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang dengan tujuan untuk
mengetahui produksi, pendapatan, dan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi.
Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 60
responden. Fungsi produksi Cobb-Douglas doble logaritma natural digunakan
untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi padi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dan pendapatan petani padi
secara parsial menguntungkan. Hasil analisis regresi fungsi produksi dengan
metode OLS (Ordinary Least Square) pada musim kemarau 2012, faktor produksi
benih, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi padi.
Variabel dummy periode waktu tanam berpengaruh nyata, sedangkan variabel
dummy status lahan garapan tidak berpengaruh nyata. Secara teknis petani yang
menanam padi pada awal tanam lebih efisien daripada petani yang menanam padi
pada akhir tanam.
Kata kunci : Padi, pendapatan, dan fungsi produksi.
ABSTRACT
Study was conducted in September 2012 at Nangerang village subdistrict Binong
and Tambaksari village subdistrict Tambakdahan, district of Subang in order to
determine the production, income, and factors affecting production. The study
uses descriptive method with a total sample of 60 respondents. Cobb-Douglas
production function doble natural logarithm is used to analyze the factors that
affect the production of rice production.
The results showed the production and income of rice farmers partially
beneficial. Regression analysis of the production function with OLS (Ordinary
Least Square) in the dry season of 2012, seed production factors, pesticides, and
labor significantly affect rice production. Dummy variable planting significant
period of time, while the dummy variable is not significant tenant status. Technically
farmers plant rice in the early planting is more efficient than the farmers who grow
rice in the late planting.
Key words : Rice, income, and production function.
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PENDAHULUAN
Luas lahan sawah irigasi di Indonesia mencapai 4,6 juta ha lebih pada tahun
1995 dan mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian nasional
terutama karena memberikan sumbangan produksi beras nasional sekitar 74%,
disamping produksi kacang-kacangan, jagung, dan sayuran yang cukup tinggi
serta diusahakan oleh lebih dari separuh petani di Indonesia (Fagi, 1998 dan
Partohardjono, et al., 1994).
Disamping itu sifat genetis padi diduga juga ikut menghambat laju
peningkatan produktivitas tanaman padi yaitu dengan adanya gejala levellingoff atau laju kenaikan produktivitas padi yang cenderung menurun (melandai).
Penurunan produksi padi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kehilangan
hasil pada saat panen dan pasca panen yang rata-rata mencapai 7%. Keadaan ini
juga diperparah dengan adanya konversi lahan subur pertanian menjadi lahan
non-pertanian (industri, jalan dan perumahan) yang mencapai 90.000 ha/tahun
terutama di Jawa. Hal-hal inilah yang menyebabkan stabilitas swasembada beras
yang pernah dicapai Indonesia pada tahun 1984 menjadi terganggu.
Menghadapi tantangan swasembada pangan terutama beras yang demikian
besar itu, sebaiknya teknologi yang akan diterapkan tidak hanya berorientasi pada
peningkatan hasil, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan sarana
produksi agar petani mendapat nilai tambah yang lebih besar. Kecenderungan
penggunaan pupuk secara berlebihan dan kegiatan usahatani dengan padat tenaga
kerja, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi pasar yang menuntut efisiensi disegala
bidang.
Produksi padi ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor lingkungan
fisik, irigasi, takaran input (benih dan pupuk), teknologi budidaya, dan sosial
ekonomi (Soekartawi et al., 1984). Interaksi genetik padi dan lingkungan fisik
serta manajemen usahatani akan berpengaruh terhadap hasil padi secara langsung
dan tidak langsung melalui takaran penggunaan input produksi. Institusi sosial
ekonomi dan manajemen usahatani juga mempengaruhi hasil padi secara langsung
melalui pengaruhnya pada pengambilan keputusan petani dalam menentukan
tingkat penggunaan input produksi. Disisi lain dari beberapa analisis menunjukkan
adanya hubungan langsung antara beberapa variabel sosial ekonomi dan hasil padi,
misalnya pendidikan, pengalaman bertani, kredit usahatani, pekerjaan utama, dan
penyuluhan.
Namun demikian dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan, indikator
yang terpenting adalah peningkatan pendapatan petani. Karena hanya indikator ini
yang menyebabkan petani tertarik untuk melakukan perubahan teknologi.
Sehubungan dengan usaha peningkatan pendapatan petani padi melalui
pemanfaatan lahan dan air di lahan sawah irigasi pada sistem usahatani padi, tiga
pertanyaan berikut menjadi perhatian, yaitu (1) bagaimana pola produksi usahatani
padi mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani; (2) faktor-faktor
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produksi apa saja yang mempengaruhi produksi usahatani padi dan seberapa besar
tingkat pendapatannya; dan (3) bagaimana pengaruh periode waktu tanam dan
status lahan yang berbeda terhadap produksi padi.
Disadari atau tidak ketiga pertanyaan tersebut didasari karena masih
kurangnya hasil-hasil penelitian yang bisa memberikan informasi lengkap tentang
seberapa besar masing-masing sumberdaya yang dimiliki petani dapat dialokasikan
secara optimal untuk memberikan pendapatan yang maksimal.
Peningkatan produksi padi di Kabupaten Subang dalam lima tahun terakhir
sudah sangat sulit lagi untuk ditingkatkan secara nyata. Mulai dari persoalan
anomali iklim, hama-penyakit, input produksi yang tidak seimbang, dan jadwal
tanam yang sering berubah-ubah seiring jadwal irigasi yang semakin sulit tepat
waktu.
Untuk menjawab persoalan tersebut telah dilakukan penelitian faktor-faktor
produksi padi yang berpengaruh terhadap produksi padi dan pendapatan usahatani
padi sawah irigasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor produksi
yang mempengaruhi produksi dan pendapatan usahatani padi sawah irigasi.
BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di dua lokasi yang menjadi sentra produksi padi sawah
di Kabupaten Subang, yaitu di Desa Nangerang, Kecamatan Binong dan Desa
Tambaksari, Kecamatan Tambakdahan pada MK 2012. Total responden ditentukan
secara quota sampling (Surakhmad, W. 1982) sebanyak 60 petani yang diambil
secara acak. Untuk menghitung pendapatan usahatani digunakan rumus sebagai
berikut: (Soekartawi et al., 1984) :
Y = TR – TC(eksplisit)  Y = P.Q − ∑ ri.xi
Keterangan :
Y = pendapatan (Rp/ha)
TR = total revenue (penerimaan total)
TC = total cost (biaya total eksplisit atau biaya tunai yang dikeluarkan)
P = harga hasil produksi (Rp/kg)
Q = hasil produksi (kg/ha)
ri = harga faktor produksi ke-i (Rp/unit)
xi = faktor produksi ke-i
Untuk menghitung faktor-faktor produksi variabel yang mempengaruhi
produksi padi di estimasi dengan menggunakan fungsi produksi tipe Cobb-Douglas
(Gujarati, D. 1997 dan Beattie and Taylor. 1996), Rumus yang digunakan adalah
Q = AX1b1X2b2, … Xibi, … Xnbneu
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Produksi (Q) diperlakukan sebagai variabel dependen pada regresi yang
diestimasi dengan variabel independen, seperti luas lahan, jumlah benih, jumlah
pupuk urea, jumlah pupuk NPK, jumlah pestisida, dan jumlah tenaga kerja,
serta periode waktu tanam dan status lahan sebagai variabel dummy. Untuk
mendugar parameter-parameter dalam model fungsi produksi, terlebih dahulu
ditransformasikan kedalam bentuk double logaritma natural (ln) sehingga
merupakan satu bentuk linier berganda. Model persamaannya adalah :
k

ln Q = ln A +  bi lnXi
i=1

= ln A + b1 lnX1 + b2 lnX2 + b3 lnX3 + b4 lnX4 + b5 lnX5 + b6 lnX6 + d1D1 + d2D2 + U

Keterangan :
Q
= produksi padi (kg)
X1
= luas lahan (ha)
= jumlah benih (kg)
X2
X3
= jumlah pupuk urea (kg)
= jumlah pupuk NPK (kg)
X4
X5
= jumlah pestisida (lt)
= jumlah tenaga kerja (HOK)
X6
A
= intersep
= variabel dummy periode waktu tanam
D1
D = 1 tanam awal (April)
D = 0 tanam akhir (Mei)
D2
= variabel dummy status lahan garapan
D = 1 pemilik penggarap
D = 0 penggarap (maro)
bi
= koefisien regresi (i = 16)
d1, d2 = koefisien dummy
U
= kesalahan pengganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rata-rata hasil padi sawah petani di Subang pada MK 2012 adalah 5,41 t/ha
dan rata-rata hasil ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil
padi sawah nasional. Komponen biaya upah tenaga kerja merupakan biaya yang
paling besar diantara biaya produksi padi sawah. Komponen biaya tenaga kerja ini
menempati 68,31% dari seluruh biaya yang dikeluarkan petani, sedangkan biaya
sarana produksi hanya 18,09% dan sisanya 13,60% biaya tetap. Dengan biaya
produksi sebesar Rp 8.825.640/ha dan dengan posisi harga jual gabah sebesar Rp
3.800/kg maka rata-rata pendapatan usahatani padi sawah petani di Kabupaten
Subang pada MK 2012 sebesar Rp 11.732.360/ha dengan B/C ratio 1,33 (Tabel 1).
Hasil analisis fungsi produksi secara lengkap disajikan pada Tabel 2. Dari
uji dummy1 (periode waktu tanam) terdapat perbedaan produksi yang nyata antara
petani padi sawah yang tanam awal pada bulan April dan tanam akhir pada bulan
Mei. Dengan kata lain secara teknis petani padi sawah yang tanam padi periode
awal tanam pada bulan April lebih efisien dari pada petani padi sawah yang tanam
pada periode akhir tanam pada bulan Mei. Sedangkan dari hasil uji dummy2
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(status lahan garapan) tidak berbeda nyata atau tidak terdapat perbedaan produksi
padi antara petani pemilik penggarap dan petani penggarap (maro), dengan kata
lain secara teknis petani pemilik penggarap dan petani penggarap (maro) samasama efisien.
Untuk mengetahui ketepatan model regresi fungsi produksi padi digunakan
nilai koefisien determinasi (R2). Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai
R2 sebesar 0,7954. Hal ini berarti 79,54% variasi dari variabel dependen (produksi
padi) dapat dijelaskan oleh variabel independen, seperti luas lahan, benih, pupuk
urea, pupuk NPK, pestisida, tenaga kerja, dummy periode waktu tanam irigasi,
dan dummy status lahan garapan, sedangkan sisanya 20,46% variasi dari variabel
dependen tidak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model.
Tabel 1. Usahatani padi sawah. Subang. MK 2012
No.
I

Uraian

Nilai
(Rp/ha)

5.410 kg

20.558.000

23,50 kg

164.500

Penerimaan
Rata-rata hasil

II

Fisik
(unit/ha)

Biaya produksi
A Sarana produksi
1. Benih
2. Pupuk urea

196,30 kg

392.600

3. Pupuk NPK

220,90 kg

574.340

4,65 lt

465.000

20,50 HOK

820.000

4. Pestisida
B Tenaga kerja
1. Pengolahan tanah (borongan setara HOK)
2. Pesemaian

2,76 HOK

110.400

18,50 HOK

740.000

4. Pemupukan

4,84 HOK

193.600

5. Penyiangan

20,83 HOK

833.200

8,71 HOK

348.400

3. Tanam (borongan setara HOK)

6. Penyemprotan
7. Pengairan
8. Panen (bawon setara HOK)
C Pajak tanah dan IPair
Total biaya
III

4,74 HOK

189.600

69,85 HOK

2.794.000

1 ha

1.200.000

-

Pendapatan
B/C ratio

8.825.640
11.732.360
1,33

Keterangan :
Rata-rata harga gabah Rp3.800/kg; benih Rp7.000/kg; urea Rp2.000/kg; NPK Rp2.600/kg; pestisida
Rp100.000/lt; upah tenaga kerja Rp40.000/HOK (setara pria)
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Tabel 2. Hasil analisis fungsi produksi padi sawah irigasi. Subang. MK 2012
No.

Variabel

Koef. regresi

t-hitung

1

Luas lahan

0,0372 ns

0,259

2

Benih

0,2157 **

2,266

3

Pupuk urea

0,0555 ns

0,764

4

Pupuk NPK

0,0326 ns

0,450

5

Pestisida

0,1999 **

2,505

6

Tenaga kerja

0,6415 ***

5,509

7

Dummy periode waktu tanam

0,3542 *

2,002

8

Dummy status lahan garapan

0,1488 ns

1,589

9

Intersep (konstanta)

9,4456

10,95

R2

0,7954

-

F-hitung

24,777 ***

-

Sumber : Analisis data primer
Keterangan : *** berbeda nyata pada taraf α = 1 %
** berbeda nyata pada taraf α = 5 %
*
berbeda nyata pada taraf α = 10 %
ns tidak berbeda nyata

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama
terhadap variabel dependen digunakan uji F. Berdasarkan uji F dapat diketahui
bahwa nilai F-hitung sebesar 24,777 lebih besar dari nilai F-tabel pada tingkat
kesalahan 1%, artinya variabel independen luas lahan, benih, pupuk urea,
pupuk NPK, pestisida, tenaga kerja, dummy periode waktu tanam, dan dummy
status lahan garapan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel
dependen (produksi padi) pada tingkat kesalahan 1%. Dengan demikian model
yang digunakan untuk estimasi fungsi produksi cukup memadai.
Sedangkan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan
uji t dapat diketahui bahwa faktor produksi benih, pestisida dan tenaga kerja
berpengaruh nyata terhadap produksi padi pada tingkat kesalahan 1%. Hasil
analisis regresi tersebut menunjukkan setiap kenaikan benih 1%, maka produksi
padi akan naik sebesar 0,2157%, demikian pula jika pestisida dan tenaga kerja
masing-masing dinaikkan sebesar 1% maka produksi padi akan naik masingmasing sebesar 0,1999% dan 0,6415%.
Luas lahan, pupuk urea, dan pupuk NPK tidak berpengaruh nyata terhadap
produksi padi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel-variabel
tersebut menjadi tidak bermakna, artinya kenaikan atau penurunan nilai variabel
tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi atau dengan kata lain
ketiga variabel ini sudah optimal penggunaannya dalam batas tertentu.
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Dari enam variabel independen yang diduga mempengaruhi produksi,
terdapat tiga variabel yang secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel
dependen, yaitu benih, pestisida dan tenaga kerja. Luas lahan, pupuk urea, dan
pupuk NPK tidak berpengaruh nyata, sehingga kebijakan peningkatan produksi
padi pada petani padi khususnya pada musim kemarau 2012 dapat dilakukan
dengan penambahan benih dan pestisida secara terbatas (kuantitas maupun
kualitasnya) dan intensitas curahan tenaga kerja.
Hasil analisis regresi berganda fungsi produksi pada musim kemarau
menunjukkan secara konsisten koefisien regresi faktor produksi benih, penggunaan
pestisida dan tenaga kerja berpengaruh sangat nyata (positif) terhadap produksi
padi. Hal ini menunjukkan di dalam kebijakan pembangunan pertanian khususnya
peningkatan produksi padi faktor penggunaan benih, pestisida dan intensitas
curahan tenaga kerja perlu mendapat perhatian.
Kuantitas dan kualitas benih mempunyai pengaruh yang positif terhadap
produksi padi karena berkaitan dengan daya hasil per satuan luas. Sampai pada
batas tertentu semakin baik potensi dan daya hasil suatu varietas tanaman maka
produksi akan semakin meningkat. Rata-rata penggunaan benih padi petani padi
pada musim kemarau sebesar 23,5 kg/ha, masih dapat ditingkatkan sampai batas
25 kg/ha sesuai anjuran setempat.
Seperti halnya penggunaan benih, penggunaan pestisida dan intensitas
curahan tenaga kerja masih bisa ditingkatkan, karena masih dapat meningkatkan
produksi padi. Diduga pada kegiatan penyiangan dan proteksi tanaman belum
intensif.
Peningkatan penggunaan pestisda dan intensitas curahan tenaga kerja dapat
dikaitkan dengan aktivitas pemupukan, penyiangan, dan proteksi tanaman. Hasil
penelitian menunjukkan aktivitas tenaga kerja pemupukan, penyiangan, dan
proteksi belum intensif. Di daerah penelitian rata-rata pemupukan hanya dilakukan
dua kali pada umur 7-10 HST (hari setelah tanam) dan 30-35 HST, sedangkan
menurut rekomendasi setempat pemupukan dilakukan 3 kali yaitu pemupukan
dasar (0-7 HST), pemupukan susulan I (14-21 HST), dan pemupukan susulan II
(35-42 HST).
Sama halnya dengan kegiatan pemupukan, pada kegiatan penyiangan hanya
dilakukan satu kali yaitu pada umur 15-21 HST atau menjelang pemupukan
susulan pertama. Menurut anjuran setempat penyiangan dilakukan 2 kali, yaitu
pada umur 10-14 hari dan 21-28 HST dengan cara dirambet/ngayap.
Kegiatan proteksi (penyemprotan) di daerah penelitian dilakukan secara
rutin pada periode waktu tertentu, artinya ada atau tidak ada hama-penyakit petani
melakukan penyemprotan. Padahal menurut hasil penelitian Suparyono, 1993
penyemprotan dilakukan bila di areal sawah telah terlihat gejala serangan hamapenyakit. Untuk melindungi tanaman padi sejak awal perlu diberikan karbofuran
pada saat pemupukan dasar, sudah bisa memberikan perlindungan tanaman padi
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sampai 35 hari. Pada kegiatan proteksi ini petani diarahkan untuk perlindungan
tanaman padi dengan memperhatikan batas ambang ekonomi.
Koefisien variabel dummy periode waktu tanam (D1) mempunyai nilai
koefisien regresi sebesar 0,3542 dan menunjukkan perbedaan yang nyata pada
tingkat kesalahan 10%. Hal ini mempunyai arti secara teknis dalam memanfaatkan
periode waktu tanam petani padi sawah yang tanam pada periode awal tanam
pada bulan April lebih efisien dari pada petani padi sawah yang tanam pada akhir
periode tanam pada bulan Mei. Dengan kata lain terdapat perbedaan produksi padi
antara petani padi sawah yang tanam pada periode awal tanam pada bulan April
dan pada akhir periode tanam pada bulan Mei.
Variabel dummy akan berpengaruh terhadap intersep dari fungsi produksi,
jika tidak berbeda nyata maka intersep dari fungsi produksi padi petani padi sawah
yang tanam pada awal periode tanam pada bulan April dan intersep dari fungsi
produksi padi petani padi sawah yang tanam pada akhir periode tanam pada bulan
Mei adalah sama. Tetapi jika berbeda nyata seperti pada dummy periode waktu
tanam (D1) maka intersep dari fungsi produksi padi petani padi sawah yang tanam
pada periode awal tanam pada bulan April berbeda dengan intersep dari fungsi
produksi padi petani padi sawah yang tanam pada periode akhir tanam pada bulan
Mei. Dalam hal ini intersep dari fungsi produksi padi petani padi sawah yang
tanam pada periode awal tanam pada bulan April merupakan penjumlahan dari
intersep fungsi produksi padi petani padi sawah yang tanam pada periode akhir
tanam pada bulan Mei ditambah nilai koefisien dummy. Berdasar hasil analisis
dapat diketahui intersep fungsi produksi padi petani padi sawah yang tanam pada
periode awal tanam pada bulan April sebesar 9,7998 sedangkan intersep fungsi
produksi padi petani padi sawah yang tanam pada periode akhir tanam pada bulan
Mei sebesar 9,4456.
Hasil uji variabel dummy status lahan garapan (D2) mempunyai koefisien
regresi 0,1488 dan menunjukkan tidak berbeda nyata, artinya secara teknis
petani pemilik penggarap dan petani penggarap (maro) secara keseluruhan dalam
menerapkan usahatani padi sama-sama efisien. Intersep fungsi produksi padi
petani pemilik penggarap besarnya sama dengan intersep fungsi produksi padi
petani penggarap (maro) yaitu 9,4456.
KESIMPULAN
1.

Rata-rata hasil padi sawah petani di Kabupaten Subang pada MK 2012 adalah
5,41 t/ha dengan pendapatan usahatani padi sebesar Rp 11.732.360/ha dan
B/C ratio 1,33.

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kabupaten Subang
pada MK 2012 adalah benih, pestisida dan tenaga kerja yang masing-masing
berpengaruh positif. Peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan
penambahan atau peningkatan benih, pestisida, dan curahan tenaga kerja baik
secara kuantitas maupun kualitas.
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3.

Secara teknis petani yang menanam padi pada awal periode tanam pada bulan
April lebih efisien dari pada petani yang menanam padi pada periode akhir
tanam pada bulan Mei.
DAFTAR PUSTAKA

Beattie, B.R. dan C.R. Taylor. 1996. Ekonomi Produksi. Terjemahan
S.Josohardjono. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Fagi, A.M., S.Partohardjono, Z.Zaini, dan A.K. Makarim. 1998. Ketersediaan dan
Pemanfaatan Iptek Pertanian Tanaman Pangan. Proc. Analisis Ketersediaan
Sumberdaya Pemb.Pert.Berkelanjutan. Balitbang Jakarta
Gujarati, D. 1997. Ekonometrika Dasar. Alih Bahasa Zain, S. Erlangga. Jakarta.
Partohardjono, S., I.G. Ismail, Subandi, M.O. Adnyana, dan D.A. Darmawan.
1994. Peranan Sistem Usahatani Terpadu dalam Upaya Mengentaskan
Kemiskinan di Berbagai Agroekosistem. Proc. Simposium Penel.Tanm.
Pangan III. Puslitbangtan. Bogor.
Soekartawi, A.Soeharjo, J.L. Dillon, dan J.B. Hardaker. 1984. Ilmu Usahatani dan
Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. UI Press. Jakarta.
Surakhmad, W., 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah, Eds. ke-7, Tarsito. Bandung.

Widiyantoro: Faktor-Faktor Produksi Yang Berpengaruh Terhadap Produksi Padi....

995

996

Widiyantoro: Faktor-Faktor Produksi Yang Berpengaruh Terhadap Produksi Padi....

EVALUASI TINGKAT ADOPSI TEKNOLOGI PENGELOLAAN
TANAMAN TERPADU (PTT) DALAM RANGKA PENINGKATAN
PRODUKSI PADI NASIONAL DI PROVINSI JAMBI
Nur Imdah Minsyah, Muzirman, dan Suharyon
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi
Jl. Samarinda Paal Lima Kotabaru, Jambi
Email:nurimdah@yahoo.co.id
Hp.081274248990
ABSTRAK
Evaluasi Tingkat Adopsi Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi di Provinsi
Jambi. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari : 1). Tingkat
adopsi teknologi PTT pada kegiatan SL-PTT padi, dan; 2). peluang peningkatan
tingkat adopsi teknologi PTT padi. Pengkajian ini di laksanakan di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Merangin dan Kerinci. Data yang dikumpulkan terdiri
dari data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan teknik
tabulasi sederhana, sedangkan analisisnya berupa analisis deskriptif kuantitatif
dan kualitatif. Hasil Pengkajian menunjukkan petani yang menggunakan vareitas
unggul baru 53 %, vareitas unggul biasa 47 %: berdasarkan kualitas benih, 90
% benih yang digunakan berkualifikasi baik; jumlah responden yang secara rutin
memberikan bahan organik sebanyak 63 %; berdasarkan sistem tanam jajar
legowo sebanyak 57 % dan tegel 43 %; dasar yang digunakan dalam penentuan
dosis pupuk yang digunakan sebanyak 70 % berdasarkan hasil uji PUTS dan BWD
dan anjuran petugas, kebiasaan 13 %; pengendalian OPT 28 % menggunakan
teknik PHT, 3 % pengendalian hayati dan pestisida nabati, dan 69 % menggunakan
pestisida kimia; Pengolahan tanah, sempurna 55 %, pengolahan tanah minimum
25 % dan TOT 20 %; Umur bibit, kurang dari 21 hari 55 %, 21 hari 40 % dan lebih
21 hari 7 %; jumlah bibit perlubang 1-3 bibit 78 %, 4 – 10 btg 22 %; frekwensi
penyiangan 1 kali per MT 22 %, 2 kali per MT 78 %; waktu panen dilakukan bila
sebagian tanaman padi telah berwarna kuning sebanyak 93 % responden, gabah
mulai rontok 7 %.
Kata Kunci : Evaluasi Adopsi, Pengelolaan Tanaman Terpadu, Teknologi Dasar,
Teknologi Pilihan
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ABSTRACK
Technology Adoption Evaluation of Integrated Crop Management Rice in Jambi
Province. This assesment aims aims to identify and learn: 1). 1). The level of
adoption of integrated crop management technologies in the field school activities
rice integrated crop management; 2). opportunities to increase the level of
adoption. This assesment implemented in the Tanjung Jabung Timur Districk,
Merangin Districk and Kerinci Districk. Data collected consisted of primary
data and secondary data. Data processing was done by using a simple tabulation,
whereas a descriptive analysis of quantitative analysis and qualitative. Assessment
results show that farmers use 53% of new varieties, superior vareitas usual 47%:
based on the quality of seeds, 90% of the seed used well-qualified; the number
of respondents who routinely provide as much as 63% organic ingredients;
based cropping systems legowo row as much as 57% and 43% tile; used in the
determination of basic fertilizers is used as much as 70% based on test results
and suggestions PUTS and LCC officers, customs 13%; 28% pest control using
IPM techniques, 3% biological control and botanical pesticides, and 69% use of
chemical pesticides; Tillage, perfect 55%, 25% minimum tillage and TOT 20%;
Age of seedlings, less than 21 days 55%, 40% and 21 days over 21 days 7%;
number of seeds perlubang 1-3 seeds 78%, 4-10 stalk of 22%; weeding frequency
of 1 time per growing season 22%, 2 times per growing season 78%; harvest time
when most plants have yellow rice as much as 93% of respondents, the grain
began to fall 7%.
Keywords: Adoption Evaluation, Integrated Crop Management, Basic Technology, Choise
Technology

PENDAHULUAN
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi merupakan pendekatan inovatif dan
dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui
perakitan komponen teknologi secara partisipatif bersama petani. Dengan
pendekatan ini diharapkan selain produksi padi naik, biaya produksi optimal,
produknya berdaya saing dan lingkungan tetap terpelihara sehingga bisa
berkelanjutan.
Komponen Teknologi Unggulan PTT Padi terdiri dari Teknologi Dasar
dan Teknologi Pilihan (Badan Litbang Pertanian, 2010). Teknologi Dasar berupa
Vareitas tas unggul baru, inbrida atau hibrida, penggunaam benih bermutu,
pemberian bahan organik, pengaturan populasi secara optimum, pemupukkan
berdasarkan kebutuhan tanaman dan status unsur hara, pengendalian OPT.
Sedangkan teknologi pilihan i adalah Pengolahan tanah sesuai musim dan pola
tanam, Penggunaan bibit muda, (3) Tanam bibit 1 – 3 batang per rumpun,
Pengairan secara efektif dan efisien, Penyiangan dengan landak atau gasrok, dan
Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok.
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Suatu teknologi pertanian termasuk di dalamnya adalah varietas unggul
baru akan diadopsi oleh pengguna bila teknologi tersebut secara ekonomi lebih
menguntungkan dibandingkan dengan teknologi lama, secara teknis dapat
diterapkan, dan tidak bertentangan dengan norma dan adat istiadat yang berlaku
dalam satu kawasan. Sementara komponen teknologi yang diterapkan dalam PTT
dikelompokkan kedalam teknologi dasar dan pilihan. Komponen teknologi dasar
sangat dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi padi sawah, namun penerapan
komponen teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan
petani setempat (Badan (Badan Litbang Pertanian, 2010). Adopsi teknologi oleh
pengguna juga sangat bergantung kepada kemampuan teknologi tersebut dapat
membantu pengguna dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya disamping
mampu memenuhi keinginannya seperti peningkatan pendapatan, peningkatan
produksi (Tardan, 1993). Sedangkan Arintadisastra (2001) mengemukakan bahwa
penggunaan teknologi baru oleh petani dipengaruhi oleh kemampuan berpikir
dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu pengembangan dan penyebaran hasil
penelitian tidak cukup hanya mempertimbangkan keserasian teknologi tersebut,
tetapi juga harus diserasikan dengan keadaan petani.
Penggunaan varietas unggul telah secara nyata memberikan kontribusi
terhadap peningkatan produksi padi. Contoh, keberhasilan Indonesia mencapai
swasembada beras disebabkan adanya revolusi hijau dengan penemuan varietas
padi baru yang responsif terhadap pemupukan (Suryana dan Mardiyanto, 1998).
Introduksi varietas Ciherang, Membramo, dan varietas unggul baru lainnya
melalui progrtam SUTPA telah mulai menggeser areal tanam varietas IR-64 yang
disukai oleh sebagian petani karena berdaya hasil tinggi, rasa enak, dan harganya
stabil (Andyana, 2006). Lebih lanjut dikemukakan adopsi varietas unggul baru
(VUB) tersebut telah memberikan nilai tambah ekonomi cukup signifikan, yaitu
Rp 1,02 triliun pertahun.
Las (2002) dalam Darajat, dkk (2008) melaporkan bahwa teknologi,
perluasan areal tanam, dan interaksi keduanya memberikan sumbangan terhadap
peningkatan produksi padi berturut-turut sebesar 56 %, 26,3 % dan 26,30 % dan
peran varietas unggul bersama pupuk dan air terhadap peningkatan produksi padi
mencapai 75 %.
Pada tahun 2009, khusus untuk (spesifik) lahan rawa pasang surut dan lahan
rawa lebak, telah dilepas 6 (enam) varietas unggul baru (VUB) yang dinamakan
inbrida padi rawa (Suyamto dan Widiarta, 2010). Penciptaan atau pelepasan VUB
Inpara tersebut di atas dimaksudkan terutama untuk menggantikan varietas IR- 42
dan Ciherang serta varietas-varietas lainnya yang telah ditanam dalam jangka waktu
yang lama dan berulang-ulang sehingga telah mengalami penurunan mutu genetik
dan produktivitasnya.
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TUJUAN
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari : 1). Tingkat adopsi
teknologi PTT pada kegiatan SL-PTT padi, dan; 2). peluang peningkatan tingkat
adopsi teknologi PTT padi.
METODOLOGI
Lokasi dan Metoda Penentuannya
Pengkajian ini dilaksanakan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci dari bulan April sampai
dengan bulan Juli tahun 2012. Dari masing-masing kabupaten tersebut di pilih
satu kecamatan yang memiliki hamparan kegiatan SL-PTT terluas, selanjutnya
dari kecamatan tersebut dipilih satu desa dengan kriteria desa yang dipilih adalah
desa yang hamparan kegiatan SL-PTT adalah yang terluas. Berdasarkan kriteria
tersebut, kecamatan dan desa yang dipilih sebagai lokasi kegiatan adalah: 1).
Untuk kabupaten Tanjung Jabung Timur, desa yang dipilih adalah Simbur Naik,
Kecamatan Sabak Timur; 2). Untuk Kabupaten Merangin, Desa Baru Pangkalan
Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, dan; 3) Untuk Kabupaten Kerinci, Desa
Siulak Gedang, Kecamatan Siulak.
Responden dan Metoda Penentuannya
Responden terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, penyuluh pertanian
lapangan desa pengkajian, dan petani peserta SL-PTT padi. Untuk petani jumlah
yang diwawancarai masing-masing sebanyak 20 orang yang penentuannya di
lakukan dengan menggunakan metoda penarikan contoh (MPC) acak sederhana.
Jenis Data dan Metoda Pengumpulannya
Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari responden petani dan stakeholder,
sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas/instansi terkait.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara
langsung (tatap )engan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan
(kuesioner) yang telah disiapkan. Untuk responden petani kuesioner bersifat
berstrukur, sedangkan untuk PPL, tokoh dan pemuka masyarakat menggunakan
kuesioner yang tidak berstrukut.
Dari responden petani data primer yang dikumpulkan terdiri dari latar
belakang , teknik budidaya yang diterapkan, dan persepsi petani terhadap teknologi
PTT yang diterapkan dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Latar belakang
petani meliputi umur, pendidikan formal dan non formal, jumlah anggota keluarga
yang masih menjadi tanggungan petani responden, alokasi tenaga kerja, serta luas
dan status penguasaan lahan garapan. Teknik budidaya yang diterapkan meliputi
penggunaan varietas dalam jumlah maupun jenis, jarak dan sistem tanam, pola
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tanam, kalender kegiatan, pemeliharaan, jenis dan dosis pupuk, serta pencegahan
dan pengendalian serangan OPT. Sedangkan dari aspek persepsi petani lebih
menakankan pendapat dan pandangan petani terhadap PTT padi dibandingkan
dengan teknologi yang diterpakan petani responden sebelumnya.
Sedangkan dari stakeholder data yang dikumpulkan meliputi pola pembinaan,
adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat, dan kecendrungan atau sikap
sebagian besar masyarat petani terhadap inovasi yang diperkenalkan.
Jenis dan Jumlah Responden
Responden terdiri dari petani pelaksana SL-PTT sebanyak 20 orang per
kabupaten, stakeholder terdiri dari PPL, tokoh/pemuka masyarakat setempat
lokasi pengkjaian, serta Kontak Tani Andalan, dan dinas/instansi.
Pengolahan dan Analisis Data
Data diolah dengan menggunakan teknik tabulasi sederhana, analisisnya
berupa analisis deskriftif kuantitatif dan kualitatif. Semua data bersifat kualitatif
dikuantatifkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tekologi PTT
Dalam pelaksanaan program SL-PTT padi, teknologi yang diperkenalkan
dikelompokkan sebagai Teknologi Dasar dan Teknologi Pilihan. Teknologi Dasar
adalah teknik budidaya yang sangat dianjurkan untuk diterapkan, meliputi: (1)
Varietas unggul baru, inbrida atau hibrida, (2) Benih bermutu dan berlabel, (3)
Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam
bentuk kompos, (4) Pengaturan populasi tanaman secara optimum, (5) Pemupukan
berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, dan (6) Pengendalian
OPT (organisme pengganggu tanaman) dengan pendekatan PHT (Pengendalian
Hama Terpadu). Sedangkan Teknologi Pilihan yaitu teknologi yang disesuaikan
dengan kondisi, kemauan dan kemampuan petani setempat, yaitu terdiri atas: (1)
Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam, (2) Penggunaan bibit muda (< 21
hari), (3) Tanam bibit 1 – 3 batang per rumpun, (4) Pengairan secara efektif dan
efisien, (5) Penyiangan dengan landak atau gasrok, dan (7) Panen tepat waktu dan
gabah segera dirontok.
Tingkat Adopsi Taknologi Dasar
Penggunaan varietas. Secara persentase jumlah petani yang telah
menggunakan varietas ungggul baru (Inpari 3, Inpari13, dan inpara 3) sedikit lebih
tinggi. Persentase petani yang menggunakan VUB sebanyak 52 %. Sedangkan
petani yang menggunakan varietastas unggul biasa (Cisadane, Indragiri, dan
Ciherang) sebanyak 48 %. Masih besarnya jumlah petani yang menggunakan
vareitas unggul biasa, bukan dikarenakan preperensi petani terhadap VUB yang
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rendah, melainkan lebih disebabkan varietas yang disediakan program adalah
vareitas unggul biasa dan ketidak tesediaan serta belum sampainya informasi
VUB ke seluruh petani peserta program SL-PTT.
Kualitas benih. Kualitas benih yang digunakan petani dapat dikategorikan
sebagai benih yang berkualitas baik dan berkualitas sedang. Benih yang dianggap
petani responden berkualitas baik bila benih tersebut berdaya tumbuh lebih dari
90 %, tumbuhnya rata dan seragam, dan secara relatif lebih tahan terhadap OPT,
benih yang dianggap sedang bila daya tumbuhnya berkisar antara 60 % - 80 %,
dan tumbuhnya relatif seragam. Ada tiga teknik yang digunakan oleh petani dalam
menentukan kualitas calon benih yang akan ditanam. Ketiga teknik tersebut adalah
setelah melakukan uji kualitas benih melalui uji daya kecambah (25 persen), teknik
pengapungan (68 persen), dan dengan kasat mata (7 persen), sehingga diyakini
benih yang digunakan berkualitas baik. Demikian pula dengan label benih, bahwa
sebanyak 87 persen petani pelaksana mengatakan benih yang digunakan berlabel
(biru), 2 persen mengatakan tidak berlabel, dan 11 persen mengatakan tidak tahu.
Sebelum adanya program SL-PTT, umumnya petani menggunakan benih
yang berasal dari hasil pertanaman sebelumnya. Dalam hal label, petani tidak
terlalu mementingkan label, yang lebih diutamakan adalah benih yang digunakan
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memberikan hasil yang ”cukup
tinggi”. Karena benih yang berlabel tidak dapat menjamin bahwa benih tersebut
memiliki daya tumbuh yang tinggi, tumbuh dan berkembang dengan baik serta
memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan benih yang tidak
berlabel, apalagi benih tersebut didatangkan dari luar serta tidak tepat waktu dan
tanpa adanya tambahan perlakuan yang dibutuhkan.
Pemberian Bahan Organik. Pemberian bahan organik melalui pengembalian
jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos. sebanyak 63 persen telah memberikan
bahan organik ke sawah, 28 persen kadang-kadang memberikan, dan sebanyak 9
persen tidak memberikan. Bahan organik yang diberikan adalah dalam bentuk
kompos (52 persen), kotoran ternak (23 persen), dan dalam bentuk lainnya (17
persen). Demikian pula dengan jerami sisa panen, sebanyak 80 persen petani
pelaksana SL-PTT memasukkannya ke lahan sawah, 18 persen membakarnya di
lahan, dan 2 persen dari mereka ada yang justru mengeluarkan jerami sisa panen
dari lahan sawah. Petani-petani yang memberikan pupuk organik ke lahannya
beralasan: 1). Tanah menjadi lebih gembur dan 2). Murah. Petani-petani membakar
jeraminya hanya mempertimbangkan keparaktisan belaka. Sedangkan petani yang
mengeluarkan jerami dari areal persawahannya, umumnya ditumpuk di pematang.
Pengaturan Populasi Tanaman. Sebagian besar petani pelaksana, yaitu
sebanyak 85 persen telah menerapkan jarak tanam 20 cm x 20 cm dengan pilihan
sistem tanam yang hampir berimbang antara istem tanam jajar legowo dan sistem
tanam tegel. Sebanyak 57 persen petani pelaksana SL-PTT telah menerapkan
sistem tanam jajar legowo dan 43 persen masih menerapkan sistem tanam tegel.
Kondisi ini adalah sehubungan dengan sebelumnya petani pelaksana sudah
terbiasa dengan sistem tanam tegel, sehingga perlu waktu untuk penyesuaian.
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Selain itu khusus pada lahan sawah dengan petakan yang relatif kecil, penerapan
sistem tanam jajar legowo agak sulit dilaksanakan. Dengan menerapkan sistem
tanam jajar legowo, manfaat yang diakui petani antara lain: 1). Pertanaman lebih
rapi, enak dilihat dan dipandang; 2). Pemupukkan dan pemeliharaan lebih mudah.
Dikarenakan penanaman dengan sistem jajar legowo merupakan hal yang baru,
petani merasakan waktu tanamnya menjadi lebih panjang. Sedangkan alasan
petani yang belum menerapkan sistem tanam jajar legowo umumnya berpendapat:
1). Membutuhkan tenaga kerja yang banyak disamping waktu yang lebih panjang;
2). Populasi tanaman menjadi lebih sedikit; 3). Lahan yang dikosongkan menjadi
mubazir, dan; 4). Belum yakin hasil yang diperoleh lebih tinggi.
Penentuan dosis pupuk. Sebanyak 70 persen petani pelaksana SL-PTT
padi telah melakukan pemupukan dengan dosis berdasarkan hasil uji Perangkat
Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Bagan Warna Daun (BWD) atau anjuran petugas.
Sementara petani lainnya memberikan pupuk dengan dosis atas dasar kebiasaan
yang dilakukan sebelumnya dan karena hanya itulah pupuk yang ada. Diduga
anjuran dosis pemupukan berdasarkan hasil uji Perangkat Uji Tanah Sawah
(PUTS) dan Bagan Warna Daun (BWD) atau anjuran petugas adalah lebih banyak
atas dasar pengetahuan petugas, belum seluruhnya hasil uji PUTS dan BWD.
Anjuran petugas tentu atas dasar dosis anjuran yang didapat dari petunjuk teknis
yang berlaku umum bagi seluruh kegiatan budidaya padi, tidak spesifik lokasi
sebagaimana yang didapatkan dari hasil uji Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)
dan Bagan Warna Daun (BWD). Sementara pada sisi lain, belum semua BP3K
(Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) mempunyai PUTS. Untuk
itu hendaknya seluruh BP3K sudah harus memiliki PUTS yang dapat melayani
petani di wilayahnya. Dosis pemupukan rata-rata di lokasi pengkajian adalah : 93
kg Urea, 56 kg SP-36, dan 35 kg KCl per hektar.
Pengendalian OPT. Penyemprotan dengan pestisida komersil/kimia masih
relatif tinggi dilakukan oleh petani pelaksana dibanding dengan melakukan
pengendalian sesuai Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Pengendalian hama
sesuai PHT baru dilakukan oleh 28 persen petani pelaksana SL-PTT yaitu
melakukan pembersihan areal tanam dimulai sejak pra tanam, lebih mengutamakan
menggunakan pupuk hayati dalam menanggulangi serangan OPT, penggunaan
pestisida kimia merupakan pilihan terakhir. Sementara sebanyak 69 persen masih
melakukan penyemprotan dengan pestisida komersil/kimia. Kondisi tersebut
tidak lepas dari tingkat pemahaman petani pelaksana SL-PTT yang masih rendah
terhadap Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sementara mereka tidak mau
mengambil risiko tanamannya terserang hama. Sehingga mereka tetap melakukan
penyemprotan dengan pestida komersil/kimia, teknologi yang telah lama mereka
kenal. Dengan demikian masih dibutuhkan waktu dan upaya agar petani pelaksana
mau dan mampu melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman
sesuai dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Secara rinci persentase petani yang menerapkan teknologi dasar pada
pelaksanaan SL-PTT padi pada tahun 2012 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.
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Tabel 1. Persentase responden berdasarkan penerapan teknologi dasar pada
pelaksanaan SL-PTT padi di Provinsi Jambi.
No.
A.

Komponen Teknologi Dasar Varietas

Persentase Petani (%)

Kategori Varietas
1.
2.
3.

Varietas unggul baru
Varietas unggul
Varietas lokal

52
48
0

Jumlah

100

B. Kualitas Benih
1.
2.
3.

Kualitas Baik
Kualitas Sedang
Kualitas Buruk

90
10
0

Jumlah

100

C. Pemberian bahan Organik
1.
2.
3.

Diberikan
Kadang-kadang Diberikan
Tidak Diberikan

63
28
9

Jumlah

100

D. Jarak Dan Sistem Tanam
1.

2.

Jarak Tanam
a. 20 cm x 20 cm
b. Kurang dari 20 cm x 20 cm
c. Lebih dari 20 cm x 20 cm

85
2
13

Jumlah

100

Sistem Tanam
a. Jajar legowo
b. Tegel
c. Tidak Tahu

57
43
0

Jumlah

100

E. Penentuan Dosis Pupuk
1.
2.
3.

Hasil uji PUTS dan BWD/anjuran petugas
Kebiasaan
Cuma itu yang ada

70
13
17

Jumlah

100

F. Pengendalian OPT
1.
2.
3.

PHT
Hayati dan atau pestisida nabati
Penyemprotan pestisida komersil/ kimia

28
3
69

Jumlah

100

Sumber : Data primer diolah ( 2012)
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Penerapan Teknologi Pilihan
Pengolahan tanah. Sebanyak 55 persen petani pelaksana SL-PTT telah
melaksanakn pengolahan tanah sempurna, 25 persen pengolahan tanah minimum
(minimum tillage), dan 20 persen tanpa pengolahan tanah (zero tillage). Umumnya
pada daerah yang telah berpengairan irigasi teknis dan irigasi ½ teknis melakukan
pengolahan tanah sempurna, menggunakan tenaga traktor (hand tractor) dan
tenaga ternak ( sapi/kerbau ). Petani umumnya mengolah tanah dengan cara
bajak 2 kali kemudian garu dan pelumpuran 1 kali atau bajak 1 kali kemudian
garu dan pelumpuran 1 kali. Pengolahan tanah minimum dan tanpa pengolahan
umum pada lahan-lahan sawah rawa lebak dan rawa pasang surut. Alasan utama
petani masih melakukan pengolahan tanah minimum dan tanpa olah tanah, tidak
tersedianya traktor (hand traktor) dan untuk mengolah tanah secara sempurna bila
dilakukan secara manual membutuhkan tenaga kerja yang banyak yang identik
membutuhkan biaya tenaga kerja yang besar.
Penggunaan bibit. Jumlah petani yang menanam bibit (< 21 HSS) mencapai
53%, yang menanam bibit berumur 21 HSS 40%, sisanya 7% menanam bibit
berumur > 21 hari. Dilihat dari jumlah bibit perumpun, persentase petani yang
nenaman bibit 1–3 bibit per rumpun sebanyak 78 %, sisanya 22 % 4–10 batang
per rumpun. Penanaman bibit mudah (< 21 HSS), pencabutan bibit lebih ringan/
mudah kelemahannya bibit muda sebagian tidak dapat tumbuh dengan normal,
sedangkan untuk bibit yang telah berumur > 21 HSS, pencabutan bibit berat,
namun bibit yang ditanam lebih cepat dan lebih seragam.
Sistem pengairan. Sistem pengairan masih tergantung pada sarana dan
ketersediaan air irigasi di masing-masing daerah. Petani pelaksana SL-PTT yang
sudah menggunakan air irigasi teknis baru sebanyak 23 persen, irigasi ½ teknis
sebanyak 42 persen, dan lainnya 35 persen.
Penyiangan. Penyiangan sudah dilakukan sebanyak 2 kali oleh 78 persen
petani pelaksana SL-PTT, sedangkan sisanya sebanyak 22 persen hanya
melakukan penyiangan 1 kali saja. Umumnya pada lahan rawa pasang surut petani
pelaksana melakukan penyiangan hanya satu kali dengan cara penyemprotan
dengan herbisida saat tanaman berumur sekitar 2 minggu.
Penentuan waktu panen. Panen umumnya dilakukan oleh petani pelaksana
(sebanyak 93 persen) setelah sebagian besar gabah bernas dan berwarna kuning,
dan sedikit saja (7 persen) yang masih memanen setelah gabah sudah banyak
rontok. Sehingga diharapkan kehilangan hasil karena rontok di lahan sebelum
panen dapat ditekan. Sebagian besar (80 %) telah menggunakan power threser
dalam merontokkan gabahnya, selebihnya (20 %) masih menggunakan cara lama
yaitu dengan cara cara dipukul atau dibanting. Sebelum di karungkan bagian
tangkai atau daun yang masih bercampur dibuang. Selanjutnya, bila cuaca
memungkinkan dilakukan penjemuran
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Tabel 2. Persentase petani berdasarkan penerapan teknologi pilihan pada SL-PTT.
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uraian
Pengolahan Tanah
Pengolahan tanah sempurna
Pengolahan tanah minimum
Tanpa pengolahan tanah
Jumlah
Penggunaan Bibit Muda (<21 hari)
< 21 hari
21 hari
>21 hari
Jumlah
Tanam bibit per rumpun
1-3 batang
4-10 batang
>10 batang
Jumlah
Pengairan
Irigasi teknis
Irigasi ½ teknis
Lainnya
Jumlah
Penyiangan
1x per MT
2 x per MT
>2 per MT
Jumlah
Panen tepat waktu
Sebagian besar gabah bernas warna kuning
Gabah sudah banyak rontok
Diberi tahu PPL atau orang lain
Jumlah

Persentase Petani (%)
55
25
20
100
53
40
7
100
78
22
0
100
23
42
35
100
22
78
0
100
93
7
0
100

KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Teknologi dasar yang meliputi varietas unggul baru, benih bermutu dan
berlabel, pemberian bahan organik, pengaturan populasi tanaman secara
optimum, pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara, serta
pengendalian OPT dengan pendekatan PHT sebagian besar sudah diadopsi
petani pelaksana SL-PTT padi, namun belum optimal diterapkan.

2.

Teknologi pilihan seperti pengolahan tanah, penggunaan bibit muda, tanam
bibit 1-3 batang per rumpun, pengairan secara efektif dan efisien, penyiangan
dengan landak atau gasrok, serta panen tepat waktu dan gabah segera dirontok
juga telah banyak diadopsi, tetapi belum dilaksanakan secara optimal.
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3.

Peluang untuk peningkatan adopsi teknologi Varietas Unggul Baru (VUB)
serta benih bermutu dan berlabel adalah dengan melakukan penyediaan benih
sendiri di masing-masing daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan BBI/
BBU dan petani penangkar yang ada. (Untuk memenuhi kebutuhan benih
sebaiknya setiap daerah kabupaten/ kota dapat menyediakan benih sendiri
dengan memberdayakan BBI/BBU dan petani penangkar yang ada). (Untuk
memenuhi kebutuhan benih sebaiknya setiap daerah kabupaten/kota dapat
menyediakan benih sendiri dengan memberdayakan BBI/BBU dan petani
penangkar yang ada. Sehingga hal ini merupakan peluang bagi peningkatan
adopsi taknologi VUB serta benih bermutu dan berlabel oleh petani pelaksana
SL-PTT

4.

Penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Bagan Warna Daun
(BWD) perlu ditingkatkan dengan penyediaan alat PUTS dan BWD di setiap
wilayah serta membekali petugas/penyuluh lapang, kontak tani, dan atau
petani dengan pengetahuan teknis pemakaiannya.
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KAJIAN MODEL PERTANIAN EFISIEN KARBON BERBASIS
TANAMAN PADI
(Assessment of Rice Based Carbon Efficient Farming Model)
Ade Ruskandar
1

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Jalan Raya 9 Sukamandi-Subang 41256
ABSTRAK

Komponen utama ICEF adalah pemanfaatan hasil samping (by product) pertanian
dan pengintegrasian beberapa sub sistem untuk meningkatkan nilai tambah by
product tersebut menjadi pupuk organik, pembenah tanah, pakan ternak dan
bahan bakar terbarukan. Ternak sapi dan tanaman padi merupakan dua unsur yang
saling bersinergi satu sama lain. Tanaman padi memerlukan unsur hara dan lahan
subur untuk hidup sedangkan ternak memerlukan pakan. Kajian model ICEF
dilakukan di KP Sukamandi dengan luas lahan sawah 100 ha dan pemeiharaan
ternak sapi dalam kandang kelompok sebanyak 124 ekor. Kajian dilaksanakan
2 tahun dari 2011-2012. Hasil kajian ICEF di Sukamandi menunjukkan bahwa
sistem pertanian efisien karbon berbasis padi dapat meningkatkan produksi beras
300% dari 155 ton menjadi 619 ton per tahun dalam luasan 100 ha. Di samping
itu sistem pertanian efisien karbon juga meningkatkan efisiensi penggunaan air
berkisar 30-48%, dari 0,9-1,5 kg/m3 menjadi 1,2-2,2 kg/m3 melalui penerapan
irigasi berselang. Namun demikian fluks CH4 pada berbagai perlakuan pengairan
menunjukkan pola yang beragam karena bahan organik yang diaplikasikan masih
relatife kecil. Lebih lanjut sistem pertanian efisien karbon berbasis padi mampu
meningkatkan nilai tambah jerami untuk pakan ternak dan berpengaruh positif
terhadap produktivitas ternak dengan suplementasi tepung gamal dan ikan.
Pertambahan berat sapi berkisar antara 433-600 gram/hari.
Kata kunci: pertanian efisien karbon, padi, sapi, hasil samping , kompos
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ABSTRACT
The main ICEF component is the utilization of by-product and the integration of
several sub agricultural systems to increase the value-added of by-product into
organic fertilizer, soil conditioner, animal feed and renewable fuels. Livestock
and rice crop are the two elements that work in synergy with each other. Rice
plants require nutrients and fertile ground for growing, while cattle require feed.
Assessment of ICEF model was carried out in Sukamandi experimental station
on 100 ha land and cattle raising under collective stable for 124 cows during
2011-2012. The results showed that the icef model could increase the rice milled
production up to 300% from 155 ton to 619 ton annually under 100 ha rice filed..
In addition, icef also increased water use efficiency by 30-48%, from 0,9-1,5
kg/m3 to 1,2-2,2 kg/m3 through intermittent irrigation method. However, CH4
emission under various treatments were varied due to the limited application of
manure. Furthermore, icef increased value added of straw for feed and positively
influenced the cattle productivity through supplementation of gliricidae and fish
flour. The increment of cattle wieight ranged 433-600 g/day.
Keyword: carbon efficient farming, rice, cattle, by product, manure
PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian Indonesia ke depan dihadapkan pada tantangan
bagaimana meningkatkan produksi dan memantapkan ketahanan pangan nasional
yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus juga
harus menjaga keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian sumberdaya, serta
tercapainya millenium development goals (MDG’s) yang mencakup penurunan
angka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan. Sementara itu pada skala
global, sektor pertanian dituntut untuk meningkatkan kepedulian terhadap
ancaman pemanasan global melalui usaha adaptasi dan mitigasi penurunan emisi
gas rumah kaca (GRK). GRK terdiri dari gas CO2, CH4, N2O, dan tiga gas-gas
industri yang mengandung fluor (HFC, PFC, dan SF6). Efek dari GRK akan
meningkatkan suhu permukaan bumi yang menyebabkan pemanasan global, yang
akhirnya mengakibatkan perubahan iklim yang sangat ekstrem di bumi.
Tantangan nasional dan global tersebut diharapkan dapat dijawab melalui
pengembangan pertanian efisien karbon (Indonesian carbon efficient farming,
ICEF) atau pertanian hijau (green farming). Pertanian hijau merupakan bagian
dari program green economy yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. ICEF dapat didefinisikan sebagai
sistem pertanian yang memanfaatkan secara optimal karbon yang dikandung oleh
bahan organik sisa tanaman dan limbah ternak sehingga memberikan nilai tambah
berupa peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan efisiensi energi serta
penurunan emisi gas rumah kaca dan perbaikan lingkungan.
Komponen utama ICEF adalah pemanfaatan hasil samping (by product)
pertanian dan pengintegrasian beberapa sub sistem untuk meningkatkan nilai tambah
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hasil samping tersebut menjadi pupuk organik, pembenah tanah, pakan ternak dan
bahan bakar terbarukan. Melalui penerapan ICEF diharapkan penggunaan pupuk
buatan, energi tidak terbarukan, serta emisi GRK dan pencemaran lingkungan
dapat dikurangi. Sistem pertanian yang mirip dengan ICEF dalam skala tertentu
(mikro) mungkin sudah mulai diterapkan, namun belum berkembang dan belum
diterapkan dalam skala ekonomi.
METODOLOGI
1. Lokasi dan Tata Letak Kajian
Lahan sawah yang dirancang dengan model Indonesian Carbon Efficient
Farming (ICEF) seluas 100 ha, terdiri dari sekitar 67 ha yang dikelola oleh
Koperasi dengan tujuan produksi benih dan konsumsi dan 33 ha dikelola oleh KP
Sukamandi sebagai lahan penelitian (Gambar 1).

Gambar 1. Denah lahan sawah dan kandang ternak sapi peranakan Ongole pada
Model ICEF di Sukamandi
Sawah ditanami dengan pola padi-padi-bera dan cara tanam yang diterapkan
adalah sistem tanam jajar legowo 4:1. Varietas padi ditanam pada MK 2011
pada lahan yang dikelola oleh Koperasi adalah Inpari 1, Inpari 13, Ciherang, dan
Mekongga sedangkan pada lahan penelitian yang dikelola oleh KP Sukamandi
ditanam beberapa varietas padi yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu Inpari
10, Situ Bagendit, Sintanur, Inpari 7, Mekongga dan Ciherang (Blok F2), Inpari
13, Inpari 6, Inpari 1, Bondoyudo dan Sarinah (Blok E2), Display varietas dan
Galur padi sawah (Blok D2) dan penelitian padi hibrida (Blok C1). Pengolahan
tanah sawah pada setiap musim dilakukan secara sempurna dengan menggunakan
traktor tangan (hand tractor).
Pengelolaan air pada pertanaman padi sawah sebagian besar dilakukan
dengan sistem intermitten dan pemupukan menggunakan dosis 60-83,5 kg N/
ha (dari sumber urea dan Phonska), 15 kg P2O5/ha dan 15 K2O/ha (dari sumber
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Phonska). Sebagian besar jerami padi ditinggalkan di lahan dan hanya sebagian
kecil dari batang padi terbawa oleh proses perontokan. Sisa batang padi dari
thresher dibakar sebelum dilakukan pengolahan tanah.
2. Pengukuran Gas Rumah Kaca
Pengambilan sampel gas rumah kaca dilakukan secara purposive sesuai
dengan tujuan penelitian yaitu pemanfaatan limbah pertanian untuk model
pertanian ICEF. Variabel yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi adalah
input berupa penggunaan bahan organik, varetas padi, kondisi air, serta hasil
padi. Selain bahan organik yang berasal dari pemanfaatan limbah hasil pertanian
dan ternak, varietas padi dan pengairan dijadikan pertimbangan karena faktor ini
berpengaruh pada emisi gas rumah kaca. Plot yang diukur berjumlah 6 plot dengan
ulangan 5 kali (Tabel 1).
Tabel 1. Deskripsi plot pengambilan sampel
Plot
1
2
3

Bahan
Organik
BO setara 5
ton/ha
BO setara 5
ton/ha
BO berupa
jerami mentah

Varietas

Kondisi
air R

Hasil
(t/ha)

Luas
(ha)

Tanggal
tanam

Hibrida

Tergenang

6-7

Plot 32

5

9 nov 2011

Ciherang

Intermitent

6-7

Plot 34

2,3

9 nov 2011

Ciherang

Intermittent

6-7

Belakang
saung agro

14,2

9 nov 2011

Inpari
1,6, 13,
Hipa
5 dan
Hipa 6

Intermitent

6-7

Visitor
Plot

1,0

10 nov 2011

40

15 nov 2011

10,5

15 nov 2011

4

BO setara 5
ton/ha

5

Tanpa BO

Inpari 13

Intermittent

6-7

6

Tanpa BO

Ciherang

Intermittent

6-7

Lokasi

Blok G2
(barat
kantor,
Belakang
perumahan

Pengukuran emisi gas menggunakan cara manual. Sampel gas diambil pada
tiga fase pertumbuhan tanaman padi yaitu fase anakan aktif, fase primordia dan
fase berbunga. Contoh gas diambil pada pagi hari mulai jam 06.00 pagi. Keluaran
contoh gas CH4 ditampung dalam boks ukuran 50 x 50 x 103 cm, sedangkan
contoh gas CO2 dan N2O ditampung dalam boks ukuran 20 x 40 x 30 cm.
Pengambilan contoh gas menggunakan jarum suntik polypropylen ukuran 10 ml
dengan interval waktu 3,6,9,12,15,18,21 dan 24 menit untuk gas CO2 dan CH4
dan 5,10,15,20,25, 30 dan 35 menit untuk sampel gas N2O. Sampel gas dianalisis
dengan kromatografi gas (GC). Analisis gas CH4 menggunakan GC Shimadzu
8A yang dilengkapi dengan Flame Ionization Detector (FID), dan analisis gas
N2O menggunakan GC Shimadzu 14A yang dilengkapi dengan Electron Chapture
Detector (ECD). Sedangkan analisis gas CO2 menggunakan Micro GC Varian
CP4900 yang dilengkapi dengan Thermal Conductivity Detector (TCD).
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3. Pengukuran Produktivitas Ternak Sapi
Pengukuran produktivitas ternak dilakukan terhadap 15 ekor sapi PO dengan
jenis kelamin betina dan dalam kondisi tidak bunting. Sapi yang digunakan
memilki bobot hidup 307 ± 32 kg. Ternak ditempatkan dalam kandang individu
yang dilengkapi tempat pakan dan tempat air minum. Sapi diberi pakan dasar
berupa jerami padi kering dan konsentrat, dan sebagai perlakuan ditambahkan
tepung daun gamal dan tepung ikan untuk meningkatkan kadar protein kasar
konsentrat. Ada 3 perlakuan yang diuji yaitu: RK (Ransum kontrol) = jerami
padi + konsentrat RK; RG = jerami padi + konsentrat RG (yang mengandung
tepung gamal) dan RI = jerami padi + konsentrat RI (yang mengandung tepung
ikan). Imbangan antara jerami dan konsentrat yang diberikan sebesar 50:50. Air
untuk minum selalu tersedia di tempat air minum. Pengamatan dilakukan selama
8 minggu dan pengumpulan data diawali dengan 2 minggu masa adaptasi pakan.
Pakan percobaan diberikan dua kali dalam sehari, yaitu pagi jam 07.00 dan siang
jam 15.00. Pertumbuhan ternak percobaan dihitung berdasarkan penimbangan
bobot hidup ternak setiap minggu sebelum diberi pakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil utama dan hasil samping padi sawah.
Dalam kajian ini, masing-masing petani kooperator mengusahakan lahan
seluas 1 ha dengan menanam benih varietas Ciherang, Inpari 1, Inpari 13, Inpari
10, Mekongga dan IR 64 yang dikelola dengan sistem tandur jajar legowo 4:1
dan sistem irigasi intermitten. Hasil gabah kering panen (GKP) padi dengan cara
pengelolaan petani mencapai 12,64 t gabah kering panen/ha/tahun atau setara
dengan 6,32 t/ha(Tabel 2).
Tabel 2. Hasil utama dan hasil samping beberapa varietas padi dengan pola padipadi-bera di KP Sukamandi, Subang.
Petani

Varietas

1
Ciherang 1
2
Ciherang 2
3
Ciherang 3
4
Inpari 1
5
Inpari 10
7
Inpari 13
8
IR 64
9
Mekongga
Rata-rata
Luas Lahan
ICEF

Luas
(ha)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

Hasil (t/th)
GKP
GKG
(k.a. 20%) (k.a. 14%)
14,0
9,8
14,2
9,9
12,8
9,0
13,6
9,5
14,6
10,2
14,4
10,1
15,8
11,1
14,4
10,1
12,64
8,85
1.264,44

885,11

Hasil samping (t/th)
Beras Dedak

Jerami

Akar

6,9
7,0
6,3
6,7
7,2
7,1
7,7
7,1
6,20

2,9
3,0
2,7
2,9
3,1
3,0
3,3
3,0
2,66

16,8
17,0
15,4
16,3
17,5
17,3
19,0
17,3
15,17

1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,8
1,8
1,2
1,12

619,58

265,53

1.517,3

111,78

Keterangan : Gabah:Jerami= 1:1,2. Dengan hasil 6 t GKP/ha, rata-rata berat akar sebesar 2,5 t
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Tabel 2 menunjukkan bahwa lahan sawah Model ICEF di BB Padi Sukamandi
(100 ha) yang diusahakan sebanyak 2 musim menghasilkan 1.264,44 t GKP/tahun
yang setara dengan 885,11 t GKG/tahun. Produksi padi sawah tersebut dijual dalam
bentuk gabah atau beras sehingga hasil serapan C dalam proses fotosintesis berupa
gabah, sekam, beras dan dedak keluar dari sistem. Sedangkan jerami padi (1.517,3
t/tahun) dan akar tanaman padi (111,78 t/tahun) sebagai by product dalam sistem
usahatani padi sawah sebagian besar kembali ke lahan. Jerami padi merupakan
hasil sekuistrasi/serapan C melalui proses fotosíntesis yang dapat dikembalikan
secara langsung ke lahan atau sebagai pakan ternak yang akan menghasilkan kohe
sebagai bahan baku digester gas bio, dimana sludge dan slurry hasil samping
pembuatan gas bio tersebut dapat dikembalikan lagi ke lahan.
Sistem usahatani padi sawah model ICEF di BB Padi Sukamandi
menghasilkan karbon (C) melalui proses fotosintesis berupa gabah kering (885,11
t GKG/tahun), jerami kering (sekitar 1.517,3 t/tahun) dan akar kering (111,78
t/tahun). Komponen by product (dedak) dari hasil gabah yang dijual berupa
benih atau beras (sekitar 75%) ke luar dari sistem. Jerami padi (by product) yang
dihasilkan diprediksi hanya digunakan sebanyak 25% (265,5 t/tahun) sebagai
pakan ternak dan keluar dari sistem karena pupuk kandang tidak dikembalikan ke
lahan, sedangkan sisa jerami sebanyak 1.251,5 t/tahun dan akar tanaman kembali
ke lahan/sistem.
Dengan asumsi bahan organik mengandung 50% karbon (C), Tabel 1
menunjukkan bahwa total C yang diserap dalam sistem usahatani padi sawah
seluas 100 ha mencapai 2.059 t C/tahun. Dari total C yang dihasilkan, sebesar
44,12% C kembali ke lahan dan 55,88% C hasil serapan proses fotosintesis berupa
beras, dedak dan sebagian jerami keluar dari sistem (Gambar 2).

Gambar 2. Siklus dan Neraca C pada Sistem Usahatani Padi Sawah di BB Padi
Sukamandi
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Jumlah C yang ke luar dari sistem sebesar 11,77 % lebih besar dibandingkan
dengan C yang kembali ke sistem. Keadaan ini merupakan indikasi yang bisa
digunakan sebagai prediksi bahwa kondisi kesuburan tanah sawah di BB Padi
Sukamandi, khususnya kandungan C-organik tanah akan terus menurun sejalan
dengan bertambahnya waktu pengelolaan.
2. Hasil utama dan hasil samping ternak sapi.
Pemeliharaan sapi PO pada model CEF di BB Padi Sukamandi pada awalnya
sebanyak 100 ekor. Pada tahun 2011 dihasilkan 20 ekor anak sapi dan pada tahun
2012 berkembang menjadi 124 ekor seperti tertera pada Tabel 3. Berat badan ratarata dari dari 124 ekor sapi tersebut adalah 264,25 kg/ekor dan menghasilkan kohe
sebanyak 655 t/tahun.
Tabel 3. Jumlah ternak, kebutuhan pakan dan produksi kotoran (Kohe) Model
ICEF di BB Sukamandi, 2012.
Kelas Ternak

Jumlah
Ternak (ekor)

Berat
badan (kg)

Kebutuhan
Pakan (t/tahun)

Kotoran Hewan
(kohe)
kg/ekor/
hari

t/tahun

Betina
Dewasa

76

446

1.237,2

15

416,1

Jantan
Dewasa

4

356

51,9

15

21,9

Sapi Muda

20

225

164,3

10

73,0

Anak sapi

24

30

26,3

6

144

Jumlah

124

1057

1.479,7

46

655

Keterangan : Kebutuhan pakan = 10% berat badan/ekor/hari, Sumber : Ruskandar et al. (2011).

Pemeliharaan sapi sebanyak 124 ekor untuk tujuan reproduksi memerlukan
ketersediaan sumber pakan yang memadai. Pada model integrasi tanaman ternak
berbasis padi sawah irigasi tersebut, sumber pakan yang tersedia in situ adalah
jerami padi yang diberikan pada pagi dan sore hari secara adlibitum dengan ratarata konsumsi jerami padi sebanyak 11 kg/ekor/hari. Dengan total jerami padi yang
dapat dihasilkan dari lahan sawah seluas 100 ha di BB Padi Sukamandi sebanyak
1.517,3 t/tahun dapat mencukupi kebutuhan pakan (1.475,3 t/tahun) untuk 124
ekor sapi. Namun demikian, konsumsi pakan jerami padi yang diberikan tergolong
terlalu tinggi dibanding dengan kebutuhan pakan sapi jantan dengan berat 300
kg yang dianjurkan oleh Perry (1995), yaitu sekitar 2,4% (7,2 kg/ekor/hari)
dengan kandungan protein pakan 8,6%. Nilai nutrisi dan kecernaan jerami padi
relatif rendah, yaitu kandungan protein <5% dan kecernaan <50% (Van Soest,
2006). Oleh karena itu, untuk sapi yang diberi pakan dasar berserat tinggi dan
mengandung protein yang sangat rendah seperti jerami padi perlu diberi suplemen
sumber protein untuk mendukung aktivitas rumen mikroba agar kecernaan serat
dapat optimal.
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Dari pengukuran terhadap 15 ekor sapi yang memiliki rataan bobot hidup
yang sama untuk setiap kelompok diperoleh pertambahan bobot hidup seperti
tercantum dalam Tabel 4.
Tabel 4. Bobot hidup sapi awal, akhir pengamatan dan PBHH
Perlakuan
Bobot Sapi

RK

RG

RI

BH awal (kg)

306,90

± 37,23

308,90

± 33,51

306,00

± 32,97

BH akhir (kg)

323,00

± 33,55

336,10

± 42,50

332,10

± 34,05

PBHH (kg/hari)

0,433

± 0,03

0,600

± 0,16

0,532

± 0,13

Konversi ransum

18,65a

± 0.30

14,03b

± 3,47

15,78b

± 4,48

Keterangan: Huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)

Meningkatnya kadar protein konsentrat (PK) dan gross energy (GE) dalam
ransum gamal (RG) menghasilkan konsumsi PK dan GE yang tinggi pula.
Peningkatan konsumsi energi dan protein ini menghasilkan pertambahan bobot
hidup yang lebih baik yaitu 600 g/hari pada kelompok RG dan 532 g/hari pada
kelompok ransum ikan (RI) dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu sebesar
433 g/h. Peningkatan pertambahan bobot hidup harian (PBHH) tercatat sebesar
38,57% setelah penambahan tepung daun gamal dan sebesar 22,86% setelah
penambahan tepung ikan.
Nilai PBHH pada sapi betina PO sebesar 600 g/hari dapat dikategorikan
cukup karena imbangan antara jerami padi dan konsentrat 50:50. Laporan
sebelumnya oleh Purnomoadi et al. (2007) menyebutkan bahwa sapi jantan PO
dengan pemberian ransum yang terdiri dari 30% jerami padi dan 70% konsentrat
menghasilkan PBHH 620 g/hari, sedangkan bila imbangan jerami padi dan
konsentrat diubah menjadi 50:50 maka PBHH yang dihasilkan menurun menjadi
450 g/hari. Hasil ini sejalan dengan laporan oleh Abdulrazak et al. (1997) dan
Norton et al. (1992) bahwa suplementasi daun gamal pada level 15 sampai 30 %
meningkatkan pertambahan bobot badan ternak lima sampai sembilan kali dari
kelompok kontrol pada sapi yang diberi pakan basal tanaman limbah jagung.
Walaupun secara statistik tidak berbeda, lebih tingginya PBHH dari sapi
yang mendapat ransum RG mengindikasi penggunaan pakan yang lebih efisien,
yang ditunjukkan oleh nilai konversi pakan (konsumsi BK/PBHH) yang paling
rendah. Nilai konversi ransum RG sebanding dengan ransum RI, namun berbeda
dengan RK (P<0,05). Penambahan tepung gamal dan tepung ikan secara nyata
meningkatkan efisiensi penggunaan pakan oleh ternak untuk produksinya. Ternak
yang diberi jerami dan konsentrat saja memerlukan 18,65 gram bahan kering
untuk setiap gram kenaikan bobot hidupnya. Sedangkan setelah penambahan
tepung gamal dan tepung ikan, pakan yang diperlukan hanya 14,03 g dan 15,78
g untuk setiap gram kenaikan bobot hidup. Konversi BK dan BO tercerna untuk
pertambahan bobot hidup menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan pakan.
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Terlihat bahwa penambahan tepung gamal menurunkan nilai konversi pakan
sebesar 36,56% (untuk BK tercerna) dan 34,12% (untuk BO tercerna) lebih besar
dibandingkan penambahan tepung ikan sebesar 21,49% (untuk BK tercerna) dan
20,75% (untuk BO tercerna). Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan tepung
gamal dan tepung ikan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan oleh
ternak. Penelitian oleh Bolagun dan Otchere (1995); Tangendjaja et al. (1992)
menunjukkan peningkatan efisiensi dari pakan yang berkualitas rendah sampai
32% dan 65% setelah dilakukan suplementasi oleh shrub legumes kaliandra dan
lamtoro sampai level 30% dan 40% dari total bahan kering ransum. Sedangkan
suplementasi oleh gamal sampai level 15% dari BK pakan meningkatkan feed
efisiensi sampai 71%. Peningkatan efisiensi dapat mencapai 83% setelah
suplementasi gamal ditingkatkan menjadi 30% (Abdulrazak et al., 1997). Kondisi
ini bisa dilihat dari pola pertumbuhannya (Gambar 3) di mana sapi dengan ransum
RK tergambar paling rendah sedangkan sapi dengan ransum RG dan RI lebih
tinggi.

Tanggal Penimbangan

Gambar 3. Pola pertumbuhan sapi PO dengan sumber protein berbeda
Hasil ini menunjukkan adanya keterkaitan antara peningkatan kandungan
protein pakan dengan efisiensi penggunaan pakan. Peningkatan protein pakan
sebagai akibat dari suplementasi tepung gamal dan tepung ikan menyebabkan
meningkatknya keseimbangan antara ketersediaan nitrogen pakan dan energi
pakan yang umumnya ditunjukkan dengan nilai ratio antara konsumsi nitrogen
dan jumlah bahan organik tercerna. Ransum RK mempunyai ratio NI:DOMI
hanya sebesar 0,02, sedangkan ransum RG dan RI mempunyai rasio NI:DOMI
yang sama yaitu 0,03. Efisiensi penggunaan pakan yang optimum dapat dicapai
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apabila ratio NI:DOMI sebesar 0,04 (Hogan dan Weston, 1970). Diantara ketiga
perlakuan pakan, pakan RK mempunyai ratio NI:DOMI yang terendah sehingga
mempunyai efisiensi penggunaan pakan yang terendah.
3. Emisi Gas Rumah Kaca Padi Sawah
Gas methana merupakan salah satu gas di atmosfer yang menyebabkan
pemanasan global dan konsentrasinya meningkat dalam 150 tahun terakhir
(Monteny et al., 2006). Sumber utama GRK (CH4, CO2 dan N2O) dalam bidang
pertanian adalah pertanaman padi sawah serta pemeliharaan ternak ( ternak dan
kotorannya).
Pengukuran fluks GRK model ICEF di BB Padi Sukamandi dilakukan oleh
peneliti Balingtan pada tahun 2011 (Balingtan, 2011) pada fase anakan aktif, fase
primordia dan fase berbunga berdasarkan kriteria penggunaan bahan organik
(0 dan 5 t/ha), varietas padi dan sistem pengairan (tergenang dan Intermitten).
Hasil pengukuran fluks CH4 dan CO2 (Gambar 4.) tidak menunjukkan trend yang
konsisten karena titik pengambilan contoh gas GRK yang akan dianalisis tidak
sejalan dengan kriteria yang digunakan. Fluks CH4 lebih rendah dibandingkan fluks
CO2 baik pada kondisi tergenang maupun intermitten, diduga karena varietas padi
yang ditanam memberikan pengaruh yang menonjol terhadap fluks emisi GRK
yang diukur. Sedangkan fluks N2O tidak terditeksi pada semua plot pengamatan
karena emisi N2O dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor tanah (bahan
organik, pH dll), iklim/lingkungan (oksigen) dan tanaman yang diusahakan.

Gambar 4. Fluks CH4 dan CO2 pada Sawah Irigasi di BB Padi Sukamandi, 2011
Sumber : Balingtan (2011): Laporan ICEF-GRK

Pengukuran fluks gas GRK model ICEF pada sistem pertanian sawah irigasi
di BB Sukamandi perlu dianalisis berdasarkan pendekatan whole farm approach
untuk menentukan pada lahan yang mana yang perlu dilakukan pengurangan emisi
GRK dan life cycle analysis untuk mengetahui besarnya emisi GRK pada tingkat
produksi padi yang dihasilkan.
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Menurut hasil penelitian di Balingtan varietas padi sawah IR-64, Dodokan,
Memberamo dan Way Apoburu mempunyai emisi CH4 lebih rendah, demikian
pula, varietas Inpari 1, dan Ciherang, (BBSDLP, 2009 dan Rina et al., 2011).
Faktor yang menyebabkan perbedaan emisi gas CH4 antar varietas padi karena
adanya perbedaan memproduksi eksudat akar, jumlah anakan dan kapasitas
oksidasi akar (root oxidizing power).
4. Emisi Gas Rumah Kaca Ternak Sapi
Emisi CH4 dari seekor sapi dewasa relatif tidak besar (sekitar 80 hingga
110 kg/th). Dengan pemeliharaan sapi sebanyak 124 ekor diprediksi akan
mengemisikan CH4 sebanyak 11.400 kg/tahun. Jika diasumsikan di Indonesia
terdapat 508.633.000 ekor sapi (perah dan penggemukan) maka akan melepaskan
sekitar 48.3 juta ton CH4/tahun (BPS, 2011).
Fermentasi enterik adalah sumber utama produksi CH4 pada ternak
ruminansia yang berkontribusi sebanyak 75-83% dari total produksi CH4. Menurut
IPCC (1997) tingkat produksi CH4 bergantung pada tingkat konsumsi pakan,
jumlah energi yang dikonsumsi dan komposisi pakan. Kehilangan energi pakan
pada sapi dalam bentuk gas methane (CH4) berkisar antara 2-12 % dari gross
energi pakan yang dikonsumsi (Johnson and Johnson, 1995). Sedangkan IPCC
tier 2 memperkirakan kehilangan energi sebesar 6% dari gross energi pakan yang
dikonsumsi sebagai CH4 kecuali pada sistim pemeliharaan sapi feedlot dimana
kehilangan hanya 3,5% dari gross energi pakan yang dikonsumsi (Bauchemin dan
McGinn 2006).
Perbaikan manajemen pemberian pakan diharapkan dapat menurunkan
produksi CH4 karena terjadi peningkatan kecernaan pakan, peningkatan efisiensi
sintesa mikroba rumen yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas
sapi. Hasil penelitian perbaikan kualitas pakan jerami padi melalui suplementasi
sumber protein dari tepung tanaman gamal dan tepung ikan yang dilaporkan oleh
Balitnak (2011) menunjukkan bahwa suplementasi sumber protein tersebut hanya
memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas ternak dengan kenaikan
bobot badan sapi antara 532-600 g/hari tetapi belum terlihat pada pengurangan
emisi CH4 karena level pemberian suplemen protein tersebut belum tepat.
Menurut Monteny et al. (2006) terdapat 3 faktor penting dalam produksi
CH4, yaitu 1) tingkat fermentasi bahan organik, 2) jenis asam lemak mudah terbang
(volatile fatty acid/VFA) yang dihasilkan dari pakan karena jenis VFA sangat
menentukan kelebihan hidrogen yang dihasilkan di dalam saluran pencernaan dan
perlunya produksi CH4 sebagai tempat penampungan kelebihan hidrogen, dan 3)
efisiensi biosintesa mikroba sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak
per gas methan yang diproduksi.
Penghasil emisi dalam usaha peternakan sapi yang cukup besar adalah
sendawa dari sapi dan kotoran yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi
dampak emisi dari usaha ternak sapi antara lain, memberi pakan dengan bahan
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pakan yang rendah emisinya misalnya tanaman legum (gamal, kaliandra,
lamtoro) pada dosis yang tepat. Sedangkan emisi yang dikeluarkan melalui
kotoran sapi dapat dikurangi bahkan dieliminir dengan mengaplikasikan instalasi
biogas. Dengan aplikasi ini akan dihasilkan sumber energi alternatif yang dapat
dimanfaatkan untuk memasak, penerangan dan bahan bakar generator. Aplikasi
biogas ini tidak hanya mengurangi dampak emisi, namun sekaligus menghasilkan
sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan
masyarakat.
5. Diagram alir eksisting dan pilot plan model ICEF
Keterkaitan antar komponen penyusun sistem usahatani eksisting model
ICEF di BB Padi Sukamandi menunjukkan bahwa sistem usahatani tersebut belum
sepenuhnya melaksanakan konsep zero waste, GRK minimal, produktivitas tinggi,
efisiensi penggunaan air dan keuntungan yang tinggi (Gambar 5).
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Gambar 5. Diagram alir Model CEF padi irigasi dan ternak eksisting di BB Padi
Sukamandi
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Untuk mewujudkan sistem usahatani berbasis tanaman padi–ternak dengan
konsep pertanian efisien karbon (ICEF), maka seluruh komponen penyusun
sistem usahatani tersebut harus dioptimalkan dan diintegrasikan secara holistik.
Dengan demikian diharapkan sistem usahatani berbasis padi–ternak tersebut dapat
memenuhi konsep zero waste, produktivitas tinggi, pendapatan tinggi dan ramah
lingkungan (Gambar 6).
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Alternatif :
1). 32 unit, kapasitas 5 m3,
2).18 unit, kapasitas 9 m3,
3). 13 unit, kapasitas 12 m3,
4). 6 unit, kapasitas 28 m3
5) 4 unit kapasitas 36 m3

Gambar 6. Diagram alir pilot plan model ICEF padi irigasi dan ternak di BB Padi Sukamandi

Perbandingan diagram alir sistem usahatani model ICEF eksisting dan
diagram alir pilot plan model ICEF di BB Padi Sukamandi merupakan nilai
tambah atau peningkatan yang akan dicapai apabila seluruh komponen penyusun
sistem usahatani dioptimalkan produktivitas dan pemanfaatannya sehingga
tercipta model ICEF yang ideal. Dengan diterapkannya pilot plan model CEF di
BB Padi Sukamandi, maka dari 100 ha lahan sawah dengan pola tanam padi-padibera yang diintegrasikan dengan 124 ekor sapi serta penanganan product dan by
product, pengelolaan air, pemanfaatan by produk untuk energi dan pengembalian
bahan organik ke tanah, maka akan diperoleh hal-hal sbb:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produksi beras meningkat dari 155 t/tahun menjadi 619 t/tahun beras
(meningkat 300 %)
Hasil energi meningkat dari 5037 liter/tahun menjadi 14600 liter /tahun
minyak tanah (meningkat + 200 %)
Efisiensi penggunaan air meningkat dari 0,9–1,5 kg/m3 menjadi 1,2–2,2 kg/
m3 (meningkat 30–48 %)
Produksi pupuk padat meningkat dari 986 t/tahun 68.985 t/tahun (meningkat
680 %) dan pupuk cair dari 15.440 liter/hari menjadi 5.350.649 liter/th (
14659 liter/hari)(meningkat 5 %).
Tidak terdapat sisa kohe karena seluruh kohe dipergunakan dan diproses
melalui digester dengan kapasitas 160 m3.
By product berupa jerami tidak diangkut ke luar sistem melainkan diberikan
ke ternak sebagai pakan ternak dan atau sebagian diberikan ke dalam tanah
KESIMPULAN

1.
2.

3.

Sistem pertanian efisien karbon berbasis padi dapat meningkatkan produksi
beras 300% dari 155 ton menjadi 619 ton per tahun dalam luasan 100 ha..
Sistem pertanian efisien karbon juga meningkatkan efisiensi penggunaan
air berkisar 30-48%, dari 0,9-1,5 kg/m3 menjadi 1,2-2,2 kg/m3 melalui
penerapan irigasi berselang. Namun demikian fluks CH4 pada berbagai
perlakuan pengairan menunjukkan pola yang beragam karena bahan organik
yang diaplikasikan masih relatif kecil.
Sistem pertanian efisien karbon berbasis padi memanfaatkan jerami untuk
pakan ternak dan berpengaruh positif terhadap produktivitas ternak dengan
suplementasi tepung gamal dan ikan. Pertambahan berat sapi berkisar antara
433-600 gram/hari.
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ABSTRAK
Salah satu peluang peningkatan produksi beras nasional adalah melalui
pengembangan padi di lahan marjinal yakni padi gogo dan padi rawa. Sampai
pertengahan tahun 2014 lebih dari 30 VUB padi gogo dan rawa yang telah dilepas
dan supaya manfaat keunggulan varietas berdampak nyata terhadap peningkatan
produksi beras nasional perlu ketersediaan benih bermutu dalam jumlah yang
cukup. Salah satu tugas Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) adalah
menyediakan benih sumber padi, khususnya BS dan BD, dalam rangka mendukung
penyediaan benih nasional. Produksi benih BS padi gogo tahun 2010-2012
berturut-turut adalah: 1,8 ton, 5,0 ton dan 1,9 ton; sedangkan untuk BD padi gogo
berturut-turut adalah: 2,1 ton, 4,4 ton dan 1,6 ton. Berdasarkan database UPBS
BB Padi, data distribusi BS padi gogo meningkat dari tahun ke tahun, dimana
pada tahun 2010 sebesar 1,1 ton menjadi 1,9 ton pada 2011 dan menjadi 2,3 ton
pada tahun 2012. Dari data distribusi BS padi gogo tahun 2011 dan dengan asumsi
bahwa alur produksi berjalan lancar dengan efisiensi produksi BD 2 ton/ha, BP
dan BR masing-masing 3 ton/ha, maka pada tahun 2013 tersedia 620 ribu ton
benih sebar padi gogo, padahal kebutuhan benih padi gogo hanya 40.000 ton per
tahun. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada distribusi padi rawa dimana
distribusi pada tahun 2010: 0,3 ton, tahun 2011 dan 2012 masing-masing 1,1 ton.
Berdasarkan data distribusi BS padi rawa tahun 2011 dan dengan asumsi yang
sama, maka pada tahun 2013 tersedia benih sebar sebanyak 352.000 ton, padahal
kebutuhan benih padi rawa sekitar 99.000 ton per tahun. Dukungan Badan Litbang
Pertanian terhadap penyediaan benih sumber padi gogo dan padi rawa sudah lebih
dari cukup.
ABSTRACT

One of the opportunities to increase national rice production is through the
development of marginal land-rice i.e. upland rice and paddy swamp. Until
mid-2014, more than 30 improved varieties of upland and swamp rice that
has been released. The benefit of varieties have a significant impact on the
increase national rice production needs supply of quality seeds in sufficient
quantities.One chore of the The Indonesian Center for Rice Research
(ICRR) is to provide a seed source of paddy, especially BS and FS, in
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order to support the national seed supply. Production BS of upland rice in
2010-2012 were: 1.8 ton, 5.0 ton and 1.9 ton respectively; whereas for FS
of upland rice were: 2.1 ton, 4.4 ton and 1.6 ton. Based on ICRR UPBS
database, distribution of BS upland rice has increased from year to year,
which in 2010 :1.1 ton to 1.9 ton in 2011 and to 2.3 ton in 2012. Based on
the data distribution of BS upland rice in 2011 and with the assumption
that the production line running smoothly with production efficiency FS 2
ton/ha, SS and ES 3 ton/ ha, it is available 620 thousand tons ES of upland
rice in 2013, whereas necessity upland rice seed only 40,000 ton per year.
The similar trend also occurred in the distribution of rice swamp whereby
the distribution in 2010: 0.3 tons, in 2011: 1,1 ton and in 2012 also 1.1
ton. Based on the data distribution of BS swamp rice in 2011 and with the
same assumtion, it is available as much as 352,000 ton ES of swap rice
in 2013, whereas swamp rice seed requirement only about 99,000 ton per
year. AARD support to supply seed souce of upland and swamp rice is
more than enough.
PENDAHULUAN
Salah satu peluang dalam pningkatan produksi beras nasional adalah melalui
pengembangan padi di lahan marjinal. Saat ini total luas areal tanam padi rawa
pasang surut sekitar 0,6 juta hektar dari luas lahan rawa pasang surut potensial
mencapai sekitar 2 juta hektar (Noor dan Jumberi, 2010) dan luas areal tanam padi
rawa lebak sekitar 1,3 juta hektar (Isdijanto et al., 2010 ). Rata-rata produktivitas
padi rawa lebak berkisar antara 2-3 ton/ha (Isdijanto et al., 2010). Di sisi lain,
total luas areal tanam padi gogo sekitar 1,03 juta ha (Badan Pusat Statistik, 2011),
padahal luas lahan kering yang potensial untuk tanaman pangan mencapai sekitar
5,1 juta hektar. Sedangkan produktivitas padi gogo/ ladang di Indonesia masih
sangat beragam yaitu berkisar antara 1,9 t/ha – 4 t/ha dengan rata-rata 3,12 ton/ha
(Badan Pusat Statistik, 2011). Padahal, dengan perbaikan teknik produksi seperti
penggunaan varietas unggul, perbaikan teknik budidaya dan pengendalian hama
dan penyakit tanaman, produktivitas padi gogo dapat mencapai sekitar 4,4 – 5,4
ton/ha (Guswara et al., 1998; Wahyuni, 2008). Sehingga peningkatan luas panen
dan peningkatan produktivitas padi rawa dan padi gogo memberikan peluang
peningkatan nyata terhadap produksi beras nasional.
Salah satu penyebab rendahnya produksi padi rawa disebabkan oleh tingkat
penerapan teknologi yang masih rendah seperti penggunaan varietas yang tidak
sesuai dengan spesifikasi lapangan, pengendalain hama dan penyakit serta
penerapan teknik budidaya yang belum optimal (Isdijanto et al., 2010). Kondisi
yang relatif sama terjadi pada petani gogo dimana sebagian besar petani gogo
masih menanam padi gogo lokal yang berdaya hasil rendah, rentan terhadap hama
penyakit utama padi gogo, serta menerapkan teknik budidaya yang belum optimal
(Toha et al., 2001, Taulu dan Supartopo, 2012). Saat ini 18 varietas unggul padi
rawa dan 15 varietas unggul padi gogo yang telah dilepas oleh Badan Litbang
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Pertanian dimana varietas-varietas tersebut mempunyai daya hasil yang lebih
tinggi dan juga mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit utama lebih
baik dibandingkan dengan padi lokal. Penggunaan varietas unggul padi berperan
sangat dominan dalam peningkatan produktivitas padi, dimana kontribusinya
mencapai sekitar 56% dalam peningkatan produksi beras nasional (BB Padi,
2007).
Manfaat dari keunggulan suatu varietas akan dapat dirasakan, baik oleh
produsen padi maupun konsumen beras bila tersedia benih bermutu (benih yang
mampu mencerminkan karakteristik varietas sesuai dengan deskripsinya) dari
varietas-varietas tersebut dalam jumlah yang mencukupi untuk ditanam oleh
petani dalam skala luas. Agar fungsi benih sebagai pembawa inovasi teknologi
(delivery mechanism) tercapai, maka benih yang sampai ke tangan petani harus
bermutu dalam arti varietasnya asli (authentic, true-to- variety) dan murni agar
mencerminkan sifat unggul dari varietas yang diwakilinya, bersih dan sehat, hidup
(viable) serta memiliki vigor yang tinggi sehingga dapat tumbuh baik di lapangan.
Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan sistem perbenihan yang kokoh
(produktif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan) diperlukan untuk mendukung
upaya peningkatan produksi dan mutu produk pertanian.
Sistem sertifikasi benih di Indonesia menganut 4 kelas benih yaitu: benih
penjenis (Breeder Seeds/BS), benih dasar (Foundation Seeds/BD), benih pokok
(Stock Seeds/ BP) dan benih sebar (Extension Seeds/BR) (Direktorat Perbenihan,
2009, Kementerian Pertanian, 2014). Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian sebagai pelepas varietas unggul menyediakan benih penjenis (BS)
melalui Balai-balai komoditas. Benih penjenis berperan penting dalam penyedaian
benih nasional karena BS merupakan cikal bakal untuk perbanyakan ke kelas
selanjutnya. Selain itu, dalam rangka percepatan diseminasi VUB melalui displai
varietas/ uji adaptasi, maka Balai komoditas (Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi/ BB Padi) juga memproduksi benih pokok dari varietas-varietas yang baru
dilepas.
BAHAN DAN METODE
Unit Pengelola Benih Sumber Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (UPBS BB
Padi) memproduksi benih padi BS dan BD untuk mendukung penyediaan benih
nasional. Benih yang diproduksi selain padi sawah, juga padi gogo dan padi
rawa. Jenis varietas yang diproduksi terdiri dari varietas komersial (varietas yang
permintaannya sudah tinggi), dan juga varietas-varietas yang belum komersial
seperti varietas-varietas yang bersifat spesifik lokasi dan varietas-varietas yang
baru dilepas. Luas tanam per varietas bervariasi tergantung pada target benih yang
akan dihasilkan, dimana penentuan target tersebut dipengaruhi oleh jumlah stok
benih yang masih ada, jumlah pesanan pelanggan yang masuk dan juga dengan
prediksi kebutuhan benih pada tahun depan.

Wahyuni et al : Dukungan Penyediaan Benih Sumber Padi Gogo dan Rawa....

1027

Setiap varietas akan ditanam dengan luas tanam sesuai dengan target benih
yang akan hasilkan. Teknologi produksi benih kelas BS dan BD secara ringkasi
adalah sebagai berikut:
1.

Benih sumber untuk produksi BS adalah benih inti (Nucleous Seed) dalam
bentuk malai, sedangkan untuk benih sumber untuk produksi benih BD
adalah benih BS.

2.

Untuk produksi benih BS, benih disemai dalam bentuk malai, sedangkan
untuk produksi benih BD benih disemai dalam bentuk butir gabah.

3.

Pertanaman dengan sistem tanam pindah, dimana bibit dipindahkan ke
pertanaman pada saat bibit berumur bibit 18-21 hari dengan 1 bibit/lubang
dengan jarak tanam untuk pertanaman NS : 20 x 40 cm, BS : 20 x 40 cm dan
BD : 25 x 25 cm

4.

Teknik budidaya, pengolahan, pengepakan dan penyimpanan benih BS
dan BD mengikuti instruksi kerja produksi benih penjenis dan instruksi
kerja produksi benih dasar yang telah disusun (UPBS, 2007, 2009 ; Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011).

Data produksi, distribusi dan stok benih dari UPBS BB Padi dikelola
dalam database UPBS BB Padi. Data-data yang ditampilkan dalam makalah ini
merupakan data produksi dan distribusi benih padi khususnya padi gogo dan rawa
dari tahun 2010-2012.
HASIL DAN PEMBAHASAN.
Produksi dan distribusi benih sumber padi gogo mendukung penyediaan
benih padi gogo nasional
Produksi benih sumber padi (BS dan BD) di UPBS BB padi dilakukan
setiap tahun dengan luas tanam, jenis varietas dan target produksi sesuai dengan
perencanaan produksi per tahun. Tabel 1 menunjukkan luas tanam dan hasil benih
kelas BS per varietas padi gogo yang dihasilkan dari tahun 2010-2012 di UPBS BB
Padi. Total luas produksi BS padi gogo per tahun bervariasi dimana tahun 2010:
0,9 ha, 2011: 2,4 ha dan 2012 : 1,25 ha, sedangkan total benih BS padi gogo yang
dihasilkan per tahun berturut-turut adalah: 1,84 ton, 5,03 ton dan 1,92 ton berturutturut untuk tahun 2010-2012 (Tabel 1). Hasil benih BS beragam antar varietas di
setiap tahun produksi tergantung dari luas tanam dan kondisi pertanaman pada
saat produksi. Produksi BS gogo tahun 2012 relatif rendah dikarenakan terjadinya
serangan hama penggerek batang yang parah dan terjadinya curah hujan yang
tinggi saat pertanaman dalam fase generatif sampai panen.
Jenis varietas yang diproduksi terdiri dari varietas unggul yang sudah relatif
lama dilepas seperti: Batutegi, Gajah Mungkur, Kalimutu, Limboto dan lain-lain,
serta varietas gogo yang baru dilepas seperti : Inpago 4 sampai Inpago 8; dengan
luas tanam per tahun bervariasi tergantung target produksi (Tabel 1).
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Tabel 1. Luas tanam dan hasil benih dari pertanaman produksi benih penjenis
padi gogo tahun 2010-2012 di UPBS BB Padi
No. Varietas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Batutegi
Gajah Mungkur
Inpago 4
Inpago 5
Inpago 6
Inpago 7
Inpago 8
Kalimutu
Limboto
Situ Bagendit
St Patenggang
Towuti
Total

Produksi BS (2010)
Luas (m2) Benih (kg)
800
100
1.000
116
1.000
256
1.500
367
2.000
276
2.000
640
500
85
8.800
1.840

Produksi BS (2011)

Produksi BS (2012)

Luas (m2) Benih (kg) Luas (m2) Benih (kg)
1.000
200
500
137
600
90
500
3
4.200
544
1.500
186
3.200
490
1.000
85
4.800
701
1.000
158
1.500
125
1.000
61
1.500
83
200
29
800
185
500
131
4.500
1.980
3.000
823
1.800
330
1.500
187
2.000
415
24.100
5.025
12.500
1.918

Produksi benih dasar padi gogo hanya dilakukan pada 5 varietas padi gogo,
dengan jumlah varietas yang diproduksi per tahun sekitar 3-4 varietas per tahun
(Tabel 2). Luas produksi BD padi gogo dari tahun 2010 – 2012 semakin meningkat
berturut-turut 0,9 ha, 1,3 ha dan 4,0 ha sesuai dengan perencanaan produksi di
UPBS BB Padi, dengan total hasil per tahun 2,1 ton (2010); 4,4 ton (2011) dan
1,6 ton (2012).
Tabel 2. Luas tanam dan hasil benih dari pertanaman produksi benih dasar (BD)
padi gogo tahun 2010-2012 di UPBS BB Padi
No
1
2
3
4
5

Produksi BD (2010)
Produksi BD (2011)
Produksi BD (2012)
Luas (m2) Benih (kg) Luas (m2) Benih (kg) Luas (m2) Benih (kg)
Batutegi
1.000
270
500
126
Gajah Mungkur
500
15
Inpago 6
4.000
850
4.200
1.165
Situ Bagendit
4.500
1.253
6.500
2.720
1.500
442
Towuti
1.000
285
2.000 1.050
Total
9.000
2.118
12.700
4.440
4.000 1.618
Varietas

Distribusi benih padi gogo kelas BS dan BD dari UPBS BB Padi ke produsen/
penangkar benih baik milik pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta pada tahun
2010 – 2012 ditampilkan pada tabel 3 dan 4. Benih yang didistribusikan pada
setiap tahun bisa berasal dari produksi tahun tersebut maupun stok benih dari tahun
sebelumnya. Benih padi gogo kelas BS yang didistribusikan oleh UPBS BB padi
semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana total distribusi pada 2010 1,1 ton
meningkat menjadi 1,9 ton pada 2011 dan 2,3 ton pada tahun 2012. Namun tidak
demikian dengan benih gogo kelas BD dimana distribusi pada tahun 2011 adalah
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yang terendah dibanding 2010 dan 2012. Hal ini diduga karena penangkar benih
sudah mempunyai stok benih gogo kelas BD dari perbanyakan BS-BD musim/
tahun sebelumnya.
Tabel 3. Distribusi benih padi gogo kelas BS dari UPBS BB Padi ke produsen
benih 2010-2012
No Varietas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Distribusi BS Padi Gogo (kg)
2011
5
19
63
101
76
17
37
823
1.390
114
71
60
133
69
55
1.087
1.945

2010

Batutegi
Inpago 4
Inpago 5
Inpago 6
Inpago 7
Inpago 8
Limboto
Situ Bagendit
Situ Patenggang
Towuti
Lainnya (5 varietas)
Total (kg)

2012
131
171
174
241
5
48
65
1.194
132
120
32
2.313

Tabel 4. Distribusi benih padi gogo kelas BD dari UPBS BB Padi ke produsen
benih tahun 2010-2012
No

Varietas

1
2
3
4
5
6
7
8

Batutegi
Inpago 4
Inpago 5
Inpago 6
Limboto
Situ Bagendit
Situ Patenggang
Towuti
Total BD gogo (kg)

2010
239
336
1.865
245
460
3.145

Distribusi BD (kg)
2011
8
8
203
13
569
3
16
819

2012
245
385
275
230
1.395
146
2.676

Berdasarkan jumlah benih padi gogo yang telah didistribusi ke produsen
benih, seharusnya ketersediaan benih padi gogo di pasaran lebih dari cukup.
Dengan asumsi produksi benih padi gogo dilakukan di sawah irigasi, kebutuhan
benih 25 kg/ha, hasil produksi benih BD 2 ton/ha, BP dan BR masing-masing 3
ton/ha, persentase benih terserap 70%, dari benih gogo BS yang terdistribusi
pada tahun 2011 dihasilkan benih sebar sebanyak 620.000 ton pada tahun 2013.
Padahal, potensi kebutuhan benih padi gogo di Indonesia dengan luas pertanaman
padi gogo sekitar 1 juta ha dan kebutuhan benih 40 kg/ha adalah sebesar 40.000
ton. Dari kondisi ini, sebenarnya penyediaan benih sumber padi gogo untuk
mendukung perbenihan nasional sudah lebih dari cukup.
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Produksi dan distribusi benih padi rawa mendukung penyediaan benih padi
rawa nasional
Dalam rangka mendukung penyediaan benih nasional untuk padi rawa,
setiap tahun BB Padi memproduksi benih penjenis padi rawa dengan jenis varietas
yang diproduksi dan volume produksi disesuaikan dengan pesanan produsen/
penangkar benih. Produsen benih terdiri dari produsen swasta dan produsen milik
pemeintah seperi Balai Benih dan UPBS BPTP (Unit Pengelola Benih Sumber
di Balai Pengkajian teknologi Pertanian) yang ada di setiap provinsi. Dari 18
varietas padi rawa yang telah dilepas, sebanyak 17 varietas diproduksi antara
tahun 2010-2012 (Tabel 5). Jenis varietas yang diproduksi bervariasi dari varietasvarietas rawa yang relatif baru dilepas seperti Inpara 1 sampai Inpara 7 dan juga
varietas yang sudah lama dilepas seperti Air Tenggulang, Banyu Asin, Lambur dan
lain sebagainya. Luas produksi BS padi rawa meningkat dari sekitar 0,3 ha pada
tahun 2010 menjadi sekitar 2 ha pada tahun 2011 dan 2012, dengan total produksi
tertinggi dicapai pada tahun 2011. Seperti pada pertanaman BS padi gogo tahun
2012, pertanaman BS padi rawa tahun 2012 hasilnya relatif rendah disebabkan
oleh serangan penggerek batang dan terjadinya curah hujan yang tinggi pada fase
generatif akhir (pengisian biji dan pematangan).
Produksi benih rawa kelas BD hanya dilakukan pada 5 varietas Inpara
(Tabel 6). Produksi BD bertujuan untuk mempercepat disemianasi varietas unggul
baru dimana dengan tersedianya benih BD dalam 2 musin akan tersedia benih
sebar untuk ditanam oleh petani. Dari kedua tabel tersebut terlihat bahwa selain
varietas-varietas rawa yang relatif masih baru seperti Inpara 1 – Inpara 7, ternyata
produsen benih juga masih memproduksi benih Air Tenggulang, Banyuasin,
Dendang dan Indragiri.
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Tabel 5. Luas tanam dan hasil benih dari pertanaman produksi benih penjenis
padi rawa tahun 2010-2012 di UPBS BB Padi
No.

Varietas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Air Tenggulang
Banyu Asin
Dendang
Indragiri
Inpara 1
Inpara 2
Inpara 3
Inpara 4
Inpara 5
Inpara 6
Inpara 7
Lambur
Margasari
Martapura
Mendawak
Punggur
Siak Raya
Total (kg)

Produksi BS (2010)
Produksi BS (2011)
Produksi BS (2012)
Luas (m2) Benih (kg) Luas (m2) Benih (kg) Luas (m2) Benih (kg)
800
255
1.000
380
1.000
415
1.000
256
2.000
176
1.450
365
2.500
512
1.400
21
1.750
627
3.500
560
1.250
425
4.000
668
500
80
2.000
385
800
169
4.250
1.205
1.000
137
1.000
38
2.000
426
1000
179
500
220
800
120
1.000
25
800
265
500
81
800
235
750
239
2.000
365
1.000
315
2.700
270
19.400
5.486
20.250
3.388

Tabel 6. Luas tanam dan hasil benih dari pertanaman produksi benih dasar (BD)
padi rawa tahun 2010-2012 di UPBS BB Padi
No

Varietas

1
2
3
4
5

Inpara 2
Inpara 3
Inpara 4
Inpara 5
Inpara 6
Total

Produksi BD (2010)
Produksi BD (2011)
Produksi BD (2012)
Luas (m2) Benih (kg) Luas (m2) Benih (kg) Luas (m2) Benih (kg)
1.000
265
3.000
613
1.500
580
2.000
762
500
244
1.200
460
2.500
826
1.200
433
2.500
830
4.000
1.335
3.000
1.473
7.500
2.205

Distribusi benih padi rawa pada tahun 2010 hanya sebesar 290 kg dan
meningkat menjadi sekitar 1 ton pada tahun 2011 dan 2012, dengan jumlah
varietas yang didistribusikan juga semakin banyak, dimana pada tahun 2012
sebanyak 17 varietas telah didistribusikan ke produsen/penangkar benih. Selain
varietas Dendang, permintaan dari produsen terhadap beberapa varietas padi
rawa yang baru seperti Inpara 2, Inpara 3 dan Inpara 5 relatif tinggi dibandingkan
varietas lainnya (Tabel 7), hal ini terkait dengan preferensi petani dan kesesuaian
varietas berdasarkan agroekosistemnya yang tercermin dalam pesanan pelanggan
ke UPBS BB Padi.
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Tabel 7. Distribusi benih padi rawa kelas BS dari UPBS BB Padi ke produsen
benih 2010-2012
No

Varietas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Air Tenggulang
Banyuasin
Dendang
Indragiri
Inpara 1
Inpara 2
Inpara 3
Inpara 4
Inpara 5
Inpara 6
Inpara 7
Lainnya (6 var)
Total (kg)

2010
30
19
3
12
14
74
102
8
30
290

Distribusi BS (kg)
2011
102
10
10
28
104
65
137
77
219
342
1.093

2012
11
80
118
59
85
327
113
8
120
14
5
142
1.082

Sebanyak 7 varietas benih padi rawa kelas BD telah didistribusikan pada
tahun 2010, dimana sebagian benih yang didistribusikan pada tahun tersebut
merupakan stok benih hasil produksi tahun sebelumnya. Distribusi benih padi
rawa kelas BD tahun 2010 dan 2011 mencapai sekitar 1,3 ton dan menurun
menjadi 0,5 ton pada tahun 2012 (Tabel 8). Diduga penurunan BD pada tahun
2012 disebabkan produsen sudah memiliki benih BD padi rawa dari perbanyakan
BS yang dibeli pada tahun 2011.
Tabel 8. Distribusi benih padi rawa kelas BD dari UPBS BB Padi ke produsen
benih tahun 2010-2012
No

Varietas

1
2
3
4
5
6
7

Air Tenggulang
Banyuasin
Inpara 1
Inpara 2
Inpara 3
Inpara 4
Inpara 5
Total (kg)

2010
169
23
232
248
379
221
166
1.246

Distribusi BD Padi Rawa (kg)
2011
7
522
143
664
1.336

2012
45
90
100
260
495

Dengan jumlah distribusi BS padi rawa yang mencapai 1,1 ton per tahun
pada 2011, maka pada tahun 2013 seharusnya ketersediaan benih sebar di
pasaran sudah mencukupi. Dengan asumsi bahwa alur produksi benih berjalan
berkelanjutan, kebutuhan benih 25 kg/ha, efisiensi produksi 70%, hasil produksi
benih BD 2 ton, BP dan BR 3 ton per ha, dari benih BS 1,1 ton pada tahun 2011 telah
dihasilkan benih sebar sebanyak 352.000 ton benih pada 2013. Untuk pertanaman
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di tingkat petani dengan kebutuhan benih padi rawa 30 kg/ha, benih tersebut dapat
digunakan untuk pertanaman sekitar 11 juta ha. Namun, pada kenyataannya tidak
mudah untuk mendapatkan benih sebar padi rawa di pasaran, padahal luas areal
lahan rawa pasang surut potensial sekitar 2 juta hektar (Noor dan Jumberi, 2010)
dan luas areal tanam padi rawa lebak sekitar 1,3 juta hektar (Isdijanto et al., 2010),
sehingga luas areal potensial untuk padi rawa hanya 3,3 juta hektar dan kebutuhan
benih padi rawa sekitar 99.000 ton.
Kondisi di lapangan dimana petani tidak mudah mendapatkan benih
padi gogo dan padi rawa dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: alur
perbanyakan benih dari BD ke BP atau dari BP ke BR di beberapa lokasi tidak
berjalan berkelanjutan (Wahyuni et al., 2011; Wahyuni et al., 2012), ketersediaan
benih yang tidak tepat waktu, produsen benih lebih memilih untuk memproduksi
padi sawah dibandingkan padi gogo maupun rawa karena musim tanam padi gogo
dan rawa yang hanya setahun sekali sehingga beresiko bagi produsen benih jika
tidak terserap dalam musim tanam tersebut.
KESIMPULAN
Produksi BS padi gogo dari 2010-2012 berturut-turut:1,8 ton, 5,0 ton dan 1,9 ton,
sedangkan produksi BD berturut-turut: 2,1 ton, 4,4 ton dan 1,6 ton
Distribui BS padi gogo meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2010
sebesar 1,1 ton menjadi 1,9 ton pada 2011 dan menjadi 2,3 ton pada tahun 2012.
Dari distribusi BS padi gogo tahun 2011 sebesar 1,9 ton dan dengan asumsi
bahwa alur produksi berjalan lancar dengan persentase benih terserap 70%,
produksi BD 2 ton/ha, BP dan BR masing-masing 3 ton/ha, maka pada tahun
2013 tersedia 620.000 ton benih sebar padi gogo.
Produksi BS padi rawa dari 2010-2012 berturut-turut: 0,3 ton, 5,5 ton dan
3,4 ton, sedangkan produksi BD berturut-turt : 1,3 ton, 1,5 ton dan 2,2 ton.
Distribusi BS padi rawa semakin meningkat dimana pada tahun 2010: 0,3
ton, tahun 2011 dan 2012 masing-masing 1,1 ton. Dengan asumsi yang sama, dari
BS padi rawa tahun 2011 sebesar 1,1 ton, maka pada tahun 2013 tersedia benih
sebar padi rawa sebanyak 352.000 ton.
Dukungan Badan Litbang Pertanian terhadap penyediaan benih sumber
(BS) dan benih dasar (BD) padi gogo dan padi rawa untuk pengembangan lahan
marjinal sudah lebih dari cukup.
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KAJIAN PENERAPAN VARIETAS UNGGUL BARU PADI SAWAH
IRIGASI DI KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Muh Afif Juradi, Basrum, Syamsyah Gafur dan I Ketut Suwitra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
Jalan Lasoso No. 62 Biromaru, Sigi

ABSTRAK
Penggunaan varietas unggul yang cocok dan adaptif merupakan salah satu
komponen teknologi yang nyata kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas
tanaman. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil
varietas unggul baru padi sawah irigasi serta kelayakan usahataninya. Pengkajian
ini dilaksanakan di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala
Propinsi Sulawesi Tengah pada Bulan September hingga Desember 2013.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan
tiga ulangan. Adapun varietas yang diujicobakan adalah Inpari 4, Inpari 6, Inpari
10, Inpari 20, Banyuasin dan varietas Mekongga sebagai pembanding. Luas lahan
yang digunakan pada masing-masing perlakuan ¼ ha. Peubah yang diamati adalah
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah berisi,
jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir, hasil ubinan dan ketahanan terhadap
hama/penyakit. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah anakan produktif pada
Varietas Inpari 4 nyata lebih tinggi (18,67) dibandingkan dengan kelima varietas
lainnya termasuk Mekongga (12,77). Sedangkan pada komponen lainnya Varietas
Banyuasin memiliki keunggulan (jumlah gabah berisi nyata lebih tinggi 162,73
butir per malai dan jumlah ubinan 11,1 ton GKP/ha dibandingkan varietas lainnya
termasuk Mekongga yang telah beradaptasi dengan baik di wilayah kajian. 72
% petani sangat tertarik terhadap penampilan varietas Banyuasin, 20% sangat
tertarik pada varietas Mekongga serta 8 % tertarik dengan penampilan Inpari 4.
Hasil analisis usahatani menunjukkan varietas Banyuasin memiliki nilai R/C ratio
tertinggi 2,94 sangat layak dan cocok untuk dikembangkan di wilayah ini.
Kata Kunci : Varietas unggul baru, padi, pertumbuhan, hasil dan kelayakan usahatani.
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ABSTRACT
The use of adaptive and superior varieties is one effective effort to boost the
rice production and productivity. Since the phenotype performance a variety is
largerly depended on the interaction between the respective genotype with the
environment, the assesement was conducted to evaluate several rice lines on the
technical-irrigated paddy field. The experiment was carried out at Ogoamas 1,
Nort Sojol, Donggala, Central Sulawesi, Indonesia from September to December
2013. Five rice varieties namely, Inpari 4, Inpari 6, Inpari 10, Inpari 20, Banyuasin
and Mekongga as the control were included in these assesements. The results
showed that Inpari 4 gave higher productive tiller (18.67%) than the 4 tested
varieties including the control. In the other hands, cv. Banyuasin showed better
performance in terms of panicle filled, unpanicle fiiled and yield per plot and had
higher appraisal from the local farmers’ perception (72%), compared to Mekongga
(20%) and Inpari 4 (8%). These variety also gave higher R/C ratio (2.94) which
refereed as economically feasible to be extendedly planted on the respected area.
Keywords : superior varieties, paddy, growth, yield and economically feasible
PENDAHULUAN
Pemerintah bertekad mempertahankan swasembada beras dan surplus beras 10
juta ton pada tahun 2014. Salah satu stretegi yang diterapkan dalam program
P2BN adalah meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan inovasi
teknologi. Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
(BB Padi) telah banyak menghasilkan inovasi teknologi yang mampu mendorong
peningkatan produktivitas padi di antaranya berbagai macam varietas unggul
baru (VUB) yang mulai dapat diterima oleh petani. Selain itu juga menghasilkan
dan mengembangkan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang
telah dibuktikan baik ditingkat penelitian maupun ditingkat pengkajian mampu
meningkatkan produktivitas padi dan penggunaan efisiensi input produksi
(Hamzah, 2014).
Namun disisi lain peningkatan produktivitas padi di Indonesia telah melandai
meskipun upaya kultur teknis telah dilakukan secara maksimal. Hal ini diduga ada
kaitannya dengan tidak adanya varietas unggul baru yang berpotensi lebih tinggi
dari varietas yang selama ini ditanam oleh petani (Abdullah, 2004 dalam Juradi,
2014).
Olehnya itu untuk menjawab permasalahan diatas salah satu komponen
teknologi dalam rangka meningkatkan produksi maupun produktivitas tanaman padi
adalah penggunaan varietas unggul baru padi spesifik lokasi, penggunaan varietas
unggul baru dengan mudah diadopsi petani karena murah dan penggunaannya
lebih praktis. Karena keterbatasan pengetahuan petani akan varietas yang cocok
untuk ditanam, menyebabkan petani menggunakan varietas-varietas yang tidak
direkomendasikan. Sebagai contoh padi rawa dikembangkan di wilayah yang
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memiliki ketersediaan air yang sedikit dan sebaliknya. Padahal, Badan Litbang
Pertanian telah banyak menghasilkan varietas-varietas, diantaranya varietas padi
lahan rawa (Inpara), Inbrida padi irigasi (Inpari) dan Inbrida padi gogo (Inpago)
namun penyebarannya dirasakan sangat lambat. Untuk itu diperlukan upaya
percepatan diseminasi agar penyebarannya sampai ke pengguna. Salah satu
metode yang dapat digunakan adalah display varietas.
TUJUAN
Tujuan pengkajian ini adalah untuk mempromosikan varietas unggul baru padi
sawah produk Litbang Pertanian kepada petani agar lebih dikenal dan dapat di
pilih varietas spesifik lokasi dan yang sesuai preferensi petani yang memiliki
kemampuan adaptasi dengan agroekosistem setempat.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian ini di lakukan pada bulan Oktober sampai Januari 2014, di lahan milik
petani Desa Ogoamas 1 Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, dengan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok dengan enam perlakuan varietas padi yaitu: 5 (lima)
varietas unggul baru (VUB) yakni Inpari 4, Inpari 6, Inpari 10, Inpari 20, Banyuasin
dan 1 varietas Mekongga sebagai pembanding. Luas lahan yang digunakan pada
masing-masing perlakuan ¼ ha dan diulang sebanyak tiga kali.
Pendekatan budidaya yang digunakan adalah Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) padi sawah, dengan rekomendasi pada Tabel 1
Tabel 1. Paket dan Rekomendasi Teknologi Padi Sawah di Lokasi Kajian
No.
Paket Teknologi
1.
- Benih
a. Jumlah
b. Varietas
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pemupukan
- Urea
- Phonska
- KCL
Perlakuan pra olah tanah
Pengolahan tanah
Cara tanam
Umur bibit
Jarak tanam
Pemeliharaan
- Penyulaman
- Waktu pemupukan
- Penyiangan
- Pengendalian HPT

Rekomendasi
25 kg/ha
Inpari 4, Inpari 6, Inpari 10, Inpari 20, Banyuasin dan Mekongga
(petani)
10 kg
195 kg
70 kg
Sanitasi lahan dan penyemprotan herbisida
Olah tanah sempurna
Tanam pindah
17 hari setelah semai (hss)
(20x10) cm x 40 cm, sistem tanam jajar legowo 2:1
7 hari setelah tanam (hst)
14 hari setelah tanam (hst)
7 hari setelah tanam (hst)
Berdasarkan Konsep PHT
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Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir, hasil
ubinan. Sebelum dilakukan kajian terlebih dahulu dilakukan analisis tanah
dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah (PUTS). Untuk mengetahui
respon pengguna terhadap varietas yang digunakan, maka dilakukan wawancara
terstruktur dengan menggunakan kueisioner sebanyak 30 orang yang berasal dari
petani, petugas dan pengambil kebijakan. Untuk mengukur tingkat pengembalian
terhadap biaya usahatani padi digunakan nisbah penerimaan dengan biaya
produksi (R/C ratio), usaha dinyatakan layak secara finansial apabila nilai R/C
ratio lebih besar dari 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lokasi Kajian
Luas wilayah Desa Ogoamas 1 adalah 52,3 km2 (BPS Donggala, 2012) Desa
ini berada pada ketinggian 0 - 600 m dpl (dari permukaan laut) dan memiliki
topografi yang relatif datar hingga berlereng dengan rincian 22,66% wilayah
dataran, 13,81% perbukitan, dan 63,53% pegunungan.
Luas wilayah Desa Ogoamas 1 yang telah termanfaatkan untuk usaha
pertanian dan pemukiman seluas 1.586,5 ha. Luas areal berdasarkan penggunaannya
di Desa Ogoamas 1 tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Luas Lahan Desa Ogoamas 1 berdasarkan Jenis Penggunaan, Tahun 2012.
No.

Jenis Penggunaan

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton/tahun)

1.

Bangunan/Halaman

101

-

2.

Sawah

510

7.344

3.

Kebun Kelapa

578

2.081

4.

Kebun Kopi

1,5

6

5.

Kebun Cengkeh

77

19,25

6.

Kebun Kakao

292

105,12

7.

Rawa

6

-

8.

Tambak

9.

Hutan Negara

10.
11.
Luas lahan

21

-

3.249

-

Lahan Kosong

40

-

Lainnya

231

-

5.106,5

-

Pada Tabel 2 mengindikasikan bahwa usahatani yang dominan di Desa
Ogoamas 1 adalah kelapa, padi sawah dan kakao dengan produksi yang cukup
berarti dan memberi kontribusi produksi khususnya beras dan kelapa di Kabupaten
Donggala. Ke tiga komoditas tersebut merupakan sumber pendapatan utama
masyarakat di desa ini sehingga perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah
dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pendapatan dari masyarakat.
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Rekomendasi Pemupukan Spesifik Lokasi
Rekomendasi pemupukan yang spesifik lokasi disusun berdasarkan hasil
status hara menggunakan alat uji PUTS. Hasil Uji PUTS dan rekomendasi
pemupukan spesifik lokasi dapat di lihat pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Status hara dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi
Status Hara

Tekstur
Tanah

N

P

K

pH

Liat
(20-40%)

Sangat
Tinggi

Tinggi

Tinggi

5-6

Rekomendasi (PUTS)

Urea
200 kg/ha

SP-36
50 kg/ha

KCl
50 kg/ha

N diberikan
dalam bentuk
Urea

Rekomendasi spesifik lokasi

Urea
10 kg/ha

Phonska
195 kg/ha

KCl
70 kg/ha

Rekomendasi pemupukan

Tabel 3 mengindikasikan bahwa status hara N dalam tanah tergolong
sangat tinggi, sehingga aplikasi N dalam bentuk urea dapat diefisienkan yakni
sebanyak 10 kg/ha dan sebagian dikonversi dalam bentuk pupuk majemuk
Phonska. Tingginya status N dalam tanah diduga karena kesadaran para petani
tidak melakukan pembakaran jerami sehabis melaksanakan panen, serta telah
digunakannya pupuk organik dalam jumlah yang cukup yang diproduksi sendiri
melalui kegiatan kelompok m-P3MI.
Komponen Pertumbuhan
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa varietas Banyuasin memiliki
penampilan tinggi tanaman menjelang panen yang nyata lebih rendah dibandingkan
ke lima varietas lainnya. Sedangkan varietas Inpari 4 memiliki jumlah anakan
produktif yang nyata lebih tinggi dari kelima varietas lainnya. Hasil rerata jumlah
tinggi tanaman dan anakan produktif dapat lihat pada Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Rerata tinggi tanaman saat panen, jumlah anakan produktif pada
masing-masing perlakuan varietas unggul baru
No.

Varietas

Tinggi tanaman
30 hst (cm)

Tinggi tanaman saat
panen (cm)

Jumlah anakan produktif
per rumpun

1.

Inpari 4

66,90

108,07

18,67

2.

Inpari 6

68,86

110,27

9,67

3.

Inpari 10

69,17

115,13

11,07

4.

Inpari 20

57,81

108,07

14,00

5.

Banyuasin

58,70

93,13

11,00

6.

Mekongga

72,21

110,00

12,77
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Tabel 4 mengilustrasikan bahwa jumlah anakan produktif yang dihasilkan
pada penggunaan varietas unggul baru mampu menyaingi varietas Mekongga yang
telah beradaptasi dengan baik di wilayah kajian. Jumlah anakan produktif tertinggi
diperoleh pada varietas Inpari 4 sebanyak 18,67 rumpun, jauh lebih tinggi dan
berbeda nyata dengan varietas Mekongga. Demikian pula terhadap tinggi tanaman,
dimana varetas unggul baru mampu menyaingi varietas Mekongga, kecuali pada
varietas Banyuasin yang memiliki tinggi tanaman terendah dan berbeda nyata
terhadap seluruh VUB yang diujikan. Rendahnya tinggi tanaman pada varietas ini
diduga karena varietas ini sangat cocok dikembangkan pada lahan pasang surut
bukan pada sawah irigasi.
Komponen Hasil
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa komponen hasil seperti
panjang malai, jumlah gabah berisi, jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir dan
ubinan pada masing-masing perlakuan memiliki pengaruh yang nyata. Varietas
Banyuasin memiliki jumlah gabah berisi, bobot 1000 butir dan hasil ubinan yang
lebih tinggi dan berbeda nyata dari varietas lainnya. Abdullah (2008) menyebutkan
bahwa potensi hasil suatu tanaman padi sangat ditentukan oleh komponen hasil
yaitu : jumlah anakan produktif, gabah per malai, persentase gabah isi dan bobot
gabah bernas. Hasil rerata panjang malai, jumlah gabah berisi, jumlah gabah
hampa, bobot 1000 butir dan ubinan dapat di lihat pada Tabel 5
Tabel 5. Rerata panjang malai, jumlah gabah berisi per malai, persentase gabah
hampa per malai, bobot 1000 butir dan ubinan pada masing-masing
perlakuan varietas unggul baru

1.

Inpari 4

24,37

129,67

Persentase
gabah hampa
per malai (%)
6,07

2.
3.
4.
5.
6.

Inpari 6
Inpari 10
Inpari 20
Banyuasin
Mekongga

23,61
24,25
23,9
22,17
22,83

116,07
90,13
94,73
162,73
116,07

3,73
3,53
4,87
9,20
4,33

No.

Varietas

Panjang
Jumlah gabah
malai (cm) berisi per malai

Bobot 1000
Ubinan
butir (g) (t GKP/ha)
28,70

8,60

26,00
27,29
27,93
29,81
26,08

8,90
9,70
9,80
11,10
10,10

Tabel 5 mengilustrasikan bahwa penampilan panjang malai pada varietas
unggul yang diujikan mampu menyaingi varietas Mekongga yang telah beradaptasi
dengan baik di wilayah kajian. Varietas Inpari 4 memiliki panjang malai yang
tertinggi. Jumlah gabah isi tertinggi terdapat pada varietas Banyuasin (162 butir/
malai), demikian pula halnya terhadap hasil ubinan, varietas ini memiliki hasil
tertinggi (11,1 ton/ha GKP). Varietas Inpari 10 dan 20 memiliki hasil ubinan yang
lebih rendah dari Mekongga. Hal ini menggambarkan bahwa kedua varietas ini
cukup mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat. Di lihat dari rata-rata
hasil pada deskripsi padi, dapat dikatakan bahwa varietas Banyuasin memiliki
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hasil riil yang sangat tinggi, diduga karena varietas ini memiliki daya adaptasi
yang luas dan tanggap terhadap sistem pengairan dan pemupukan yang terkait
dengan tipe tanaman tersebut (Suwitra dan Maskar, 2006).
Menurut Guswara dan Samaullah, (2009) dalam Kartinaty et al., (2014),
bobot 1.000 butir memberikan sumbangan dalam peningkatan produksi padi dan
merupakan salah satu komponen yang menentukan hasil gabah. Dari beberapa
varietas yang diujicobakan, Banyuasin memiliki bobot 1000 butir yang tertinggi
sebesar 29,81 gram dibandingkan dengan varietas yang lain.
Respon Petani Terhadap Penampilan VUB
Respon petani (kurang menarik, biasa dan menarik) terhadap penampilan
varietas unggul baru yang diujikan mencakup : bentuk tanaman, warna tanaman,
tinggi tanaman, jumlah anakan dan panjang malai dapat di lihat pada Tabel 6
berikut ini.
Tabel 6. Respon petani terhadap penampilan beberapa varietas unggul baru padi
No
1.

2.

3.

4.

5.

uraian
Bentuk Tanaman
 Kurang menarik
 Biasa
 Menarik
Warna Tanaman
 Kurang menarik
 Biasa
 Menarik
Tinggi Tanaman
 Kurang menarik
 Biasa
 menarik
Jumlah anakan
 Kurang menarik
 Biasa
 menarik
Panjang Malai
 Kurang menarik
 Biasa
 menarik

Inpari 4
(%)

Inpari 6 Inpari 10
(%)
(%)

Inpari 20
(%)

Banyuasin
(%)

Mekongga
(%)

21,82
10,96
67,22

16,32
30,23
53,45

15,56
40,90
43,54

17,80
50,09
32,11

17,80
23,43
58,77

4,50
40,79
54,71

29,34
50,09
20,57

9,07
50,51
40,42

9,07
49,78
41,15

20,12
32,56
47,32

15,17
30,09
54,74

15,98
45,42
38,6

7,89
45,56
46,55

9,90
65,54
24,56

9,87
65,54
24,59

34,87
21,34
43,79

7,87
10,82
81,31

6,45
34,41
59,14

15,90
34,21
49,89

34,54
30,32
35,14

20,32
21,31
58,37

43,91
31,05
25,04

9,90
10,76
79,34

8,45
10,67
80,88

23,32
30,26
46,42

9,96
40,70
49,34

10,92
56,09
32,99

9,75
30,32
59,93

23,45
45,41
31,14

19,17
56,53
32,33

Tabel 6 menunjukkan bahwa varietas Inpari 4 memiliki bentuk penampilan
tanaman yang menarik (67,22%) dibandingkan varietas lainnya dari total
petani responden. 81,31% petani responden menyatakan tertarik terhadap
penampilan tanaman padi varietas Banyuasin. 80,88 petani responden juga
tertarik melihat penampilan jumlah anakan produktif yang dihasilkan oleh varietas
Mekongga. Ketertarikan petani responden terhadap varietas ini disebabkan telah
dikembangkannya varietas ini secara luas. Pada umumnya, dengan melihat
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penampilan keragaan varietas unggul baru tersebut, para petani menyakini bahwa
varietas Banyuasin, Inpari 10 dan Inpari 20 mampu beradaptasi dengan wilayah
setempat.
Analisa Usahatani
Kelayakan usahatani dapat di lihat dari nilai R/C ratio yang dihasilkan. Hasil
kajian menunjukkan bahwa keenam varietas yang diujikan layak untuk diusahakan
dan dikembangkan (nilai R/C ratio > 2).
Tabel 7. Analisis usahatani pada masing-masing varietas
Inpari 4

Inpari 6

Inpari 10

Inapri 20

Benih (Rp/ha)

Uraian

162.500

162.500

162.500

162.500

Banyuasin Mekongga
162.500

162.500

Pupuk (Rp/ha)

1.220.000

1.220.000

1.220.000

1.220.000

1.220.000

1.220.000

Herbisida, Insektisida
(Rp/ha)

1.305.000

1.305.000

1.305.000

1.305.000

1.305.000

1.305.000

Tenaga Kerja (Rp/ha)

2.450.000

2.450.000

2.450.000

2.450.000

2.450.000

2.450.000

Panen dan Pasca Panen
(Rp/ha)

1.829.100

1.993.250

1.524.250

1.805.650

2.220.000

2.020.000

Total Pengeluaran
(Rp/ha)

6.966.600

7.130.750

6.661.750

6.943.150

7.357.500

7.157.500

Produksi Gabah (kg
GKP)

8.600

8.900

9.700

9.800

11.100

10.100

Produksi Beras (kg/ha)

2.580

2.670

2.910

2.940

3.330

3.030

Total Penerimaan
(Rp/ha)

16.770.000 17.355.000 18.915.000 19.110.000 21.645.000 19.695.000

Keuntungan (Rp/ha)

9.803.400

R/C

2,41

10.224.250 12.253.250 12.166.850 14.287.500 12.537.500
2,43

2,84

2,75

2,94

2,75

Hasil kajian menunjukkan bahwa varietas Banyuasin memiliki nilai R/C ratio
yang lebih tinggi (2,94) dibandingkan varietas lainnya. Keadaan ini menunjukkan
bahwa tiap penambahan biaya 1 unit akan memberikan pendapatan kotor sebesar
2,94 kali.
KESIMPULAN
1.

Varietas unggul baru yang diujikan mampu beradaptasi dengan lingkungan
agroekosistem setempat

2.

Varietas Banyuasin memiliki daya adaptasi yang luas dan cocok dikembangkan
di lahan sawah irigasi

3.

Secara finansial, penggunaan varietas unggul baru sangat layak untuk
dikembangkan. Varietas Banyuasin memiliki total keuntungan sebesar
Rp.14.287.500,-
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Kajian Pupuk Organik Cair “Urine Sapi” Pada Tanaman Padi
Di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi
Propinsi Sulawesi Tengah
(The Assessment Of Fermented Liquid Cow’s Urine To Paddy
At Palolo Sub-district, Sigi,Central Sulawesi, Indonesia)

I Ketut Suwitra, Syamsyah G., M. Afif Juradi, Hamka, Jonni dan Nurlia
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
Jl. Lasoso Nomor 62 Biromaru
e-mail : iketutsuwitra@ymail.com
ABSTRAK
Status bahan organik pada lahan sawah di Sulawesi Tengah berada dalam taraf
sangat rendah hingga rendah (C-organik < 2%), sehingga dibutuhkan asupan
bahan organik yang mudah diaplikasikan dan tersedia secara kontinyu. Kajian
ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman padi yang
diberi pupuk organik cair (POC) “Urine Sapi” dan kelayakan usahanya. Kajian
dilaksanakan di Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi
Tengah pada MT I Bulan Oktober 2012 hingga Januari 2013. Tiga perlakuan yang
diujikan yaitu penggunaan POC “urine sapi” yang telah difermentasi, POC Urine
Sapi + ½ dosis anjuran (urea dan phonska) dan Kontrol (urea dan phonska sesuai
rekomendasi setempat) masing-masing seluas ¼ ha. Kajian disusun berdasarkan
rancangan acak kelompok (RAK) dan diulang sebanyak sebanyak enam kali.
Aplikasi POC dilakukan sebanyak lima kali dengan cara disemprotkan pada
tanaman padi varietas Cigeulis. Peubah yang diamati adalah : respon tanaman
padi terhadap pemberian pupuk dengan menggunakan Bagan Warna Daun (BWD)
yang diamati pada umur 25, 35 dan 45 hari setelah tanam (hst), tinggi tanaman,
anakan produktif, hasil ubinan dan tingkat serangan hama dan penyakit. Hasil
kajian menunjukkan bahwa respon tanaman padi terhadap N mulai nampak pada
pengamatan 25 hst pada perlakuan POC “urine sapi”, sedangkan pada perlakuan
POC + ½ dosis anjuran dan kontrolnampak pada 45 hst. Penggunaan POC + ½
dosis anjuranmemberikan hasil yang nyata lebih tinggi terhadap jumlah anakan
produktif (23 rumpun) dan hasil ubinan (7,4 ton/ha) dibandingkan kedua perlakuan
lainnya. Penggunaan POC + ½ dosis anjuran sangat layak untuk dikembangkan
dengan nilai R/C ratio 3,44.
Kata kunci : Pupuk Organik Cair, Urine Sapi, Padi dan Kelayakan Usaha.
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ABSTRACT
Organic status on the paddy at Central Sulawesi was catagorizes as low to very low
base on the assessment recently. The use of organic fertilizer on the rice production
was then, considered to be an important practice to increase the rice productivity.
The application of liquid organic fertilizer (POC) derived from cow’s urine was
tested to accommodate the purpose. The assessment was conducted at Bahagia
Village, Palolo, Sigi, Central Sulawesi, Indonesia.During first planting season
from October 2012 to January 2013. Three combinations, i.e. Fermented POC +
no application of recommended dosage of nitrogen fertilizer (urea and phonska),
Fermented POC + application of ½ recommended dosage of nitrogen fertilizer
and control (full recommended dosage of nitrogen fertilizer + no fermented POC
urine). The plants under POC urine + no artificial nitrogen fertilizer showed 25
days earlier response to nitrogen fertilizer base on leaf color systematic than
those under the treatments of fermented POC + application of ½ remommended
dosage of nitrogen fertilizers and control, which were detected at 45 days after
planting. On the other hands, the plants under the treatment of fermented POC +
½ recommended dosage of nitrogen fertilizers showed higest productive tiller and
yield per plot 7.4 t/ha harvest dry grains. These practices also gave higher R/C
ratio (3.44) which was apprecieted to an economically feasible.
Keywords: liquid organic ferlitizer, cow’s urine, paddy and system feasibilty
PENDAHULUAN
Tingginya ketergantungan terhadap pupuk kimia tertentu dalam pertanaman padi
dipandang sebagai salah satu penyebab menurunnya efisiensi pemupukan saat ini.
Tingginya unsur-unsur kimia dalam tanah tertentu memicu ketidakseimbangan
unsur hara sehingga menurunnya daya dukung lahan dalam menyediakan unsur
hara yang lengkap dan cukup serta menjadi salah satu pemicu ‘levelling off‘ pada
produksi padi nasional dua dasawarsa terakhir ini (Sarjiman et al. 2010). Status
bahan organik pada lahan sawah di beberapa sentra produksi padi pun dilaporkan
menurun. Ini artinya bahwa pemberian bahan organik ke dalam tanah mutlak
diperlukan agar produksi dan produktivitas lahan dan tanaman dapat meningkat
(Saidah et al. 2011). Selanjutnya dilaporkan bahwa status bahan organik pada
lahan sawah di Sulawesi Tengah berada dalam taraf sangat rendah hingga rendah
(C-organik < 2%), sehingga dibutuhkan asupan bahan organik yang mudah
diaplikasikan dan tersedia secara kontinyu.
Daerah Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah potensial produksi padi
di Indonesia. Bahkan propinsi ini menempati peringkat kedua setelah Sulawesi
Selatan. Kontribusi terhadap pengadaan pangan nasional tahun 2010 baru
mencapai 1,50 persen (Ditjentan, 2010). Namun pada tahun 2009 produksipadi
di Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 3,8 persen, ditambah lagi
terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dalam dua tahun terkahir ini membuat
kegelisahan para petani padi.
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Dengan melihat potensi kepemilikan ternak sapi di wilayah binaan m-P3MI
Desa Bahagia sebanyak 3-4 ekor per rumah tangga (Sannanget al. 2013) maka hal
ini merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan dengan melakukan inovasi
teknologi yang spesifik lokasi, memanfaatkan urine sapi yang selama ini hanya
terbuang begitu saja dan dapat mencemari lingkungan, dijadikan pupuk organik
cair yang dapat dikombinasikan penggunaanya dengan pupuk anorganik. Siregar
dan Hartatik (2010) melaporkan bahwa pupuk organik bukan sabagai pengganti
pupuk anorganik tetapi sebagai komplementer. Pupuk organik dapat mensuplai
sebagian hara tanaman. Dengan demikian pupuk organik harus digunakan secara
terpadu dengan pupuk anorganik untuk meningkatkan produktivitas tanah dan
tanaman secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Disamping itu penggunaan
pupuk organik yang dipadukan dengan pupuk anorganik dapat mengembalikan
hasil dan memberikan keuntungan yang tinggi (BITP, 2007).
Upaya-upaya peningkatan produksi padi yang sekaligus mampu
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perlu terus dilakukan. Oleh
sebab itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk
organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi serta kelayakan
usahanya.
BAHAN DAN METODE
Kajian ini dilaksanakan di lahan petani Desa Bahagia Kecamatan Palolo
Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada MT I Bulan Oktober 2012 hingga
Januari 2013. Tiga perlakuan yang diujikan yaitu penggunaan POC “urine sapi”
yang telah difermentasikan, POC Urine Sapi + ½ dosis anjuran (urea dan phonska)
dan Kontrol (urea dan phonska sesuai rekomendasi setempat) masing-masing
seluas 1/5 ha. Dosis masing-masing perlakuan serta waktu aplikasinya dapat
dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Dosis pupuk organik cair dan anorganik serta aplikasinya pada masingmasing perlakuan
Perlakuan

Dosis (/ha)

POC

44 Liter

10, 20, 30, 40 dan 50

POC
+
Anorganik

22 Liter

10, 20, 30, 40 dan 50

Urea 100 kg
Phonska 100 kg

28
3

Urea 200 kg
Phonska 200 kg

28
3

Kontrol

Aplikasi (hst)

Keterangan : HST = Hari Setelah Tanam

Kajian disusun berdasarkan rancangan acak kelompok (RAK) dan diulang
sebanyak enam kali. Model linier yang digunakan untuk rancangan acak kelompok
adalah :
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Yij(t) = μ + Kj + P(t) + εi(t)
dimana:
i

= 1, 2, ...n; dan t = 1, 2, ...n

Yi(t)

= nilai pengamatan pada baris ke-i, kolom ke-j yang mendapat perlakuan
ke-t.

μ

= nilai rata-rata umum

Ki

= pengaruh kelompok ke-i

P(t)

= pengaruh perlakuan ke-t

Ɛi(t)

= pengaruh galat pada kelompok ke-i, yang memperoleh perlakuan ke-t

Bila terdapat pengaruh dari masing-masing perlakuan dilanjutkan dengan
uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNt) atau yang dikenal dengan istilah LSD (Least
Significant Difference) dengan rumus sebagai berikut :

Aplikasi POC dilakukan sebanyak lima kali dengan cara disemprotkan pada
tanaman padi varietas Cigeulis, sedangkan pupuk anorganik diberikan secara
di hambur sebanyak dua kali. Teknis pembuatan POC ‘urine sapi’ dengan cara
mengumpulkan urine dari sepuluh ekor sapi yang dikandangkan (lantai kandang
dibuat miring ke salah satu sisi) lalu ditampung dibak penampungan. Selanjutnya
dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Komposisi POC adalah sebagai
berikut : Urine (67,84%), gula merah (3,39%), daun gamal (3,39%), arang sekam
(3,39%), kotoran ayam (3,39%), garam dapur (0,05%), bawang putih (1,13%),
daun sirsak (0,23%), air (16,96%) dan bioaktifator berupa EM-4 (0,23%) yang
difermentasikan selama 21 hari. Berdasarkan hasil laboratorium Balittanah, POC
ini dinyatakan lulus sebagai pupuk organik cair karena telah memenuhi syarat
Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pendekatan budidaya yang digunakan adalah pengelolaan tanaman terpadu
(PTT) padi sawah diantaranya penggunaan benih bermutu, penanaman bibit umur
muda, olah tanah sempurna, pengairan berselang, pengendalian hama dan penyakit
sesuai konsep PHT dan waktu panen dan pasca panen yang tepat.
Peubah yang diamati adalah : respon tanaman padi tehadap pemberian
pupuk dengan menggunakan Bagan Warna Daun (BWD) yang diamati pada umur
25, 35 dan 45 hst, tinggi tanaman, anakan produktif, hasil ubinan dan tingkat
serangan hama dan penyakit. Data-data selanjutnya ditabulasi, untuk mengukur
tingkat pengembalian terhadap biaya usahatani padi digunakan nisbah penerimaan
dengan biaya produksi (R/C ratio), usaha dinyatakan layak secara finansial apabila
nilai R/C ratio lebih besar dari 1.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah Kajian
Kecamatan Palolo merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah
Kabupaten Sigi, dengan potensi luas wilayah 626,09 km2 yang kesemuanya dapat
dijangkau oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Potensi tersebut antara lain
lahan sawah irigasi setengah teknis 700 ha, irigasi sederhana 1.885 ha dan sawah
tadah hujan seluas 40 ha. Potensi lahan kering yang diusahakan untuk tegal/
kebun 7.259 ha, ladang 2.825 ha dan pekarangan 536 ha, sedangkan yang belum
diusahakan seluas 1.529 ha. Produktivitas rata-rata padi sawah 2-3,6 ton GKP/ha.
Lahan kering umumnya ditanami kakao.Sannang et al. (2013) melaporkan bahwa
pada umumnya mata pencarian penduduk adalah bertani, selain itu juga memiliki
ternak per Rumah Tangga (RT), seperti sapi (3-4 ekor/RT), babi (2-3 ekor/RT),
ikan (100 ekor/RT), itik (50-100 ekor/RT) dan ayam buras (13-14 ekor/RT).
Tingginya kepemilikan ternak besar per RT menjadi faktor pendorong utama para
petani untuk membuat pupuk organik secara reguler untuk tanaman padi sawah.
Hal ini senada dengan yang dilaporkan oleh Sumarno dan Kartasasmita (2012).
Berdasarkan hasil uji status hara tanah sawah yang menggunakan perangkat
uji tanah sawah (PUTS) dilaporkan bahwa status P dan K tergolong tinggi.
Selanjutnya status hara di lokasi kajian dapat di lihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 1. Status hara dan rekomendasi pemupukan tanaman padi berdasarkan
hasil PUTS di Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, Tahun
2012.
Desa dan
rekomendasi
pemupukan
Bahagia
Rekomendasi

Tekstur
Tanah
Berpasir
(liat<20%)

Status Hara
N

P

K

pH

Rendah

Tinggi

Tinggi

5-6

Urea
300 kg/ha

SP-36
50 kg/ha

KCl
75 kg/ha

N diberikan dalam
bentuk Urea

Rendahnya status hara N mengindikasikan bahwa dibutuhkan hara N dalam
bentuk urea yang tinggi. Sarlan et al. (2008) melaporkan bahwa pada tanahtanah yang memiliki kadar bahan organik rendah (<1% C) dan tanah berpasir
sering kekurangan N. Tekstur tanah berpasir menuntut agar aplikasi pemupukan
dilakukan sesering mungkin, mengingat tanah berpasir sangat porous, sehingga
peluang terjadinya pelindian sangat tinggi.Aplikasi POC sebanyak lima kali
ditambah dengan dua kali aplikasi pupuk anorganik telah dianggap optimal. Hal
ini terbukti dari komponen pertumbuhan dan hasil tanaman padi lebih tinggi
dibandingkan kedua perlakuan lainnya (Tabel 3).
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Respon Tanaman Padi Terhadap Pupuk
Bagan warna daun berfungsi untuk mengetahui kecukupan akan N oleh
tanaman padi. Alat ini digunakan untuk mengetahui apakah tanaman padi segera
di pupuk N atau tidak serta berapa takaran N yang harus diberikan.
Respon tanaman padi terhadap pemberian pupuk pada masing-masing
perlakuan diukur dengan menggunakan BWD, khususnya pada perlakuan
pemberian POC saja menunjukkan gejala tanaman padi yang sangat respon
terhadap N pada 35 hst hingga 45 hst. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan
akan N semakin meningkat. Respon tanaman padi terhadap pemupukan melalui
pembacaan BWD pada masing-masing perlakuan dapat di lihat pada Tabel 2
berikut ini.
Tabel 2. Hasil pembacaan bagan warna daun (BWD) pada masing-masing
perlakuan di Desa Bahagia Kecamatan Palolo, Tahun 2013.
Perlakuan

Dosis/ha

POC (Urine Sapi)
POC + ½ dosis (Urea + Phonska)
Kontrol (Urea + Phonska)

44 l
22 l + 100 kg + 100 kg
200 kg + 200 kg

Pengamatan
25 Hst

35 Hst

45 Hst

4
4
4

3,8
4
4

2,3
3,6
4

Pemberian POC + ½ dosis anjuran pupuk anorganik pada pengamatan 45
hst menunjukkan gejala kekurangan N, aplikasi POC yang ke lima pada 50 hst
dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan akan N oleh tanaman padi. Sarlan et
al. (2008) melaporkan bahwa tanaman yang kekurangan N akan mengakibatkan
diantaranya warna daun kekuningan, jumlah anakan dan gabah menjadi lebih
sedikit.
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa pemberian POC + ½ dosis
pupuk anorganik memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman,
anakan produktif dan hasil ubinan. Pengaruh masing-masing perlakuan terhadap
komponen pertumbuhan dan hasil dapat di lihat pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Komponen pertumbuhan dan hasil tanaman padi pada masing-masing
perlakuan di Desa Bahagia Kecamatan Palolo, Tahun 2013

Perlakuan

Dosis/ha

POC (Urine Sapi)
POC + ½ dosis (Urea + Phonska)
Kontrol (Urea + Phonska)

44 l
22 l + 100 kg + 100 kg
200 kg + 200 kg

Tinggi
Tanaman
(cm)

Parameter
Anakan
Produktif
(malai)

Ubinan
(t/ha)

85,5a
78,4c
81,3b

15,5c
23,0a
20,5b

5,4c
7,4a
6,5b

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji LSD taraf 5%
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Tabel 3 mengindikasikan bahwa pemberian POC + ½ dosis pupuk
anorganik memberikan pertumbuhan dan hasil pada tanaman padi yang lebih baik
dibandingkan kedua perlakuan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh
Siregar dan Hartatik (2010) bahwa penggunaan pupuk organik harus dipadukan
dengan penggunaan pupuk anorganik untuk meningkatkan produktivitas tanah dan
tanaman secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Rendahnya tinggi tanaman
pada perlakuan ini (78,4 cm) tidak diikuti dengan rendahnya anakan produktif
(23 malai) dan ubinan (7,4 t/ha) yang dihasilkan. Abdullah, (2008) melaporkan
bahwa kelebihan dari varietas tipe pendek dengan anakan yang banyak, mampu
menghasilkan malai yang lebih banyak yang menjadi penentu tingginya hasil
tanaman padi yang diperoleh. Disamping itu, BITP (2007) melaporkan bahwa
penggunaan pupuk organik yang dipadukan dengan pupuk anorganik dapat
mengembalikan hasil dan memberikan keuntungan yang tinggi pada tanaman padi.
Analisis Usahatani
Penerimaan hasil usahatani dapat dilihat dari nilai R/C ratio yang dihasilkan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga perlakuan layak secara finansial (nilai
R/C ratio > 1). Analisis usahatani pada masing-masing perlakuan dapat di lihat
pada Tabel 4 berikut ini.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian POC + ½ dosis anjuran pupuk
organik memiliki nilai R/C ratio lebih tinggi (3,44) dibandingkan kedua perlakuan
lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tiap penambahan biaya 1 unit akan
memberikan pendapatan kotor sebesar 3,44 kali.
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Tabel 4. Analisis usahatani padi sawah per hektar pada masing-masing perlakuan
di Desa Bahagia Kecamatan Palolo, Tahun 2013
No
A

Uraian

Volume

Perlakuan (Rp)
POC +
POC
1/2 Dosis
Kontrol
Anjuran

Input Produksi
1

Benih Pokok Varietas Cigeulis 25 kg

5.500

137.500

137.500

2

Pembuatan persemaian

1 unit

300.000

300.000

300.000

300.000

3

Pengolahan lahan (borongan)

1 ha

850.000

850.000

850.000

850.000

4

Cabut bibit

1 unit

250.000

250.000

250.000

250.000

5

Penanaman

1 ha

750.000

750.000

750.000

750.000

6

7

8

9

Herbisida
10 bks

5.000

50.000

50.000

50.000

* Tetris

1,5 ltr

180.000

180.000

180.000

180.000

Insektisida
* Regent

500 ml

97.000

97.000

97.000

97.000

* Virtako

100 ml

180.000

180.000

180.000

180.000

264.000

Pupuk
* POC Urine Sapi

44 ltr 22 ltr

6.000
6.000

* Urea

100 kg

1.900

190.000

380.000

* Phonska

100 kg

2.340

234.000

468.000

54 lbr
74 lbr
65 lbr

3.000
3.000
3.000

162.000

55 unit
74 unit
65 unit

5.000
5.000
5.000

270.000

* Penyemprotan PPC,
herbisida dan HPT

HOK

50.000

400.000

350.000

* Pemupukan

HOK

50.000

100.000

150.000

3.890.500

4.392.500

4.662.500

132.000

Panen & pasca panen

* Transportasi

10

137.500

* Logran

* Karung

222.000
195.000
370.000
325.000

Tenaga Kerja

Total Input
B

Harga
Satuan

350.000

Output
1

Total Penerimaan Produksi
Beras

1.620kg
2.220kg
1.950kg

Total Keuntungan (B-A)
C

R/C ratio

6.800 11.016.000
15.096.000
13.260.000
7.125.500

10.703.500

8.597.500

2,83

3,44

2,84

Keterangan : Hasil setelah dikonversi dalam 1 ha

1054

Suwitra et al : Kajian Pupuk Organik Cair “Urine Sapi” Pada Tanaman Padi....

KESIMPULAN
1.

Penggunaan POC + ½ dosis anjuran pupuk anorganik memberikan hasil
yang nyata lebih tinggi terhadap jumlah anakan produktif dan produksi pada
tanaman padi sawah.

2.

Keterpaduan penggunaan POC dan pupuk anorganik mampu menghemat
penggunaan pupuk anorganik hingga 50%.

3.

Secara finansial penggunaan POC + ½ dosis anjuran pupuk anorganik sangat
layak untuk diusahakan.
DAFTAR PUSTAKA

Abdullah B. 2008. Perakitan dan Pengembangan Varietas Padi Tipe Baru. Inovasi
Teknologi Produksi Padi. Buku 2. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Hal 67-122.
Bank Informasi Teknologi Padi (BITP). 2007. Bahan Organik dan Pupuk
Kandang. Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan
International Rice and Research Institute.
Direktorat Jendral Tanaman Pangan. 2010. Swasembada Beras Berkelanjutan
untuk Kemandirian Pangan. Sinar Tani Edisi 20-26 Oktober 2010.No 3376
Tahun XLI. Jakarta.
Sarjiman, Kristamtini, H. Purwaningsih. 2010. Pengurangan Hara Pupuk Kimia
Pengaruhnya Terhadap Hasil Dan Gabah Hampa Untuk Pertanian Padi
Sawah Berkelanjutan. Prosiding Ketahanan Pangan Dan Energi. Fakultas
Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta. Hal I-102
Saidah, Asni Ardjanhar, Ruslan Boy, I Ketut Suwitra, A. Irmadamayanti dan Irwan
Suluk Padang. 2011. Cara Pengelolaan Jerami sebagai Sumber Bahan
Organik pada Budidaya Padi Sawah yang Dapat Meningkatkan Efisiensi
Pemupukan dan Produksi Padi Minimal 15%. Laporan Hasil Penelitian.
Balai Penkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah. Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian.
Sarlan Abdulrachman, Hasil Sembiring dan Suyamto. 2008. Pemupukan Tanaman
Padi. Inovasi Teknologi Produksi Padi. Buku 2. Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Hal 123166.
Siregar F.A. dan W. Hartatik. 2010. Aplikasi Pupuk Organik dalam Meningkatkan
Efisiensi Pupuk Anorganik pada Lahan Padi Sawah. Melalui http://
balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosidingsemnas2010/adha
siregar organik.pdf [02/05/2012]

Suwitra et al : Kajian Pupuk Organik Cair “Urine Sapi” Pada Tanaman Padi....

1055

Sannang Z., Herawati dan Syamsyah Gafur, Conny, Bambang S. dan Sukarjo.
2013. Laporan Base Line m-P3MI BPTP Sulawesi Tengah. Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
Sumarno dan Unang G. Kartasasmita, 2012. Kesiapan Petani Menggunakan Pupuk
Organik pada Padi Sawah. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian. ISSN 0216-9959

1056

Suwitra et al : Kajian Pupuk Organik Cair “Urine Sapi” Pada Tanaman Padi....

KEUNTUNGAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF USAHATANI PADI
PEMUPUKAN HARA SPESIFIK LOKASI (PHSL) DAN CARA PETANI
Siti Lia Mulijanti, Anna Sinaga, dan Oswald Marbun
BPTP Jawa Barat
ABSTRAK
Produktivitas padi dari tahun ke tahun mengalami penurunan hasil yang tentunya
mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh petani. Introduksi teknologi
PHSL yang menganjurkan penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman
diperlukan agar efisiensi input produksi dapat dicapai. Pengkajian penerapan
PHSL dilakukan di Desa Tegal Sari Kecamatan Cilamaya Wetan pada tahun 2013.
Tujuan pengkajian adalah mengetahui tingkat keuntungan dan efisiensi cara tanam
dengan metode PHSL dibandingkan cara petani. Pengkajian dilaksanakan dengan
cara on farm participatory research dengan melibatkan 20 Petani tersebar di 2
Kluster, 5 ulangan. 2 kluster menerapkan praktek PHT dan 2 kluster menerapkan
pengendalian OPT cara petani (non PHT). Data yang dikumpulkan terdiri atas
data in put out put produksi. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan pupuk
berdasarkan PHSL dilakukan 2 analisis, yaitu (1) analisis financial, yaitu Benefit
Cost Ratio (BCR) dan nilai peningkatan keuntungan bersih atau Incremental
Benefit Cost Ratio (IBCR) dan (2) analisis keuntungan kompetitif, dan (3) tingkat
pengembalian modal. Hasil pengkajian menunjukkan penerapan pemupukan
cara PHSL dapat meningkatkan produksi padi sebesar 0,4 ton/ha dibandingkan
cara petani dan pendapatan bersih memberikan keuntungan lebih besar dan lebih
efisien dibandingkan cara petani dengan B/C 1,97. Penerapan cara tanam dengan
metode PHSL meningkatkan pendapatan sebesar 15,52%, dengan IBCR 1,15 dan
harga minimal Rp.4.751,-/kg pada tingkat produktivitas 6,372t/ha.
Kata kunci : Keuntungan, pemupukan, padi
ABSTRACT
Rice productivity decreases every year due to decreasing rice production and
hence farmers’ income. Introduction of Specific Site Nutrient Management
(SSNM) or PHSL that recommends local specific fertilizer subject to plant
requirement, is necessary to obtain production input effiency. The assessment
of PHSL application was conducted in village Tegal Sari, Cilamaya Wetan sub
district in dry season 2013. The objectives of the research were to determine the
rate of benefit and rice cultivation efficiency with PHSL methods compared to
farmer’ habits. The approach was on farm participatory research involving 20
cooperators divided in 4 cluster, each cluster consists of 5 farmers. Two clusters
applied Integrated Pest Management (IPM) and 2 others applied farmer’ habits on
pest control. Data collected were rice production input and output. Two analyses
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were conducted to determine fertilizer efficiency based on PHSL: (1) Benefit Cost
Ratio (BCR) and Incremental Benefit Cost Ratio (IBCR) (2) competitive benefit
analysis and (3) capital return rate. The results showed that fertilizer application
with PHSL method increased rice production of 0,4 ton/ha compared to farmer’s
habit resulted in higher net income and efficiency with B/C of 1,97. Application
of rice cultivation with PHSL method increased income of 15,52%, with IBCR of
1,15 , minimal rice price of Rp.4.751,-/kg with rice productivity rate of 6,372 t/
ha.
Key words : Benefit, fertilizer application, rice
PENDAHULUAN
Produktivitas padi dari tahun ke tahun mengalami penurunan hasil yang
tentunya mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh petani. Di lain pihak
penggunaan input produksi terutama pupuk berdasarkan pengamatan selalu
berlebih, karena petani merasa perlu memberikan pupuk yang banyak untuk
mendapatkan produksi yang maksimal. Program swasembada bahan pangan
mengintensifkan usaha peningkatan produksi salah satunya melalui pemupukan
tepat dan pemberantasan hama dan penyakit yang dikenal dengan teknologi
revolusi hijau. Penerapan teknologi Revolusi Hijau berdampak positif terhadap
peningkatan produksi padi nasional, dari 18 juta ton pada tahun 1970 menjadi 54
juta ton pada tahun 2004, atau meningkat tiga kali lipat. Dalam periode yang sama,
produktivitas padi meningkat dari 2,25 t/ha menjadi 4,58 t/ha, atau meningkat dua
kali lipat (Las et al., 2006).
Setelah swasembada beras berhasil diraih pada tahun 1984, disadari bahwa
penerapan Revolusi Hijau juga memiliki beberapa dampak negatif, antara lain
kecenderungan penggunaan input yang tinggi, terutama pupuk dan pestisida.
menurut Kasryno (2006), dibanding dengan beberapa negara penghasil padi
di Asia, penggunaan pupuk di Indonesia relatif tinggi, yaitu 105, 22, 14 kg/ha
masing-masing untuk N, P2O5, dan K2O, dibandingkan 95, 40, 35 kg/ha di
Malaysia, 90, 33, 17 kg/ha di Thailand, dan 51, 15, 11 kg/ha di Filipina. Di satu
sisi, penggunaan pupuk dan pestisida kimia memang sangat penting artinya dalam
meningkatkan produksi padi. Di sisi lain, penggunaan kedua agroinput ini ternyata
telah mencemari sebagian sumber daya lahan, air, dan lingkungan.
Hasil kajian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat
(Puslitbangtanak) menunjukkan bahwa produktivitas lahan-lahan sawah di Jawa
telah mengalami “leveling off”, untuk memperoleh tingkat produktivitas padi yang
sama diperlukan input lebih banyak atau penambahan input yang banyak tidak
diikuti dengan penambahan hasil padi secara proporsional. Sejak swasembada
beras tahun 1984, produksi padi nasional sangat fluktuatif dan cenderung terus
menurun hingga mencapai 2,7% per tahun pada periode 1985-1997 (Fagi dan
Kartaatmadja, 2008).
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Untuk memperbaiki produktivitas tanah pertanian, meningkatkan efisiensi
penggunaan pupuk dan pendapatan petani, diperlukan terobosan teknologi yang
ramah lingkungan melalui sistem pengelolaan. Kementerian Pertanian melalui
Badan Litbang Pertanian, IRRI, dan FAO sejak 2001/2002 telah mengembangkan
konsep Integrated Crop and Resource Management (ICM) atau lebih populer
disebut Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), dan Sistem Integrasi Padi-Ternak
(SIPT). Model PTT/SIPT merupakan pendekatan dalam sistem usaha tani padi
yang berlandaskan pada aspek sinergisme dan keterpaduan antara sumber daya
dan pengelolaan tanaman, yang salah satu komponen teknologinya adalah sinergi
pemupukan anorganik dan organik, sesuai dengan konsep GAP. Kemudian pada
awal tahu 2010, IRRI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik
Indonesia melaunching Program Pemupukan Hara Spesifik Lokasi (PHSL) berbasis
IT yang dapat diakses oleh petani melalui internet (Nutrient Manager) dan telepon
genggam (HP). Namun demikian program ini masih perlu dikembangkan dengan
perbaikan piranti lunak dan diuji dilapangan untuk diketahui tingkat akurasinya
dan keuntungannya.
Di sisi lain sebagian besar petani padi merupakan masyarakat miskin atau
berpendapatan rendah. Rata-rata pendapatan usahatani padi hanya memenuhi
30% dari total pendapatan keluarga.(Mardianto, 2001). Oleh karena itu penurunan
produksi padi harus diikuti oleh efisiensi penggunaan input produksi sehingga
pendapatan yang diperoleh dapat meningkat. Berdasarkan hal tersebut dilakukan
kajian penerapan pemupukan dengan menggunakan piranti lunak (PHSL) dan
PTT dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan dan efisiensi cara tanam
dengan metode PHSL dibandingkan cara petani serta tingkat pengembalian modal.
METODOLOGI
Pengkajian penerapan model PHSL pada padi sawah dilaksanakan di Desa
Tegal Sari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang pada bulan Juli
sampai Oktober 2013. Pengkajian dilaksanakan secara on farm research dengan
melibatkan 20 Petani tersebar di 2 Kluster (10 petani/ kluster dengan 5 ulangan. 2
kluster menerapkan praktek PHT dan 2 kluster menerapkan pengendalian OPT cara
petani (non PHT). Masing-masing petani memilki petakan untuk uji rekomendasi
PHSL dan satu petak lagi digunakan untuk mempraktekan pemupukan menurut
cara petani (jenis, takaran, waktu pemupukan, cara aplikasi pupuk).
Implementasi pemupukan hara spesifik lokasi di awali dengan pengisian
lembar pertanyaan yang dimasukan dalam program computer sehingga
menghasilkan rekomendasi pemupukan untuk masing-masing petani. Hasil
rekomendasi pemupukan pada umumnya dianjurkan pemberian pupuk pertama
phonska dan urea pada pemupukan berikutnya. Hal ini tidak sesuai dengan
kebiasaan petani yang umumnya memberikan urea pada pemupukan pertama..
Pengendalian hama dan penyakit berdasar prinsip PHT, khususnya
tidak mengaplikasikan insektisida pada 30 hari pertama setelah tanam (HST).
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Aplikasi insektisida berikutnya dilakukan sesuai prinsip PHT. Pengendalian tikus
dilakukan intensif jauh hari sebelum tanam sesuai prinsip PHT. Fagi et.al., (2008)
menyarankan agar dalam memberi anjuran teknologi PTT lebih cerdas (melihat
factor biofisik dan social ekonomi) dan dilandasi oleh nalar ilmiah.
Data yang diamati meliputi data komponen hasil dan data in put out put
usahatani. Untuk mengetahui keuntungan dan efisiensi usahatani dilakukan
analisis financial. Untuk mengetahui tingkat efisiensi introduksi teknologi
PTT WEB dilakukan dua analisis, yaitu (1) Analisis financial (Harton 1982)
yaitu Benefit Cost Ratio (BCR) dan nilai peningkatan keuntungan bersih atau
Incremental Benefit Cost Ratio (IBCR) dan (2) Analisis keuntungan kompetitif
serta (3) tingkat pengembalian marginal (R) (Harton, 1982).
Analisis Finansial
Rumus BC ratio digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan usahatani padi
HP X P
BC Ratio = ------------------ ……………………………….(1)
BP
Keterangan :
BC = Benefit Cost
HP = Harga Produksi (Rp/kg)
P = Produksi (kg/ha)
BP = Biaya Produksi (Rp/ha)

KB PHSL
IBCR = ----------------------KB CP

……………………………….(2)

Rumus IBCR digunakan untuk mengetahui nilai peningkatan keuntungan bersih
penerapan teknologi PHSL dibandingkan cara petani.
Keterangan :
IBCR
= Incremental Benefit Cost Ratio
KB PHSL = Keuntungan bersih teknologi PHSL
KB CP
= Keuntungan bersih teknologi cara petani
Analisis Keuntungan Kompetitif
BPT1 + KT2
HMT1 VS HMT2 = ------------------PAT1

1060

…………………….(3)

Mulijanti et al : Keuntungan Komparatif dan Kompetitif Usahatani Padi....

Keterangan :
HMT1 VS HMT2
BPT1
KT2
PAT1

= Harga minimal teknologi introduksi (Rp/kg)
= Biaya produksi teknologi introduksi (Rp/kg)
= Keuntungan penerapan teknologi petani
= Produksi actual dari penerapan teknologi

Analisis Anggaran Parsial
Untuk mengetahui tingkat pengembalian modal usahatani padi maka digunakan
rumus analisis anggaran parsial (Harton, 1982).
NI
R = ---------- ………………………………………………. (4)
VC
Keterangan :
R
= Tingkat pengembalian modal
NI
= Penerimaan bersih marjinal
VC
= Biaya perubahan marjinal
Pengambilan Keputusan :
R < 1 = Introduksi teknologi tidak memberikan nilai tambah
R > 1 = Introduksi memberikan nilai tambah
HASIL DAN PEMBAHASAN
Input Output Usahatani Cara PHSL
Pengkajian penerapan piranti lunak PHSL dilakukan di lahan petani dengan
berpedoman pada pemupukan hara spesifik lokasi. Hasil pengkajian secara
ekonomi menghasilkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari hasil penerapan
PHSL lebih efisiein dalam penggunaan input produksi dengan output produksi
yang relative sama.
Penerapan inovasi teknologi pemupukan PHSL dilakukan berdasarkan
rekomendasi pemupukan yang dihasilkan dari input data teknis agronomis ke
dalam program computer sehingga menghasilkan rekomendasi pemupukan hara
spesifik lokasi (PHSL). Berdasarkan rekomendasi tersebut maka budidaya padi
dilakukan dengan penggunaan pupuk sesuai rekomendasi.
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Hasil analisa usahatani cara PHSL diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Komponen Biaya dan Produksi PHT PHSL dan PHT Cara Petani (CP)
BIAYA
Teknologi

Benih

Pupuk

PHT PHSL 192.000 988.333
PHT CP

Pestisida
983.333

Sex
Feromon

Tenaga
Kerja

Total

Produksi Harga Pendapatan
(Rp/Kg)
(Rp)

195.000

9.608.783 11.772.449 6,5

5.400

141.429 1.498.333 1.498.333,0 195.000

8.816.590 10.963.133 6,1

5.200

23.430.751

Sumber : Data Primer 2013

Perbedaan input produksi benih antara PHT PHSL dan PHT CP disebabkan
perlakuan PHT PHSL menerapkan cara tanam jajar legowo yang memerlukan
jumlah benih lebih banyak sedangkan perlakuan PHT CP menanam cara tegel.
Demikian pula pada penggunaan pestisida cara petani memberikan input usahatani
yang lebih mahal dibandingkan cara PHT PHSL
Hasil analisa usahatani padi PHT dengan penerapan piranti lunak PHSL
dapat diketahui B/C mencapai 1,97 lebih besar dibandingkan PHT Cara Petani
mencapai B/C 1,88. Hasil ini lebih efisien dibandingkan dengan cara petani,
dengan pengurangan biaya dari penggunaan pupuk.
Input Output Non PHT PHSL dan Non PHT Cara Petani
Sebagai pembanding diterapkan budidaya padi non PHT baik yang
menerapkan PHSL dan cara petani. Penerapan budidaya petani non PHT ditandai
dengan penanganan hama penyakit yang tidak berdasarkan prinsip PHT, tetapi
dalam penerapan pupuk berdasarkan hasil analisa PTT WEB/ PHSL.
Input Output usahatani non PHT PHSL dan Non PHT cara petani dalam
penggunaan benih berbeda, hal ini disebabkan pada perlakuan Non PHT PHSL
menggunakan cara tanam legowo sehingga memerlukan benih lebih banyak
dibandingkan cara petani yang menanam sistem tegel, selengkapnya dapat dilihat
pada table berikut :
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Tabel 2. Komponen biaya dan produksi Non PHT PHSL dan Non PHT Cara
Petani
BIAYA

Produksi

Teknologi

Benih

Pupuk

Pestisida

Tenaga Kerja

Non PHT
PHSL

190.515 927.700

1.267.429

9.341.160

11.726.803

6,9

176.372 1.012.129 1.150.771

9.270.834

11.610.106

6,8

Total

Non PHT CP

Harga
(Rp/kg)

Pendapatan
(Rp)

5.100

23.428.996

5.100

23.310.494

Sumber : Data Primer 2013

Gambar 1. Perbandingan 4 cara usahatani dari input usahatani, biaya Tenaga
kerja dan total biaya
Hasil kajian di Jawa Tengah, Riau, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara
Timur menyebutkan bahwa tingkat adopsi komponen pemupukan spesifik lokasi
di laboratorium lapang pada program SLPTT hanya sebesar 5-20%, sementara
adopsi varietas unggul baru dapat mencapai 86-100% (Zaini et.al., 2010)
Berdasarkan gambar diagram di atas dapat di ketahui penggunaan input
pestisi dan pupuk lebih rendah cara perlakuan PHSL dibandingkan cara petani.
Sedangkan dari biaya tenaga kerja PHT PHSL lebih tinggi di bandingkan cara
lainnya.
Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui penerimaan usahatani
PHT PHSL lebih tinggi dibandingkan cara lainnya. Hal ini dapat dimengerti
mengingat penggunaan piranti lunak PTT WEB dalam aplikasi pemupukan dapat
lebih menghemat penggunaan pupuk, demikian pula dengan penerapan konsep
PHT dalam penggunaan insektisida, sehingga secara keseluruhan penerimaan
dan pendapatan penerapan teknologi PTT WEB lebih tinggi dibandingkan cara
lainnya.
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Gambar 2. Perbandingan Penerimaan dan Pendapatan Usahatani PHSL dan
Cara Petani
Analisis Finansial dan Keuntungan Kompetitif
Untuk mengetahui tngkat kemampuan pengembalian atas biaya usahatani
padi dengan penerapan Teknologi PTT WEB/PHSL, maka dihitung nisbah
penerimaan atas biaya input yang digunakan. Nilai peningkatan keuntungan bersih
dari penerapan teknologi PHSL dihitung nisbah keuntungan bersih dari penerapan
teknologi PHSL dengan keuntungan bersih dari penerapan teknologi cara petani.
Tabel 3. Analisa Finansial dan Keuntungan kompetitif penerapan teknologi
PHT PHSL dan cara Petani
Uraian

PHT PHSL

PHT CP

Biaya Input
a.
Sarana Produksi (Rp/ha)
b.
Tenaga Kerja (Rp/Ha)
Jumlah

2.123.660
9.608.783
11.772.449

2.239.876
8.816.590
11.056.466

Penerimaan (Rp/Ha)
a.
Fisik (kg/ha)
b.
Harga (Rp/kg)
c.
Jumlah (a X b)

6,501
5.220
36.597.420

6.235
5.220
32.546.700

24.824.971
2,11
1,15
5,66

21.490.234
1,94

Pendapatan
B/C
IBCR
R
Keuntungan Kompetitif T1 VS T2
a.
Harga minimal (Rp/kg)
b.
Produksi minimal (kg/ha)

4.751
6.372

Sumber : Data Primer 2013
Ket. : T1 : PHT PHSL
T2 : PHT CP
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Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan usahatani padi teknologi
PHSL lebih tinggi sebesar Rp. 3.334.737 atau 15,52% dibandingkan PHT cara
petani. Nilai BC ratio pada penerapan PHT PHSL sebesar 2,11, sedangkan BC
ratio pada cara petani sebesar 1,94. Menurut Harton (1982) apabila BC ratio >
1 maka penerapan teknologi PHSL memberikan nilai tambah dan usahatani padi
dalam skala agribisnis menguntungkan.
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan biaya input
usahatani sebesar Rp. 715.983, (6,47%) dengan penerapan teknologi PHSL dapat
meningkatkan penerimaan usahatani sebesar Rp. 3.334.737,-(15,52%) dengan
IBCR sebesar 1,15, yang berarti setiap penambahan satu satuan iput (teknologi
PHSL) dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar 1,15 kali.
Berdasarkan hasil analisis keuntungan kompetitif menunjukkan bahwa
dengan harga minimal Rp. 4.751,-/kg petani masih memperoleh keuntungan
kompetitif dari usahatani padi padi pada tingkat produktivitas 6,372 t/ha melalui
penerapan teknologi PHSL. Penerimaan hasil usahatani padi yang diperoleh
minimal Rp. 30.273.372, sebaliknya jika harga gabah stabil di Rp. 5.220/kg,
usahatani padi dengan penerapan teknologi PHSL memperoleh keuntungan
kompetitif pada tingkat produksi minimal sebesar 6,37 t.ha.
Kondisi ini menunjukkan pada tngkat produksi dan harga padi tersebut
masing-masing teknologi mampu memberikan keuntungan bersaing. Hal ini
sesuai dengan pendapat Adnyana dan Kariyasa (1995) yang menyatakan untuk
membandingkan tingkat kemampuan bersaing suatu teknologi dengan teknologi
lain dapat dilakukan dengan analisis keuntungan kompetitif, yaitu 1) keuntungan
kompetitif produksi , dan 2) keuntungan kompetitif harga. Nilai tersebut
menggambarkan bahwa tingkat produksi atau harga minimal dari penerapan
teknologi PHSL mampu memberikan keuntungan secara kompetitif dalam
usahatani.
Untuk menentukan suatu teknologi layak direkomendasikan dapat
dilakukan dengan menganalisis marginal (Sutrisna, et al, 2003). Hasil analisis
marginal menunjukkan bahwa penerapan PHSL dalam ushatani padi layak
direkomendasikan. Hal ini berdasarkan pada nilai tingkat pengembalian marginal
(R) lebih besar dari satu, yaitu 5,66. Menurut Harton (1982), apabila suatu
teknologi memperoleh nilai tingkat pengembalian marginal lebih besar atau sama
dengan satu daapt direkomendasikan karena perlakuan tersebut memberikan nilai
tambah (keuntungan) sehingga layak untuk direkomendasikan.

1.
2.
3.

KESIMPULAN
Penerapan PHSL pada budidaya padi sawah mampu menghasilan keuntungan
lebih besar dibandingkan cara petani’
Penambahan satu satuan input teknologi PHSL meningkatkan pendapatan
sebesar 1,55 kali dari pendapatan yang diperoleh dengan cara petani.
Tingkat pengembalian marginal penerapan PHSL sebesar 5,66, sehingga
layak direkomendasikan pada usahatani padi sawah di Kabupaten Karawang
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KAJIAN PERBENIHAN PADI VARIETAS UNGGUL BARU (VUB)
INPARI 13 DI KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
Julistia Bobihoe, Kamalia Muliyanti dan Endrizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi
julistia_06@yahoo.com
RINGKASAN
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas padi sawah di Provinsi Jambi adalah
adanya penggunaan varietas yang sama pada suatu wilayah dengan kurun waktu
yang lama, sehingga tidak mampu lagi berproduksi lebih tinggi karena kemampuan
genetiknya terbatas. Disamping itu benih padi yang unggul dan bermutu kurang
tersedia di lokasi penanaman. Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan benih
varietas unggul baru (VUB) yang adaptif, perlu di bangun sistim perbenihan
benih, sehingga dapat menjamin ketersediaan VUB padi pada waktu yang tepat.
Kegiatan kajian perbenihan dilaksanakan di kelompok tani penangkar padi Usaha
Sepakat Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi
Jambi, yang dilaksanakan pada MK 2013 (Maret – Juli 2013). Tujuan pengkajian
adalah untuk membangun dan membuka peluang usaha perbenihan padi VUB
Inpari 13 yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi dan pendapatan
petani penangkar. Varitas Unggul Baru (VUB) yang digunakan dalam kegiatan
ini adalah Inpari 13 kelas benih BS/label kuning. Hasil pengkajian menunjukkan
bahwa varietas Inpari 13 memperoleh produksi 5,70 t/ha (GKG), dari hasil
tersebut dapat dijadikan benih sejumlah 4,5 ton. Hasil analisis usahatani, apabila
hasil padi dijadikan konsumsi, diperoleh keuntungan Rp. 12.200.000 dengan
R/C ratio 2,15, apabila dijadikan benih diperoleh keuntungan Rp. 33.400.000
dengan R/C ratio 3,87. Dengan demikian terdapat selisih keuntungan antara padi
konsumsi dengan padi untuk benih sebesar Rp. 21.200.000/ha. Hasil pengkajian
menunjukkan dengan adanya kegiatan perbenihan VUB Inpari 13 mempunyai
peluang meningkatkan pendapatan petani disamping usahatani padi yang
tujuannya hanya untuk konsumsi.
Kata kunci : Perbenihan, Varietas Unggul Baru, Inpari 13, Peningkatan Pendapatan Petani
ABSTRACT
One of the cause of the low of lowland rice productivity in Jambi Provinci is
existence of usage of the same variety at one particular region with old range of
time, so that inability again productive higher because his its limited genetic ability.
Side that is certifiable and pre-eminent paddy seed less availably in location of
cultivation. To overcome problems availibility of new high yielding new superior
variety which adaptif, needs in to develop of seed system new superior variety
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paddy, causing can guarantee availibility of new superior variety paddy in order to
property time. Seed study is carry out in Pudak Village Kumpeh Ulu Sub District
Muaro Jambi District Jambi Province, was conducted at MK 2013 (March - July
2013). Purpose of study is to build and opens opportunity effort for paddy seed
new superior variety Inpari 13 which can increase paddy crop productivity and
earnings of farmer breeder. In this activity used new superior varieties Inpari 13
classes of seed BS/yellow label. Result of study indicates that variety Inpari 13
to yield of rice 5.70 t/ha (GKG), from the result taken as seed 4.5 tons. Result of
analysis usahatani, if result of paddy is made by consumption, obtained advantage
of Rp. 12,200,000 with R/C ratio 2.15, if it is made seed is obtained by advantage
of Rp. 33,400,000 with R/C ratio 3.87. Thereby there is advantage difference
between consumption paddies with paddy for seed Rp. 21,200,000/ha. Result of
study shows with existence of activity of seed new superior variety Inpari 13 can
increase farmer incomes.
Keyword : Seed, New Superior Variety, Inpari 13, Increase Farmer’s Income
PENDAHULUAN
Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus menerus meningkat, lahan sawah
irigasi masih tetap menjadi andalan dalam usaha peningkatan produksi padi di
Provinsi Jambi. Program intensifikasi khusus dan supra insus padi sawah yang
diterapkan selama ini tidak mampu lagi meningkatkan produksi padi secara nyata.
Pada beberapa dekade terakhir ini, produktivitas padi cenderung melandai bahkan
menurun pada beberapa daerah sentra produksi.
Di Provinsi Jambi luas tanam padi sawah adalah 169.599 ha, luas panen
132.523 ha, produktivitas 4,3 ton/ha dengan total produksi 570.553 ton.
Kabupaten Muaro Jambi luas panen 8.575 ha, produktivitas 4,5 ton/ha dengan
total produksi 36.185 ton (BPS, 2012). Tingkat produktivitas tersebut masih
rendah dibandingkan dengan potensi hasil beberapa varietas unggul baru padi (6 –
8 t/ha) (Suprihatno B, dkk, 2007). Rendahnya produktivitas padi di Provinsi Jambi
terutama disebabkan ; a) pengolahan tanah yang kurang sempurna, b) penggunaan
benih tidak bermutu, dimana petani biasanya menggunakan benih dari tanaman
sebelumnya yang tidak murni lagi. Benih bermutu / berlabel sulit diperoleh tepat
waktu, dan c) penggunaan pupuk yang tidak berimbang (Endrizal, dkk. 2003).
Varietas unggul merupakan salah satu teknologi yang berperan penting
dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Kontribusi nyata
varietas unggul terhadap peningkatan produksi padi nasional antara lain tercermin
dari pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 (Badan Litbang Pertanian,
2007).
Varietas unggul memberikan manfaat teknis dan ekonomis yang banyak bagi
perkembangan suatu usaha pertanian, diantaranya: pertumbuhan tanaman menjadi
seragam sehingga panen menjadi serempak, rendemen lebih tinggi, mutu hasil
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lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, dan tanaman akan mempunyai
ketahanan yang tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit serta mempunyai
daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga dapat memperkecil biaya
penggunaan input seperti pupuk dan obat-obatan (Suryana dan Prayogo, 1997).
Sudah banyak varietas padi yang telah dilepas, namun belum banyak yang
digunakan oleh petani. Berbagai kendala belum digunakannya varietas unggul,
antara lain : kurangnya informasi keberadaan varietas unggul dengan berbagai
sifat-sifat keunggulannya serta ketersediaan benih varietas unggul terbatas,
produksi varietas unggul kelas BS masih terbatas dan terputusnya aliran benih
sumber dari BS ke ES. Salah satu kendala dalam memproduksi benih sumber
adalah terbatasnya pengetahuan tentang teknologi produksi yang dimiliki petugas
produksi benih maupun penangkar benih. Untuk mendorong penyebaran benih
varietas unggul diperlukan pengenalan varietas yakni melalui sosialisasi varietas
dan pembekalan teknologi produksi benih sumber kepada penangkar benih di
daerah sentra produksi.
Keberhasilan diseminasi dan adopsi teknologi varietas unggul ditentukan
antara lain oleh kemampuan produsen dan industri benih untuk memasok dan
menyediakan benih secara enam tepat hingga ke petani. Oleh karena itu, sistem
perbenihan yang tangguh (produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan)
sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan mutu
produk pertanian (BBP2TP, 2011).
Dalam perkembangan selanjutnya benih tidak hanya berfungsi sebagai
bahan untuk tujuan pertanaman, namun juga berfungsi sebagai sarana pembawa
inovasi teknologi (Nugraha, 2003). Sebagai contoh, keunggulan varietas baru
dengan hasil yang tinggi baru akan dirasakan manfaatnya oleh petani jika tersedia
benih bermutu yang cukup untuk ditanam. Oleh karena itu, industri benih sangat
diperlukan untuk mendukung pertanian yang tangguh terutama untuk memfasilitasi
penyebaran varietas unggul kepada petani dan melindungi mutu yang dihasilkan
selama proses produksi dan distribusinya sehingga keunggulan varietas yang
dirakit oleh pemulia sampai ke tangan konsumen benih.
METODOLOGI
Kegiatan perbenihan diawali dengan koordinasi dengan Dinas Pertanian
Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, BPSB Provinsi Jambi dan Dinas/Instansi
terkait lainnya. Koordinasi dengan BPSB Provinsi Jambi antara lain membuat
surat permohonan untuk sertifikasi benih. Kegiatan sertifikasi benih meliputi
pemeriksaan lapangan secara berkala mulai dari persiapan sampai panen dan
prosesing, uji laboratorium terhadap sampel hasil dan pelabelan.
Kegiatan pengkajian diawali dengan karakterisasi wilayah yang meliputi
pemilihan dan penentuan lokasi. Penentuan kelompok tani perbenihan
menggunakan kaidah-kaidah pengembangan teknologi partisipasi yang mengacu
pada panduan pemahaman pedesaan secara partisipatif dengan memberdayakan
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salah satu kelompok tani yang sudah ada sebagai pengguna teknologi. Kelompok
tani tersebut adalah kelompok tani Usaha Sepakat yang beranggotakan 40 orang
petani, rata-rata anggota kelompok tani mempunyai luas lahan sawah sekitar 1 –
1,5 ha. Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan Gapoktan yang dihadiri oleh
pemerintah Desa Pudak, Penyuluh Lapangan, BP3K Kumpeh Ulu, dan instansi
terkait lainnya, maka dipilih petani koperator 3 orang dan hamparan seluas 2 ha
lahan sawah untuk dijadikan lokasi perbenihan VUB Inpari 13.
Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan perbenihan VUB padi, dilaksanaan
pertemuan yang merupakan kerjasama antara BPTP Jambi, Dinas Pertanian dan
BPSB Provinsi Jambi. Pertemuan dihadiri oleh petani peserta perbenihan dan
anggota kelompok tani, aparat desa, Penyuluh Lapangan, BP3K Kumpeh Ulu,
dan instansi terkait lainnya. Materi yang disampaikan antara lain, teknologi
produksi/perbanyakan benih sumber padi sawah yang mengacu kepada Petunjuk
Pelaksanaan UPBS Tanaman BBP2TP, 2011 oleh peneliti BPTP Jambi dan proses
sertifikasi benih oleh BPSB Provinsi Jambi
Pelaksanaan perbenihan dilaksanakan di lokasi penangkaran Desa
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, yang
dilaksanakan pada MK 2013. Benih padi yang digunakan adalah VUB Inpari
13 (Kelas benih BS/label kuning). Penanaman padi dilakukan pada bulan Maret
2013. Data yang dikumpulkan antara lain, data agronomis, data produksi gabah
kering giling (GKG), penggunaan sarana produksi dan penggunaan tenaga kerja.
Tingkat efisiensi dari teknologi yang diterapkan dianalisis dengan R/C ratio.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan agronomis VUB Inpari 13
Pertumbuhan tanaman padi VUB Inpari 13 cukup baik. Hama yang
muncul pada pertanaman padi fase vegetatif seperti lembing batu, putih palsu,
sundep sedangkan pada fase generatif seperti walang sangit, beluk, tikus dan
burung. Intensitas serangan hama pada fase vegetatif dan generatif cukup rendah.
Pengendalian hama dilakukan dengan cara pengendalian hama terpadu (PHT).
Data vegetatif yang diamati adalah : tinggi tanaman (90 cm) dan anakan
produktif (12 batang), data komponen hasil : panjang malai (23,3 cm), gabah
isi/malai (112 butir), gabah hampa/malai (20 butir) dan berat 1000 butir (28 gr).
Produksi padi yang diperoleh pada kegiatan perbenihan VUB Inpari 13 adalah 5,70
t/ha (GKG), hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertanaman padi varietas
Inpari 13 di lokasi penangkaran dengan teknologi petani yang memperoleh hasil
rata-rata 4,20 t/ha.
Data vegetatif dan komponen hasil pada pengkajian perbenihan VUB Inpari
13 sudah sesuai dengan deskripsi VUB Inpari 13 antara lain jumlah anakan
produktif (14-17 batang), bobot 1000 butir (27-28 gr) dan potensi hasilnya 5 – 8
t/ha (GKG) (Lesmana dkk, 2006).
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Hasil Analisis Usahatani Perbenihan VUB Inpari 13
Hasil analisis usahatani VUB Inpari 13 dengan produksi 5,70 t/ha apabila
dijadikan konsumsi memberikan keuntungan sebesar Rp. 12.200.000 (R/C
ratio 2,15). Terdapat perbedaan biaya usahatani antara padi konsumsi dan padi
yang dijadikan benih, hal ini disebabkan karena untuk prosesing menjadi benih
memerlukan tambahan biaya sebesar Rp. 1.000.000/ha, sehingga total biaya yang
dibutuhkan untuk usahatani perbenihan VUB Inpari 13 mencapai Rp. 4.350.000/
ha (Tabel 1). Produksi VUB padi Inpari 13 yang diperoleh adalah 5,7 ton/ha,
dari produksi ini yang dijadikan benih adalah 4,5 ton/ha, dengan harga benih Rp.
10.000 (kelas benih FS/label putih), sehingga penerimaan usahatani padi VUB
Inpari 13 yang dikelola sebagai usaha perbenihan menjadi Rp. 45.000.000 dengan
keuntungan sebesar Rp. 33.400.000 (R/C ratio 3,87).
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Tabel 1. Biaya usahatani padi (per ha) VUB Inpari 13 antara Hasil Konsumsi
dan Hasil Benih di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi MK 2013
No
A

Uraian

Hasil Benih

25 kg

750.000

750.000

2. Urea

150 kg

900.000

900.000

3. SP36

100 kg

600.000

600.000

4. KCl

50 kg

500.000

500.000

5. Pupuk Kandang

2000 kg

2.000.000

2.000.000

6. Pestisida

1 paket

500.000

500.000

2.000.000

2.000.000

7.250.000

7.250.000

4 HOK

200.000

200.000

2. Pengolahan tanah

Borongan

750.000

750.000

3. Cabut bibit

Borongan

100.000

100.000

5. Penanaman

Borongan

500.000

500.000

6. Pemupukan

1,5 HOK

200.000

200.000

7. Penyiangan

2 HOK

200.000

200.000

8. Pengendalian h & p

2 HOK

200.000

200.000

1.200.000

1.200.000

1000

Biaya T. Kerja (Rp)
1. Persemaian

9. Panen/prosesing

Borongan

10.Prosesing benih

Borongan

Jumlah
Total (A+B)

1072

Hasil GKG

1. Benih

Jumlah

C

Nilai (Rp)

Biaya Saprodi (Rp)

7. Amelioran

B

Nilai (Rp)
Fisik

-

1.000.000

3.350.000

4.350.000

10.600.000

11.600.000

Hasil (kg/ha)

5.700

4.500

Harga gabah (/Rpkg)

4.000

10.000

Penerimaan (Rp/ha)

22.800.000

45.000.000

Keuntungan (Rp/ha)

12.200.000

33.400.000

R/C ratio

2,15

3,87

B/C Ratio

1,15

2,87
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Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan dengan adanya kegiatan
perbenihan VUB Inpari 13 dapat meningkatkan pendapatan petani, makin banyak
hasil padi yang dijadikan benih makin tinggi pendapatan yang diperoleh petani.
Respon Petani dan Dinas Terkait
Respon dan tanggapan petani terhadap VUB Inpari 13 sangat positif karena
berdasarkan pengamatan petani mulai dari pertumbuhan dilapangan sampai hasil
yang diperoleh VUB Inpari 13 lebih baik dibanding varietas lainnya yang ditanam
petani. Selain itu VUB Inpari 13 rasa nasinya pulen sesuai dengan selera petani di
Desa Pudak, juga tahan penyakit Blast.
Pelaksanaan kegiatan usaha perbenihan mendapat respon yang positif dari
petani dan instansi terkait. Dalam aspek kelembagaan dan pemasaran, penangkaran
Desa Pudak bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi,
memasarkan dan menyebarkan hasil perbenihan Inpari 13 ke petani di Pudak
untuk kegiatan P2BN dan PTT padi untuk penanaman pada musim berikutnya.
Adanya usaha perbenihan VUB Inpari 13, petani di Pudak tidak mengalami
kesulitan karena benih bermutu/berlabel sudah tersedia di lokasi. Dari hasil
usaha perbenihan VUB Inpari 13 sudah dapat memenuhi kebutuhan benih hampir
seluruh areal persawahan di Desa Pudak dan diluar Desa Pudak.
KESIMPULAN
1.

Usaha perbenihan VUB Inpari 13 memperoleh keuntungan Rp. 34.400.000/
ha dengan R/C ratio 3,87. Usahatani perbenihan VUB Inpari 13 memberikan
keuntungan lebih tinggi dari pada usahatani konsumsi dengan selisih
keuntungan sebesar Rp. 21.200.000/ha.

2.

Petani di Desa Pudak pada saat ini tidak mengalami kesulitan benih padi,
karena benih VUB sudah tersedia di lokasi. Dari hasil usaha perbenihan
VUB Inpari 13 seluas 4 ha sudah dapat memenuhi kebutuhan 90 % dari areal
persawahan di Desa Pudak.

3.

Adanya usaha perbenihan di Desa Pudak mendapat respon yang positif dari
petani dan dinas terkait, namun untuk kerberlanjutan usaha perbenihan perlu
pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait.
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SASARAN PRODUKSI PADI 2015-2019
BERDASARKAN FORECASTING BY LINIER REGRESION
Rice Production Targets Years 2015-2019
Based Forecasting By Linier Regresion
Sutardi dan Nur Hidayat
Peneliti BPTP Yogyakarta
ABSTRAK
Tujuan peramalan untuk mengetahui sasaran produksi padi berdasarkan data masa
lalu dan menemukan pola dalam deret data historis serta mengekstrapolasikan pola
dalam deret data tersebut ke masa depan sasaran produksi padi.Peramalan dengan
menggunakan metode deret waktu didasarkan pada pendugaan masa depan yang
dilakukan berdasarkan sasaran produksi masa lalu (2010-2014) dari suatu variabel
dengan peramalan 5 tahun kedepan (2015-2020). Data yang dikumpulkan meliputi
produksi padi, beras dan peningkatan produksi selama 5 tahun. Data diramalkan
menggunakan softwarewinQSB forcesting and linier regression dengan metode
linier regression. Hasil peramalan menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 dan 2020, sebagai berikut: 75.036.380, 77.688.260, 80.340.150,
82.992.030, 85.643.920 dan 88.295.810 GKG,Ton, dengan hasil CFE -2.289,
MAD 1,429, MSE 2,409 dan MAPE 2,073 .Semakin kecil nilai CFE, MAD, MSE
dan MAPE berarti hasil peramalan semakin mendekati kondisi aktual, dengan
nilai tracking signal sebesar -1,603 sedangkan control peramalan nilai tracking
signalmaksimum ± 4 MADs batas pengendali tracking signal.
Kata Kunci : Peramalan, Produksi , Padi ,WinQSB.
ABSTRACT
Toknow the purpose of forecasting rice production targets based on past data
and find patterns in historical data series and extrapolate patterns in the data
series to target future rice production. Forecasting using time series method base
don estimating future production targets be based on the past 2010-2014) of
avariable withfore casting the next 5 years (2015-2019). Data collected include the
production of paddy, rice and an increase inproduction for 5 years. Data predicted
using software win QSB for cesting and linea rregression with linear regression
method. Forecasting results show thatin 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020,
as follows: 75,036,380, 77,688,260, 80,340,150, 82,992,030, 85,643,920 and
88,295,810 DUP, Ton, withthe result CFE-2289, 1,429 MAD, MSE and MAPE
2,0732,409 small. So CFE value, MAD, MSE and MAPE mean forecasting results
closer to the actual condition, the tracking signal value of-1.603 while the control
signal tracking rate forecasting maximum ± 4 Mad scontrol limit tracking signal.
Keywords: Forecasting, Production, Rice, WinQSB
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PENDAHULUAN
Peramalan merupakan suatu perkiraan terhadap keadaan yang akan terjadi dimasa
yang akan datang dari perencanaan maupun pengendalian misalnya produksi,
permintaan terhadap produk untuk memperkirakan produk yang akan datang.
Keadaan akan datang adalah seperti jenis, jumlah/ kuantitas dan waktu diperlukan
forecasting atau peramalan.forecasting secara baik diperlukan teknik analisis data
dalam statistik yang sering digunakan untuk mengkaji hubungan antara variabel
dan meramal suatu variabel (Kutner Nachtsheim dan Neter, 2004 cit Fathurrahman,
M dan Hoeruddin (2011) atau pendekatan linear regresi. Istilah regresi pertama
kali ditemukan oleh Sir Francis Golton (1822-1911)cit Fathurrahman M dan
Hoeruddin 2011. Ada tiga jenis data yang seringkali digunakan dalam analisis
regresi yaitu data cross section (data kurum waktu tertentu dari sampel), data time
series (observasi dalam rentang waktu secara kontinu dan panel (gabungan antara
data cross section dengan data time series (Widarjono, 2007)
Peramalan bertujuan untuk mengetahui atau memperkirakan produksi dalam
5 tahun kedepan sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan
yang mendekati sebenarnyapada 5 tahun sebelumnya.Secara umum model
peramalan tidak akan pernah baik, akan tetapi hasil peramalan bermanfaat untuk
memberikan arahan bagi suatu perencanaan yang tidak akan jauh dengan data
sebelumnya. Peramalanberdasarkan jangka waktu dapat dilihat jangka pendek
(short term) ditentukan oleh low management, jangka menengah (medium term)
menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi ditentukan oleh middle
management dan jangka panjang (long term) menentukan kuantitas dan waktu
dari fasilitas produksi (Parkha, A. 2013). Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10
tahun, ataupun 20 tahun berdasarkan perencanaan. Sehingga hasil peramalan
dapat mengubah kebiasaan saat ini menjadi lebih baik dan akan jauh lebih berbeda
di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan kinerja di masa lalu akan terus
berulang setidaknya dalam masa mendatang yang relatif dekat.
Peramalan (forecasting) merupakan bagian yang sangat penting khususnya
bagi setiap organisasi bisnis atau suatu lembaga yang digunakan untuk pengambilan
keputusan manajemen yang sangat signifikan untruk tahun-tahun sesudahnya
dengan data tahun-tahun sesudahnya. Produksi sebelum akan dapat dipertahankan
dan ditingkatkan menggunakan peramalan untuk perencanaan seperti produksi,
yang digunakan untuk pengambilan suatu kebijakan. Pertumbuhan produksi
padi di Indonesia sebelum dan tahun akan datang dapat yang dilakukan dengan
metode peramalan. Peramalan digunakan untuk memperkirakan berapa kebutuhan
di masa datang yang meliputi kebutuhan produksi yang dibutuhkan dalam rangka
memenuhi permintaan produksi untuk kebutuhannya. Salah satu jenis peramalan
berkembang peramalan permintaan dan jumlah produksi diharapkan akan
terealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Usaha untuk meramalkan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di
masa lalu disebut dengan peramalan. Esensi peramalan yaitu perkiraan peristiwaperistiwa di waktu yang lalu dan penggunaan kebijakan terhadap proyeksi-proyeksi
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dengan pola-pola di waktu lalu. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem
peramalan permintaan, terdapat delapan langkah yang harus diperhatikan yaitu:
salah satunya memilih model-model peramalan dan validasi peramalan. Dalam
fungsi peramalan tidak hanya termasuk di dalamnya teknik khusus dan model,
tetapi juga termasuk input dan output dari subyek peramalan. Pengembangan
fungsi peramalan dibutuhkan untuk mengidentifikasi output, karena
spesifikasi outputdapat menyederhanakan pemilihan model peramalan, tetapi
fungsi permalan tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan input. Peramalan
biasanya meliputi beberapa pertimbangan salah satunya peramalan dari atas (topdown) atau dari bawah (buttom-up)
Dalam membuat peramalan atau menerapkan hasil peramalan, ada beberapa
hal yang harus dipertimbangkan yaitu: 1. Peramalan pasti mengandung kesalahan,
artinya peramal hanya bias mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi tetapi
tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. 2. Peramalan seharusnya
memberikan informasi mengenai berapa ukuran kesalahan. 3. Peramalan jangka
pendek lebih akurat dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Selain
itu diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan
peramalan yaitu 1. Tidak boleh meramalkan produk - produk yang tergolong
ke dalam dependent demand. Produk - produk yang tergolong dalam dependent
demand harus direncanakan atau dihitung. 2. Peramalan hanya boleh dilakukan
pada produ - produk yang tergolong ke dalam independent demand. 3. Penentuan
horizon peramalan berdasarkan kondisi aktual sistem manufaktur dan tujuan
dari peramalan.Semakin jauh periode di masa mendatang yang diramalkan
dengan asumsi faktor - faktor lain tetap-hasil ramalan akan semakin kurang
akurat.4.Disamping berdasarkan waktu, peramalan juga dapat dilakukan
berdasarkan lokasi geografis, kelompok produk, yang dikenal sebagai peramalan
berdasarkan dimensi agregasi dan disagregasi. Berdasarkan pertimbangan hal
tersebut diatas sangat diperlukan peramalan dengan menggunakan metode deret
waktu didasarkan pada pendugaan masa depan yang dilakukan berdasarkan
sasaran produksi masa lalu (2010-2014) dari suatu variabel dengan peramalan 5
tahun kedepan (2015-2020).
BAHAN DAN METODELOGI
Peramalan (forecasting) merupakan proses perkiraan /pengukuran sesuatu pada
waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis
secara ilmiah menggunakan metode statistika yang bertujuan untuk memperbaiki
peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain
peramalan bertujuan untuk mendapatkan perkiraan yang bisa meminimalkan
kesalahan meramal (forecast error) yang biasanya diukur dengan jumlah kuadrat
kesalahan Sum Squared Error (SSE), estimasi standar error Standard Error
Estimate (SEE), persentase kesalahan mutlak Mean Absolute Percent Error
(MAPE) (http://www.scribd.com/doc/94369736/Cara-Peramalan-MenggunakanSoftware-Winqsb-Menurut-Para-Ahli) dan sebagainya.Sumber data sekunder
sasaran produksi padi 2012 – 2014 meliputi data produksi padi, beras, jumlah
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penduduk, kebutuhan beras, surpus beras murni tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan
2014 (Direktorat Jendral Tanaman Pangan. 2013) Tabel 1.
Tabel 1. Sasaran produksi padi tahun 2010 – 2014

Data peramalan dianaliasi menggunakan softwarewinQSB version
2.00 forcesting and linier regression (http://www.scribd.com/doc/94369736/
Cara-Peramalan-Menggunakan-Software-Winqsb-Menurut-Para-Ahli)sangat
memungkinkan untuk digunakan estimasi dan peramalan produksi padi.
Peramalan produksi padi, beras dan peningkatan produksi selama 5 tahun dengan
menggunakan metode deret waktu didasarkan pada pendugaan masa depan yang
dilakukan berdasarkan sasaran produksi masa lalu (2010-2014) dari suatu variabel
dengan peramalan 5 tahun kedepan (2015-2020). Data yang dikumpulkan meliputi
produksi padi, beras dan peningkatan produksi selama 5 tahun.
Cara menjalankan program winQsb version 2.00
1.

Langkah pertama klik start  all programs  winqsb forecasting and
linier regression, kemudian akan muncul jendela program awal seperti
gambar berikut:

Gambar 1. Tampilan awal program WinQSb
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2.

Langkah kedua klik menu kotak yang di beritanda panah diatas, kemudian
akan muncul jendela baru problem specification, pada kolom problem type
pilih time series forecasting, isi kolom problem title dengan judul yang akan
digunakan, time unit dengan tahun dan number of time units dengan kolom
yang akan digunakan atau periode data  OK, seperti gambar berikut:

Gambar 2. Tampilan problem specification
3.

Langkah ketiga akan muncul tabel yang akan digunakan untuk mengisi data,
masukkan data pilih menu solve and analyze pilih perfom forecasting, pilih
metode peramalan yang akan digunakan, seperti gambar berikut:

Gambar 3. Tampilan forecasting setup
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi tanaman pangan padi mempunyai tren positif setiap tahun. Tren ini
disebabkan oleh semakin meningkatnya produktivitas dan peningkatan luas
panen. Cara petani sudah semakin baik dan varietas yang digunakan juga semakin
bermutu, sehingga produktivitas meningkat (Hasan F, 2010). Namun sebaliknya
penggunakan pupuk tunggal Urea per hektarnya masih berlebihan takaran
rekomendasi, tidak berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas lahan
(Hasan F, 2009), sehingga petani tidak menggunakan berbagai jenis pupuk pada
tanaman padi sesuai rekomendasi (Ilham 2002).
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a. Sasaran produksi padi (Ton,GKG)
Pada data sasaran produksi padi 2012 sampai dengan tahum 2014 dapat dilihat
bahwa sasaran produksi tersebut memiliki kisaran antara 65.740.946 Ton,GKG
sampai dengan 76.567.719 Ton,GKG. pada setiap tahun sasaran produksi padi
mengalami peningkatan namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar
0,728 kemudian meningkat kembali pada tahun 2012 yaitu sebesar 67.824.692
Ton,GKG tahun 2013 sasaran produksi padi 72.063.75 Ton,GKG dan untuk tahun
2014 sasaran produksi padi meningkat 76.567.719 Ton,GKG. Hasil peramalan
menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, sebagai berikut:
75.036.380Ton,GKG, 77.688.260 Ton,GKG, 80.340.150Ton,GKG, 82.992.030
Ton,GKG, dan 85.643.920 Ton,GKGdan 88.295.810 Ton,GKG, dengan hasil
CFE -2.289, MAD 1,429, MSE 2,409 dan MAPE 2,073. Semakin kecil nilai CFE,
MAD, MSE dan MAPE berarti hasil peramalan semakin mendekati kondisi aktual,
dengan nilai tracking signal sebesar -1,603 sedangkan control peramalan nilai
tracking signal maksimum ± 4 MADs batas pengendali tracking signal (Gambar 4).
Hasil peramalan terhadap data pada tahun sebelumnya terhadap tahun
berikutnya dengan menggunakan data historis dapat dilihat pada Tabel 2.
Peramalan sasaran produksi padi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
produksi megalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan berbagai faktor
seperti salah satunya peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya. Hasil
peramalan produksi 2015 – 2019 secara jelas tercantum pada Tabel 2.
Tabel 2. Sasaran produksi padi 2010 – 2014 dan hasil peramalan sasaran
produksi 2015 – 2019
Tahun Sasaran produksi padi (Ton,GKG)

Tahun

Peramalan sasaran produksi padi (Ton,GKG)

2010

66.469.394

2015

75.036.380

2011

65.740.946

2016

77.688.260

2012

67.824.692

2017

80.340.150

2013

72.063.735

2018

82.992.030

2014

76.567.719

2019

85.643.920

Sumber : Data dianalisis dari data sekunder Direktorat Jendral Tanaman Pangan 2010 – 2014.

Perhitungan dengan metode Regresi Linier dengan WinQSB. Hasil dari
pengolahan software WinQSB untuk metode regresi linier pada forecasting
method. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 4
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Gambar 4. Hasil Peramalan Produksi padi
b. Sasaran produksi beras (Ton)
Pada Tabel 1 data sasaran produksi beras pada setiap tahunnya cenderung
mengalami peningkatan dari data historis dapat dilihat pada tahun 2010 sasaran
produksi beras 37.222.861 ton, tahun 2011 39.950.560 ton, tahun 2012 38.131.042
ton, tahun 2013 40.514.232 ton dan pada tahun 2014 43.046.371 ton (Tabel 3).
Hasil peramalan pada tahun 2015 42.214.990 ton, tahun 2016 43.736.19 ton,
tahun 2017 45.257.390 ton, tahun 2018 46.778.580 dan tahun 2019 48.299.78 ton.
Secara jelasnya hasil peramalan tercantum pada Tabel 3
Tabel 3. Sasaran produksi beras tahun 2010 – 2014 dan hasil peramalan sasaran
produksi beras tahun 2015 – 2019.
Tahun

Sasaran produksi beras (Ton)

Tahun

Peramalan sasaran produksi beras (Ton)

2010

37.222.861

2015

42.214.99

2011

39.950.560

2016

43.736.19

2012

38.131.042

2017

45.257.39

2013

40.514.232

2018

46.778.58

2014

43.046.371

2019

48.299.78

Sumber: Data dianalisis dari data sekunder Direktorat Jendral Tanaman Pangan 2010 – 2014

Perhitungan dengan metode Regresi Linier dengan WinQSB. Hasil dari
pengolahan software WinQSB untuk metode regresi linier pada forecasting
method. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. Semakin kecil nilai CFE,
MAD, MSE dan MAPE berarti hasil peramalan semakin mendekati kondisi aktual,
dengan nilai tracking signal sebesar 9.919 sedangkan control peramalan nilai
tracking signal maksimum ± 4 MADs batas pengendali tracking signal. Hasil
analisis metode Regresi Linier dengan WinQSB tercantum pada Gambar 5.
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Gambar 5. Hasil peramalan produksi beras
c. Jumlah penduduk (jiwa)
Pada peramalan jumlah penduduk tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan
2014 masing –masing 237.556.363 jiwa, 241.095.953 jiwa, 244.688.283
jiwa, 248.334.138 jiwa dan 252.034.317 jiwa (Tabel 4). Hasil peramalan
jumlah penduduk pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut
255.525.000 jiwa, 259.142.500 jiwa, 262.760.000 jiwa,
266.377.500 dan
269.995.000 jiwa (Table 4).
Tabel 4. Jumlah penduduk tahun 2010 -2014 dan hasil peramalan jumlah
penduduk tahun 2015 – 2019
Tahun

Jumlah penduduk (jiwa)

Tahun

Peramalan Jumlah penduduk (jiwa)

2010

237.556.363

2015

255.525.000

2011

241.095.953

2016

259.142.500

2012

244.688.283

2017

262.760.000

2013

248.334.138

2018

266.377.500

2014

252.034.317

2019

269.995.000

Sumber: Data dianalisis dari data sekunder Direktorat Jendral Tanaman Pangan 2010 – 2014

Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin kecil nilai CFE, MAD, MSE
dan MAPE berarti hasil peramalan semakin mendekati kondisi aktual, dengan
nilai tracking signal sebesar -1,126.Tracking signal yang positif menunjukkan
bahwa nilai aktual lebih besar dari pada ramalan, sedangkan apabila negatif berarti
nilai aktual lebih kecil daripada ramalan.
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Gambar 6. Peramalan jumlah penduduk (jiwa) dengan linier regression
Pada setiap peramalan, tracking signal terkadang digunakan untuk melihat
apakah nilai-nilai yang dihasilkan berada di dalam atau di luar batas-batas
pengendalian dimana maksimum ± 4 MADs batas pengendali tracking signal
(Gambar 6).
d. Total kebutuhan perkapita/ tahun (Kg)
Pada data historis tahun 2010 total kebutuhan perkapita/tahun 139,15 Kg,
tahun 2011 137,06 Kg, tahun 2012 135,01, tahun 2013 132,98 dan tahun 2014
140,99 setelah dilakukannya peramalan dengan software WinQsb pada tahun
yang akan datang yaitu tahun 2015 136,918 Kg, tahun 2016 136,878, tahun 2017
136,838, tahun 2018 136,798 dan tahun 2019 136,758 dari peramalan data berikut
terjadi penurunan kebutuhan perkapita/tahun.
Tabel 5. Total kebutuhan perkapita/ tahun (Kg) dan Hasil peramalan
kebutuhan perkapita/ tahun (Kg)

total

Tahun

Total kebutuhan perkapita/ tahun
(Kg)

Tahun

Total kebutuhan perkapita/ tahun
(Kg)

2010

139,15

2015

136,918

2011

137,06

2016

136,878

2012

135,01

2017

136,838

2013

132,98

2018

136,798

2014

140,99

2019

136,758

Sumber: Data dianalisis dari data sekunder Direktorat Jendral Tanaman Pangan 2010 – 2014
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Gambar 7. Peramalan total kebutuhan perkapita/ tahun (Kg)
Semakin kecil nilai CFE, MAD, MSE dan MAPE berarti hasil peramalan
semakin mendekati kondisi aktual, dengan nilai tracking signal sebesar 1.258
.Tracking signal yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual lebih besar dari
pada ramalan, sedangkan apabila negatif berarti nilai aktual lebih kecil dari pada
ramalan. Pada setiap peramalan, tracking signal terkadang digunakan untuk
melihat apakah nilai-nilai yang dihasilkan berada di dalam atau di luar batas-batas
pengendalian dimanamaksimum ± 4 MADs batas pengendali tracking signal
e. Surplus beras murni
Pada data historis surplus beras murni tahun 2010 4.166.893 ton, tahun 2011
3.914.286 ton, tahun 2012 5.096.458 ton, tahun 2013 7.490.334 dan tahun 2014
10.033.157 ton setelah dilakukannya peramalan dengan software WinQsb pada
tahun yang akan datang yaitu tahun 2015 10.732.800 ton, tahun 2016 12.263.800
ton , tahun 2017 13.794.800 ton, tahun 2018 15.325.800 ton dan tahun 2019
16.856.800 ton.
Tabel 5. Surplus beras murnidan hasil peramalan surplus beras murni
Tahun

Surplus beras murni

Tahun

Peramalan surplus beras murni

2010

4.166.893

2015

10.732.800

2011

3.914.286

2016

12.263.800

2012

5.096.458

2017

13.794.800

2013

7.490.334

2018

15.325.800

2014

10.033.157

2019

16.856.800

Sumber: Data dianalisis dari data sekunder Direktorat Jendral Tanaman Pangan 2010 – 2014
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Gambar 8. Peramalan data surplus beras murni
Semakin kecil nilai CFE, MAD, MSE dan MAPE berarti hasil peramalan
semakin mendekati kondisi aktual, dengan nilai tracking signal sebesar -6.210
diperoleh kesimpulan bahwa nilai tersebut melebihi batas pengendalian tracking
signalyang positif menunjukkan bahwa nilai aktual lebih besar daripada ramalan,
sedangkan apabila negatif berarti nilai aktual lebih kecil daripada ramalan. Pada
setiap peramalan, tracking signal terkadang digunakan untuk melihat apakah
nilai-nilai yang dihasilkan berada di dalam atau di luar batas-batas pengendalian
dimanamaksimum ± 4 MADs batas pengendali tracking signal
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Dari hasil peramalan produksi padi, sasaran produksi beras, jumlah penduduk,
total kebutuhan perkapita diperoleh nilai traking signal antara -4 sampai 4
dengan batas pengendalian signal 4 MADs.Tracking signal yang positif
menunjukkan bahwa nilai aktual lebih besar daripada ramalan, sedangkan
apabila negatif berarti nilai aktual lebih kecil daripada ramalan.

2.

Untuk data surplus beras murni setelah dilakukan peramalan diperoleh nilai
ttraking signal -6.120 hasil ini melebihi nilai batas pengendalian signal yang
ditentukan yaitu 4 MADs jadi data surplus beras.
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PERSEPSI PETANI TERHADAP BUDIDAYA DAN USAHATANI PADI
SAWAH DI KECAMATAN PATOKBEUSI, KABUPATEN SUBANG
(Perception of farmer to Conducting and Paddy Rice Field Farming in
Patokbeusi District, Subang Sub Provinsi)
Kiki Kusyaeri Hamdani dan Sri Murtiani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat
email : kusyaeri_fuji@yahoo.co.id
HP : 081321366424
ABSTRAK
Peran petani sebagai pelaku utama dalam produksi padi begitu penting. Dari
nilai ekonomi, usahatani padi cukup memberikan peluang terhadap peningkatan
pendapatan petani. Akan tetapi di sisi lain petani sering dihadapkan oleh berbagai
kendala khususnya dalam hal budidaya dan usahatani padi sawah. Beberapa faktor
penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya padi diantaranya benih
bermutu, varietas unggul, pupuk, air, hama, penyakit, dan gulma. Sedangkan untuk
usahatani padi diantaranya akses informasi, pendampingan, harga sarana produksi,
modal, harga jual, dan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
persepsi petani tentang prioritas kendala utama dalam budidaya dan usahatani
padi sawah. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang
pada bulan Oktober 2012. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Pengujian
menggunakan Uji Kendall W Concordance dan Uji Chi Square. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi petani tentang urutan prioritas pertama
sebagai kendala utama dalam budidaya padi sawah yang dihadapi oleh petani
adalah hama. Sedangkan dalam aspek usahatani padi sawah adalah yaitu modal.
Kata kunci : Petani, budidaya, usahatani, padi sawah
ABSTRACT
Role of farmer as protagonist in paddy production so is important. Than economic
value, paddy farming enough give opportunity to make-up of earnings of farmer.
However on the other side farmer is often confronted by various constraint specially
in the case of and conducting of usahatani rice field paddy. Some important
factor which have an effect on to efficacy of paddy conducting among others
certifiable seed, pre-eminent varietas, manure, water, pest, disease, and weeds.
While for the farming of paddy among others access information, adjacent, price
of production tools, capital, price sell, and labour. This research aim to to know
perception of farmer about especial constraint priority in and conducting of rice
field paddy farming. Research executed by in Patokbeusi District, Subang Sub-
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Province in October 2012. Research method use descriptive approach qualitative
through interview by using questionnaires. Examination use Test of Kendall W
Concordance and Test of Chi Square. Result of research indicate that pursuant
to perception of farmer about first priority sequence as especial constraint in rice
field paddy conducting faced by farmer is pest. While in aspect of rice field paddy
farming is that is capital.
Keyword : Farmer, conducting, farming, rice field paddy
PENDAHULUAN
Tanaman padi merupakan tanaman penghasil bahan pangan pokok yaitu beras.
Kebutuhan terhadap beras terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah
penduduk dan meningkatnya pendapatan yang berdampak pada peningkatan
konsumsi per kapita. Di sisi lain petani yang berperan sebagai pelaku utama dalam
produksi padi seringkali dihadapkan pada berbagai kendala baik berupa fisik,
sosial ekonomi dan biologis yang dapat mengancam keberhasilan produksinya.
Padahal dari nilai ekonomi, usahatani padi cukup memberikan peluang terhadap
peningkatan pendapatan petani. Berbagai kendala mulai dari penyediaan input dan
budidaya dapat menghambat kegiatan usaha tani padi sawah secara keseluruhan.
Beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya
padi diantaranya benih bermutu, varietas unggul, pupuk, air, hama, penyakit, dan
gulma.
Benih bermutu dan varietas unggul berdaya hasil tinggi dan bernilai ekonomi
tinggi yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan, dan keinginan petani
merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan budidaya
padi. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang
mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan atau sifat-sifat lainnya (BPTP Jawa
Barat, 2011). Masalah benih bermutu terkait dengan peningkatan produksi padi.
Penggunaan benih bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya karena
bebas dari serangan hama dan penyakit, tanaman akan dapat tumbuh baik pada
kondisi lahan yang kurang menguntungkan dan berbagai faktor tumbuh lainnya
(Wirawan dan Wahyuni, 2002). Penggunaan benih secara terus menerus yang
merupakan hasil panen tanaman sebelumnya dapat menyebabkan penurunan
produktivitas. Akan tetapi, terkadang benih bermutu tidak tersedia pada saat yang
tepat atau petani tidak mendapatkan informasi tentang benih bermutu.
Pupuk merupakan input produksi utama dalam usahatani tanaman padi. Di
sisi lain, ketersediaan pupuk menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi
petani pada saat dibutuhkan atau petani harus merubah kebiasaan penggunaan
pupuk misalnya dari pupuk tunggal menjadi pupuk majemuk. Ketersediaan air
pada budidaya padi sawah sangat penting karena padi sawah termasuk pengguna
air terbesar (hampir 80%). Kekurangan air atau kelebihan air akibat kondisi
irigasi yang rusak atau akibat perubahan iklim secara ekstrim dapat menyebabkan
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terjadinya penurunan produksi atau bahkan tidak panen.Kejadian iklim ekstrim
dengan frekuensi dan intensitas yang semakin meningkat mengakibatkan pasokan
air tidak menentu (Abdulrahman dan Agustini, 2012).
Sampai saat ini, serangan hama dan penyakit seringkali menjadi masalah dan
dapat menimbulkan kerugian bagi petani. Dampak kejadian iklim ekstrim menjadi
salah satu faktor pemicu peningkatan gangguan hama dan penyakit. Selain hama
dan penyakit, gulma dapat merugikan karena persaingannya dengan tanaman padi
terutama dalam mendapatkan ruang tempat tumbuh, penyerapan air, dan unsur
hara maupun persaingan dalam mendapatkan cahaya matahari.
Sedangkan beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan
usahatani padi diantaranya akses informasi, pendampingan, harga sarana produksi,
modal, harga jual, dan tenaga kerja.
Kurangnya informasi dan sumber permodalan dapat menyebabkan petani
tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Keterbatasan modal
merupakan kendala utama dalam memenuhi sarana produksi terutama benih
unggul, pupuk, dan pestisida. Pendampingan petani oleh petugas sangat penting
terutama dalam rangka meningkatkan akses petani terhadap teknologi maupun
sumber permodalan. Harga sarana produksi sampai saat ini terus mengalami
kenaikan sehingga sering menjadi masalah bagi petani terutama yang memiliki
modal terbatas. Meningkatnya harga pupuk akan berdampak pada penurunan
penggunaan pupuk oleh petani sehingga dapat menurunkan produksi dan
pendapatan petani (Sirappa et al., 2007). Sedangkan harga jual hasil produksi
padi rendah yang diakibatkan oleh kualitas produk yang rendah atau tidak sesuai
keinginan pasar.
Kesulitan tenaga kerja akibat jumlah tenaga kerja yang terbatas yang
diantaranya disebabkan oleh kegiatan tanam atau panen dilakukan secara
bersamaan. Selain itu adanya perubahan minat bekerja pada sebagian generasi
muda dari bidang pertanian ke non pertanian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi petani tentang
prioritas kendala utama dalam budidaya dan usahatani padi sawah.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di Desa Ciberes dan Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan
Patokbeusi, Kabupaten Subang pada bulan Oktober 2012.
Pengambilan data persepsi petani dilakukan dengan menggunakan teknik
wawancara dengan menggunakan kuisioner. Responden diambil secara
stratified random sampling. Sampel diambil secara acak dari dua desa yaitu di
Desa Ciberes dan Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patokbeusi sebanyak 28 orang.
Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis
kuantitatif dengan menggunakan statistik non parametrik. Analisis data secara
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kuantitatif dilakukan dengan Uji Kendall W Concordance yang akan menghasilkan
mean rank (rangking nilai rata-rata jawaban seluruh responden) dari setiap kendala
budidaya dan usaha tani padi sawah yang dihadapi oleh petani sehingga dapat
diketahui urutan peringkat dari kendala dalam budidaya dan usahatani padi sawah.
Rumus yang digunakan untuk mendapatkan mean rank yaitu :
MR =

(∑TRi/k)
k

Keterangan :
MR = mean rank
TRi = total rangking jawaban responden ke-i
k
= jumlah responden (Siegel, 1994)
Dari uji ini juga dapat diketahui Koefisien Kendall (W). Koefisien Kendall
(W) ini menunjukkan nilai keselarasan antar responden dalam melakukan
penilaian terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner. Koefisien Kendall
(W) diperoleh dengan menggunakan rumus:
s
W =

1/12 (k2 (N3 - N))

Keterangan :
s
= jumlah kuadrat deviasi observasi dari mean Ri
k
= jumlah responden
N = jumlah pertanyaan (Siegel, 1994)
Untuk mengetahui keselarasan pendapat responden dilakukan Uji Chi Square
terhadap Koefisien Kendall (W). Nilai Chi Square (X2) dihitung menggunakan
rumus :
X 2 = k(N – 1)W
Keterangan :
k
N
W
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Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan antara X2 hitung
dengan X2 tabel pada tingkat kepercayaan 95%. Jika X2 hitung ≥ dari X2 tabel
maka ada keselarasan pendapat responden tentang kendala budidaya dan usahatani
padi sawah. Jika X2 hitung < dari X2 tabel maka tidak ada keselarasan pendapat
responden dalam melakukan penilaian tentang kendala budidaya dan usahatani
padi sawah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuisioner terdiri dari 3 bagian yaitu karakteristik responden (petani), kendala
budidaya padi sawah, dan kendala usahatani padi sawah.
1. Karakteristik Responden (Petani)
Karakteristik responden terdiri dari umur dan tingkat pendidikan. Umur
petani mempengaruhi kemampuan fisik dan respon terhadap hal-hal yang baru
dalam menjalankan usahataninya. Semakin muda umur seseorang biasanya
mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum diketahui, sedangkan
petani yang lebih tua cenderung kurang membuat perubahan dalam pertanian
namun bukan berarti mereka tidak mau menerima perubahan. Dari Tabel 1 dapat
diketahui bahwa jumlah responden terbanyak berdasarkan umur adalah responden
berumur 15-64 tahun yaitu sebanyak 85,71%. Sedangkan sisanya yaitu responden
berumur 65 ke atas sebanyak 14,28%. Rata-rata umur responden adalah 51 tahun.
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden termasuk
dalam usia produktif yaitu umur 15-64 tahun. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata
umur responden, tergolong petani tua. Menurut Mardikanto (1993), semakin tua
(≥50 tahun), biasanya semakin lambat mengadopsi suatu inovasi dan cenderung
hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan masyarakat.
Tabel 1. Distribusi responden menurut umur
No

Kelompok Umur (tahun)

(%)

1

0 – 14

0

2

15 – 64

85,71

3

65 +

14,28

Jumlah

100,00

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak
menurut tingkat pendidikan secara berurutan yaitu sebanyak 42,86% berada pada
tingkat pendidikan SD, SMP (28,57%), SMA (14,28%), dan S1 (7,14%). Dari
data tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh oleh responden
sebagian besar hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan
sangat menentukan tingkat pemahaman teknologi dan usahatani padi sawah dan
penerimaan adopsi teknologi. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri karena rata-rata
tingkat pendidikan mereka hanya tamat SD sehingga sulit untuk mengadopsi
upaya-upaya pengembangan teknologi dan perbaikan usaha yang diberikan.
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Tabel 2. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan formal
No

Tingkat Pendidikan

(%)

1

SD

42,86

2

SMP

28,57

3

SMA

14,28

4

S1

7,14

Jumlah

100,00

2. Persepsi petani terhadap kendala budidaya padi sawah
Untuk mengetahui kendala utama yang dihadapi petani dalam budidaya
dan usahatani padi sawah dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Kendall
W Concordance. Uji Kendal ini menghasilkan Koefisien Kendall (W) yang
mengindikasikan tingkat keselarasan jawaban responden terhadap pertanyaanpertanyaan dalam kuesioner tentang berbagai kendala dalam budidaya dan
usahatani padi sawah. Hasil uji statistik menunjukkan nilai Koefisien Kendall
(W) tentang persepsi petani terhadap kendala budidaya padi sawah adalah sebesar
0,619. Nilai W tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan 95% yang dapat
dilihat dari nilai Chi Square (X2), dimana X2 hitung adalah 103,959 sedangkan
nilai X2 tabel adalah 12,592. Nilai X2 hitung yang lebih besar dari X2 tabel tersebut
mengindikasikan adanya keselarasan jawaban responden terhadap kendala
budidaya padi.
Tabel 3. Mean rank jawaban responden tentang kendala budidaya padi sawah
No

Kendala

Penyebab menjadi kendala

Mean
rank

Peringkat

1

Benih
bermutu

banyak beredar berbagai macam benih padi tidak
bersertifikat yang disukai petani tetapi tidak tahan terhadap
hama dan penyakit

5,61

7 (tujuh)

2

Varietas
unggul

beberapa varietas unggul yang ada kurang disukai oleh
petani

5,36

6 (enam)

3

Pupuk

kadang-kadang tidak tersedia pada saat dibutuhkan dan
harganya mahal

5,25

5 (lima)

4

Air

sering terjadinya kekurangan air pada saat musim kemarau
dan jaringan irigasi jumlahnya kurang dan sebagian rusak

2,93

3 (tiga)

5

Hama

pengendalian sulit atau pengetahuan tentang pengendalian
hama masih rendah terutama saat terjadi serangan berat dan
adanya perubahan iklim yang tidak menentu

1,61

1 (satu)

6

Penyakit

pengendalian sulit atau pengetahuan tentang pengendalian
penyakit masih rendah terutama saat terjadi serangan berat
dan adanya perubahan iklim yang tidak menentu

2,18

2 (dua)

7

Gulma

tenaga kerja terkadang tidak ada pada saat penyiangan

5,07

4 (empat)
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Selain Koefisien Kendall, uji Kendall juga menghasillkan mean rank
yang menunjukkan peringkat jawaban responden secara keseluruhan. Tabel 3
menunjukkan urutan rangking prioritas kendala utama dalam budidaya padi
sawah menurut petani. Berdasarkan data tersebut responden berpendapat bahwa
hama menempati urutan pertama sebagai kendala utama dalam budidaya padi.
Urutan selanjutnya adalah penyakit, air, gulma, pupuk, varietas unggul, dan
benih bermutu. Penyebab hama menjadi kendala dan begitu juga penyakit adalah
karena pengendaliannya sulit terutama pada saat terjadi serangan berat. Hama
utama yang sering menyerang tanaman dari mulai tingkatan rendah hingga berat
sehingga merugikan petani yaitu tikus, penggerek batang padi, dan wereng. Selain
itu dengan adanya perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan sering
terjadinya serangan hama dan penyakit. Hama termasuk salah satu faktor biotik
berupa organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat menjadi masalah dalam
peningkatan produksi padi (Kartohardjono, et al., 2008).
3. Persepsi petani terhadap kendala usahatani padi sawah
Hasil uji statistik menunjukkan nilai Koefisien Kendall (W) tentang persepsi
petani terhadap kendala usahatani padi sawah adalah sebesar 0,229. Nilai W
tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan 95% yang dapat dilihat dari nilai
Chi Square (X2), dimana X2 hitung adalah 34,531 sedangkan nilai X2 tabel adalah
11,070. Nilai X2 hitung yang lebih besar dari X2 tabel tersebut mengindikasikan
adanya keselarasan jawaban responden terhadap kendala usahatani padi.
Urutan rangking prioritas kendala utama dalam usahatani padi sawah menurut
petani ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan data tersebut responden berpendapat
bahwa prioritas kendala utama dalam usahatani padi sawah secara berurutan
yaitu modal, harga sarana produksi, harga jual, tenaga kerja, akses informasi,
dan pendampingan. Penyebab modal menjadi kendala yaitu karena kepemilikan
modal yang terbatas dan kurangnya akses terhadap sumber permodalan. Salah
satu faktor yang menyebabkan petani kesulitan dalam mengakses permodalan
diantaranya adalah rata-rata penguasaan lahan yang sempit. Keterbatasan modal
petani dan skala penguasaan lahan yang sempit merupakan kelemahan internal
yang merupakan masalah sosial ekonomi petani yang menyebabkan petani
tidak mampu menerapkan teknologi maju sehingga dapat menghambat upaya
peningkatan produktivitas padi yang berdampak pada rendahnya pendapatan
petani (Swastika,et al., 2007).
Tabel 4. Mean rank jawaban responden tentang kendala usahatani padi sawah
No

Kendala

Penyebab menjadi kendala
rendah, kurang

Mean rank

Peringkat

4,00

5 (lima)

1

Akses informasi

2

Pendampingan

belum dilakukan secara intensif

4,68

6 (enam)

3

Harga sarana
produksi

mahal dan terkadang tidak tersedia pada
saat dibutuhkan

3,25

2 (dua)
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4

Modal

terbatas dan kurangnya akses terhadap
sumber permodalan

1,89

1 (satu)

5

Harga jual

rendah saat panen raya karena melalui
perantara

3,50

3 (tiga)

6

Tenaga kerja

jumlah tenaga kerja terbatas terutama
pada saat pengolahan tanah, tanam, dan
panen

3,68

4 (empat)

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas maka perlu peran dari berbagai
stakeholder terkait secara bersama-sama untuk membantu petani baik mengenai
budidaya maupun usahatani padi sawah mulai dari hulu sampai hilir. Salah
satunya yaitu peran petugas pertanian untuk mendampingi petani secara intensif
agar dapat melaksanakan kegiatan usahataninya dengan baik sehingga diharapkan
akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani.
KESIMPULAN
Prioritas kendala utama dalam budidaya padi sawah menurut petani Desa Ciberes
dan Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patokbeusi adalah masalah hama. Penyebab
kendala tersebut adalah karena pengendaliannya sulit dan akibat perubahan iklim
yang tidak menentu. Sedangkan dalam aspek usahatani padi sawah, yang menjadi
prioritas kendala utama adalah modal. Penyebabnya adalah karena kepemilikan
modal yang terbatas dan kurangnya akses terhadap sumber permodalan.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulrahman, S dan Agustini, N. 2012. Pertumbuhan dan hasil tiga tipe varietas
padi pada dua cara pemberian air. Prosiding Seminar Nasional Hasil
Penelitian Padi 2011. Inovasi teknologi padi mengantisipasi cekaman
lingkungan biotik dan abiotik. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
BPTP Jawa Barat. 2011. Petunjuk teknis pengelolaan tanaman dan sumberdaya
terpadu (PTT) padi sawah. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa
Barat.
Kartohardjono, A., Kertoseputro, D., dan Suryana, T. 2008. Hama padi potensial
dan pengendaliannya. Padi Inovasi Teknologi Produksi. Buku 2. Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi.
Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan pembangunan pertanian. UNS Press. Surakarta.
Siegel, S. 1994. Statistika non parametrik untuk ilmu-ilmu sosial. Gramedia.
Jakarta.
Sirappa, M.P., A.J. Rieuwpassa, dan E.D. Wass. 2007. Kajian pemberian pupuk
NPK pada beberapa varietas unggul padi sawah di Seram Utara. Jurnal
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol 10 (3) Balai Besar

1094

Hamdani dan Murtiani : Persepsi Petani Terhadap Budidaya dan Usahatani Padi....

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian
Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Bogor.
Swastika D.K.S, Wargiono, J., Soejitno, dan Hasanuddin, A. 2007. Analisis
kebijakan peningkatan produksi padi melalui efisiensi pemanfaatan lahan
sawah di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 (1).
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Wirawan, B., dan Sri Wahyuni. 2002. Memproduksi benih bersertifikat. Penebar
Swadaya, Jakarta.

Hamdani dan Murtiani : Persepsi Petani Terhadap Budidaya dan Usahatani Padi....

1095

1096

Hamdani dan Murtiani : Persepsi Petani Terhadap Budidaya dan Usahatani Padi....

DAFTAR HADIR
KEGIATAN : Seminar Nasional Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
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
38
39
40

NAMA
A.A. Ketut Sudharmawan
A.A.N.B Kamandalu
Aan Surya
Abadi
Abdul Fattah
Ade
Ade Ruskandar
Ade Sudrajat
Adhlan D. Nur Sidiq
Adik Priyatno SP
Adri
Agus Guswara
Agus Nurawan
Agus Riyanto
Agus Subekti
Agus Supriyo
Agus W Anggara
Agus Yuamanti
Agustin Sri Mulyatni
Ahmad Dadang
Ahmad Yani
Ahyar
Aida F.V. Yuningsih
Akbar Fadhillah
Akbar Gozali
Al Gamal Pratomo
Ali Ari W
Ali Imamuddin
Ali Jamil
Ali Kurniasih
Amalia Purdianty
Aman SP
Ami Teja Rakhmi
Amrizal Yusuf
Anas Afandi
Andi Dalapati
Andi Irmadamayanti
Anggi Sahru R
Anggiani Nasution
Anindia Eka P

Daftar Hadir Seminar Nasional BB Padi 2014

INSTANSI
Universitas Mataram
BPTP Bali
BKPSK Bogor
BPTP Jateng
BPTP Sulsel
BP3K Pabuaran
BB Padi
BKPSK Bogor
CV. Mitra Tani Abadi
Unsika
BPTP Jambi
BB Padi
BPTP Jabar
Universitas Jenderal Soedirman
BPTP Kalbar
BPTP Jateng
BB Padi
Dispertanak Kab. Pati
BPBPI Bogor
BB Biogen
SMK N 1 Cikaum
BP3K Pabuaran
BB Padi
Universits Lampung
Politeknik Agroindustri
BPTP Jatim
BPTP Jatim
BB Padi
BPTP Riau
BP4K Kab. Karawang
Unpad
BP3K Pagaden Barat Subang
BB Padi
BPTP Sumut
PT. Petrosida Gresik
BPTP Sulteng
BPTP Sulteng
BPTP Jateng
BB Padi
Poltek SHS

1097

NO.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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
76
77
78
79
80
81
82
83

1098

NAMA
Anischan Gani
Anna Sinaga
Arga
Arief Dwi Permana
Aris Hairmansis
Arus Rianto
Asep Anwar Nugraha, SP
Asep Dedi Subagio
Asep Kurnia
Asep Maolana Yusuf
Asep S
Asep Sunarto
Astri Oktaviani
Atang M Syafei
Atim R
Atin Yulyatin
Ayi Sudrajat
B. Prayudi
Badrum
Baehaki
Bahagiawati
Bambang Nuryanto
Baskoro SW
Basrum
Bayu Pramono Wibowo
Bram Kusbiantoro
Buang Abdullah
Burhanudin
Cahyadi Irwan
Cahyono
Catur Hermanto
Celvia Roza
Chaerani
Chris Sugihono
Danar Dono
Darsa Suryadinata, Amd
Darsuki
Dede Kusdiaman
Dede Munawar
Dede Rahmatullah
Dhini Yulliyantika
Diah Arismiati
Dian Ekawati Sari

INSTANSI
BB Padi
BPTP Jabar
BPP Cyambe
Unita
BB Padi
SMK N 1 Cikaum
Disperta dan Kehutanan Kab. Bandung Barat
BB Padi
BKPSK Bogor
BB Padi
Pustaka
UNSIKA
BPTP Kalbar
BPTP Jabar
BP3K Pabuaran
BPTP Jabar
BMKG Sampali Medan
BPTP Jateng
Kuningan
BB Padi
BB Biogen
BB Padi
BBPOPT Jatim
BPTP Sulteng
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BP3K Cilimis
BP3K Pabuaran
BB Padi
BPTP Sumut
BB Padi
BB Biogen
BPTP Maluku Utara
Universitas Padjadjaran
Disperta dan Kehutanan Kab. Bandung Barat
Dispertanak. Kab. Pati
BB Padi
BB Padi
IPB
PT. Prima Agro Tech
BB Padi
Universitas Hasanuddin

Daftar Hadir Seminar Nasional BB Padi 2014

NO.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

NAMA
Dian Nurliani
Diani Damayanti
Didi Hardjanto
Didin Wahyudin
Dina Fanti
Dini Yulliani
Djuhedi
Dr. Fatimah
Dr. Ragapadmi P.
Dwi Guntoro
E. S. Mulyaningsih
E. Sujitalo
Eka Rahayu
Eko Hari Iswanto
Eko Purnomo
Eko Srihartanto
Elis Septianingrum
Endang Gati Lestari
Endang Suhartatik
Endjang Sujitno
Endrizal
Eni F
Ering Ariningsih
Eti Setiawati
Evi Pujiastuti
Farida Zahara
Fatimah Layyinah
Faujiah Y. A
Fitri Nurhasanah H, SP
Fitria Zulhaedar
Fitriyani Elia P
Gagad Restu P
Giannisa Febritami
Gita Septriana
Gunawan Sutio
Hamka
Harkyo Hutri B
Haswijaya
Hersanti
Hikmah Adnin
I Ketut Suwitra
I Made Londra
I Nyoman Widiarta

Daftar Hadir Seminar Nasional BB Padi 2014

INSTANSI
Unsoed
BB Biogen
PT. Agri Makmur Pertiwi
BB Padi
UNILA
BB Padi
BP3K Pabuaran
BB. Biogen
BB. Biogen
Universitas IPB
LIPI
BPTP Jabar
BB Pasca Panen
BB Padi
Dinperta Prov. Jateng
BPTP Yogyakarta
BB Padi
BB Biogen
BB Padi
BPTP Jabar
BPTP Jambi
BPTP Jatim
PSE KP
Distanbun Purwakarta
BPTP Yogyakarta
UIN Bandung
UIN Bandung
BPTP Lampung
Disperta dan Kehutanan Kab. Bandung Barat
BPTP NTB
UIN Bandung
BB Padi
Universitas Padjadjaran
PT. SYNGENTA
PT. Prima Agro Tech
BPTPH Maros
IPB
Lipi Bioteknologi
Universitas Padjadjaran
BKPSK Bogor
BPTP Sulteng
BPTP Bali
Puslitbang TP

1099

NO.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

1100

NAMA
I Putu Wardana
I.B Aribawa
I.G.P. Muliarta Aryana
Idrastuti A. R
Idrus Hasmi
IGK Dana Arsana
IGP Mulianto
Ikhwani Sunihardi
Indra Gunawan
Indras A Rumanti
Indria W Mulsanti
Indrie Ambarsari
Ipuk S
Ir. Sri Hutami, MS
Ir. Tintin Suhartini
Irwan Sulukpadang
Iskandar Ishaq
Iswari Saraswati Dewi
Itan M
Joko Pramono
Joko Prasetiyono
Jonni Firdaus
Julistia Bobihoe
Jumakir
Jumali
Junita Barus
Juyodono
K. Kusumanegara
K.K Sukraeni
Kamalia Muliyanti
Karim Makarim
Karta Supriatna
Ketut Kaliyasa
Ketut Suwitra
Khadijah El Ramija
Khairatun N
Khairiah
Kharis Haryono
Kiki Kusyaeri Hamdani
Kiswanto
Kurnia
Kusumawaty Kusumanegara
Laila Nur Milati

INSTANSI
Puslitbang TP
BPTP Bali
Universitas Mataram
BB Padi
BB Padi
BPTP Bali
Faperta Unram
Puslitbang TP
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BPTP Jateng
BB Padi
BB. Biogen
BB. Biogen
BPTP Sulteng
BPTP Jabar
BB Biogen
Pustaka
BPTP Jateng
BB Biogen
BPTP Sulteng
BPTP Jambi
BPTP Jambi
BB Padi
BPTP Lampung
Mina Kab. Pati
BB Biogen
BPTP Bali
BPTP Jambi
Puslitbang TP
Poltek SHS
PSE KP
BPTP Sulteng
BPTP Sumut
BPTP KALSEL
BPTP Sumut
PT. Petrosida Gresik
BPTP Jabar
BPTP Lampung
BPTP Jabar
BB Biogen
BB Padi

Daftar Hadir Seminar Nasional BB Padi 2014

NO.
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

NAMA
Lalu M. Zarwazi
Leni
Lintje Hutahaean
Liyanan
M. A. Chozin
M. Fajri
M. P Sirappa
M. Pasireron
M. Sri Mulyani
M. Teguh
M. Yamin Samaullah
Made Jana Mejaya
Mahargono Kobarsih
Margaretha
Mariska Januar
Marsid Jahari
Ma’sumah, Ssi
Meinarti Norma Setiapermas
Meksy Dianawati
Meru
Miftah Anugrah P
Mira L. Widiastuti
Moh. Nazam
Muh. Afif Juradi
Muhammad Fajri
Mulyadi
Munandar
Muryanto
Mushlihatun Baroya, S.Si
Mutya Norvyani
Muzirman
N. Usyati
Nafisah
Nandang Sunandar
Nasimun
Ni Putu Sutami
Nia Kurniawati
Nia Rachmawati
Nikmatul Amaliyah
Nina Nurliani
Nita Kartina
Nofi A Rokhmah
Nono Carsono

Daftar Hadir Seminar Nasional BB Padi 2014

INSTANSI
BB Padi
BPP Ciasem
BBP2TP Bogor
BB Padi
Universitas IPB
BPTP Yogyakarta
LPTP Sulbar
BPTP Maluku
BP3K Cilimis
Dupont
BB Padi
Kepala BB Padi
BPTP Yogyakarta
UNILA
PT. SYNGENTA
BPTP Riau
BB. Biogen
BPTP Jateng
BPTP Jabar
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BPTP NTB
BPTP Sulteng
BPTP Yogyakarta
BPTP Yogyakarta
Faperta Univ. Sriwijaya
BPTP Jateng
BB. Biogen
BB Padi
BPTP Jambi
BB Padi
BB Padi
BPTP Jabar
BPTP Jatim
BPTP Bali
BB Padi
BPTP Jabar
UNILA
Unsoed
BB Padi
BPTP DKI Jakarta
Universitas Padjadjaran

1101

NO.
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

1102

NAMA
Nur Hidayat
Nur Imdah Minsyah
Nurdeana
Nurindah M
Nurkholish Nugroho
Nurlia
Nyoman Widianta
Oco Romasa
Oswald Marbun
Padio Amd
Parhantan
Parlin H. Sinaga
Paru Suratmini
Peri Yulianti
Pratiwi
Priatna Sasmita
Prof. Dr. Ika Mariska
Purwaningsih
Putu Suratmini
Rachmat Hendayana
Rachmawati
Rahima Kaliky
Rahmini
Ratih D.Hastuti
Ratna Sari Dewi
Ratnasari
Retno Utami Hatmi
Rida Iswati
Ridwan Mustofa
Ridwan Rachmat
Rina H. Wening
Rinaldo
Rio Juwant F
Ristiani Amalia
Rossa Yunita
Rukadi
S. A. N. Aryawati
S. Minarsih
S. Yuniastuti
S.A.N Aryawati
Saidah
Saleh Mokhtar
Santika Sari

INSTANSI
BPTP Yogyakarta
BPTP Jambi
BPTP Yogyakarta
BPTP Jambi
BB Padi
BPTP Sulteng
Puslitbangtan
BB Padi
BPTP Jabar
KBP. Sri Widodo
Pustaka
BPTP Riau
BPTP Bali
Universitas Lampung
BPTP Kalbar
BB Padi
BB. Biogen
BPTP Yogyakarta
BPTP Bali
BBP2TP Bogor
BB Padi
BPTP Yogyakarta
BB Padi
BBSDLP
BB Padi
BPTP Jabar
BPTP Yogyakarta
Universitas Negeri Gorontalo
PT. Syngenta Indonesia
BB Pasca Panen
BB Padi
Pusdiklat Badan Pusat Statistik
Pustaka
Universitas Padjadjaran
BB Biogen
BB Padi
BPTP Bali
BPTP Jateng
BPTP Jatim
BPTP Bali
BPTP Sulteng
BPTP Kalteng
Universitas Padjadjaran

Daftar Hadir Seminar Nasional BB Padi 2014

NO.
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

NAMA
Santoso
Sara Purnasihar
Sarjiman
Sarlan Abdulrachman
Satoto
Sefty Allin
Septian Denny
Shinta Dewi Ardhiyanti
Sigit Nugraha
Sintha Elistya
Siska Rasiska
Siti Dewi Indrasari
Siti Fatimah Batubara
Siti Lia Muliyanti
Siti Marsanoh
Siti Wulandari
Siti Yuriyan
Sodiq Jauhari
Soehardi Kusumowarno
Soeharsono
Sri Agustini
Sri Murtiani
Sri Wahyuni
Sudheni Ramadhan
Sudir
Sugiono Moeljopawiro
Suharna
Suhartini
Suharyanto
Suharyon
Suharyono
Suismono
Sujinah
Sukadi
Sularjo
Sulistyo Wahyudi
Suparman
Supartopo
Suparwoto
Susi Ramdhaniati
Susilawati
Sutardi
Sutrisno

Daftar Hadir Seminar Nasional BB Padi 2014

INSTANSI
BB Padi
BPATP
BPTP Yogyakarta
BB Padi
BB Padi
Universitas Mataram
BB Padi
BB Padi
BB Pasca Panen
BPTP Kalteng
Universitas Padjadjaran
BPTP Yogyakarta
BPTP Sumut
BPTP Jabar
UNSIKA
IPB
BB Biogen
BPTP Jateng
BBP2TP Bogor
BPTP Sulteng
BPTP Kalteng
BPTP Jabar
BB Padi
Universitas Jenderal Soedirman
BB Padi
BB Biogen
BB Padi
BB Padi
BPTP Bali
BPTP Jambi
Disperta Padi
BB Pasca Panen
BB Padi
BB Padi
BB Padi
PT. Petrosida Gresik
BPTP Kalteng
BB Padi
BPTP Sumsel
BPTP Jabar
BPTP Kalteng
BPTP Yogyakarta
BB Biogen

1103

NO.
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

1104

NAMA
Suwanto
Suwarno
Suwarto
Suyamto
Swisci
Syafruddin
Syahril
Syamsyah G.
Syarman C
Syvia Sjam
Tantan Nurhandiansyah
Tasliah, Msi
Teguh F.S
Teguh Prasetyo
Teguh Yuliarno
Tita Rustiati
Totok Agung D.H
Trias Sitaresmi
Triny Suryani Kadir
Trisnaningsih
Untung Susanto
Usman Setiawan
Vien Sartika Dewi
Wage R Rohaeni
Waluyo
Wasito
Wayan Sunanjaya
Widyantoro
Yana Leksana
Yanter H
Yayan Suryana
Yopi Saleh
Yudhistira Nugraha
Yuliantoro Baliadi
Yulis Hindarwati
Yullianida
Yuni
Yuni Widyastuti
Yunizar
Zainal Abidin
Zaqiah Mambaul Hikmah

INSTANSI
Universitas Jenderal Soedirman
BB Padi
Universitas Jenderal Soedirman
BPTP Jatim
BB Padi
BPTP Sulteng
Universitas Mulawarman
BPTP Sulteng
BKPSK Bogor
Universitas Hasanuddin
Politeknik Agroindustri Subang
BB. Biogen
BKPSK Bogor
BPTP Jateng
Dinperta Prov. Jateng
BB Padi
Universitas Jenderal Soedirman
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BPTP Sumsel
Universitas Hasanuddin
BB Padi
BPTP Sumsel
BPTP Sumut
BPTP Bali
BB Padi
Dupont
BPTP Sumsel
BKPSK Bogor
BPTP Maluku Utara
BB Padi
BB Padi
BPTP Jateng
BB Padi
BPP Ciasem
BB Padi
BPTP Riau
BPTP Sultra
BB Padi
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