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PENDAHULUAN
Mengacu pada agenda kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam
Nawa Cita, pemerintah telah melakukan berbagai upaya akselerasi pencapaian
swasembada pangan khususnya beras. Swasembada beras perlu dipertahankan
dengan peningkatan produktivitas dan produksi padi nasional tiap tahunnya.
Untuk itu Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya strategis antara
lain melalui perbaikan irigasi, distribusi benih atau bibit berbagai varietas unggul,
distribusi pupuk, dan pengadaan alat pertanian. Program peningkatan produksi
beras juga didukung oleh inovasi teknologi pertanian serta kegiatan pendampingan
penerapan inovasi teknologi pertanian seperti UPSUS (Upaya Khusus) yang
sedang dilakukan secara nasional.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi telah menghasilkan berbagai teknologi
padi. Berbagai terobosan inovasi teknologi padi dibutuhkan untuk mengamankan
produksi padi nasional di tengah perubahan iklim. Pengembangan inovasi
teknologi padi membutuhkan sinergi dan integrasi berbagai disiplin baik dibidang
pemuliaan, perbenihan, agronomi, fisiologi tanaman, ilmu tanah, proteksi,
pascapanen, mekanisasi dan social ekonomi untuk mendukung swasembada beras
berkelanjutan.
Dalam Temu Teknologi Padi Nasional 2015 ini telah terhimpun dan
tersampaikan berbagai teknologi, gagasan dan dukungan dari Balitbangtan,
lembaga penelitian lain dan perguruan tinggi guna peningkatan produktivitas dan
produksi padi dan swasembada beras berkelanjutan.
Saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan
andil atas terselenggaranya TemuTeknologi Padi dan terbitnya prosiding ini.
Jakarta, 06 Agustus 2015
Kepala Balitbangtan

Dr. Ir. M. Syakir, MS

i

ii

KATA PENGANTAR
Pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan peningkatan produktivitas dan
produksi tanaman, ketahanan pangan, dan perbaikan kesejahteran petani secara
nasional. Peningkatan produktivitas dan produksi padi ini mutlak diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri yang meningkat setiap tahun
seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia.
Dalam Temu Teknologi Padi Nasional 2015 ini dapat terhimpun serta dapat
dipresentasikan tiga makalah utama dan seratus makalah bidang ilmu pemuliaan,
perbenihan, budidaya (agronomi), proteksi tanaman, pascapanen dan social
ekonomi padi yang berasal dari lembaga-lembaga penelitian di bawah Badan
Litbang Pertanian maupun lembaga-lembaga penelitian lain serta perguruan tinggi.
Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan
dukungan yang diberikan, dan kepada panitia temu teknologi yang telah bekerja
keras mempersiapkan kegiatan ini dan kemudian menyusun prosiding ini.
Sukamandi, 06 Agustus 2015
Kepala BB Padi

Dr. Ali Jamil
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PENERAPAN TEKNOLOGI SISTEM PENGELOLAAN AIR PADA
TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH TADAH HUJAN
Endjang Sujitno dan Taemi Fahmi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Jl. Kayuambon No. 80 Lembang, Bandung Barat, 40391, Telp. (022) 2786238
esujitno@ymail.com
ABSTRAK
Budidaya padi yang dilaksanakan di lahan sawah tadah hujan, umumnya terkendala
oleh terbatasnya ketersediaan air, dimana untuk memenuhi kebutuhan air hanya
mengandalkan pada ketersediaan air hujan. Kondisi menjadi semakin sulit
terutama pada musim tanam yang dilaksanakan pada musim kering I (MK I), pada
MK I ini biasanya curah hujan yang turun sudah banyak berkurang dan sumbersumber air lain mulai berkurang debit serta volumenya. Kondisi ini menuntut
pola penggunaan air yang lebih bijaksana dan efisien. Salah satu upaya dalam
mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan pengelolaan air yang tepat
agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Untuk mengetahui pola pengelolaan air yang
tepat pada sawah tadah hujan khususnya pada MK I, dilaksanakan pengkajian
mengenai sistem pengelolaan air pada tanaman padi di lahan sawah tadah hujan.
Pengkajian dilaksanakan di Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut,
pada bulan April sampai Juli 2014. Pengkajian menggunakan metode Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan yang masing-masing diulang
sebanyak 5 kali. Perlakuan yang digunakan adalah pola pengairan diairi setiap
hari, pengairan berselang 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali dan 5 hari sekali,
varietas padi yang digunakan adalah Inpari 13. Hasil pengkajian menunjukkan
bahwa produktivitas tertinggi diperoleh pada pengairan berselang 3 hari sekali
sebesar 5,90 ton/ha, sedangkan produktivitas terendah diperoleh dari pengairan
berselang 5 hari sekali sebesar 3,90 ton/ha.
Kata Kunci : Pengelolaan air, tadah hujan, pengairan berselang, Inpari 13
ABSTRACT
Rice cultivation is carried out in rainfed areas, are generally constrained by the
limited water availability, to support a water needs only to rely on the availability
of rainwater, This condition is became increasingly difficult, especially in the
dry season I (MK I), the rainfall is has been much reduced and the decreased
of water volume at other water sources. These conditions require an efficient
water management. To know a rainfed water management especially in the first
dry season, need to carried out assessment of the water management system on
rice crops in rainfed areas. The assessment was conducted in Cigadog village,
Cikelet sub district, Garut district, from April to July 2014. The assesment used a
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Randomized Block Design (RBD) methods with 5 treatment and repeated 5 times.
The treatment used is irrigation pattern watered daily (A), 2 days intermittent
irrigation (B), 3 days (C), 4 days (D) and 5 days (E), Inpari 13 varieties was used
in this assesment. The study showed that the highest productivity was obtained
in 3 days intermittent watering with productivity of 5.90 t/ha, while the lowest
productivity gained from a 5 days intermittent watering with productivity 3.90
ton/ha.
Keywords: water management, rainfed, intermittent irrigation, Inpari 13
PENDAHULUAN
Pemanfaatan lahan sub optimal untuk meningkatkan produksi pangan nasional
khususnya padi, saat ini sudah menjadi keharusan dan perlu mendapat perhatian
yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan
semakin sempitnya lahan usahatani produktif dan berpengairan intensif akibat dari
alih fungsi lahan pertanian yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Lahan sub optimal dapat diartikan sebagai lahan yang secara alamiah
mempunyai produktivitas rendah dan tidak stabil (fragile) dengan berbagai kendala
akibat faktor inheren (tanah, bahan induk) maupun faktor eksternal akibat iklim
yang ekstrim, termasuk lahan terdegradrasi akibat eksploitasi yang kurang bijak
yang menjadi penghambat dalam usaha peningkatan produksi pertanian (Haryono,
2013). Salah satu agroekosistem yang dikategorikan ke dalam lahan sub optimal
diantaranya adalah sawah tadah hujan. Faktor yang menyebabkan lahan sawah
tadah hujan termasuk ke dalam lahan sub optimal karena lahan sawah tadah hujan
umumnya memiliki kesuburan lahan yang rendah serta kurangnya ketersediaan
air (Prihasto, 2013).
Potensi Lahan sawah tadah hujan di Jawa Barat mencapai ± 27% dari total luas
lahan sawah Jawa Barat atau sekitar 251.574 ha (BPS Jawa Barat, 2013), melalui
pengelolaan yang tepat serta dukungan dari semua unsur terkait, pemanfaatan
lahan sawah tadah hujan tentunya akan dapat berkontribusi pada peningkatan
produksi dan produktivitas padi di Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaannya,
pengelolaan usahatani di lahan sawah tadah hujan dihadapkan pada kendala
rendahnya kesuburan lahan, kekeringan, dan terbatasnya modal petani (Pirngadi
dan Makarim, 2006). Pengembangan pertanian di lahan sawah tadah hujan perlu
didukung dengan sentuhan teknologi yang tepat berdasarkan potensi sumberdaya
domestik dengan memperhatikan aspek lingkungan untuk meminimalisir akibat
yang disebabkan oleh kendala alami yang terdapat di lahan sawah tadah hujan.
Wilayah ekosistem lahan sawah tadah hujan umumnya dihuni oleh petani
miskin dengan infrastruktur terbatas, dimana teknologi usahatani yang diterapkan
masih didominasi oleh teknologi tradisional sehingga produktivitasnya masih
rendah. Persoalan menjadi semakin kompleks, rumit dan sulit diprediksi karena
pasokan air untuk pertanian sepenuhnya tergantung dari sebaran curah hujan
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sepanjang tahun, yang sebarannya tidak merata walau di musim hujan sekalipun.
Oleh karena itu, diperlukan teknologi tepat guna, murah dan aplicable untuk
mengatur ketersediaan air agar dapat memenuhi kebutuhan air (water demand)
yang semakin sulit dilakukan dengan cara-cara alamiah (natural manner) terutama
pelaksanaan usahatani yang dilaksanakan pada musim kering I (MK I).
Usahatani yang dilaksanakan pada MK I akan dihadapkan pada resiko
terjadinya cekaman air yang cukup tinggi, kondisi ini disebabkan karena pada
musim tersebut curah hujan yang turun tidak dapat diprediksi. Walaupun curah
hujan kadang turun dengan intensitas yang tinggi namun seringkali tersendat
karena distribusi hujan seringkali tidak merata. Oleh karena itu menyiasati
keadaan tersebut diperlukan teknologi pengelolaan air yang tepat dan sesuai
dengan kondisi ketersediaan air di wilayah tersebut. Pola pengelolaan air secara
optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia selain hujan
diharapkan akan mampu memberikan daya dukung dalam pemenuhan kebutuhan
air bagi tanaman yang diusahakan.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian teknologi spesifik
lokasi mengenai tata kelola penggunaan air di lahan sawah tadah hujan.
Pemanfaatan sumberdaya air yang tersedia secara optimal mampu diharapkan
dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta menambah areal tanam di
lahan tadah hujan secara berkesinambungan.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2014 di Desa Cigadog,
Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, sebagian besar lahan termasuk ke dalam
lahan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 500 mdpl sebesar 74%
sedangkan sisanya sebesar 26% berada pada ketinggian > 500 mdpl. Curah hujan
yang terjadi antara tahun 2012 – 2014 berkisar antara 1.260 – 2.410 mm per tahun.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan 5 perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 5 kali dengan
sistem pengelolaan air sebagai perlakuan dan petani sebagai ulangan. Sistem
pengelolaan pengairan yang digunakan adalah diairi setiap hari (A), diairi 2 hari
sekali (B), diairi 3 hari sekali (C), diairi 4 hari sekali (D) dan diairi 5 hari sekali
(E), sedangkan untuk plot percobaan disesuaikan dengan kondisi petakan alami
milik petani.
Teknis budidaya yang digunakan mengacu pada pelaksanaan Pengelolaan
Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) padi. Pengolahan lahan dilaksanakan
dengan sistem olah tanah sempurna, pupuk dasar berupa pupuk organik diberikan
pada saat penggemburan tanah dengan dosis 2 ton/ha. Penanaman dilaksanakan
dengan menggunakan sistem jajar legowo, jarak tanam yang digunakan 50 x 27
x 15 cm. Pupuk anorganik yang digunakan adalah Urea, SP-36 dan KCl dengan
dosis masing-masing 250 kg/ha Urea, 100 kg/ha SP-36 dan 100 kg/ha KCl.
Pemeliharaan meliputi pengendalian OPT, pengairan dan pengendalian gulma.
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Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan vegetatif, generatif, hasil dan
komponen hasil. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA),
yang kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata
5% untuk mengetahui perbedaan rerata antar perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Pengukuran tinggi tanaman digunakan sebagai indikator tingkat pertumbuhan
tanaman padi pada setiap perlakuan yang dilaksanakan. Pengukuran tinggi
tanaman dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada umur tanaman 30, 60 dan 90
hari setelah tanam (hst), pengukuran dilaksanakan dari pangkal akar di permukaan
tanah sampai ujung daun tertinggi. Perkembangan pertumbuhan tinggi tanaman
serta jumlah anakan produktif pada setiap perlakuan pengairan yang dialksanakan
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Tinggi tanaman serta jumlah anakan produktif dari setiap perlakuan
pengairan
Perlakuan

Tinggi tanaman (cm)

Jumlah anakan produktif
(per rumpun)

A

101,8 a

18,14 a

B

101,2 a

17,96 a

C

101,4 a

18,48 a

D

100,9 a

18,23 a

E

100,7 a

12,64 b

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam yang dilakukan, ternyata tidak
terdapat perbedaan tinggi tanaman diantara perlakuan yang diterapkan, rata-rata
tinggi tanaman pada setiap perlakuan berkisar antara 100,7 – 101,8 cm, dengan
tinggi tanaman terendah diperoleh pada perlakuan E dengan tinggi tanaman 100,7
cm sedangkan tertinggi pada perlakuan A dengan tinggi tanaman 101,8 cm.
Parameter jumlah anakan produktif secara umum tidak menunjukkan
perbedaan. Tidak terdapat perbedaan diantara 4 perlakuan yaitu dari perlakun
A sampai dengan D, namun antara empat perlakuan tersebut berbeda dengan
perlakuan E. Jumlah anakan produktif tertinggi dicapai pada perlakuan pengairan
C dengan jumlah anakan 18,48 per rumpun, sedangkan jumlah anakan terendah
dicapai pada perlakuan E dengan jumlah anakan produktif sebanyak 12,64 per
rumpun.
Jumlah anakan pada umumnya dipengaruhi oleh lamanya pengeringan dan
penggenangan yang dilakukan namun pada pengujian ini, pengaturan air seperti
dalam perlakuan tidak berpengaruh terhadap jumlah anakan produktif yang
dihasilkan, kondisi ini kontradiktif dengan pendapat Oscar, dkk. (2013) yang
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menyatakan bahwa apabila jumlah hari tergenang ditambah maka jumlah anakan
akan bertambah pula, sedangkan jumlah anakan produktif akan berhubungan
secara linier dengan jumlah anakan yang dihasilkan.
Perlu diperhatikan pula bahwa sifat perakaran pada setiap varietas padi
akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan tanaman. Penggunaan varietas
berumur genjah dengan perakaran yang mampu menembus lapisan tanah relatif
keras, bisa membantu meningkatkan kinerja pertumbuhan tanaman dan hasil
karena memungkinkan tanaman padi tersebut terhindar dari kekeringan (Didi
Suardi, 2002).
Hasil dan Komponen Hasil
Tingkat produktivitas dari masing-masing perlakuan yang diuji menunjukkan
angka yang cukup bervariasi, (Tabel 2). Komponen hasil yang diamai diamati
adalah jumlah gabah per malai, gabah isi, gabah hampa dan berat 1.000 butir.
Jumlah gabah per malai berkisar antara 137,9 – 141,2, berdasarkan hasil
analisis menunjukkan tidak adanya perbedaan jumlah gabah per malai antar
perlakuan. Pada komponen gabah isi berkisar antara 106,5 – 122,4, berdasarkan
analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara perlakuan A, B
dan C tetapi perlakuan A dan B berbeda dengan perlakuan D dan E, sedangkan
perlakuan C juga tidak berbeda dengan perlakuan D dan E. Komponen gabah
hampa berkisar antara 18,3 – 32,1, berdasarkan analisis menunjukkan bahwa
perlakuan A dan B tidak menunjukkan perbedaan tetapi berbeda dengan perlakuan
C, D dan E begitu pula perlakuan D dan E tidak menunjukkan perbedaan tetapi
berbeda dengan perlakuan C. Pada komponen berat 1.000 butir berdasarkan hasil
analisis ragam yang dilakukan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antar
perlakuan, berkisar antara 23,2 – 24,3 gram.
Tabel 2. Komponen hasil dan produksi pada setiap perlakuan
Perlakuan

Jumlah
gabah per
malai

Gabah isi
per malai

Gabah
hampa per
malai

Berat
1.00 butir
(gram)

Produksi

1 hari

141,2 a

122,4 a

18,8 c

23,8 a

4,15 bc

2 hari

139,9 a

121,6 a

18,3 c

24,2 a

4,20 b

3 hari

138,5 a

116,2 ab

22,3 b

24,3 a

5,90 a

4 hari

140,1 a

108,1 b

32,1 a

24,0 a

5,65 a

5 hari

137,9 a

106,5 b

31,4 a

23,2 a

3,90 c

(interval
pemberian
air)

Produksi yang dihasilkan menunjukkan perbedaan antar tiap perlakuan
kecuali pada perlakuan C dan D tidak menunjukkan perbedaan, tingkat produksi
yang dihasilkan bervariasi antara 3,90 – 5,90 ton ha-1, dengan produksi tertinggi
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diperoleh pada perlakuan C sebesar 5,90 ton ha-1 dan produksi terendah diperoleh
pada perlakuan E sebesar 3,90 ton ha-1.
Cepy dan Wayan (2011) menyatakan bahwa teknik pengaturan pengairan
dalam usahatani padi nyata berpengaruh terhadap hasil gabah. Kekurangan air
akan mengganggu aktivitas fisiologis tanaman, sehingga dapat mengganggu
pertumbuhan tanaman, kondisi kekurangan air yang terus menerus akan
mengakibatkan terhentinya pertumbuhan tanaman (Nana, 2010).
Kondisi kecukupan air yang optimum bagi tanaman harus dipertahankan
pada kondisi lapang, jika jumlah air tersedia terlalu banyak dan menimbulkan
genangan seringkali mengakibatkan cekaman aerasi, namun jika terlalu sedikit
akan menimbulkan cekaman kekeringan, batas atas air tersedia bagi tanaman
diukur berdasarkan kandungan lengas setelah tanah jenuh dan kemudian dibiarkan
bebas terdrainasi selama 2 –3 hari (Bambang, 2013).
KESIMPULAN DAN SARAN
Perlakuan irigasi berselang pada varietas padi Inpari 13 di lahan sawah tadah hujan
di Garut Selatan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada pertumbuhan
tanaman yang diindikasikan dengan tinggi tanaman, rata-rata tinggi tanaman
pada setiap perlakuan berkisar antara 100,7 – 101,8 cm, dengan tinggi tanaman
terendah diperoleh pada perlakuan pengairan 5 hari sekali dengan tinggi tanaman
100,7 cm sedangkan tertinggi pada perlakuan pengairan setiap hari dengan tinggi
tanaman 101,8 cm. Demikian halnya dengan parameter jumlah anakan produktif
secara umum tidak menunjukkan perbedaan. Tidak terdapat perbedaan diantara 4
perlakuan yaitu dari perlakuan A sampai dengan D, namun antara empat perlakuan
tersebut berbeda dengan perlakuan E. Jumlah anakan produktif tertinggi dicapai
pada perlakuan pengairan C dengan jumlah anakan 18,48 per rumpun, sedangkan
jumlah anakan terendah dicapai pada perlakuan E dengan jumlah anakan produktif
sebanyak 12,64 per rumpun. Produktivitas tertinggi diperoleh pada pengairan
berselang 3 hari sekali sebesar 5,90 ton/ha, sedangkan produktivitas terendah
diperoleh dari pengairan berselang 5 hari sekali sebesar 3,90 ton/ha.
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APLIKASI MIKROBA PENYUBUR TANAH
PADA VARIETAS UNGGUL BARU PADI SAWAH
Ikhwani
Puslitbang Tanaman Pangan, Jl. Merdeka 147 Bogor
Email: isunihardi@yahoo.com
ABSTRAK
Pemakaian pupuk sintetis dengan berbagai teknik pemupukan yang dikembangkan
untuk mengurangi kehilangan N, belum optimal dan efisien, bahkan dapat
menyebabkan terjadinya akumulasi senyawa beracun dan logam berat yang
membahayakan atau melebihi batas ambang aman. Pengelolaan hara terpadu
mensyaratkan penggunaan pupuk organik dan anorganik sebagai sumber hara
tanaman. Percobaan bertujuan untuk melihat pengaruh cara pemberian mikroba
penyubur tanah pada pertumbuhan dan hasil varietas unggul padi sawah.
Percobaan dilakukan di Rumah Kaca Cikemeuh, Balai Besar Sumberdaya Genetik
dan Bioteknologi Pertanian pada awal April tahun 2014. Tanah yang digunakan
diambil dari Kebun Percobaan Muara, dikering anginkan, diayak dan ditimbang
10 kg per pot kemudian disawahkan. Percobaan disusun dengan menggunakan
Rancangan Faktorial Acak Kelompok (RAKF), terdiri dari faktor pertama cara
pemberian mikroba penyubur tanah dengan empat taraf perlakuan yaitu; benih
direndam dengan Mikroba (A1); Tanaman disemprot mikroba umur 14 hst (A2);
Benih direndam dan disemprot mikroba (A3) dan Kontrol (tanpa mikroba) (A4).
Faktor kedua varietas unggul baru padi dengan tiga taraf perlakuan yaitu; Ciherang
(V1), Inpari 13 (V2) dan Mekongga (V3), Semua kombinasi perlakuan diulang
sebanyak 3 kali. Hasil pecobaan menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan cara
pemberian mikroba penyubur tanah dan varietas unggul baru padi sawah tidak
memberikan hasil yang nyata pada hasil dan komponen hasil padi. Pengaruh
varietas unggul baru yang digunakan menunjukkan perbedaan yang nyata pada
jumlah malai perumpun, sangat nyata pada panjang malai, dan nyata pada jumlah
gabah hampa (butir per rumpun). Rata-rata berat gabah isi (gr/pot) varietas unggul
Mekongga mencapai hasil tertinggi sebesar 19.3 gr/pot, diikuti dengan varietas
Ciherang sebesar 18.2 gr/pot dan Inpari 13 sebesar 15.6 gr/pot.
Kata kunci: Aplikasi Mikroba Penyubur Tanah, Varietas Unggul Baru, Padi sawah
ABSTRACT
The use of synthetic fertilizers with various fertilization technique being
developed to reduce the loss of N, is not optimal and efficient. It can even lead
to the accumulation of toxic compounds and heavy metals that harm or exceed
the safe threshold. Another way to reduce the use of synthetic fertilizers such
as using microbial fixation of N2, the solvent of P and K, and plant growth
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promoters. The used of biological fertilized to increased production, technology
used biological fertilizers to be pursued as efficiently as possible and meet quality
standards, including such as the application of appropriate ways to thrive after
the inoculation. The experiment aimed to studied effect of microbial soil fertility
on the growth and yield of new rice varieties. The experiment was conducted
at Cikemeuh, Center for Genetic Resources and Biotechnology of Agriculture
in April 2014. Preparation of soil taked from Muara Experimental, wind dried,
sifted and weighed 10 kg per pot. The treatments were arranged in Randomized
Factorial Design (RAKF) with three replications. The the first factor of microbial
soil fertility treatments with four levels namely ; seeds are soaked with microbes
(A1) ; Plants sprayed microbial age 14 dap (A2) ; Seeds are soaked and sprayed
microbes (A3) and control (without microbes) (A4) . The second factor of new rice
varieties with three levels, namely ; Ciherang (V1) , Inpari 13 (V2) and Mekongga
(V3). The results showed that combination treatment microbial soil fertility and
new varieties did not significantly different in yield and yield components. Effect
of new rice varieties showed significant differences at number of panicles per
hills, panicles length, and the number of empty grain (grain per hills). The average
weight of filled grain (g/pot) varieties Mekongga achieve the highest results of
19.3 g/pot, followed by Ciherang of 18.2 g/pot and Inpari 13 of 15.6 g/pot.
Keywords: Microbial Soil Fertilizer Application, new varieties, rice paddy
PENDAHULUAN
Pemakaian pupuk sintetis dengan berbagai teknik pemupukan yang dikembangkan
untuk mengurangi kehilangan N, belum optimal dan efisien, bahkan dapat
menyebabkan terjadinya akumulasi senyawa beracun dan logam berat yang
membahayakan atau melebihi batas ambang aman. Tanah sawah yang terus
-menerus dipupuk anorganik tanpa mengembalikan jerami ke lahan sawah
mengakibatkan banyak hara yang hilang akibat terangkut saat panen, pencucian
dan erosi. Kondisi demikian mengakibatkan rusaknya sifat fisik, sifat kimia dan
biologi tanah sehingga kesuburan tanah akan semakin menurun (Fadillah, 2007).
Cara lain untuk mengurangi penggunaan pupuk sintetis diantaranya dengan
menggunakan mikroba fiksasi N2, pelarut hara P dan K, dan pemacu pertumbuhan
tanaman. Secara kuantitatif kandungan hara pupuk organik rendah namun
keunggulan lain dari pupuk organik dapat memperbaiki sifat kimia, biologi dan
fisika tanah serta efisiensi pemupukan (Tisdale et al., 1985). Pengaruh positip
yang lain dari penambahan bahan organik adalah pengaruhnya pada pertumbuhan
tanaman. Terdapat senyawa yang mempunyai pengaruh terhadap aktivitas biologis
yang ditemukan di dalam tanah adalah senyawa perangsang tumbuh (auxin), dan
vitamin (Stevenson, 1982).
Aplikasi pupuk hayati menjadi pelengkap dalam meningkatkan kesuburan
tanah dan memacu pertumbuhan tanaman. Pupuk hayati berperan mempermudah
penyediaan hara, dekomposisi bahan organik dan menyediakan lingkungan
rhizosfer lebih baik yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan peningkatan
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produksi tanaman (Vessey, 2003). Menurut Hidayati (2009), pemberian pupuk
hayati berpengaruh nyata dalam meningkatkan bobot kering tajuk, bobot kering
akar dan bobot kering total tanaman padi dan jagung di bandingkan perlakuan
tanpa pupuk hayati dan hanya memperoleh pupuk NPK saja. Aplikasi pupuk hayati
yang dikombinasikan dengan 50 % dosis pupuk anorganik dan 50 % dosis kompos
terbukti mampu menghasilkan bobot total gabah isi tertinggi (33,4 g/pot) dan
meningkatkan produksi rata-rata sebesar 18,8 % bila dbandingkan dengan tanaman
yang menggunakan 100 % dosis pupuk anorganik. (Hasil penelitian Goenadi
(1995), aplikasi bakteri dalam pupuk hayati mampu menurunkan dosis pupuk
anorganik hingga 50 % pada tanaman pangan. Inokulasi bakteri Azospirillum pada
tanaman jagung mampu mengurangi kebutuhan pupuk N sampai dengan dosis
sedang (Kristanto et al., 2002). Percobaan bertujuan untuk melihat pengaruh
cara pemberian mikroba penyubur tanah (pupuk hayati) terhadap pertumbuhan
dan hasil varietas unggul padi sawah.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di Rumah Kaca Cikemeuh, Balai Besar Sumberdaya Genetik
dan Bioteknologi Pertanian pada awal April tahun 2014. Tanah yang digunakan
diambil dari Kebun Percobaan Muara. Tanah dikering anginkan, diayak dan
ditimbang 10 kg per pot kemudian disawahkan. Percobaan disusun dengan
menggunakan Rancangan Faktorial Acak Kelompok (RAKF), yang terdiri dari
faktor pertama cara pemberian mikroba dengan empat taraf perlakuan yaitu;
benih direndam dengan Mikroba (A1); Tanaman disemprot mikroba umur 14 hst
(A2); Benih direndam dan disemprot mikroba (A3) dan Kontrol (tanpa mikroba)
(A4). Faktor kedua varietas unggul baru padi dengan tiga taraf perlakuan yaitu;
Ciherang (V1), Inpari 13 (V2) dan Mekongga (V3)., Semua kombinasi perlakuan
ini diulang sebanyak 3 kali.
Penyiapan benih dan bibit uji untuk persemaian dilakukan dengan sterilisasi
benih padi, dengan merendamnya dalam alkohol 70% selama satu menit, dibilas
air steril sebanyak tiga kali, dan dikocok diatas inkubator bergoyang selama 10
menit kemudian ditiriskan. Benih disebar pada media persemaian steril, yang
dibuat dari kompos dan tanah steril (1:1). Bibit umur 15 hari dicelupkan/direndam
akarnya dalam larutan mikroba penyubur tanah selama 15menit (sebagai perlakuan
perendaman) dan untuk perlakuan penyemprotan dilakukan pada saat tanaman
berumur 15 hari setelah dipindah ke pot. Perawatan tanaman lainnya meliputi
monitoring hama dan penyakit sesuai prinsip PHT. Parameter yang diamati dalam
percobaan ini adalah tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, dan komponen
hasil gabah kering bersih k.a. 14% (GKG/ha) per pot.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi lingkungan percobaan
Suhu udara rata-rata selama percobaan pada pagi hari (minimum) berkisar antara
23,30C dan 36,1 0C, sedangkan pada siang hari (suhu maksimum) berkisar antara
23.8 0C dan 38,6 0C. Tanah yang digunakan sebagai medium pertumbuhan
tanaman dalam pot di Rumah Kaca Cikeumeuh memiliki ciri dan sifat seperti
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 . Hasil analisis kimia sifat dan ciri tanah Muara Rumah Kaca Cikemeuh
tahun 2014
Sifat kimia tanah
Tekstur

Nilai

Sifat kimia tanah
P2O5 (mg/100g)

Nilai
25

Pasir (%)

15 K2O(mg/100g)

Debu (%)

58 K2O(ppm)

127

14

Liat(%)

27 P2O5

18.8

pH H2O (1 : 2.5)

5.1 Ca(cmol/kg)

8.98

pH KCl ( 1: 2.5)

4.2 Mg(cmol/kg)

2.18

Al cmol(+)/kg

0.04 K(cmol/kg)

0.25

H+ cmol(+)/kg

0.06 Na(cmol/kg)

0.49

C%

1.37 jumlah

11.9

N (%)

0.13 KTK

18.6

C/N

11 KB*(%)

64

Catatan: Berdasarkan hasil analisis tanah di Laboratorium Tanah, Balai Penelitian Tanah, Balai Besar
Sumberdaya lahan Pertanian.

Kelas tekstur tanah yang digunakan termasuk lempung berdebu dan sedikit
mengandung liat (silty clay loam). Kesuburan tanah termasuk sedang dengan
derajat kejenuhan basa > 64%. Kandungan C organik tanah dan N total termasuk
rendah. Hara P tersedia (P2O5) termasuk sedang dengan kondisi tanah masam.
Kandungan K-dd termasuk rendah (0,25 cmol(+)/kg. Kemampuan kapasitas tanah
untuk mejerap atau menukar kation sebesar 18.60 cmol(+)/kg.
Kombinasi perlakuan cara aplikasi mikroba penyubur tanah dan varietas
unggul baru padi sawah tidak memberikan hasil yang nyata pada hasil dan
komponen hasil padi. Cara aplikasi mikroba penyubur tanah secara tunggal juga
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap hasil dan komponen hasil pada
beberapa varietas unggul baru padi sawah. Sedangkan pengaruh varietas unggul
baru yang digunakan menunjukkan perbedaan yang nyata pada jumlah malai
perumpun, sangat nyata pada panjang, dan nyata pada jumlah gabah hampa (butir
per rumpun). Hasil analisis sidik ragam pengaruh cara aplikasi mikroba penyubur
tanah terhadap hasil tanaman padi di rumah kaca disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2.

Hasil analisis sidik ragam pengaruh cara aplikasi mikroba penyubur
tanah terhadap hasil tanaman padi di rumah kaca Cikeumeuh th 2014

Perlakuan

Jumlah Panjang Jumlah
malai/ malai gabah isi
rmpn
(cm)
rmpn
(butir/
rmpn)

Jumlah
gabah
hampa
(butir/
rmpn)

Jumlah
Berat
Bobot
gabah gabah isi 1000 butir
total
(g/ rmpn) (g/ rmpn)
(butir/
rmpn)

cara aplikasi
Mikroba(A)

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Varietas (V)

*

**

ns

*

ns

ns

ns

Cara Aplikasi x
Varitas
(A x V)

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns, *,** masing-masing adalah tidak nyata, nyata, sangat nyata pada taraf 5% dan 1 %

Hasil dan Komponen hasil
Pengaruh cara aplikasi mikroba penyubur tanah, varietas dan kombinasinya
terhadap berat gabah isi (gr/pot) disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata berat gabah isi (gr/pot) kombinasi varietas dan cara aplikasi,
RK Cikemeuh, tahun 2014.
Perlakuan

Cara Aplikasi

Rata-rata

A1

A2

A3

A4

Ciherang

16,3

19,2

19,3

18,2

18,2

Inpari 13

14,6

16,0

16,5

15,4

15,6

Mekongga

17,3

20,2

20,9

18,7

19,3

Rata-rata

16,06

18,49

18,89

17,44

SD

1,38

2,21

2,19

1,76

Pengaruh perlakuan cara aplikasi (A) pada tanaman padi tidak berpengaruh
nyata pada berat gabah isi (hasil) dan semua komponen hasil yang diamati.
Mikroba yang digunakan merupakan produk biologi aktif terdiri atas mikroba
yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.
Jenis mikroba yang digunakan untuk penyemprotan adalah Kr 6 dan Kr 1.4 (King’s
B) sebanyak, JSG 4.1 (YMB), CNI 123 (OKON) masing-masing sebesar 20 ml
ditambah dengan JB no 32, (Actyno (AB 131) medium. Pengaruh cara aplikasi
mikroba secara tunggal pada benih direndam dan disemprot (A3) menghasilkan
berat gabah tertinggi sebesar 18.89 + 2.21 gr per rumpun. Sedangkan perlakuan

Ikhwani : Aplikasi Mikroba Penyubur Tanah pada Varietas Unggul Baru Padi Sawah

13

mikroba pada perendaman benih terendah dengan berat gabah isi sebesar 16.1k+
1.38 gram per rumpun, lebih rendah dibandingkan kontrol (tanpa perlakuan
pemberian mikroba. Pada perlakuan mikroba yang disemprot dan di rendam
(A2 dan A3) jumlah gabah total lebih tinggi di bandingkan dengan perlakuan
perendaman benih dan kontrol, masing-masing 961 butir (A2) dan 1042.67 butir
(A3) per rumpun. Berat gabah isi perlakuan A2 dan A3 sebesar 18.49 g dan 18.89
g per rumpun lebih tinggi dibandingkan dengan A4(17.56 g/rmpn) dan A1 (16.06
g/rmpn) (Tabel 4).
Berdasarkan uji ANOVA di atas, pengaruh perlakuan varietas secara tunggal
sangat berbeda nyata pada rata-rata panjang malai per rumpun dan nyata pada
jumlah malai per rumpun serta jumlah gabah hampa per rumpun. Varietas Inpari
13 sangat nyata berbeda dibandingkan dengan dua varietas yang lain Ciherang
dan Mekongga. Varietas Inpari 13 menghasilkan jumlah malai rata-rata 5.83
per rumpun lebih sedikit dibandingkan dengan dua varietas yang lain rata-rata
sebesar 7.92 dan 7.83 malai per rumpun. Panjang malai Inpari 13 lebih panjang
(25.32 cm) dengan jumlah gabah isi lebih sedikit dan jumlah gabah hampa yang
lebih banyak dibandingkan dengan dua varietas yang lain. Rata-rata berat gabah
isi Inpari 15 lebih sedikit dibandingkan dengan Ciherang (18.33 g/rmpn) dan
Mekongga (19.28 g/rmpn) (Tabel 4).
Tabel 4. Pengaruh cara aplikasi dan varietas terhadap Komponen hasil, RK
Cikemeuh, th 2014.
Perlakuan

Jumlah Panjang
malai/ malai
rmpn
(cm)

Jumlah
gabah isi
Rmpn
(butir/rmpn)

Jumlah
gabah
hampa
(butir/
rmpn)

Jumlah Berat
gabah gabah isi
total
(g/
(butir/ rmpn)
rmpn)

Bobot
1000
butir
(g/
rmpn)

Cara aplikasi
A1

6.89

23.57

732.11

148.82

880.93

16.06

21.97

A2

7.33

23.87

822.22

139.14

961.37

18.49

22.77

A3

7.22

23.80

857.33

185.33

1042.67

18.89

22.16

7.33

24.22

775.11

180.33

955.44

17.56

22.78

Ciherang

7.92b

22.96 b

816.75

136.78 b

953.53

18.33

22.70

Inpari 13

5.83a

25.32 a

712.08

235.78 a

947.86

15.63

22.09

Mekongga

7.83

23.31

861.25

117.67

978.92

19.28

22.47

A4
Varietas

b

b

b

Angka selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0.05 DMRT
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Pertumbuhan Tanaman
Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman padi pada beberapa tingkat umur akibat perlakuan cara
aplikasi mikroba dan varietas disajikan pada Gambar 1 dan gambar 2

Gambar 1. Perlakuan cara aplikasi mikroba terhadap rata-rata tinggi tanaman
padi (cm) pada umur 7 hst hingga panen. RK Cikemeuh, tahun 2014

Gambar 2. Perlakuan varietas terhadap rata-rata tinggi tanaman padi (cm) pada
umur 7 hst hingga panen. RK Cikemeuh, tahun 2014
Pengaruh cara aplikasi mikroba tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi
tanaman pada semua tingkat umur Rata-rata tinggi tanaman 33.75 cm pada umur
tanaman 7 hst hingga. 106.39 cm pada saat panen. Tiga varietas yang digunakan
berpengaruh pada tinggi tanaman. Pada umur 7 hst hingga panen varietas Inpari
13 lebih tinggi 5.6 cm – 6.6 cm dibandingkan dengan varietas Ciherang dan 1,5
cm – 4.8 cm dari varietas Mekongga. Sedangkan varietas Ciherang dan Mekongga
tidak berbeda nyata.
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Jumlah anakan
Jumlah anakan pada beberapa tingkat umur tanaman padi akibat perlakuan
cara aplikasi mikroba dan varietas disajikan pada Gambar 3 dan gambar 4

Gambar 3. Perlakuan cara aplikasi mikroba terhadap rata-rata jumlah anakan
pada umur 7 hst hingga panen. RK Cikemeuh, tahun 2014

Gambar 4. Perlakuan varietas terhadap rata-rata jumlah anakan pada umur 7 hst
hingga panen. RK Cikemeuh, tahun 2014
Pengaruh perlakuan cara aplikasi mikroba terhadap jumlah anakan kurang
nyata pengaruhnya saat tanaman berumur 28 hst hingga 63 hst, terutama cara
aplikasi yang disemprot pada saat umur tanaman 14 hst lebih banyak anakannya
dibandingkan dengan cara aplikasi mikroba yang direndam pada benih (A1)
dan direndam serta disemprot (A3). Tiga varietas yang digunakan berpengaruh
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nyata pada jumlah anakan. Pada umur 7 hst hingga panen varietas Mekongga
mempunya anakan rata-rata 1-2 lebih banyak dibandingkan varietas Inpari 13 dan
rata-rata 1 anakan dari varietas Ciherang. Sedangkan varietas Ciherang ratarata 1-2 lebih banyak dibandingkan varietas Inpari 13. Pengaruh cara aplikasi
mikroba yang ada untuk menyuburkan fisik tanah, dan biologi tanah dapat sebagai
indikator bahwa tanah tersebut sehat, dan dapat mendukung produktivitas tinggi
dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan data yang ada kemungkinan kandungan
N dalam bahan organik terlalu rendah untuk menunjang hasil padi yang tinggi,
maka disarankan ada tahapan pemberian kombinasi antara N anorganik (urea) dan
N dari bahan organik.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Walaupun tidak berpengaruh secara nyata, cara aplikasi mikroba dengan
perendaman benih diikuti dengan penyemprotan pada umur 14 hst mampu
menghasilkan berat gabah tertinggi sebesar 18.89 gr/pot.

2.

Varietas Mekongga menghasilkan berat gabah tertinggi sebesar 19.3 gram pe
pot dibandingkan dengan dua varietas Inpari 13 (15,6 gr/pot) dan Ciherang
(18.2 gr/pot).
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RESPONS PADI SAWAH INPARI-19
TERHADAP APLIKASI PUPUK HAYATI
Iskandar Ishaq, Titiek Maryati dan Susi Ramdhaniati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Jl. Kayuambon No 80 Lembang 40391 Jawa Barat
iskandarishaq@yahoo.co.id
ABSTRACT
Biofertilizer intended as living microorganisms added to the soil in the form of
an inoculant or other forms to facilitate or provide specific nutrients for plants.
Inpari-19 is one of the new varieties were released AARD over the last five
years. This study aimed to respond agronomic characteristics and yield of rice
paddy Inpari-19 against four types of biofertilizer application. The experiment
was conducted at Angsana Lor Farmers Group, Kodasari Village, District Ligung,
Majalengka at Dry Season II 2013 (April to August 2013). Plants indicators used
are varieties of paddy rice INPARI-19, while the biofertilizers used are PROBIO,
AGRIMETH, BIOVAM, and REMICR. Research using a randomized block design
with 5 treatments and 4 replications. Applications biofertilizer take effect on plant
height, number of productive tillers and yield of Inpari-19 rice. The results showed
that the use of biological fertilizers to rice crops Inpari-19 is able to increase yields
from 17.7 to 43.3%.
Keywords: Biological fertilizer; Yield; ; Rice; Inpari-19
ABSTRAK
Pupuk hayati dimaksudkan sebagai mikroorganisme hidup yang ditambahkan
ke dalam tanah dalam bentuk inokulan atau bentuk lain untuk memfasilitasi atau
menyediakan hara tertentu bagi tanaman. Varietas Inpari-19 merupakan salah satu
varietas unggul baru yang dirilis Balitbangtan selama lima tahun terakhir. Tujuan
penelitian mengetahui respons karaktersitik agronomis dan hasil padi sawah
Inpari-19 terhadap aplikasi empat jenis pupuk hayati. Penelitian dilaksanakan pada
Kelompok Tani Angsana Lor, di Desa Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten
Majalengka pada MK II 2013 (April-Agustus 2013). Tanaman indikator yang
digunakan adalah padi sawah varietas INPARI-19, sedangkan pupuk hayati yang
dipergunakan adalah PROBIO, AGRIMETH, BIOVAM, dan REMICR. Penelitain
menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan.
Aplikasi pupuk hayati berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif dan hasil panen padi varietas Inpari-19. Hasil penelitian yang dicapai
dengan varietas Inpari-19 mampu meningkatkan hasil panen 17,7-43,3%.
Kata Kunci: Pupuk hayati; Hasil; Padi; Inpari-19.
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PENDAHULUAN
Sejak lima tahun terakhir Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan 31 varietas
unggul inbrida padi sawah irigasi atau disingkat sebagai INPARI dan salah satunya
adalah varietas Inpari-19. Berdasarkan deskripsi varietas unggul baru padi terdapat
beberapa keunggulan dari varietas Inpari-19, diantaranya berumur genjah, tekstur
nasi pulen, dan potensi hasil dapat mencapai 9,5 t/ha gabah kering giling (GKG)
(Badan Litbang Pertanian, 2013).
Peningkatan produksi padi pasca revolusi hijau, diantaranya disebabkan
penggunaan varietas unggul yang memiliki respons serapan hara (pemupukan)
lebih tinggi yaitu 3,02 kali dibandingkan dengan varietas lokal (Dierolf et al., 2001
dalam Yuwono, 2007) dan sebagian besar kebutuhan pupuk tersebut dipenuhi oleh
pupuk kimia. Oleh karena itu penggunaan pupuk kimia cenderung meningkat
dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan kebutuhan pupuk 1,5-1,7% per
tahun (Saraswati, 2000; Simanungkalit, 2000). Menurut Sumarno dan Suyamto
(2008), beberapa dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang cenderung terus
meningkat pada lahan sawah, diantaranya dapat menyebabkan: (1) penurunan
mutu lingkungan lahan sawah; (2) jaminan keberlanjutan sistem produksi padi; (3)
cemaran residu yang berasal dari sarana produksi berupa bahan kimia berbahaya;
dan (4) penurunan mutu lahan dan kesuburan tanah.
Pupuk hayati dimaksudkan sebagai mikroorganisme hidup yang ditambahkan
ke dalam tanah dalam bentuk inokulan atau bentuk lain untuk memfasilitasi atau
menyediakan hara tertentu bagi tanaman. Menurut Saraswati (2000), manfaat
dari penggunaan pupuk hayati: (1) menyediakan sumber hara bagi tanaman,
(2) melindungi akar dari gangguan hama dan penyakit, (3) menstimulir sistem
perakaran agar berkembang sempurna sehingga memperpanjang usia akar, (4)
memacu mitosis jaringan meristem pada titik tumbuh pucuk, kuncup bunga, dan
stolon, (5) sebagai penawar beberapa logam berat, (6) sebagai metabolit pengatur
tumbuh, dan (7) sebagai bioaktivator.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi dampak
negatif penggunaan pupuk kimia berlebih, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk
kimia sekaligus peningkatan produktivitas tanaman, seiring dengan tumbuhnya
kesadaran terhadap bahaya pencemaran lingkungan melalui penggunaan pupuk
kimia yang berlebihan adalah melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk
hayati. Aplikasi mikroorganisme dalam pupuk hayati mampu menurunkan dosis
pupuk kimia 25%-83% pada tanaman pangan (Arifin, 2012; Goenadi, 1995;
Young et al., 1989), menurunkan dosis pupuk kimia 50% pada tanaman buah
semangka (Antonius dan Agustiyani, 2011) dan dapat meningkatkan hasil padi
15%-30% (Saraswati et al., 1999 dalam Suhartatik dan Sismiyati, 2000; Okon
et al., 1989 dalam Saraswati, 2000), dan merupakan bagian dari sistem produksi
pertanian berkelanjutan (Agus et al., 2008; Simanungkalit, 2000).
Tujuan penelitian mengetahui pengaruh empat jenis pupuk hayati terhadap
karakteristik agronomis padi varietas Inpari-19.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada Kelompok Tani Angsana Lor, di Desa Kodasari,
Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka pada MK II 2013 (April-Agustus
2013). Tanaman indikator yang digunakan adalah padi sawah varietas INPARI-19,
sedangkan pupuk hayati yang dipergunakan adalah 4 jenis, yakni PROBIO,
AGRIMETH, BIOVAM, dan REMICR. Penelitain menggunakan Rancangan
Acak Kelompok dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Rancangan perlakuan diatur
sebagai berikut : (A) Petani yang menerapkan pupuk hayati PROBIO, (B) Petani
yang menerapkan pupuk hayati AGRIMETH, (C) Petani yang menerapkan pupuk
hayati BIOVAM, (D) Petani yang menerapkan pupuk hayati REMICR, dan (E)
Petani yang tidak menerapkan pupuk hayati (Kontrol).
Luas seluruh petak percobaan adalah 10 ha, sedangkan luas petak perlakuan
masing-masing adalah 500 m2.
Pemupukan anorganik yang diaplikasikan petani pelaksana petak percontohan
PHUN adalah sebanyak 50% dari dosis rekomendasi pupuk berdasarkan status
hara dalam tanah, sedangkan dosis pupuk yang direkomendasikan berturut-turut
N 180 kg/ha; P2O5 38 kg/ha; dan K2O 38 kg/ha. Sedangkan, dosis pupuk hayati
berturut-turut (a) REMICR 250 g per ha; (b) PROBIO 15 l per ha; (c) AGRIMETH
6 l per ha; dan (d) BIOVAM 17,5 kg per ha.
Ubinan merupakan cara pendugaan hasil panen yang dilakukan dengan
menimbang hasil tanaman contoh pada petak panen. Tanaman contoh diambil pada
pertengahan petak, tidak pada dua baris paling pinggir dekat pematang. Ukuran
ubinan 9,75 m2 di tengah petakan. Jumlah tanaman dalam ubinan sebanyak 198
rumpun, sebab jarak tanam yang digunakan adalah 40 cm x (25 cm x 15 cm).
Posisi batas ubinan ditentukan pada pertengahan jarak antar tanaman. Panen
dengan cara memotong batang bagian bawah. Setelah 90% gabah pada malai
berwarna kuning.
Gabah dirontok dari malainya dan dibersihkan dari kotoran, kemudian
ditimbang dan diukur kadar airnya sebagai gabah kering panen (GKP). Konversi
hasil ubinan ke dalam gabah kering giling (GKG) dihitung dengan menggunakan
rumus berikut (Ishaq dan Ramdhaniati, 2009):
Hasil GKG 14% = ((100-Ka)/86) x GKP
Keterangan:
Ka
: Kadar air (%)
GKP : Gabah Kering Panen
GKG : Gabah Kering Giling
Variabel yang diamati, meliputi : (a) kandungan hara (N,P,K) dalam tanah,
(b) tinggi tanaman (cm), (c) jumlah anakan produktif, (d) umur tanaman berbunga
(hari), (e) umur tanaman dapat dipanen (hari), (f) jumlah gabah per malai, dan (g)
hasil/produktivitas (t/ha).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Lingkungan merupakan gabungan dari berbagai macam unsur yang dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur penyusun lingkungan di atas
tanah dan lingkungan di dalam tanah. Unsur lingkungan di dalam tanah umumnya
dapat dikendalikan, sedangkan unsur yang terdapat di atas tanah pada umumnya
sulit atau tidak dapat dikendalikan. Unsur penyusun lingkungan tersebut sering
terdapat dalam kuantitas bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu
ke waktu, sehingga lingkungan merupakan faktor potensial penyebab keragaman
pertumbuhan tanaman di lapangan.
Faktor lingkungan akan mempengaruhi proses fisiologi dalam tanaman.
Unsur iklim yang mempengaruhi proses fisiologi dalam tanaman, diantaranya (a)
tinggi tempat dari permukaan laut, (b) curah hujan dan distribusi hujan (Ashari,
2006), (c) radiasi matahari, dan (d) suhu (Guslim, 2007; Mugnisjah dan Setiawan,
1995). Kondisi lingkungan yang sesuai selama pertumbuhan akan merangsang
tanaman padi untuk berbunga dan menghasilkan malai (gabah) lebih baik.
Ketinggian tempat adalah ketinggian dari permukaan air laut (elevasi). Tinggi
tempat dari permukaan laut menentukan suhu udara dan intensitas sinar yang
diterima oleh tanaman. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah suhu udara
tempat tersebut dan intensitas radiasi matahari akan semakin berkurang.
Perbedaan regional dalam topografi, geografi dan cuaca menyebabkan
terjadinya perbedaan dalam pola tanam dan usahatani serta sistem sosial
ekonomi. Pola tanam pada tanaman padi yang ditanam secara terus menerus akan
meningkatkan kompleksitas serangan hama, penyakit dan gulma. Hama seperti
mahluk hidup lainnya perkembangannya dipengaruhi oleh faktor faktor iklim
baik langsung maupun tidak langsung. Temperatur, kelembaban udara relatif dan
fotoperiodisitas berpengaruh langsung terhadap siklus hidup, keperidian, lama
hidup, serta kemampuan diapause serangga. Pengaruh tidak langsung adalah
pengaruh faktor iklim terhadap vigor dan fisiologi tanaman inang, musuh alami
hama baik predator, parasitoid maupun patogen yang akhirnya mempengaruhi
ketahanan tanaman terhadap hama.
Berdasarkan data curah hujan diatas, rata-rata selama lima tahun terakhir
adalah 2.143 mm/th atau 179 hari hujan/bln, dengan rata-rata bulan basah 6,4;
rata-rata bulan lembab 3,4; dan rata-rata bulan kering 2,2. Berdasarkan nilai
Q=0,36 menunjukan bahwa kecamatan Ligung termasuk dalam kategori hujan
tipe C yang sifatnya sedang (agak basah). Keadaan curah hujan tersebut cukup
menguntungkan bagi kegiatan usahatani.
Curah hujan akan berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pembentukan bunga dan buah pada tanaman tropis (Sutarno et al., 1997).
Di wilayah dengan empat musim, pengaruh suhu berlaku ganda. Pada waktu awal
pertumbuhan suhu harus cukup tinggi agar pertumbuhan tidak terhambat. Suhu
sebelum perubahan fase pertumbuhan itu terjadi sangat penting. Faktor lain yang
memicu pembungaan adalah panjang hari atau panjang periode selama setiap 24
jam.
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Hasil Analisis Tanah
Hasil analisis tanah sebelum dan sesudah percobaan pada perlakukan
pertanaman padi sawah yang menggunakan pupuk hayati menunjukkan, bahwa
terjadi perubahan baik pada tekstur tanah, pH tanah maupun kandungan bahan
organik tanah.
Tekstur tanah terutama kandungan liat meningkat 2% dari semula 33%
(awal) menjadi 35% (akhir) pada perlakukan pupuk hayati Remicr dan Biovam,
sedangkan pada perlakuan aplikasi Probio dan Agrimeth peningkatan kandungan
liat relatif lebih kecil (1%) yaitu dari semula 33% menjadi 34%.
Berdasarkan kandungan bahan organik, aplikasi pupuk hayati mampu
meningkatkan kandungan C- organik tanah dari semula 0,98% menjadi berturutturut 1,48% pada perlakuan Probio, 1,31 % pada perlakuan Remicr, 1,2% pada
perlakuan Agrimeth dan 1,12% pada perlakuan Biovam.
Setelah aplikasi pupuk hayati kandungan nitrogen (N) dalam tanah
meningkat 0,03-0,13% dibandingkan kondisi sebelumnya, yaitu 0,12% menjadi
0,25% setelah aplikasi Probio (meningkat 0,13%), menjadi 0,18% setelah aplikasi
Remicr (meningkat 0,06%), menjadi 0,17% setelah aplikasi Biovam (meningkat
0,05%) dan menjadi 0,15% setelah aplikasi Agrimeth (meningkat 0,03%). Rasio
C/N setelah aplikasi umumnya terjadi penurunan (C/N=6-7), kecuali pada
perlakuan aplikasi Agrimeth relatif tetap (C/N=8).
Tabel 1. Keragaan tekstur tanah, pH tanah dan kandungan bahan organik tanah
pada saat sebelum (before) dan sesudah (after) aplikasi pupuk hayati di
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. MK-II 2013.
Tekstur
pH
Bahan Organik
No. Perlakuan Pasir Debu Liat H2O KCl Walkiey & Kyeldahl N
Black C

C/N

Sebelum
9

58

33

5,58

5,32

0,98

0,12

8

Sesudah
1. Remicr

7

58

35

5,8

5,58

1,31

0,18

7

2. Probio

8

59

33

6,26

6,05

1,48

0,25

6

3. Agrimeth

9

57

34

5,75

6,62

1,20

0,15

8

4. Biovam

8

57

35

5,87

5,7

1,12

0,17

7

Sumber: Hasil analisis tanah di Laboratorium Balai Penelitian Tanah, Bogor (2013)

Aplikasi pupuk hayati dapat meningkatkan P2O5 dari semula 7 mg/100g
berturut-turut menjadi 8 mg/100g pada Remicr dan Agrimeth, 10 mg/100g pada
Biofam, dan menjadi 12 mg/100g pada Probio. Selain itu aplikasi pupuk hayati
mampu meningkatkan kandungan P total (potensial) dan P tersedia.
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Kandungan K2O menunjukkan peningkatan dari semula (sebelum
pengkajian) 8 mg/100g menjadi berturut-turut 9 mg/100g pada Agrimethh, 10
mg/100g pada Remicr, 11 mg/100g pada Biofam, dan menjadi 13 mg/100g pada
Probio. Kandungan total unsur hara mikro (Ca, Mg, K, Na) mengalami peningkatan
dari semula (sebelum pengkajian) 10,22 cmol (+/kg) menjadi (setelah pengkajian)
berturut-turut 10,95 cmol (+/kg) pada Agrimeth; 11,77 cmol (+/kg) pada Biovam;
12,67 cmol (+/kg) pada Remicr; dan 13,88 cmol (+/kg) pada Probio.
Kapasitas tukar kation (KTK) menunjukkan peningkatan setelah aplikasi
dari semula (sebelum pengkajian) 17,58 cmol/kg berturut-turut menjadi 18,29
cmol/kg pada Agrimeth; 19,04cmol /kg pada Biovam; 19,45 cmol/kg pada Probio;
dan menjadi 20,14 cmol/kg pada Remicr.
Tabel 2. Kandungan fosfat, kalium, hara mikro dan kapasitas tukar kation
(KTK) dan kejenuhan basa (KB) dalam tanah saat sebelum (before) dan
setelah (after) aplikasi pupuk hayati di Kabupaten Majalengka, Jawa
Barat. MK-II 2013.
No. Perlakuan

1.
2.
3.
4.

Remicr
Probio
Agrimeth
Biovam

Ekstrak HCl
25%
P2O5 K2O

Bray 1
P2O5

7

8

34,27

8
12
8
10

10
13
9
11

36,25
54,22
39,67
43,12

Morgan
K2O
Sebelum
36,12
Sesudah
37,88
60,25
42,23
47,38

Ekstrak NH4
Jml Ca, Mg,
Na

KTK

KB

10,22

17,58

58

12,67
13,88
10,95
11,77

20,14
19,45
18,29
19,04

63
71
60
62

Sumber: Hasil analisis tanah di Laboratorium Balai Penelitian Tanah, Bogor (2013)

Karakteristik Agronomis Tanaman
Keragaan tinggi tanaman rata-rata dari semua perlakuan 120 cm. Pertumbuhan
tanaman padi varietas Inpari-19 paling rendah adalah pada perlakuan Remicr
(111 cm) dan tanaman tertinggi adalah pada perlakuan Biovam (126 cm) berturutturut diikuti oleh perlakuan Agrimeth (123 cm), Probio (121 cm) dan Cara Petani
(Kontrol) yaitu 119 cm. Bila dibandingkan dengan varietas Inpari-19 di dalam
Deskripsi Varietas Padi Sawah (BB Padi, 2012), maka keragaan tanaman pada
pengkajian lebih tinggi 17-24 cm diandingkan dalam deskripsi varietas.
Jumlah anakan produktif rata-rata dari semua perlakuan adalah 20 anakan.
Jumlah anakan produktif paling banyak pada perlakuan Biovam (23 anakan) dan
paling sedikit adalah pada perlakuan Probio dan Agrimeth masing-masing 19
anakan lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan Cara Petani (Kontrol) yakni
20 anakan. Keragaan anakan produktif hasil pengkajian (20 anakan) rata-rata
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lebih banyak 5 anakan dibandingkan dengan deskripsi varietas, yakni 15 (Badan
Litbang Pertanian, 2014).
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa umur awal berbunga adalah 30 hari
setelah tanam/HST atau 47 hari setelah semai/HSS dan umur panen adalah 85
HST atau 102 HSS. Dengan demikian umur panen lebih awal 2 hari dibandingkan
dengan deskripsi varietas Inpari-19, yaitu 104 hari (Badan Litbang Pertanian,
2014). Ketinggian tempat dari permukaan laut juga sangat menentukan waktu
pembungaan dan panen tanaman. Tanaman yang ditanam di dataran rendah
berbunga dan panen lebih awal dibandingkan dengan yang ditanam pada
dataran lebih tinggi (Ashari, 2006; Mugnisjah dan Setiawan, 1995). Dengan
demikian pertumbuhan tanaman padi pada pengkajian dem-area PHUN di Desa
Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka dengan ketinggian tempat
dari permukaan laut sekitar 25 m dpl adalah tergolong wilayah dataran rendah
diperkirakan akan berbunga dan panen lebih awal dibandingkan dengan wilayah
yang lebih tinggi. Keragaan tinggi tanaman, anakan produktif dan umur disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Keragaan beberapa karakter agronomis pada pertanaman padi sawah
varietas Inpari-19 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. MK-II 2013.
No.

Perlakuan

Tinggi
Jml
Tanaman Anakan
(cm)
Produktif

Umur (hari setelah tanam/HST)
Awal
berbunga

50% Berbunga

Panen

1 Remicr

110,61a

20,17a

30a

50a

85a

2
3
4
5

121,28b
122,83b
125,56b
119,28ab

18,94a
18,94a
22,94a
20,22a

30a
30a
30a
30a

50a
50a
50a
50a

85a
85a
85a
85a

Probio
Agrimeth
Biovam
Kontrol

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada
taraf 95% berdasarkan uji berganda duncan (DMRT).

Berdasarkan jumlah gabah total pada setiap malainya, diketahui rata-rata
jumlah gabah dari percobaan ini adalah 211 bulir per malai. Diantara empat
perlakuan pupuk hayati yang diuji, maka hanya pupuk hayati Probio (232 bulir
per malai) yang lebih banyak dibandingkan dengan cara petani (kontrol) yaitu 219
bulir per malai, sebaliknya pupuk hayati Remicr (192 bulir per malai), Agrimeth
(209 bulir per malai), dan Biovam (205 bulir per malai) memiliki jumlah gabah
lebih sedikit dibandingkan dengan cara petani (kontrol) yakni 219 bulir per malai.
Namun demikian berdasarkan karakteristik jumlah gabah isi per malai diketahui,
bahwa perlakuan pupuk hayati Probio (187 bulir per malai) memiliki jumlah
gabah isi per malai lebih banyak dibandingkan dengan cara petani (kontrol),
tetapi perlakuan pupuk hayati Biovam menunjukkan jumlah gabah isi per malai
sama dengan cara petani kontrol (181 bulir per malai) dan memiliki jumlah gabah
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hampa paling sedikit (24 bulir per malai) dibandingkan dengan semua perlakuan
pengujian (28-45 bulir per malai). Komponen hasil jumlah gabah total, jumlah
gabah isi dan jumlah gabah hampa per malai disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 1.

Gambar 1. Jumlah gabah total, gabah isi dan gabah hampa (bulir)
Penampilan komponen hasil panjang malai dari seluruh perlakuan yang diuji
menunjukkan rata-rata sepanjang 28,37 cm dengan malai terpanjang berturut-turut
pada perlakuan pupuk hayati Probio (28,87 cm); cara petani kontrol (28,64 cm);
Biovam (28,45 cm); Agrimeth (27,99 cm); dan Remicr (27,90 cm). Ukuran malai
relatif panjang pada perlakuan Probio mempengaruhi jumlah gabah total yang
relatif banyak. Dengan demikian jumlah gabah total relatif banyak pada perlakuan
Probio tersebut diikuti pula peningkatan jumlah gabah hampa (Tabel 4).
Tabel 4. Keragaan komponen hasil pada pertanaman padi sawah di Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat. MK-II 2013
No. Perlakuan
1
2
3
4
5

Remicr
Probio
Agrimeth
Biovam
Kontrol

Jumlah Gabah
Total Isi/malai Hampa/malai
191,91 164,44a
27,47ab
231,98 187,12a
44,86c
208,97 178,68a
30,29ab
205,01 181,39a
23,62a
218,67 180,56a
38,11bc

Panjang malai
(cm)
27,90a
28,87a
27,99a
28,45a
28,64a

Produktivitas (t/
ha)
GKP
GKG
5,06ab 4,65ab
5,24ab 4,81abc
5,86bc 5,12bc
6,35c
5,66c
4,42a
3,95a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada
taraf 95% berdasarkan uji berganda duncan (DMRT).
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Secara umum aplikasi pupuk hayati berpengaruh terhadap peningkatan hasil,
baik dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 22-26% maupun
gabah kering giling (GKG) dengan kadar air 14-15%. Hal itu ditunjukkan dalam
data produktivitas (hasil panen) sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Peningkatan
hasil panen padi varietas Inpari-19 berturut-turut pada pupuk hayati Remicr 0,7 t/
ha (17,72%); Probio sebesar 0,86 t/ha GKG (21,77%); Agrimeth sebesar 1,17 t/ha
GKG (29,62%); dan pada pupuk hayati Biovam 1,71 t/ha GKG (43,29%).
Secara umum aplikasi pupuk hayati berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan hasil panen tanaman padi varietas Inpari-19. Hal itu ditunjukkan berdasarkan
adanya peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman rata-rata 3,94 cm (kecuali
pada Remicr) dan penambahan jumlah anakan produktif sebanyak 2 anakan per
rumpun tanaman kecuali pada Remicr, Probio dan Agrimeth. Pupuk hayati Probio
menunjukkan jumlah gabah total dan jumlah gabah isi per malai lebih banyak
dibandingkan dengan kontrol, tetapi diikuti pula dengan peningkatan jumlah gabah
hampa per malai yang lebih banyak dibandingkan dengan kontrol. Selain itu,
pupuk hayati Probio menunjukkan pengaruh terhadap panjang malai. Karakteristik
malai yang relatif lebih panjang (panjang malai 28,87 cm) dibandingkan dengan
perlakuan pupuk hayati lainnya kemudian diikuti pula oleh karakteristik jumlah
gabah hampa lebih banyak (jumlah gabah hampa 45 bulir per malai atau 19,34%),
menyebabkan hasil panen yang dapat dicapai relatif lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan pupuk hayati lainnya (Biovam dan Agrimeth). Hal itu sejalan
dengan penelitian Arifin (2012), Saraswati (2000), dan Simarmata (1994), bahwa
terdapat pengaruh pupuk hayati, dosis pupuk nitrogen dan fosfor terhadap
komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil panen tanaman padi.
KESIMPULAN
Aplikasi pupuk hayati berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif dan produktivitas hasil tanaman padi varietas Inpari-19.
Penggunaan pupuk hayati terhadap tanaman padi sawah mampu
meningkatkan produktivitas 17,7-43,3%.
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KAJIAN PEMANFAATAN BUNGKIL BIJI MIMBA SEBAGAI
PENGHAMBAT NITRIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI
PEMUPUKAN NITROGEN PADA PADI SAWAH
Joko Pramono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Kotak Pos 101 Ungaran 50501
Email : maspramono_64@yahoo.com
ABSTRAK
Pemupukan merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan hara dalam
tanah guna menunjang pertumbuhan tanaman dan hasil yang optimal. Nitrogen
merupakan salah satu unsur hara makro yang menjadi pembatas utama produksi
tanaman, baik di daerah tropis maupun di daerah-daerah beriklim sedang. Konsumsi
pupuk N akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan
kebutuhan pangan. Harga pupuk kimia yang kini relatif mahal dan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat pemakaian pupuk N yang berlebihan, mendorong
perlunya upaya meningkatkan efisiensi pemupukan. Pengkajian pemanfaatan
bungkil biji mimba (BBM) sebagai bahan penghambat nitrifikasi (PN) untuk
meningkatkan efisiensi pemupukan N padi sawah, dilaksanakan di Desa Trirenggo,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Penelitian dilaksanakan pada musim tanam
tahun 2010/2011 dengan perlakuan, Faktor I adalah takaran bahan penghambat
nitrifikasi (P) dengan empat taraf yaitu Tanpa PN (P0); Bahan PN dari BBM 10%
berat pupuk N (P1); Bahan PN dari BBM 20% berat pupuk N (P2); dan Bahan PN
dari BBM 30% berat pupuk N (P3) dan Faktor II adalah takaran pupuk Nitrogen
(N) dengan tiga taraf perlakuan; Urea 100 kg ha-1 (N1); Urea 200 kg ha-1 (N2), dan
Urea 300 kg ha-1 (N3). Data-data yang didapat dari hasil pengamatan dianalisis
dengan sidik ragam menurut rancangan faktorial dengan menggunakan program
SAS Versi 9.00. Untuk membandingkan rata-rata perlakuan digunakan uji beda
nyata dengan DMRT pada level 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (a)
Pemupukan N berpengaruh nyata terhadap kehijauan daun pada 35 dan 60 hst,
sedangkan pemberian PN hanya berpengaruh nyata terhadap kehijauan daun pada
60 hst, (b) Pemupukan N berpengaruh nyata terhadap hasil gabah, sedangkan
perlakuan PN tidak nyata dan hasil gabah tertinggi pada perlakuan P3N3 sebesar
8,37 t/ha GKG, dan (c) Perlakuan N berbeda sangat nyata terhadap nilai Efisiensi
agronomi,N (EAN) sedangkan perlakuan PN tidak nyata namun berbeda nyata
terhadap efisiensi serapan N (ESN) dan nilai ESN terbaik pada perlakuan PN 20%
sebesar 60%.
Kata Kunci : penghambat, nitrifikasi, pemupukan, efisiensi
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ABSTRACT
Fertilization is an effort to increase the availability of nutrients in the soil to support
plant growth and optimal yield. Nitrogen is one of the macro nutrients becomes
the main limiting crop production, both in the tropics and in temperate regions.
Nitrogen fertilizer consumption will continue to increase along with the growth of
population and food needs. The price of chemical fertilizer which is now relatively
expensive and the negative impact on the environment as a result of excessive
use of fertilizer N, prompting the need for efforts to improve the efficiency of
fertilization. Assessment of the utilization of neem seed cake (NSC) as nitrification
inhibitors (NI) to improve the Nitrogen efficiency in rice fields, implemented in
the village Trirenggo, District of Bantul. The experiment was conducted during the
growing season 2010/2011 with treatment, The first factor was dose nitrification
inhibitors (P) with four levels ie without NI (P0); NI 10% by weight of fertilizer
N (P1); NI 20% by weight of N fertilizer (P2); NI 30% by weight of fertilizer N
(P3) and the second factor is the dose of nitrogen fertilizer (N) with three levels
of treatment; Urea 100 kg ha-1 (N1); Urea 200 kg ha-1 (N2), and Urea 300 kg ha-1
(N3). The data obtained from the observations was analyzed by ANOVA according
to a factorial design using the program SAS Version 9:00. To compare the average
of treatments used real difference test with DMRT at the level of 5%. The results
showed that; (a) Nitrogen fertilization significantly affected greenish leaves at 35
and 60 days was planting, whereas the NI only significantly affect greenish leaf
at 60 days after planting, (b) N fertilization significantly affect grain yield, while
the NI treatment not real and the highest grain yield P3N3 treatment amounted to
8.37 t ha-1 DG, and (c) Treatment of N highly significant to the value of agronomic
N efficiency, (EAN) while the NI treatment is not real but significantly different
with N uptake efficiency (ESN) and the best value at treatment NI 20% was 60%.
Keywords: inhibitor, nitrification, fertilization, efficiency
PENDAHULUAN
Sistem usahatani padi sawah intensif di Indonesia, sejak era revolusi hijau hingga
sekarang belum bisa terlepas dari peran pupuk kimia yang bernama Urea sebagai
sumber nitrogen. Pemupukan nitrogen berperan cukup nyata dalam usaha
peningkatan produksi padi di berbagai daerah sentra padi di Indonesia (Sismiyati et
al., 1992; Darajat dan Utami, 1993). Urea merupakan sumber pupuk nitrogen (N)
yang paling banyak digunakan oleh petani, sebab memberikan dampak langsung
terhadap peningkatan hasil padi sawah dan relatif banyak tersedia di pasaran.
Penggunaan pupuk urea di sentra produsen padi telah melebihi dosis anjuran
setempat dengan kisaran penggunaan 300-600 kg ha-1. Untuk kasus di Indonesia
tingkat penggunaan pupuk sudah tertinggi di kawasan Asia kecuali Jepang, Taiwan
dan Cina (Kasryno et al., 2001). Menurut penelitian Sumaryanto et al. (2003),
tingkat penggunaan pupuk kimia di lahan sawah irigasi terlalu besar. Sebagai
ilustrasi, kisaran penggunaan pupuk urea 300-600 kg ha-1 atau dengan rata-rata
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penggunaan pupuk urea 360-380 kg ha-1 dan ZA lebih dari 100 kg ha-1. Rata-rata
penggunaan pupuk P (SP-36) lebih dari 100 kg/ha dan rerata penggunaan pupuk
K (KCl) kurang dari 50 kg ha-1. Makarim et al. (2000b), mengemukakan bahwa
efisiensi input produksi belum sepenuhnya diterapkan petani, terutama pupuk N
dan P yang sering diberikan berlebih.
Salah satu kesimpulan hasil penelitian International Rice Research Institute
(IRRI) menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi petani pada ekosistem
beririgrasi adalah efisiensi produksi yang rendah (Pingali et al., 1997). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pemupukan N di tingkat lapangan masih
rendah. Hal ini disebabkan oleh kehilangan utama N dari sistem tanah-tanaman
yaitu volatilisasi ammonia, denitrifikasi, aliran permukaan, dan pelindian (De
Datta dan Buresh, 1989; Ladha et al., 1997: Foth, 1991). Di lain pihak bahwa
agroinput dalam sistem usahatani padi sawah untuk biaya pupuk anorganik, cukup
besar. Dikemukakan oleh Pramono et al. (2002), bahwa komponen biaya pupuk
anorganik menduduki peringkat kedua setelah biaya tenaga kerja dalam sistem
usahatani padi sawah. Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi usahatani
padi sawah dapat ditempuh melalui dua upaya pendekatan, yaitu (a) peningkatan
produktivitas persatuan luas, dengan input yang sama dan (b) efisiensi penggunaan
input produksi dengan mempertahankan produktivitas yang sama.
Perkembangan penggunaan dosis pemupukan N anorganik pada padi sawah
perhektarnya cenderung meningkat, sedangkan harga pupuk urea semakin mahal
karena adanya persaingan kebutuhan dengan komoditas non padi (Makarim dan
Suhartatik, 2006). Pupuk N termasuk agroinput yang mahal, setiap tahun lebih dari
$ US 45 milyar dibelanjakan untuk itu (Ladha et al., 1997). Untuk memproduksi 1
kg pupuk urea membutuhkan enam kali lebih banyak energi dibandingkan untuk
memproduksi pupuk P atau K (Da Silva et al., 1978). Oleh karena itu penggunaan
pupuk N anorganik termasuk pemborosan energi. Di lapangan sering terjadinya
kelangkaan pupuk khususnya urea, dan dilain pihak efisiensi pemupukan N pada
padi masih tergolong rendah, yaitu sebesar 40 % (De Datta, 1981 dalam Sumarno
et al., 2000).
Dikemukakan oleh Prasad dan De Datta (1979), bahwa porsi terbesar
kehilangan N, yang berasal dari pemupukan N pada lahan sawah adalah setelah
proses nitrifikasi dari N-ammonium ke nitrat. Nitrifikasi merupakan proses yang
merugikan karena di samping menyebabkan kehilangan N tanah dan pupuk
juga menimbulkan masalah lingkungan seperti peningkatan gas rumah kaca,
pencemaran nitrat pada air tanah, rusaknya lapisan ozone, eutrofikasi dan degradasi
tanah (Hadisudarmo dan Hairiah, 2006; Shoji dan Gandeza, 1992).
Hasil uji penggunaan penghambat nitrifikasi (PN) dapat mengurangi
kehilangan N dan meningkatkan efisiensi pemupukan N. Beberapa bahan kimia
seperti N-serve (2-Chloro-6-(trichloromethyl) pyridine), Entridiazole (5-Ethoxy3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole), DMBQ (2,6 Dimethyl-benzoquinon),
Thiourea, Dicyandiamide, dan AM (2-amino-4-chloro-6-methyl pyrimidine)
merupakan bahan yang mampu menghambat nitrifikasi (Prasad et al., 1971; De
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Datta, 1981). Namun demikian, bahan-bahan tersebut di atas karena mahal, jarang
digunakan secara komersial pada usahatani padi pada lahan sawah di Indonesia,
untuk itu perlu dicari bahan-bahan yang memiliki efektivitas penghambatan
nitrifikasi yang lebih murah. Bains et al., (1971) dalam Prasad and De Datta (1979),
di India telah menemukan bahan alami yang memiliki kemampuan menghambat
nitrifikasi, yaitu biji Azadirachta indica Juss merupakan tumbuhan asli India dan
tumbuh di beberapa negara Asia. Di Indonesia pohon ini dikenal dengan nama
pohon Mimba. Biji Mimba mengandung lemak tidak jenuh tertentu yang dapat
bertindak sebagai penghambat nitrifikasi dan karenanya dapat meningkatkan
efisiensi pupuk urea (Rao, 2007).
Berdasarkan berbagai informasi dari hasil penelitian tersebut di atas,
maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut di Indonesia untuk
mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang bahan-bahan alami yang
potensial dimanfaatkan sebagai penghambat nitrifikasi, dan efektifitasnya guna
meningkatkan efisiensi pemupukan N pada sistem usahatani padi sawah yang
lebih murah dan ramah lingkungan, guna mengurangi dampak buruk dari cemaran
nitrat.
METODOLOGI
Penelitian plot di laksanakan di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada jenis tanah Inceptisol pada MT
2010/2011. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 3 x 4 + 1 faktorial
(Prajitno, 1988) yang disusun dalam rancangan Acak Kelompok Lengkap
(RAKL), dengan 12 kombonasi perlakuan + 1 perlakuan kontrol dan tiga ulangan
Perlakuan penelitian meliputi : Takaran bahan penghambat nitrifikasi (PN) dari
bungkil biji Mimba (BBM) dan takaran pemupukan nitrogen (N) sebagai berikut:
Takaran Bahan PN (P)
P0: Tanpa PN
P1: Bahan PN dari BBM 10 % berat pupuk N
P2: Bahan PN dari BBM 20 % berat pupuk N
P3: Bahan PN dari BBM 30 % berat pupuk N
Takaran pupuk urea (kg/ha) (N)
N1: Urea 100 kg ha-1 (200 g Urea plot-1)
N2: Urea 200 kg ha-1 (400 g Urea plot-1)
N3: Urea 300 kg ha-1 (600 g Urea plot-1)
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Pelapisan pupuk Urea dilakukan secara manual dengan teknologi sederhana
menggunakan campuran minyak tanah (kerosene) dan aspal (coaltar). Setiap 100 kg
pupuk urea dicampur dengan larutan 2 kg coaltar + 2 liter kerosene (Gowariker et
al., 2009). Adapun langkah operasional pelapisan pupuk N adalah sebagai berikut;
(1) menyiapkan dan menimbang pupuk N (Urea) sesuai kebutuhan, (2) menyiapkan
bungkil biji mimba dengan cara menghaluskan dengan grinder kemudian disaring
dengan saringan 1 mm dan ditimbang sesuai perlakuan, (3) menyiapkan campuran
larutan coaltar dan kerosene sesuai perbandingan yang dibutuhkan, (4) Pupuk
yang sudah ditimbang dengan bobot tertentu dan larutan (kerosene + coaltar)
pada volume tertentu dicampur dalam wadah toples plastik transparan sebagai
rotating drum dan dikocok-kocok/diputar-putar hingga tercampur merata (pupuk
terlapisi bahan PN), (5) Pupuk yang telah terlapisi kemudian dikeluarkan dari
wadah pencampur dan dianginkan pada tempat yang kering dan dibantu dengan
menggunakan pengering (dryer), dan (6) setelah pupuk cukup kering dimasukkan
ke dalam wadah dan ditutup rapat, pupuk siap digunakan.
Parameter yang diamati meliputi keragaan pertumbuhan, komponen hasil
dan hasil padi nilai efektivitas pupuk (RAE) dan efisiensi agronomi. Efisiensi
agronomi N (EAN), EA adalah produksi ekonomi per unit nutrisi yang diberikan
atau juga disebut sebagai efisiensi ekonomi hara. EA adalah cara terbaik untuk
mengekspresikan efisiensi hara dalam kondisi lapangan. Kriteria terbaik untuk
menentukan efisiensi agronomi adalah bagian ekonomi tanaman.

(Y+N – Y-N )
EAN = ----------------------- (kg. kg-1 atau g.g-1)
PN
Y+N adalah hasil dengan pemupukan N pada masing-masing perlakuan dan
Y-N adalah hasil tanpa pemupukan N (kontrol) dan PN adalah jumlah pupuk N
yang diberikan persatuan luas atau pertanaman. Efisiensi serapan didefinisikan
sebagai jumlah hara yang diserap per unit hara yang diberikan, dan dihitung
dengan persamaan sebagai berikut;
(U+N – U-N )
ESN = ----------------------FN
Dimana, U+N = serapan N pada perlakuan N, U –N = serapan N pada perlakuan
tanpa N, dan FN = Jumlah pupuk N yang diberikan. Data-data yang didapat dari
hasil pengamatan dianalisis dengan sidik ragam menurut rancangan faktorial
dengan menggunakan program SAS Versi 9.00. Untuk membandingkan rata-rata
perlakuan digunakan uji beda nyata dengan DMRT pada level 5 % (Gomez and
Gomez, 1984).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sifat Fisika dan Kimia Tanah
Hasil analisis sifat fisika dan kimia tanah menunjukkan, bahwa tekstur tanah
terdiri dari fraksi pasir (62%), debu (18%) dan lempung (20%) dan termasuk kelas
tekstur Geluh lempung pasiran (Sandy loam) (Foth, 1991). Karakteristik tanah
dengan tekstur didominasi fraksi pasir lebih dari 50 %, menurut Dierolf et al.,
(2001) bahwa kerugian akibat pelindian hara kemungkinan akan besar, penting
untuk mengembalikan sisa tanaman untuk memperbaiki bahan organik tanah dan
meningkatkan ketersediaan hara.
Tabel 1. Hasil analisis sifat fisika dan kimia tanah pada kedalaman 0-20 cm
Sifat tanah
Tekstur :
- pasir
- debu
- lempung
pH :
- H2O
- KCl
Bahan organik :
- C organik
- N (tot)
- C/N
N tersedia
P tersedia
K tersedia
Susunan kation :
- Ca tsd
- Mg tsd
- K tsd
- Na tsd

Satuan

KPK

Nilai

Harkat

(%)
(%)
(%)

62
18
20

Sandy loam

-

6,21
4,99

Agak masam

(%)
(%)
ppm
ppm
me/100g

0,98
0,08
14
40,2
20,3
0,39

Sangat rendah
Sangat rendah
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang

me/100g
me/100g
me/100g
me/100g

6,40
2,54
0,39
0,33

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

me/100g

20,31

Sedang

Keterangan: Hasil analisa sampel tanah dari Laboratorium Ilmu Tanah UGM.

B. Pertumbuhan Tanaman
Pengaruh dosis pupuk N terhadap tinggi tanaman sangat nyata namun
pengaruh dosis PN dan interaksi antara perlakuan dosis N dan PN tidak nyata
terhadap tinggi tanaman. Data tinggi tanaman, kehijauan daun dan jumlah
anakan maksimum disajikan pada Tabel 2. Semakin tinggi aras N yang diberikan
berpengaruh positif terhadap tinggi tanaman.
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Tabel 2 : Tinggi tanaman saat panen (cm), kehijauan daun dan anakan maksimum
padi sawah pada perlakuan dosis PN dan N.
Perlakuan

Dosis PN BBM :
P0 (kontrol)
P1 (PN 10 %)
P2 (PN 20 %)
P3 (PN 30 %)
Dosis N (Urea):
N1 (100 kg ha-1)
N2 (200 kg ha-1)
N3 (300 kg ha-1)

Tinggi
tanaman
(cm)

Parameter
Kehijauan
Kehijauan
daun 35 hst
daun 60 hst

Anakan
maksimum/
rumpun

110,75 a
112,37 a
112,12 a
112,03 a

39,87 b
40,67 ab
41,05 a
40,55 ab

36,62 c
37,35 b
37,99 a
37,73 ab

17,37 b
17,75 b
18,60 a
17,82 ab

104,82 c
112,80 b
117,83 a

38,89 c
40,59 b
42,14 a

35,90 c
37,48 b
38,89 a

15,91 c
18,28 b
19,46 a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda
nyata pada taraf 5 % uji LSD.

Pertumbuhan tanaman merupakan proses yang dinamis dan komplek yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hara N merupakan salah satu faktor yang
penting pada pertumbuhan padi, kekahatan unsur ini akan berdampak terhadap
merosotnya pertumbuhan tanaman. Tanaman yang kekurangan N menunjukkan
pertumbuhan yang kerdil (Taslim et al., 1993). Pemberian pupuk N pada tanah yang
kahat N, akan memberikan respon yang jelas setelah 2-3 hari melalui peningkatan
kehijauan daun dan perbaikan pertumbuhan vegetatif (Dobermann and Fairhurst,
2000). Tinggi tanaman tidak dipengaruhi oleh pemberian PN. Tanaman padi tidak
menunjukkan respon pertumbuhan (tinggi tanaman) yang nyata terhadap berbagai
pemberian dosis PN yang berbeda.
Parameter kehijauan daun dipengaruhi oleh aras pemberian pupuk N dan
bahan PN. Pemupukan N berpengaruh sangat nyata terhadap kehijauan daun pada
35 dan 60 hst, sedangkan pemberian PN hanya berpengaruh sangat nyata terhadap
kehijauan daun pada 60 hst. Kehijauan daun dipengaruhi oleh ketersediaan N,
dimana semakin tinggi N yang diberikan akan meningkatkan nilai kehijauan daun.
Pada perlakuan PN SBN 20 % (P2) kehijauan daun pada 35 hst menunjukkan
nilai tertinggi dan berbeda dengan perlakuan kontrol tanpa PN (P0), dan pada
pengamatan 60 hst kehijauan daun untuk perlakuan P1 (PN 10%), P2 (PN
20%), dan P3 (PN 30%) berbeda nyata dengan perlakuan kontrol (P0) (Tabel-2).
Kehijauan daun erat kaitannya dengan kandungan klorofil daun dan aktifitas
fotosintesis tanaman, sedangkan kandungan klorofil daun dipengaruhi oleh N,
karena unsur N merupakan bahan penyusun klorofil. N merupakan komponen
atau unsur pokok dari molekul klorofil yang berperan penting dalam fotosintesis
tanaman (Fageria, 2009). Tanaman yang kekurangan N menunjukkan gejala
klorosis dan daun berwarna kuning karena kekurangan klorofil (Taslim et al.,
1993).
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Hasil analisis statistik menunjukkan, bahwa pemupukan N berpengaruh
sangat nyata, sedangkan perlakuan PN berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan
maksimum. Pada tanaman padi, tidak semua calon anakan (bud tiller) berkembang
menjadi anakan sebagian ada yang tetap dorman. Pasokan hara, jarak tanam,
cahaya, dan kondisi lingkungan yang lain berpengaruh terhadap perkembangan
anakan (Yoshida, 1981). Pertambahan jumlah anakan maksimum pada percobaan
ini sejalan dengan pertambahan jumlah pupuk N yang diberikan. Menurut De Datta
(1981), pada fase vegetatif respon tanaman terhadap pemupukan cukup tinggi,
terutama pemupukan N yang berfungsi memacu pertumbuhan jumlah anakan.
Peran PN dalam perkembangan anakan adalah adanya kemampuan bahan
PN untuk mempertahankan N dalam bentuk NH4 dalam larutan tanah (menunda
oksidasi NH4 ke bentuk NO2 dan NO3 ), sehingga memungkinkan akar-akar
tanaman menyerap NH4 lebih banyak pada fase pertumbuhan vegetatif. Below
(2001), mengemukakan bahwa penggunaan PN dapat memperlambat transformasi
dari NH4 menjadi NO3. NH4 merupakan bentuk stabil N yang utama pada tanahtanah tergenang. Padi lebih menyukai menyerap N dalam bentuk N-NH4 dari pada
N-NO3 dari larutan yang mengandung keduanya. Nitrogen merupakan unsur hara
makro yang dibutuhkan bagi pertumbuhan vegetatif, yakni memacu pertumbuhan
dan pembentukan anakan, selanjutnya meningkatkan jumlah daun (Yoshida,
1981).
C. Komponen Hasil dan Hasil Padi
Hasil tanaman padi ditentukan oleh beberapa komponen hasil penting seperti,
jumlah malai per m2, jumlah gabah per malai, persentase gabah isi dan berat 1000
biji (Taslim et al., 1993: Fageria, 1992; Yoshida, 1981). Komponen hasil yang
diamati dan digunakan sebagai indikator dalam mengkaji pengaruh PN terhadap
efisiensi pemupukan N antara lain; jumlah anakan produktif, jumlah malai per m2,
jumlah gabah per malai, persentase gabah isi, berat 1000 biji dan hasil gabah pada
kadar air 14 % (gabah kering giling).
Jumlah anakan per m2 merupakan salah satu komponen yang menentukan
hasil padi. Pengaruh pemupukan N dan penggunaan PN masing-masing
berpengaruh sangat nyata dan nyata terhadap komponen hasil jumlah malai m2.
Pengaruh perlakuan N menunjukkan, bahwa semakin tinggi aras pemberian N
meningkatkan jumlah anakan per m2 dan berbeda nyata untuk masing-masing
pemberian N yang berbeda. Peningkatan jumlah malai per m2 untuk peningkatan
aras pemberian N masing-masing N1 ke N2 sebesar 14,5 % dan N2 ke N3 sebesar
6,6 % (Tabel-3). Pengaruh pemberian bahan PN pada parameter jumlah malai
per m2 pada awalnya meningkat (dari dosis PN 10% ke 20%) kemudian pada
pemberian dosis PN sebanyak 30% dari pupuk N yang diberikan menunjukkan,
kecenderungan yang menurun. Pada perlakuan P2 ( PN 20%) memberikan respon
terhadap jumlah malai per m2 tertinggi sebesar 314 malai dan berbeda nyata
dengan perlakuan kontrol (P0) tanpa PN. Pengaruh perlakuan N maupun PN
terhadap komponen jumlah malai m2, sebenarnya terkait dengan ketersediaan N
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bagi tanaman padi. Peningkatan aras N yang semakin tinggi pada batas tertentu
akan meningkatkan ketersediaan N, walaupun ada resiko kehilangan N yang
semakin besar. Pemberian PN bersama pemupukan N, merupakan upaya untuk
meningkatkan ketersediaan N melalui mekanisme penghambatan nitrifikasi untuk
mereduksi kehilangan N dalam bentuk nitrat melalui pelindian.
Tabel 3: Komponen hasil; padi malai per m2, gabah per malai, persentase gabah
isi, berat 1000 biji dan hasil gabah.
Parameter pengamatan
Perlakuan

Malai per
m2

Gabah
permalai

Gabah isi Berat 100
(%)
biji (g)

Hasil GKG
(t ha-1)

Dosis PN BBM :
P0 (kontrol)
P1 (PN 10 %)
P2 (PN 20 %)
P3 (PN 30 %)

296 b
307 ab
314 a
294 b

126,2 a
125,9 a
131,6 a
126,4 a

79,6 a
78,8 a
78,4 a
78,6 a

26,1 a
26,4 a
26,6 a
26,1 a

6,946 a
7,154 a
7,247 a
7,141 a

Dosis N (Urea):
N1 (100 kg ha-1)
N2 (200 kg ha-1)
N3 (300 kg ha-1)

265 c
310 b
332 a

122,2 b
129,2 a
131,3 a

82,6 a
78,1 b
75,9 b

26,1 a
26,5 a
26,3 a

6,064 c
7,519 b
7,783 a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda
nyata pada taraf 5 % uji DMRT.

Perlakuan N berbeda nyata terhadap parameter jumlah gabah per malai,
sedangkan perlakuan PN tidak menunjukkan beda nyata. Jumlah gabah per malai
merupakan salah satu komponen hasil padi. Jumlah gabah per malai tertinggi
dicapai pada perlakuan N3 ( 138 kg N ha-1) rata-rata sebesar 131 gabah per malai
atau terjadi peningkatan sebesar 11 % dari perlakuan kontrol N1 (46 kg N ha-1).
Pada Tabel-3, terlihat bahwa semakin tinggi aras N yang diberikan hingga dosis
pemberian N 138 kg ha-1, jumlah gabah per malai masih meningkat. Ketersediaan
hara terutama N selama pertumbuhan vegetatif dan menjelang fase generatif
tanaman padi akan berpengaruh terhadap komponen hasil.
Perlakuan PN, walaupun tidak nyata pengaruhnya terhadap komponen
jumlah gabah per malai, namun pada perlakuan P2 ( PN 20%) memiliki jumlah
gabah tertinggi (131,6 gabah/malai) dibandingkan perlakuan lainnya, termasuk
perlakuan kontrol tanpa PN (P0), sebesar 126,2 gabah per malai. Jumlah gabah per
malai ditentukan selama tahap pertumbuhan reproduktif. Pada awal pertumbuhan
reproduktif, jumlah gabah maksimum ditentukan oleh deferensiasi cabang dan
gabah (Yoshida, 1981). Untuk pertumbuhan gabah, selama tahap pertumbuhan
reproduktif diperlukan pasokan asimilat yang berasal dari akivitas fotosintesis
selama fase tersebut maupun translokasi dari jaringan lain . Pada Tabel-2, hasil
pengamatan rata-rata kehijauan daun terutama pada fase inisiasi malai (SPAD60) pada perlakuan PN lebih tinggi dibandingkan tanpa perlakuan PN (kontrol),
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bahkan untuk perlakuan P2 (PN 20 %) berbeda nyata dengan kontrol (P0). Warna
daun merupakan indikator status N tanaman, berkaitan erat dengan tingkat
fotosintesis dan produksi tanaman (Fairhurst et al., 2007). Dikemukakan oleh
Below (2001), bahwa untuk meraih hasil yang tinggi tanaman tidak hanya harus
menjaga stabilitas fotosintesis tapi juga menjaga keberlanjutan fotosintesis
sepanjang periode pengisian biji.
Persentase gabah isi ditentukan oleh aktivitas sumber (source) terhadap
ukuran limbung (sink), dan kemampuan gabah (sink) dalam menerima karbohidrat
dan translokasi asimilat dari daun ke gabah. Pengaruh pemberian pupuk N terhadap
persentase gabah isi berbeda sangat nyata, sedangkan pemberian bahan PN tidak
berbeda nyata dan tidak terdapat interaksi antara keduanya terhadap parameter
persentase gabah isi. Pada Tabel-3 ditunjukkan, bahwa semakin tinggi aras pupuk
N yang diberikan akan menurunkan persentase gabah isi. Demikian pula untuk
perlakuan PN, rerata menunjukkan perlakuan tanpa PN memiliki persentase gabah
isi yang lebih besar dari pada perlakuan PN. Hal ini mengindikasikan bahwa
pemberian PN mampu meningkatkan ketersediaan N dalam tanah yang dapat
dimanfaatkan oleh tanaman. Pada Tabel-5, diperlihatkan, bahwa untuk efisiensi
serapan N (ESN) pada perlakuan PN rata-rata lebih besar dari perlakuan tanpa PN
(P0). Data total serapan N pada jaringan juga menunjukkan hasil yang serupa.
Beberapa varietas menunjukkan respon persentase gabah isi yang rendah pada
aras pemberian N yang tinggi (Yoshida, 1981).
Pengaruh perlakuan pupuk N dan PN tidak menunjukkan beda nyata terhadap
berat 1000 biji, demikian pula tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut.
Berat 1000 biji merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap
hasil gabah. Perbedaan bobot 1000 biji tanaman padi dipengaruhi oleh pasokan
asimilat dan ukuran gabah. Pada kondisi tanaman mampu memasok asimilat ke
biji, namun jika secara genetis ukuran biji (limbung) kecil, maka kemampuan
untuk menampung asimilat dalam biji juga terbatas. Pada Tabel-4, berat 1000 biji
perlakuan P3N3 lebih kecil dari perlakuan P2N2, namun hasil gabah lebih besar.
Berat 1000 butir dapat berpengaruh terhadap hasil dalam berbagai kondisi, tetapi
jarang menjadi faktor pembatas (Yoshida 1981).
Pengaruh pemupukan N secara statistik menunjukkan beda yang sangat
nyata terhadap hasil gabah, sedangkan untuk perlakuan PN tidak menunjukkan
beda nyata. Hasil gabah tertinggi dicapai pada perlakuan N3 (138 kg N ha-1),
sebesar 7,85 t ha-1, dan untuk perlakuan PN pada P2 (20 % PN SBN) sebesar
7,25 t ha-1. Hasil analisis kombinasi perlakuan terhadap komponen hasil (Tabel-4),
menunjukkan, bahwa hasil tertinggi dicapai pada kombinasi perlakuan P3N3
(138 kg N ha-1 + 90 kg SBN ha-1) sebesar 8,15 t ha-1 tidak berbeda nyata dengan
perlakuan P2N2 ( 92 kg N ha-1 + 40 kg SBN ha-1) sebesar 7,92 t ha-1.dan masih
lebih tinggi dari perlakuan P0N3 (138 kg N ha-1) sebesar 7,61 t ha-1 yang dapat
dianggap sebagai praktek pemupukan standar. Hasil penelitian ini menunjukkan,
bahwa pemberian PN dari BBM dengan takaran 40 kg ha-1 mampu mengurangi
pemakaian pupuk urea hingga 100 kg ha-1 (46 kg N ha-1). Tingginya hasil yang
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dicapai pada kombinasi perlakuan P3N3 didukung oleh tingginya komponen hasil
jumlah gabah per malai dan jumlah malai per meter persegi yang merupakan dua
komponen yang berpengaruh terhadap hasil (Tabel-4).
Tabel 4: Hasil uji kombinasi perlakuan terhadap parameter jumlah malai per m2,
gabah per malai, persentase gabah isi, berat 1000 biji dan hasil gabah.
Kombinasi
Perlakuan
P0N0
P0N1
P0N2
P0N3
P1N1
P1N2
P1N3
P2N1
P2N2
P2N3
P3N1
P3N2
P3N3

Gabah
Per malai
95,75 d
122,18 abc
131,12 abc
125,23 abc
117,32 c
131,17 abc
129,26 abc
127,08 abc
133,49 ab
134,43 ab
122,01 abc
120,93 bc
136,140 a

Komponen Hasil Gabah
Malai
Persentase
Berat
per M2
gabah isi
1000 biji
223,67 h
83,11 a
25,8 bc
263,67 fg
84,46 a
26,0 abc
296,67 cde 77,71 bcd
25,9 abc
327,00 ab
76,73 cd
26,3 abc
272,00 ef
83,77 ab
26,0 abc
316,00 abc 78,49 abcd
26,5 abc
335,00 a
74,08 d
26,6 abc
288,00 def 79,51 abcd
26,5 abc
325,33 ab
79,50 abcd
26,8 a
329,67 a
76,05 d
26,4 abc
237,33 gh
82,64 abc
25,7 c
302,33 bcd 76,51 d
26,7 ab
337,67 a
76,65 cd
25,9 abc

Hasil gabah
(t ha-1)
4,05 e
5,99 d
7,24 c
7,61 abc
6,22 d
7,53 abc
7,72 abc
6,17 d
7,92 ab
7,66 abc
5,88 d
7,40 bc
8,15 a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda
nyata pada taraf 5 % uji DMRT.

Hasil penelitian ini menegaskan kembali akan pentingnya peran unsur hara
N terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah. Data hasil yang ditunjukkan pada
Tabel 3 dan 4, membuktikan bahwa peningkatan keragaan beberapa komponen
hasil dan hasil padi terkait dengan ketersediaan N yang cukup dan dapat
dimanfaatkan secara lebih optimal oleh tanaman. Hasil gabah yang tinggi pada
perlakuan P3N3, P2N2, P1N3 dapat menggambarkan peran N dan PN terhadap
hasil yang lebih baik dari pada perlakuan P0N3 yang hanya menggambarkan
peran N saja. Peningkatan serapan N berkorelasi dengan pertumbuhan tanaman,
sehingga jumlah anakan dan bobot gabah meningkat (Karno, 2009). Kekurangan
N dapat menyebabkan penurunan serius terhadap hasil dan kualitas hasil (Below,
2001).
A. Efisiensi pemupukan N
Efisiensi pemupukan N dapat ditentukan melalui hasil biomassa dan serapan
N oleh tanaman. Semua faktor yang berpengaruh terhadap hasil biomassa dan
konsentrasi N dalam jaringan tanaman, akan berpengaruh terhadap efisiensi
pemanfaatan N (Nitrogen use efficiency) (Prasad and Power, 1997).
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Tabel 5: Nilai efektivitas dan efisiensi (RAE, EAN, ESN) dan serapan N
RAE
(%)

EAN
(kg kg-1)

ESN
(%)

Dosis PN SBN :
P0 (kontrol)
P1 (PN 10 %)
P2 (PN 20 %)
P3 (PN 30 %)

100 a
109 a
111 a
105 a

30,33 a
32,96 a
33,75 a
31,28 a

50,92 b
59,89 a
60,04 a
55,30 ab

109,80 a
116,70 a
117,10 a
116,20 a

Dosis N (Urea):
N1 (100 kg ha-1)
N2 (200 kg ha-1)
N3 (300 kg ha-1)

104 a
109 a
105 a

38,81 a
33,43 b
23,98 c

55,99 a
59,71 a
53,93 a

90,10 a
119,29 b
135,50 c

Perlakuan

Serapan N
(kg ha-1)

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda
nyata pada taraf 5 % uji DMRT.

Peningkatan hasil per unit pupuk N yang diberikan (EAN) adalah merupakan
ukuran efisiensi penggunaan pupuk N oleh tanaman (Buresh dan Witt, 2008). Hasil
perhitungan dan analisis sidik ragam menunjukkan, bahwa perlakuan N berbeda
sangat nyata terhadap nilai EAN, sedangkan perlakuan PN tidak berbeda nyata.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa semakin tinggi aras pemberian N semakin
menurunkan nilai AEN (Tabel-5). Pada sistem budidaya padi sawah pemberian
pupuk N dalam jumlah besar dengan cara disebar (broadcast) akan menyebabkan
kehilangan N dalam jumlah besar melalui berbagai proses terutama penguapan
dan pelindian. Kehilangan N pupuk yang besar dan tidak dapat dimanfaatkan oleh
tanaman akan menurunkan efisiensi pemupukan. Hal senada dikemukakan oleh
Buresh dan Witt, (2008), bahwa Nilai EAN menurun dengan peningkatan pupuk
N. Pada Tabel-5, ditunjukkan bahwa perlakuan PN rerata nilai EAN nya lebih
tinggi dibandingkan nilai EAN tanpa perlakuan PN, dengan peningkatan rata-rata
7 %. Nilai EAN tertinggi dicapai pada perlakuan P2 ( PN SBN 20%), sebesar
33,75 lebih tinggi dibandingkan nilai EAN perlakuan tanpa PN (P0) sebesar 30,33
atau dengan terjadi peningkatan efisiensi agronomi 10,13%.
Nilai efisiensi serapan (ESN) dapat beragam bergantung sifat tanah, metode
jumlah dan waktu pemupukan dan pengelolaan pupuk (Yoshida, 1981). Aplikasi
pupuk bersama PN, merupakan salah satu cara memperbaiki efisiensi pemupukan
N dan termasuk dalam upaya perbaikan dalam pengelolaan pupuk. Pengaruh
dosis pemberian N dan bahan PN tidak berbeda nyata terhadap efisiensi serapan
N. Nilai ESN pada pemberian N dosis 92 kg N ha-1 (N2) sebesar 59,71 kg N
kg-1 N yang diberikan (59,71%), lebih tinggi dari perlakuan N1 (46 kg N ha1) dan N3 (138 kg N ha-1). Pada perlakuan N3 nilai EAN sebesar 23,9 kg N
kg-1 N yang diberikan (Tabel-5). Hal ini menunjukkan bahwa aras pemberian N
yang tinggi juga menyebabkan tingginya kehilangan N dari dalam tanah, sehingga
efisiensi serapan N nilainya menurun. Kehilangan N akan semakin besar dengan
semakin tingginya takaran pupuk N yang diberikan (Makarim, et al. 1993 Dalam
Abdulrachman et al., 2009).
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Efisiensi serapan N pada perlakuan PN masing-masing adalah P1 (PN 10%)
sebesar 60,64 %, P2 (PN 20%) sebesar 60,03 % dan P3 (PN 30%) = 55,94% atau
memiliki rata-rata efisiensi serapan pada kisaran 55,9 – 60,6 kg gabah kg N-1
yang diserap (Tabel-5). Hasil ini lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Prasad
dan De Datta (1979) dalam Yoshida (1991), yang menyampaikan bahwa efisiensi
serapan untuk padi di daerah tropika berkisar 30 – 50%. Hal ini menunjukkan
bahwa pemberian bahan PN pada perlakuan PN BBM sebesar 20% dari pupuk N
yang diberikan, mampu meningkatkan efisiensi serapan N sebesar 23% atau rerata
pemberian PN meningkatkan efisiensi serapan sebesar 20,8 % dibandingkan
tanpa pemberian PN. Penghambat urease dan nitrifikasi menunjukkan potensi
yang bagus terhadap peningkatan serapan tanaman dari pupuk N yang diberikan
(Snyder et al., 2007). Hasil perhitungan efisiensi pemupukan pada penelitian
ini menunjukkan, bahwa efisiensi agronomi (EAN) dan efisiensi serapan (ESN)
tertinggi dicapai pada perlakuan P2 (PN 20%) masing-masing sebesar 33,75 dan
60 % atau dengan kenaikan 10 % dan 15,2 % dari perlakuan kontrol tanpa PN.
KESIMPULAN
1.

Perlakuan PN hanya memberikan pengaruh nyata terhadap komponen hasil
jumlah anakan produktif, jumlah gabah per rumpun dan jumlah malai per
m2, namun tidak berpengauh nyata terhadap hasil. Kombinasi perlakuan yang
memberikan hasil tertinggi berturut-turut adalah P3N3 (8,15 t ha-1), P2N2
(7,92 t ha-1) P1N3 (7,72 t ha-1), P2N3 (7,66 t ha-1), dan P0N3 (7,61 t ha-1).

2.

Perlakuan bahan penghambat nitrifikasi (PN) dari bungkil biji Mimba (BBM)
rata-rata dapat meningkatkan efisiensi agronomi N (EAN) sebesar 7,1 % dan
efisiensi serapan N (ESN) sebesar 12,8 %.

3.

Perlakuan yang memberikan efisiensi terbaik adalah P2 (N + PN 20%) dengan
EAN (33,75 kg gabah kg-1 N) dan ESN (60 %).
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APLIKASI TEKNOLOGI SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO
PADA TANAMAN PADI DI LAWAH SAWAH IRIGASI PEDESAAN
DI JAWA BARAT
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Jl. Kayuambon 80 Lembang, Bandung Barat, 40791
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ABSTRAK
Jawa Barat merupakan salah satu lumbung padi secara nasional yang dapat
memberikan sumbangan sebesar 17%. Dilihat dari aspek ketersediaan air, lahan
sawah di Jawa Barat umumnya terbagi menjadi beberapa bagian antara lain
lahan sawah irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi pedesaan dan irigasi
non PU. Dari total luas lahan sawah 942.974 ha, sebanyak 101.305 ha (10,74 %)
adalah lahan sawah irigasi pedesaan yang mempunyai potensi untuk ditingkatkan
produktivitasnya. Namun selama ini masih terkendala dengan terbatasnya
penerapan berbagai komponen teknologi. Berdasarkan konsep model pengelolaan
tanaman terpadu sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu jawaban yang
dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Tujuan pengkajian adalah untuk
mengetahui tingkat efektivitas sistem tanam jajar legowo terhadap produktivitas.
Pengkajian dilaksanakan di Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut pada
bulan April sampai Juli 2013. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak
kelompok dengan 4 perlakuan yaitu sistem tanam jajar legowo (jarwo) 2:1, sistem
tanam jarwo 3:1, sistem tanam jarwo 4:1 dan tegel sebagai kontrol, percobaan
diulang sebanyak 6 kali. Hasil kajian menunjukan bahwa produktivitas yang
dihasilkan ketiga sistem tanam jajar legowo terdapat perbedaan yang nyata bila
dibandingkan dengan sistem tanam tegel. Tetapi antar perlakuan sistem tanam
jajar legowo tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Dilihat dari kemampuan
produktivitas sistem tanam jajar legowo 3:1 paling tinggi produktitasnya yaitu
6,86 t/ha, diikuti perlakuan sistem tanam jarwo 2:1 sebesar 6,73 t/ha, kemudian
sistem tanam jarwo 4:1 sebesar 6,51 t/ha. Sedangkan sistem tanam tegel hanya
menghasilkan sebesar 5,76 t/ha.
Kata kunci: Sistem tanam jajar legowo, lahan sawah, irigasi pedesaan
ABSTRACT
West Java is one of the national rice producer that give about 17% of national
contribution. An examination of water availability, a wet land in West Java divided
into technical irrigated land, semi technical irrigated land, rural irrigated land and
non irrigated land. From 942.974 ha of total wet land area, it’s about 101.305 ha
(10.74%) is a rural irrigated land that has the potentially for improved productivity.
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However, this still constrained by the limited application of various technology
components. Based on the concept of integrated crop management, Legowo
planting system model is one answer that can increase production and productivity.
The aim of the assessment is to determine the level of effectiveness Legowo
planting system on productivity. The assessment was conducted in Karangpawitan
Sub District Garut District from April to July 2013. The design used a randomized
block design with four treatments, Legowo planting system (Jarwo) 2:1, Jarwo
3:1, Jarwo 4:1 and traditional planting system (Tegel) as a control, the experiment
was repeated six times. The results showed there is significant differences between
Jarwo system and Tegel system. But there is no significant differences between
Jarwo 2:1, 3:1 and 4:1. The highest productivity that showed by Jarwo 3:1 (6.86 t/
ha), Jarwo 2:1 (6.73 t/ha) and Jarwo 4:1 (6.51 t/ha), while a Tegel system produce
5.76 t/ha.
Keywords: Legowo planting system (Jarwo), wetland, rural irrigation
PENDAHULUAN
Jawa Barat merupakan salah satu lumbung padi secara nasional yang dapat
memberikan sumbangan sebesar 17%. Dilihat dari aspek ketersediaan air, lahan
sawah di Jawa Barat umunya terbagi mejadi beberapa bagian antara lain lahan
sawah irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi pedesaan dan irigasi non PU.
Dari total luas lahan sawah 942.974 ha, sebanyak 101.305 ha (10,74 %) adalah
lahan sawah irigasi pedesaan yang mempunyai potensi untuk ditingkatkan
produktivitasnya. Namun selama ini masih terkendala dengan terbatasnya
penerapan berbagai komponen teknologi. Berdasarkan konsep model pengelolaan
tanaman terpadu sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu jawaban yang
dapat meningkatkan produksi dan produktivitas.
Model PTT terdiri dari beberapa komponen teknologi budidaya yang
sinergis, yang dapat diterapkan sesui kondisi agroekosistem, antara lain adalah;
(a) perlakuan benih; (b) pemilihan varietas; (c) penanaman tunggal bibit muda;
(c) jarak tanam lebih rapat; (d) sistem pengairan; (e) penggunaan bahan organik;
(f) penggunaan bagan warna daun dan uji tanah dalam pemupukan; dan (g)
pengendalian gulma dengan gasrok. Implementasi model PTT dapat meningkatkan
hasil padi dari sekitar 5,6 menjadi 7,3 – 9,6 t/ha, dan pendapatan petani meningkat
dari Rp, 1,6 juta menjadi Rp. 4,1 juta/ha (Puslitbangtan, 2000).
Salah satu komponen PTT yang sedang disorot saat ini dan dianggap dapat
meningkatkan produktivitas tanaman padi adalah sistem tanam jajar legowo
(jarwo). Sistem tanam jajar legowo merupakan komponen PTT yang dapat terlihat
secara visual karena adanya lorong-lorong dalam barisan tanaman padi.
Prinsip sistem tanam legowo adalah pemberian kondisi pada setiap barisan
tanam padi untuk mengalami pengaruh sebagai tanaman pinggir. Biasanya tanaman
yang berada di pinggir menunjukkan hasil lebih tinggi daripada tanaman yang ada
di bagian dalam barisan. Tanaman pinggir menunjukaan pertumbuhan yang lebih
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baik karena persaingan antarbarisan dapat dikurangi. Penerapan sistem tanam
legowo memiliki kelebihan yaitu sinar matahari dapat dimanfaatkan lebih banyak
untuk proses fotosintesis, pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan dapat lebih mudah dilakukan di dalam lorong-lorong. Lin et al. (2009),
menyatakan jarak tanam yang lebar dapat memperbaiki total penangkapan cahaya
oleh tanaman dan dapat meningkatkan hasil biji. Selain itu, cara tanam padi sistem
legowo meningkatkan populasi tanaman (Mujisihono et al, 2001).
Jarak tanam legowo yang berkembang saat ini bervariasi tergantung dari
daerah dan kesukaan dari petani. Jarak tanam yang ditemukan di lapangan dari
berbagai ukuran mulai dari tegel 20 cm x 20 cm; 25 cm x 25 cm; 27,5 cm x
27,5 cm; 30 cm x 30 cm) hingga pola jajar legowo dengan berbagai variasinya,
yaitu legowo 2:1, 4:1, 6:1 dan 8:1 masing-masing berasal dari jarak tanam tegel
(Makarim dan Ikhwani 2012). Adijaya (2013) menyatakan bahwa sistem tanam
legowo 2:1 pada varietas ciherang mampu mningkatkan hasil GKP sebesar
9,75% dari 6,46 t/ha menjadi 7,09 t/ha. Menurut Masdar et al. (2005) penggunaan
jarak tanam 30 cm x 30 cm nyata meningkatkan hasil dan komponen hasil padi
dibandingkan jarak tanam 20 cm x 20 cm dan 25 cm x 25 cm.
Pengaturan jarak tanam pada dasarnya adalah memberikan kemungkinan
tanaman untuk tumbuh dengan baik tanpa mengalami banyak persaingan dalam
hal mengambil air, unsur-unsur hara, dan cahaya matahari. Jarak tanam yang
tepat penting dalam pemanfaatan cahaya matahari secara optimal untuk proses
fotosintesis. Dalam jarak tanam yang tepat, tanaman akan memperoleh ruang
tumbuh yang seimbang (Warjido et al. 1990).
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat respon pertumbuhan dan hasil
tanaman padi terhadap jarak tanam. Melalui pengaturan jarak tanam yang tepat
diharapkan tanaman akan menghasilkan produksi yang maksimal.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di lahan sawah irigasi pedesaan di Desa Cimurah Kecamatan
Karang Pawitan Kabupaten Garut. Varietas yang digunakan adalah merupakan
varietas unggul baru yang telah dirilis oleh Badan Litbang Pertanian dan telah
dikaji di Kabupaten Garut yaitu Inpari 4. Penelitian ini menggunakan rancangan
acak kelompok dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan yang dimaksud
yaitu: 1) Sistem tanam jajar legowo 2:1; 2) Sistem tanam jajar legowo 3:1, 3) atau
jajar legowo 4:1 dan 4) Sistem tanam kebiasaan petani jajar legowo atau tanam
tegel sebagai kontrol. Kajian dilaksanakan pada MK II yaitu mulai bulan April
sampai dengan Juli 2013.
Penelitian ini dilakukan dengan tata kelola mengikuti model pengelolaan
tanaman terpadu (PTT). Penanaman dilakukan dengan cara tanam pindah (tapin).
Sebelum ditanam, benih disemai terlebih dahulu, kemudian ditanam setelah
berumur 15 hari setelah semai (HSS). Jumlah bibit sebanyak 1-3 tanaman per
lubang tanam, dan penanaman menggunakan jarak tanam 40 x 25 x 15 cm.
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Pemeliharaan tanaman seperti pengendalian OPT, penyiangan, dan pengairan
dilakukan secara optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pemupukan
dilakukan berdasarkan analisa tanah (spesifik lokasi). Pupuk organik diberikan
sebelum tanam dengan cara ditaburkan secara merata di permukaan tanah dengan
dosis 500 kg/ha, sedangkan aplikasi pupuk anorganik dilakukan sebanyak dua
kali, yaitu pada umur 5-10 HST sebagai pupuk dasar dan pemupukan kedua pada
umur 30 HST. Sedangkan pupuk anorganik yang diberikan adalah pupuk NPK
Kujang sebanyak 400 kg/ha. Aplikasi pupuk anorganik dilakukan dengan cara
ditabur merata diantara barisan tanaman yang sempit, sedangkan diantara barisan
yang lebar tidak ditaburi pupuk, dengan tujuan agar pemberian pupuk buatan lebih
efektif.
Penyiangan dilakukan dua kali, pertama pada umur 14 hari setelah tanam
(hst), diikuti penyulaman, dan penyiangan kedua dilakukan pada umur 35 HST.
Penyiangan dilakukan dengan cara manual menggunakan alat landak atau gasrok.
Pengairan dilakukan secara berselang (intermitten) sesuai kebutuhan tanaman
padi.
Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan tanaman (jumlah anakan
produktif dan komponen hasil produksi). Data dianalisis menggunakan analisis
statistik, sedangkan analisis finansial dengan menghitung R/C sehingga tingkat
keuntungan dari masing-masing perlakuan dapat diketahui (Swastika, 2004 dan
Malian, 2004). Sukartawi (2002) mengemukakan bahwa pendapatan usahatani
dipengaruhi oleh cara bercocok tanam, tingkat produksi dan tingkat harga
produk yang berlaku. Untuk mengetahui tingkat keuntungan dari masing-masing
perlakuan digunakan model analisis IO, yaitu :
∏ = TR – TC
TR = PQ x Q
TC = PX x X
Keterangan :
∏

= Keuntungan usahatani

TR = Total penerimaan usahatani
TC = Total biaya usahatani
Q

= Hasil gabah masing-masing perlakuan

PQ = Harga gabah saat panen
Xi

= Macam sarana produksi ke-i

Pxi = Harga sarana produksi ke-i
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Sistem Tanam di Lokasi Kegiatan
Desa Cimurah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Karang Pawitan
yang memiliki lahan sawah terluas. Pada umumnya petani sudah menerapkan
model PTT, terutama dalam penggunaan varietas dan cara memupuk. Sedangkan
untuk teknologi sistem tanam jajar legowo dalam penerapannya masih bervariasi
mulai dari sistem tanam tegel sampai pada jajar legowo 4:1. Meskipun penerapan
sistem tanam jajar legowo di wilayah tersebut setiap tahun ada peningkatan, tetapi
pengembangannya masih tergolong lambat. Perkembangan ini dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan sistem tanam jajar legowo di Desa Cimurah Kec.
Karang Pawitan, Kab. Garut tahun 2011-2015
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015

Luas Lahan (Ha)
Legowo 2:1

Legowo 3:1

Legowo 4:1

17
(5,38 %)
30
(9,49 %)
38
(12,03 %)
55
(17,41%)
59
(18,67%)

29
(9,18%)
46
(14,56%)
41
(12,97%)
36
(11,36%)
57
(18,04%)

28
(8,86%)
23
(7,28%)
25
(7,91%)
30
(9,49%)
41
(12,96%)

Tegel

Jumlah (ha)

242 (76,58%)

316

217 (68,67%)

316

212 (67,09%)

316

195 (61,71%)

316

159 (50,32%)

316

Hasil pengamatan selama lima tahun perkembangan sistem tanam jajar
legowo terus meningkat, sebaliknya sistem tanam tegel terus menurun, walaupun
secara luasan masih yang terbesar. Sistem tanam jajar legowo 2:1 pada tahun 2011
tercatat 17 ha; jajar legowo 3:1 seluas 29 ha; jajar legowo 4:1 seluas 28, dan sistem
tanam tegel seluas 242 ha. Kemudian pada tahun 2015 sistem tanam jajar legowo
2:1 meningkat menjadi 59 ha, sistem tanam jajar legowo 3:1, 57 ha, sistem tanam
jajar legowo 4:1, 41 ha dan sistem tanam tegel menurun menjadi 159 ha.
Produksi
Berdasarkan hasil pengkajian menunjukkan bahwa produksi padi varietas
Inpari 4 dengan sistem tanam jajar legowo lebih tinggi dibandingkan dengan
sistem tanam tegel. Produksi dengan sistem tanam legowo 3:1 merupakan yang
tertinggi (6,8 ton/ha), kemudian sistem tanam jarwo 2:1 (6,73 ton/ha), sistem
tanam jarwo 4:1 (6,61 ton/ha) dan sistem tanam tegel (5,76 ton/ha). Menurut
Suhendrata (2012) perubahan penerapan sistem tanam dari tegel menjadi sistem
tanam jajar legowo cukup berperan dalam peningkatan produktivitas dan
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pendapatan petani. Peningkatan produksi pada sistem tanam legowo selain karena
bertambahnya jumlah populasi tanaman juga karena pengaruh pinggiran (border
effect) (Suhendra, 2008). Tanaman yang berada di pinggir menerima cahaya
matahari yang lebih banyak sehingga proses fotosintesis tanaman berlangsung
maksimal. Daya hasil suatu varietas tanaman ditentukan oleh besarnya interaksi
antara faktor genetik tanaman dengan dengan faktor lingkungannya. Jarak tanam
merupakan salah satu cara untuk menciptakan faktor-faktor lingkungan dan hara
terdistribusi secara merata bagi setiap invidu tanaman (Sitompul dan Guritno.
1995). Peningkatan produksi padi dengan sistem tanam legowo berkisar antara
13,02%-18,05% bila dibandingkan dengen sistem tanam tegel.

Gambar 1. Produksi padi varietas Inpari 4 pada berbagai sistem tanam, Garut
2013
Komponen Hasil
Jumlah anakan produktif sistem tanam jarwo 2:1 tidak berbeda nyata dengan
sistem tanam jarwo 3:1. Begitu juga dengan sistem tanam jarwo 4:1 tidak berbeda
nyata dengan sistem tanam tegel. Tetapi sistem tanam jarwo 2:1 dan 3:1 berbeda
nyata dengan sistem tanam 4:1 dan tegel. Jumlah anakan produktif lebih banyak
pada sistem tanam legowo 2:1 dan 3:1 dibandingkan dengan sistem tanam 4:1
maupun tegel. Kerapatan tanaman berpengaruh pada jumlah anakan dan anakan
produktif (Yoshida, 1981). Yudafris (1994) menyatakan bahwa jarak tanam yang
terlalu rapat akan menghambat pertumbuhan tanaman tetapi jika terlalu renggang
juga akan mengurangi jumlah populasi tanaman per satuan luas sehingga produksi
lebih rendah dan pertumbuhan gulma lebih besar.
Hasil penimbangan terhadap bobot 1000 butir gabah memperlihatkan
parameter ini tidak berbeda nyata di semua sistem tanam. Artinya bahwa perbedaan
sistem tanam tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot 1000 butir
gabah.
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Tabel 3. Komponen hasil Inpari 4 pada berbagai sistem tanam, Garut 2013
varietas

Jumlah anakan produktif1)

Bobot 1000 butir (gram)1)

Legowo 2:1

17,1 a

24,1 a

Legowo 3:1

16,9 a

23,9 a

Legowo 4:1

12,4 b

24,0 a

Tegel

12,0 b

23,8 a

Sumber: primer 2013
Keterangan: 1)Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
(P>0,05). HST = hari setelah tanam

Analisis Usahatani
Biaya produksi untuk sistem tanam berbeda-beda, dimana biaya produksi
untuk sistem tanam legowo lebih tinggi dibanding sistem tanam tegel. Ratarata biaya produksi pada semua sistem tanam legowo sebesar Rp. 9.910.000,sedangkan biaya produksi untuk sistem tanam teel sebesar Rp. 9.750.000,-.
Penerimaan usahatani paling tinggi adalah pada sistem tanam jajar legowo
3:1 yaitu sebesar Rp. 27.200.000, diikuti jarwo 2:1, sebesar Rp. 26.920.000,
kemudian jarwo 4:1, sebesar Rp. 26.040.000, dan tegel sebesar Rp. 23.040.000.
Tingkat penerimaan ini berdampak pada tingkat keuntungan yang diterima
yaitu tertinggi untuk Jarwo 3:1 dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.
17.290.000, sedangkan keuntungan yang terendah diperoleh sistem tanam tegel
yaitu Rp. 13.290.000. Rasio pendapatan total terhadap seluruh biaya yang
dikeluarkan mencapai 2,36 sampai dengan 2,74. Dengan demikian bahwa semua
sistem tanam di lokasi pengkajian adalah menguntungkan, dengan kata lain,
bahwa sebenarnya ke-4 sistem tanam tersebut bisa diterapkan di wilayah Karang
Pawitan Kabupaten Garut.
Tabel 4. Analisis usahatani Inpari 4 pada berbagai sistem tanam, Garut 2013
Uraian

Sistem Tanam
Legowo 2:1

Legowo 3:1

Legowo 4:1

Tegel

9.910.000

9.910.000

9.910.000

9.750.000

Produksi (t/ha)

6,73

6,80

6,51

5,76

Harga gabah (Rp).

4.000

4.000

4.000

4.000

Penerimaan (Rp.)

26.920.000

27.200.000

26.040.000

23.040.000

Pendapatan (Rp.)

17.010.000

17.290.000

16.130.000

13.290.000

2,72

2,74

2,63

2,36

Biaya produksi (Rp.)

R/C
Sumber: primer 2013
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

Inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo mampu meningkatkan hasil
dibanding dengan sistem tanam tegel. Produktifitas dari penerapan sistem
tanam jajar legowo 2:1 adalah sebesar 6,73 t/ha, sistem tanam jarwo 3:1
sebesar 6,80 t/ha, dan sistem tanam jarwo 4:1 sebesar 6,51 t/ha. Sedangkan
sistem tanam tegel menghasilkan 5,76 ton/ha.
Keuntungan yang diterima dari masing-masing sistem tanam yakni Rp.
17.010.000 pada sistem tanam jajar legowo 2:1, Rp. 17.290.000 sistem tanam
jajar legowo 3:1, Rp. 16.130.000 sistem tanam jajar legowo 4:1 dan Rp.
13.290.000 pada sistem tanam tegel dengan nilai R/C masing-masing yaitu
2,72; 2,74; 2,63 dan 2,36.
Dengan demikian, semua sistem tanam masih menguntungkan.
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ABSTRAK
Cekaman keracunan aluminum (Al) dan defisiensi Phosphor (P) merupakan
hambatan paling utama dalam produksi pertanian di lahan masam. Tanaman
bertahan hidup dalam kedua cekaman tersebut dengan berbagai cara. Dalam
mengatasi cekaman terhadap keracunan Al, tanaman mengembangkan dua
mekanisme utama, yaitu dengan menghambat masuknya Al ke dalam jaringan
tanaman dan dengan cara mendetoksifikasi Al tersebut di dalam jaringan tanaman.
Sementara, dalam mengatasi kekurangan P, tanaman mengembangkan dua
mekanisme yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan pengambilan P atau
dan dengan cara meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya. Pertumbuhan
akar biasa digunakan dalam penilaian ketahanan terhadap kedua macam cekaman
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons pertumbuhan akar pada
empat genotype padi yang telah teridentifikasi ketahanannya terhadap cekaman Al
dan P pada kondisi ketersediaan P dalam tanah yang berbeda. Percobaan dilakukan
dalam rancangan split-plot dengan tiga ulangan, menggunakan empat genotype
padi yang ditanam dalam pot tanah dengan dan tanpa perlakuan pemupukan P.
Pengambilan sampel dan pengukuran akar dilakukan saat tanaman berumur 7, 14,
dan 21 hari. Hasil percobaan menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan
akar pada kondisi P yang kurang tersedia, akan tetapi keragaman pertumbuhan
akar lebih dominan disebabkan oleh genotype padi. Varietas Dupa sebagai varietas
yang tahan terhadap cekaman Al tidak menunjukkan ketahanan terhadap cekaman
defisiensi P.
Kata kunci: lahan masam, akar padi, cekaman Al, defisiensi P.
ABSTRACT
Response of Rice Roots on Phosphorus Deficiency Stress Conditions. Plant
stress due to aluminum (Al) toxicity and Phosphorous (P) deficiency considered as
two most crucial problems limiting crop production in acid soil area. Plants cope
with these two stress in various ways. In order to cope up with Al stress, plants
develops two main mechanisms, the external exclusion to avoid Al absorbtion
into the cell, and the internal tolerance mechanism where Al detoxified inside the
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plant cell. whereas, in order to overcome P deficiency, the plant develops two
mechanisms: by increasing the capacity of P uptake or by increasing the efficiency
in its utilization in the cell. Root growth is commonly used in screening resistance
to these two stresses. This study was subjected to observe the response of root
growth in four rice genotypes (which previously been identified as resistance to
stress Al and P) under soil with different condition of P availability. Experiments
were carried out in a split-plot design with three replications, using four genotypes
of rice treated in soil tray with and without P application. Sampling and root
measurements conducted on the 7, 14, and 21 days after the treatment. The results
showed root groth inhibition under non-P condition. However, this varation on the
root growth variables were caused by the diference of rice genotype. Dupa, the Al
tolerant variety showed susceptible to P deficiency.
Keywords: Acid soil, rice root, Al toxicity, P deficiency
PENDAHULUAN
Lahan masam menempati sekitar 30% dari keseluruhan daratan di permukaan bumi
(Von Uexküll dan Mutert, 1995). Kemasaman (pH) tanah sangat mempengaruhi
produktivitas tanah untuk pertanian. Masalah utama di lahan masam adalah
tercucinya ion-ion logam alkalis (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), berkurangnya hingga
tidak-tersedianya Ca, Mg, P, Mo, dan Si dan meningkatnya konsentrasi Al, Mn dan
berbagai kation yang bersifat racun bagi tanaman. Dalam tanah yang masam Al
akan terlarut dan menyebabkan keracunan bagi tanaman. Sementara, Phosphorus,
yang merupakan salah satu nutrisi utama bagi pertumbuhan tanaman menjadi
kurang tersedia bagi tanaman karena terikat oleh Al dan Fe. Bentuk primer P
yang diambil oleh tanaman adalah berupa orthophosphates, H2PO4- dan HPO4.
Bentuk ini dominan pada kondisi tanah dengan pH normal, akan tetapi dalam
kondisi tanah alkalin elemen ini akan membentuk komplek dengan kalsium;
sedangkan dalam kondisi tanah masam elemen in membentuk komplek dengan
Al dan Fe (Kochian et al., 2004). Dari beberapa permasalahan di lahan masam,
keracunan oleh Al dan defisiensi P merupakan dua hal yang sangat mengganggu
produksi pertanian. Kedua cekaman ini seringkali timbul secara bersama-sama di
area dataran tinggi/upland (Kochian et al., 2004).
Tanaman bertahan hidup dalam kedua cekaman tersebut dengan berbagai
cara. Dalam mengatasi cekaman terhadap keracunan Al, tanaman mengembangkan
dua mekanisme utama, yaitu dengan penolakan/penghambatan masuknya Al ke
dalam jaringan tanaman (external exclusion) dan dengan cara mendetoksifikasi Al
tersebut di dalam jaringan tanaman (internal tolerance/detoxification). Mekanisme
penolakan Al secara eksternal berlangsung di luar-akar dengan mencegah masuknya
Al ke dalam sel. Termasuk dalam mekanisme adalah pembentukan penghalang
dengan pH zona sekitar akar, pengikatan Al oleh senyawa yang disekresikan oleh
akar, imobilisasi pada dinding sel, peningkatan selektifitas permeabilitas plasma
membran, menon-aktifkan dengan eksudasi dari senyawa penkelat (seperti asam
organik dan senyawa fenolik), dan pengeluaran Al dari ujung akar (Kochian et al.,
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2004). Toleransi Al secara internal memungkinkan Al memasuki sel tumbuhan
tanpa menunjukkan efek keracunan. Mekanisme detoksifikasi aktif setelah Al
memasuki sel. Di dalam sel, Al ditumpas dan diikat di sitosol oleh anion asam
organik dan isoform enzim toleransi Al yang lain atau dapat diasingkan dan
diisolasi dalam vakuola (Ma et al, 2001;. Kochian et al, 2004).
Sementara, dalam mengatasi kekurangan P, tanaman mengembangkan dua
mekanisme yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan pengambilan P atau dan
dengan cara meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya (Otzurk et al, 2005).
Kedua mekanisme ini secara luas berdasar pada kemampuan dalam mengambil P
dari tanah dengan cara pengubahan dalam arsitektur akar, secara luas bergantung
pada kemampuan untuk mendapatkan P dari tanah melalui perubahan arsitektur
perakaran, eksudasi senyawa yang dapat memobilisasi P dan perubahan dalam
tarnsporter Pi pada plasma membran, dan meningkatkan efisiensi penggunaan P
melalui kebutuhan P seluler yang lebih rendah, remobilisasi P yang lebih efisien,
atau melalui pengaturan transporter Pi (Kochian et al., 2004). Tanaman dapat
mengembangkan modifikasi arsitektur akar seperti peningkatan percabangan akar
dan rambut akar, atau berkaitan dengan mikoriza untuk mengeksplorasi volume
tanah yang lebih luas untuk mendapatkan dan meningkatkan serapan P. Beberapa
tanaman juga dapat mengeluarkan senyawa organik atau membuat perubahan
yang dimediasi akar terhadap kondisi kimia area rhizosper untuk melepaskan P
dan meiningkatkan ketersediaannya bagi tanaman (Wissuwa, 2003). Pada padi,
sebagian besar toleransi terhadap difisiensi P dijelaskan oleh variasi genotip
dalam penyerapan fosfor, sedangkan variasi dalam efisiensi penggunaan fosfor
secara internal dapat diabaikan (Wissuwa dan Ae, 2001a). Dengan menggunakan
model pertumbuhan tanaman yang dikembangkan untuk padi, Wissuwa (2003)
menemukan bahwa perubahan kecil dalam parameter pertumbuhan terkait akar
memiliki efek besar pada serapan P.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon empat genotype padi
terhadap kondisi ketersediaan P yang berbeda. Keempat genotype tersebut memiliki
karakteristik toleran terhadap cekaman Al (Dupa), peka terhadap cekaman Al
(ITA131), memiliki lokus Pup-1 (IR74-Pup1) dan tetuanya, IR74. Respon yang
diberikan oleh keempat genotype tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai keterkaitan antara ketahanan terhadap keracunan Al dan defisiensi P.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan Split-plot dengan tiga
ulangan. Sebanyak empat genotype padi, yaitu Dupa, ITA131, IR74, dan IR74Pup1 digunakan dalam penelitian ini, sedangkan perlakuan yang diberikan adalah
berupa pemupukan dengan dan tanpa penambahan unsur Phosphat (P) (Tabel 1).
Percobaan dimulai dengan persiapan perkecambahan. Sebanyak 100 butir
benih padi dari masing-masing genotype dioven dalam suhu 50oC selama 3 hari
untuk memecah dormansi. Setelah itu tanaman direndam dalam aquades selama 24
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jam dan kemudian dikecambahkan dalam cawan petri. Benih yang berkecambah
dan menunjukkan ukuran seragam kemudian dipindahkan ke bak berisi tanah
yang telah dicampur dengan dan tanpa P.
Tabel. 1. Komposisi senyawa yang digunakan dalam perlakuan pemupukan
Sumber hara
(NH4)2SO4
NaH2PO4H2O
KCl
ZnSO47H2O

Konsentrasi (gram pupuk per 6 kg tanah)
+P
-P
0.429
0.429
0.376
0.000
0.077
0.077
0.087
0.087

Pengambilan sampel dilakukan dengan mencabut tanaman tanpa menanam
kembali, yang dilakukan pada umur 7, 14, dan 21 hari setelah persemaian di
bak tersebut. Sampel tanaman dibersihkan akarnya, dan kemudian di lakukan
pengukuran. Pengukuran meliputi pengukuran secara manual terhadap panjang
akar dan tunas, dan scaning akar untuk mengukur barbagai variable pertumbuhan
akar seperti total panjnag akar, diameter akar, luas permukaan akar, volume
akar, diameter akar, ujung akar, dan percabangan akar. Scaning akar dilakukan
dengan menggunakan alat WhinRizo root scanner (dual lens system STD 4800
root scanner Epson Perfection V700, Regents Instrument Canada Inc.). Sampel
kemudian dikeringkan dalam oven 50oC selama 5 hari dan kemudian diukur bobot
kering akar dan daun/tunasnya. Data hasil pengamatan disusun dalam program
excel, dan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan program Statistical
Tool for Agricultural Research (STAR).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tanaman padi menunjukkan respon yang berbeda terhadap kondisi difisiensi
P. Secara umum, pertanaman yang dipelihara pada tanah dengan perlakuan
pemupukan P menunjukkan penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan
tanaman yang dipelihara tanpa pemberian pupuk P. Dalam kondisi tanpa pemberian
pupuk P, tanaman memiliki rerata total panjang akar, jumlah ujung akar, volume
akar, dan luas permukaan akar yang lebih rendah, sedangkan rerata diameter akar
pada kondisi pemupukan lebih rendah (Tabel 2; Gambar 1).
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Tabel 2. Karakter pertumbuhan akar pada dua kondisi ketersediaan Phosphor
yang berbeda.
Tanpa P

Karakter

Dengan P

Mean

StdDev

Mean

StdDev

Total panjang akar_1* (cm)

17.67

10.56

19.16

8.90

Total panjang akar_2* (cm)

56.45

21.63

74.47

22.52

Total panjang akar_3* (cm)

90.49

31.17

100.45

29.45

Jumlah ujung akar_1

51.61

35.37

46.94

22.20

Jumlah ujung akar_2

215.31

82.17

357.88

166.22

Jumlah ujung akar_3

419.22

167.41

481.68

155.26

Volume akar_1 (cm )

0.03

0.01

0.02

0.01

Volume akar_2 (cm3)

0.03

0.01

0.04

0.01

Volume akar_3 (cm3)

0.06

0.03

0.06

0.02

Luas permukaan akar_1 (cm2)

2.30

1.02

2.33

0.65

Luas Permukaan akar_2 (cm2)

4.94

1.76

5.88

1.65

Luas Permukaan akar_3 (cm )

8.45

3.04

8.47

2.57

Diameter akar_1 (mm)

0.48

0.15

0.43

0.13

Diameter akar_2 (mm)

0.28

0.02

0.25

0.02

Diameter akar_3 (mm)

0.30

0.03

0.27

0.02

3

2

Keterangan: angka 1, 2, dan 3: pengamatan ke 1, 2 dan 3 pada umur 1, 2, dan 3 minggu setelah
perlakuan
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Gambar 1. Performa pertumbuhan akar pada kondisi tanah dengan ketersediaan
unsur P berbeda.
Ket:
a). Total panjang akar, b). Diameter akar, c). Luas permukaan akar, d). Volume
akar, dan e). Jumlah ujung akar

Hasil analisis keragaman menunjukkan efek perbedaan ketersediaan P
tersebut tidak signifikan. Variasi dalam berbagai karakter yang diamati lebih
disebabkan oleh perbedaan genotype, dan bukan oleh karena perbedaan perlakuan
pemupukan P (Tabel. 3).
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Tabel 3. Variasi karakter pertumbuhan akar pada kondisi pemupukan yang
berbeda pada empat genotype padi
Hasil analisis keragaman (nilai P<F)

Karakter

Pemupukan P

Varietas

Interaksi

Total panjang akar_1 (cm)

0.5061

0.0000

0.8542

Total panjang akar_2 (cm)

0.2459

0.0365

0.1774

Total panjang akar_3 (cm)

0.5295

0.7601

0.3596

Jumlah ujung akar_1

0.5500

0.0003

0.2393

Jumlah ujung akar_2

0.1568

0.5094

0.8837

Jumlah ujung akar_3

0.4212

0.9570

0.5832

Volume akar_1 (cm3)

0.7050

0.4287

0.6879

Volume akar_2 (cm )

0.6251

0.1182

0.1791

0.4599

0.1272

0.0279

Luas permukaan akar_1 (cm )

0.8937

0.0036

0.7201

Luas Permukaan akar_2 (cm2)

0.3567

0.0886

0.0990

Luas Permukaan akar_3 (cm2)

0.9844

0.3095

0.1445

Diameter akar_1 (mm)

0.4122

0.0004

0.8786

Diameter akar_2 (mm)

0.1080

0.0108

0.1967

Diameter akar_3 (mm)

0.0270

0.1156

0.0428

3

Volume akar_3 (cm3)
2

Keterangan: 1, 2, dan 3: pengamatan ke 1, 2 dan 3 pada umur 1, 2, dan 3 minggu setelah perlakuan

Total panjang akar pada bibit umur 7 dan 14 hari berbeda nyata pada
empat genotipe padi yang diamati (Tabel 2). Pada batasan umur ini, IR74-Pup1
menunjukkan panjang akar total yang lebih tinggi dibandingkan IR74, Dupa dan
ITA131, baik pada kondisi dengan atau tanpa pemberian pupuk P. Akan tetapi, pada
bibit umur 21 hari efek positif lokus Pup1 ini hanya terdeteksi pada kondisi tanah
dengan pemberian pupuk P. Sementara itu Dupa dan ITA131 tidak menunjukkan
perbedaan nyata dalam panjang total akar, dalam semua kondisi tanah (Gambar 1).
Genotype padi yang diamati juga menunjukkan perbedaan nyata dalam hal
jumlah ujung akar, luas permukaan akar, dan diameter akar. Akan tetapi perbedaan
nyata pada ketiga variabel tersebut hanya pada umur bibit 7 hari. Sementara, pada
umur bibit 14 dan 21 hari tidak ada beda nyata antara ketiga variabel tersebut.
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PEMBAHASAN
Secara umum struktur perakaran yang bagus akan memiliki total panjang akar yang
tinggi, dengan jumlah percabangan dan rambut akar yang banyak, yang kemudian
akan menghasilkan area serapan yang lebih luas. Jumlah ujung akar sedikit banyak
menggambarkan percabangan dan pertumbuhan akar lateral. Perkembangan akar
yang bagus didukung oleh ketersediaan nutrisi yang mencukupi. Dalam penelitian
ini perbedaan ketersediaan kandungan P dalam tanah sebagai media tanam tidak
setara nyata menimbulkan perbedaan pada beberapa variabel pertumbuhan yang
diamati. Dimungkinkan hal ini dikeranakan unsur P masih cukup tersedia pada
media tanah yang dipupuk tanpa menyertakan unsur P. Genotype- genotipe yang
memiliki efisiensi serapan P yang tinggi menunjukkan pertumbuhan akar yang
relatif lebih tinggi, karena tambahan P yang terserap akan menghasilkan akumulasi
biomassa, termasuk pertumbuhan akar.
Respon setiap varietas berbeda-beda pada kedua kondisi ketersediaan P
yang berbeda. Secara umum IR74-Pup1 menunjukkan penampilan akar yang lebih
bagus dibandingkan ketiga genotype lainnya. Genotype ini merupakan turunan
dari IR74 yang telah disisipi lokus Pup1 pada genomnya. Lokus Pup1 yang
terletak di kromosom 12 ini diketahui merupakan lokus utama untuk toleransi
terhadap defisiensi P (Wissuwa et. al., 1998; Wissuwa dan Ae, 2001; Nguyen and
Bui, 2006; Heuer et al., 2009). Lokus ini menjaga pertumbuhan akar pada kondisi
defisiensi P dan meningkatkan serapan P dan hasil panen (Wissuwa and Ae, 2001b).
Performa unggul dari genotype ini merupakan ekspresi fungsional dari lokus
tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa
genotype- genotipe yang memiliki efisiensi serapan P yang tinggi menunjukkan
pertumbuhan akar yang relatif lebih baik, karena tambahan P yang terserap akan
menghasilkan akumulasi biomassa, termasuk pertumbuhan akar (Wissuwa, 2003).
Dua varietas yang berbeda tingkat toleransinya terhadap Al, yatitu Dupa
(toleran) dan ITA131 (peka), tidak menunjukkan perbedaan respon yang nyata
pada kondisi ketersediaan P yang berbeda. Dimungkinkan, walaupun kedua
genotype ini sangat berbeda dalam ketahanannya terhadap cekaman keracunan
Al, tetapi kedua genotype ini juga memiliki tingkat toleransi yang relatif sama
terhadap cekaman defisiensi P.
Kedua stress di atas sangat berkaitan, dan menariknya, kedua cekaman
tersebut berkaitan dengan struktur pertumbuhan akar. Gejala cekaman Al dapat
dilihat terutama pada hambatan pertumbuhan akar. Bagian ini merupakan bagian
yang mengalami dampak serangan tercepat dan terparah, sehingga pertumbuhan
akar merupakan variabel yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan
tanaman terhadap cekaman keracunan Al. Tanaman yang toleran mengalami
hambatan pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tanaman
yang peka. Di sisi lain, Wissuwa dan Ae (2001a) menyatakan sistem perakaran
juga dianggap karakteristik penting dari tanaman yang toleran terhadap defisien
P. Menurut Wissuwa (2003), tanaman dapat meningkatkan serapan P, diantaranya
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dengan cara mengembangkan modifikasi arsitektur akar seperti peningkatan
percabangan akar dan rambut akar. Cara lain yaitu mengeluarkan senyawa organik
untuk membantu merubah lingkungan kimia area rhizosper sehingga P dapat
terlepas dan tersedia bagi tanaman.
Keracunan Al dan defisiensi P seringkali terjadi bersama-sama di area dataran
tinggi yang masam. Selain adanya interaksi antara Al dan P di tanah, beberapa
studi menunjukkan adanya interaksi Al dan P pada tanaman. Ketersediaan P yang
cukup akan menjamin pertumbuhan tanaman yang bagus dan meningkatkan
ketahanan tanaman terhadap cekaman abiotik yang lain. Sementara itu keracunan
Al akan menghambat pertumbuhan akar, menurunkan kemampuan tanaman untuk
menyerap P dari tanah, dan membuat tanaman menjadi lebih sensitif terhadap
cekaman abiotik yang lain.
Keterkaitan antara kedua cekaman tersebut menimbulkan dugaan
kemungkinan adanya ketahanan ganda terhadap kedua cekaman tersebut. Akan
tetapi hasil percobaab ini kurang mendukung dugaan tersebut. Dupa sebagai
padi yang toleran terhadap cekaman Al menunjukkan pertumbuhan akar yang
tidak berbeda dengan ITA yang peka terhadap Al, dan keduanya menunjukkan
pertumbuhan yang kurang bagus dibandingkan dengan IR74 dan IR74-Pup1. Hal
ini dimungkinkan karena perbedaan mekanisme ketahanannya terhadap cekaman
Al dan cekaman defisiensi P. Secara keseluruhan penelitian ini kurangnya
mencukupi untuk bisa mendapatkan gambaran keterkaitan antara kedua mekanisme
ketahanan terhadap cekaman Al dan defisiensi P. Oleh karena itu penelitian balik
dengan mengecek pertumbuhan padi toleran defisiensi P pada kondisi cekaman Al
dimungkinkan akan memberikan gambaran lebih lengkap.
KESIMPULAN DAN SARAN
Empat genotype padi yang dianalisa memiliki respon yang berbeda terhadap
ketersediaan P yang berbeda. Genotype Dupa tidak menjunjukkan ketahanan
terhadap cekaman defisiensi P. Cakupan penelitian ini masih kurang untuk
mendapatkan gambaran keterkaitan ketahanan terhadap cekaman Al dan defisiensi
P pada varietas lokal Dupa.
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ABSTRAK
Telah dilaksanakan penelitian lapangan pada Musim Hujan di Kecamatan Rimba
Melintang Kabupaten Rokan Hilir Riau. Lokasi kegiatan merupakan lahan pasang
surut dengan tipologi lahan potensial, tipe luapan C. Secara Klimatologis lokasi
termasuk tipe iklim B1. Tujuan penelitian adalah untuk ; 1) mendapatkan cara
pengolahan tanah yang tepat untuk padi sawah pada lahan pasang surut tipe
potensial dan 2). Melihat pengaruh sumber bahan organik terhadap pertumbuhan
dan hasil padi sawah pada lahan pasang surut tipe potensial di Kecamatan Rimba
Melintang Kabupaten Rokan Hilir Riau. Rancangan Percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Kelompok 2 (dua) faktor dengan 3 ulangan. Faktor
Pertama adalah sistem pengolahan tanah yang terdiri dari 2 taraf yaitu T1: Tanpa
Olah Tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha;
T2, Olah tanah minimum (kedalaman kurang dari 20 cm). Sedangkan untuk faktor
kedua adalah sumber bahan organik dengan taraf B1), 4 t/ha kompos tandan
kosong kelapa sawit, B2). 4 t/ha kompos jerami padi B3) 4 t/ha kompos biomasa
gulma dan B4). 4 t/ha pupuk kandang. Parameter yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah anakan maksimum, jumlah anakan produktif, jumlah gabah
isi, jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir dan hasil gabah. Hasil menunjukkan
adanya interaksi antara sistem pengolahan tanah dengan pemberian sumber
bahan organik. Hasil padi sawah tertinggi diperoleh dari kombinasi tanpa olah
tanah (TOT) dengan pemberian 4 t/ha pupuk kandang (5,5 t/ha), sedangkan hasil
terendah didapatkan dari Olah tanah minimum dengan pemberian 4 t kompos
tandan kosong kelapa sawit. (4,0 t/ha).
Kata kunci : Pengolahan tanah, sumber bahan organik, padi sawah
ABSTRACT
Has conducted field research on the Rainy Season in the District Rimba Melintang
Rokan Hilir Riau. The location for a tidal area with potential land typology,
overflow type C. In climatological locations including climate type B1. The
research objective is to; 1) obtain the proper ways of processing land for rice in
the tidal area 2). See the source of organic material influence on growth and yield
of rice in the tidal area of potential type in District Rimba Melintang Rokan Hilir
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Riau. Experimental design used was randomized block design two factors with
three replications. The first factor is the cultivation systems consist of two levels
ie T1: Without tillage Land (TOT) with Glyphosate herbicide use at a rate of 5 l/
ha; T2: Plow, minimum (depths of less than 20 cm). As for the second factor is
the source of organic material with level B1), 4 t / ha compost oil palm empty
fruit bunches, B2). 4 t / ha rice straw compost B3) 4 t / ha compost weed biomass
and B4). 4 t/ha manure. Parameters observed were plant height, number of tillers
maximum number of productive tiller, the number of filled grain, grain hollow
number, 1000 grain weight and grain yield. The results showed an interaction
between tillage systems by providing a source of organic matter. The highest
paddy rice results obtained from the combination of no-tillage (TOT) by giving 4
t/ha of manure (5.5 t/ha), while the lowest result obtained from plow minimum by
giving 4 t compost empty oil palm bunches. (4.0 t/ha).
Keywords: Tillage, source of organic material, low land rice
PENDAHULUAN
Produktivitas padi sawah di Indonesia masih rendah, baru mencapai 3,47 t/
ha pada tahun 2006, namun cendrung meningkat dengan laju 3,38% per tahun.
Meskipun demikian, produksi padi sawah nasional belum mampu mengimbangi
permintaan yang sebahagian dipacu oleh pertambahan penduduk dan alih fungsi
lahan ke non pertanian. Masih rendahnya produktivitas menggambarkan bahwa
penerapan teknologi produksi padi sawah masih belum optimal. Di provinsi Riau
produktivitas padi sawah baru mencapai angka 2,5 – 3 t/ha.
Peningkatan kebutuhan beras di provinsi Riau berkaitan erat dengan
pesatnya pertambahan penduduk, alih fungsi lahan ke perkebunan kelapa sawit
dan perkembangan industri. Provinsi Riau sebesar 51 % arealnya lahan rawa
pasang surut dan sebahagian besar tergolong tipe B1 beriklim basah (CH > 2000
mm/tahun), namun berpotensi besar untuk pengembangan padi sawah sepanjang
tahun apabila dikelola dengan baik.
Teknik pengolahan tanah minimal (minimum tillage) pada pertanaman padi
sawah telah banyak diterapkan petani untuk mempercepat waktu tanam agar
tanaman terhindar dari kekeringan pada fase reproduktif. Di lain pihak penyiapan
tanpa olah tanah merupakan salah satu alternatif pengolahan tanah untuk padi
sawah selain dengan pengolahan tanah sempurna (OTS).
Hasil penelitian menunjukkan pada lahan pasang surut karena rawan hara
beracun, tenaga kerja terbatas dan relatif luasnya garapan (Hosen, et al, 1998;
Lamid, et al 2000). Oleh sebab itu penerapan OTK (Olah Tanah Konservasi),
denganTOT menjadi salah satu peluang. Aplikasi TOT dilapangan sangat
berkaitan dengan penggunaan herbisida purna tumbuh, sistemik dan non selektif
untuk mengendalikan gulma dan sisa tanaman sebelumnya. (Bangun dan Syam,
1989; Lamid, 1998).
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Pengelolaan lahan pasang surut terutama dalam persiapan lahan untuk
budidaya tanaman menghendaki cara tertentu. Olah tanah sempurna (OTS) yang
biasa dilakukan petani akan menciptakan terlarutnya hara beracun yang tinggi
seperti Al dan Fe serta meningkatkan kemasaman tanah dengan terlarutnya S
akibat terangkatnya lapisan Pirit kepermukaan. OTS menghendaki banyak waktu,
tenaga, dan biaya serta memberi peluang lebih besar tumbuhnya bibit gulma baru.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut,cara TOT dengan penggunaan
herbisida merupakan salah satu teknologi alternatif dalam persiapan lahan di
lahan pasang surut. Teknologi TOT pada lahan pasang surut tipologi sulfat masam
sangat mendukung potensi lahan karena TOT tidak mengusik lahan sehingga
kekhawatiran terangkatnya lapisan pirit dapat dicegah (Karama dan Noor, 1998)
Terdapat hubungan yang erat antara jumlah bahan organik dengan kualitas
pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang intensif pada tanah yang mengandung
bahan orgaik rendah akan mengakibatkan kerusakan struktur tanah (soil structure
deteoration). Inkorporasi jerami dapat mengurangi kepadatan tanah (bobot isi),
meningkatkan porositas total, dan kapasitas menahan air (De Datta dan Hunsdal,
1984; Lala, 1985).
Peningkatan produksi padi sawah perlu bersandar pada pemanfaatan
potensi sumberdaya yang ada dilokasi dengan mempertimbangkan lingkungan
dan keberlanjutan produksi Gulma dan limbah pertanian lainnya, seperti tandan
kosong kelapa sawit yang ada di lapangan. Jika dimanfaatkan dalam usahatani
padi akan menjadi efisien dan semakin tingginya daya saing.
Penambahan bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi
tanah. Dari aspek kesuburan tanah, ketiga proses tersebut tidak dapat dipisahkan.
Perubahan sifat fisik akan mempengaruhi sifat kimia dan biologi tanah. Menurut
Materechera dan Mehuys (1991), penambahan pupuk kandang menambah
kandungan carbon organik, menambah kapasitas menahan air, dan hasil tanaman
termasuk biomas dan bji. Bahan organik berfungsi sebagai pengompleks unsur
hara, pengendali logam, dan penawar residu bahan kimia di tanah (Kumada 1987).
Bahan organik dalam budidaya tanaman padi dapat bersinergi dengan komponen
lainnya dalam memacu pertumbuhan tanaman sehingga mengurangi biaya
produksi. Bahan organik memegang peranan penting dan merupakan faktor kunci
dalam keberhasilan sistem usahatani (Roberts et al 2002). Bahan organik berperan
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
Tujuan penelitian adalah mendapatkan sistem pengolahan tanah dan
pemakaian sumber bahan organik yang tepat untuk padi sawah lahan pasang surut
potensial di Desa Bunga Raya Kabupaten Siak Riau.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan pada agro ekosistem lahan pasang surut tipologi potensial
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Riau. Pada MH . Rancangan
Percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 2 (dua) faktor
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dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah sistem pengolahan tanah yang terdiri dari
2 taraf yaitu T1: Tanpa Olah Tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat
dengan takaran 5 l/ha dan T2, Olah tanah minimum (kedalaman kurang dari 20
cm). Sedangkan untuk faktor kedua adalah sumber bahan organik dengan taraf
1), 4 t/ha kompos tandan kosong kelapa sawit, 2). 4t/ha kompos jerami padi 3) 4
t/ha kompos biomasa gulma dan 4). 4 t/ha pupuk kandang. Penyiangan dilakukan
tergantung Gulma dilapangan, sedangkan pengendalian hama dan penyakit
dilaksanakan secara ter padu.
Bibit varietas Indragiri ditanam, yang dipindahkan dari persemaian setelah
21 hari. Pemupukan Urea dilakukan bertahap yaitu 7 hst, 21 hst dan 45 hst, SP36
diberikan pada saat tanam dan pupuk KCl diberikan dalam dua kali pemberian,
yaitu saat tanam dan 45 hst.
Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan maksimum,
jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir
dan hasil gabah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengamatan dilapangan terhadap pertumbuhan, komponen hasil dan
hasil padi sawah di lahan pasang surut desa Bunga Raya Kabupaten Siak Riau.
pada MH 2013, terlihat bahwa sistem pengolahan tanah hanya berpengaruh
terhadap jumlah gabah isi/malai dan jumlah gabah hampa/malai, sedangkan untuk
paremeter yang lain tidak dipengaruhi oleh sistem pengolahan tanah (Tabel 1.).
Jumlah gabah isi/malai tertinggi diperoleh pada sistem pengolahan tanah T1
(Tanpa Olah Tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran
5 l/ha) yakni 122,02 butir/malai. Sedangkan jumlah gabah hampa/malai tertinggi
diperoleh dari perlakuan T2 (Olah tanah minimum kedalaman kurang dari 20
cm) yakni 30,04 butir/malai. Kalau dilihat dari seluruh paramater yang diamati,
terlihat kecendrungan sistem pengolahan tanah dengan cara Tanpa Olah Tanah
(TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha memberikan
pengaruh yang lebih baik dari sistem Olah tanah minimum (kedalaman kurang
dari 20 cm)(Tabel 1).
Pemberian berbagai macam bahan organik hanya berpengaruh nyata terhadap
jumlah anakan produktif/rumpun, jumlah gabah isi/malai, dan jumlah gabah
hampa/malai. Dari hasil pengamatan ternyata perlakuan pemberian pupuk
kandang sebanyak 4 t/ha memberikan jumlah anakan produktif/rumpun, jumlah
gabah isi/malai tertinggi bila dibandingkan dengan sumber bahan organik yang
lain, yakni 17,58 anakan dan 128,6 butir/malai. Sedangkan jumlah anakan
produktif/rumpun, jumlah gabah isi/malai terendah diperoleh dengan pemberian
bahan organik kompos tandan kosong kelapa sawit sebanyak 4 t/ha, yakni 13,63
anakan/rumpun dan 98,96 butir/malai. Untuk jumlah gabah hampa/malai tertinggi
diperoleh dari pemberian 4 t kompos tandan kosong kelapa sawit yakni 34,75
butir/malai, sedangkan jumlah gabah hampa/malai terendah diperoleh dengan
pemberian pupuk kandang sebanyak 4 t/ha, yakni 18,45 butir/malai (Tabel 2).
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Tabel 1. Pengaruh sistem pengolahan tanah terhadap pertumbuhan, komponen
hasil dan hasil padi sawah di di lahan pasang surut Kecamatan Rimba
Melintang, Rokan Hilir, Riau pada MH .
sistem pengolahan tanah
Parameter

•
•
•
•
•
•

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan produktif/rumpun
Jumlah gabah isi/malai
Jumlah gabah hampa/malai
Bobot 1000 butir (g)
Hasil (t/ha)

T1: Tanpa Olah
Tanah (TOT) dengan
pemakaian herbisida
Glifosat dengan
takaran 5 l/ha

T2 :
Olah tanah
minimum
(kedalaman kurang
dari 20 cm))

98,80 a
16,85 a
122,02 a
22,44 b
25,65 a
4,48 a

97,96 a
14,67 a
109,37 b
30,04 a
25,56 a
4,13 a

Angka sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT

Tabel 2. Pengaruh sumber bahan organik terhadap pertumbuhan, komponen
hasil dan hasil padi sawah di di lahan pasang surut Kecamatan Rimba
Melintang, Rokan Hilir, Riau pada MH .
Sumber bahan organik
Parameter

•
•
•
•
•
•

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan produktif/rumpun
Jumlah gabah isi/malai
Jumlah gabah hampa/malai
Bobot 1000 butir (g)
Hasil (t/ha)

4 t/ha kompos 4 t/ha
tandan
kompos
kosong
jerami
kelapa sawit,
padi
97,62 a
13,63 c
98,96 b
34,75 a
25,18 a
3,62 a

98,31 a
16,56 ab
122,91 a
25,00b
25,80 a
4,65 a

4 t/ha
kompos
biomasa
gulma

4 t/ha
pupuk
kandang

98,00 a
15,42 b
106,30 b
28,85 ab
25,51 a
4,14 ab

99,76 a
17,58 a
128,6 a
18,45 c
25,83 a
4,84 a

Angka sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT

Dari hasil pengumpulan data ternyata ada interaksi antara sistem pengolahan
tanah dengan pemberian macam bahan organik terhadap jumlah anakan produktif/
rumpun, Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai serta hasil gabah di
di lahan pasang surut Kematan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Riau.
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Untuk jumlah anakan produktif/rumpun tertinggi diperoleh dari sistem
pengolahan T1 (Tanpa Olah Tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat
dengan takaran 5 l/ha) dengan pemberian pupuk kandang sebanyak 4 t/ha, yakni
18,3 anakan produktif/rumpun. Sedangkan jumlah anakan produktif/rumpun
terendah diperoleh dari sistem pengolahan tanah T2 (Olah tanah minimum
kedalaman kurang dari 20 cm) dengan pemberian kompos tandan kosong kelapa
sawit sebanyak 4 t/ha, yakni 11,02 anakan/rumpun (Tabel 3.).
Interaksi sistem pengolahan tanah T1 (Tanpa Olah Tanah (TOT) dengan
pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha) dengan pemberian pupuk
kandang sebanyak 4 t/ha memberikan jumlah gabah isi/malai tertinggi, yakni 138,7
gabah isi/malai. Kemudian diikuti oleh sistem pengolahan tanah T2 (Olah tanah
minimum (kedalaman kurang dari 20 cm)), yakni 128,6 gabah/malai, sedangkan
jumlah gabah/malai terendah diperoleh dari sistem pengolahan tanah T2 (Olah
tanah minimum kedalaman kurang dari 20 cm), dengan pemberian 4 t/ha kompos
tandan kosong kelapa sawit, yakni 95,5 gabah/malai (Tabel 3).
Dari Tabel 3 terlihat interaksi sistem pengolahan tanah T2 (Olah tanah
minimum kedalaman kurang dari 20 cm), dengan perlakuan 1 (pemberian 4 t/
ha kompos tandan kosong kelapa sawit), yakni 38,5 gabah/malai, tidak berbeda
dengan sistem pengolahan T2 (Olah tanah minimum (kedalaman kurang dari 20
cm) dengan perlakuan 3 (4 t/ha kompos biomasa gulma) dan T1 dengan perlakuan
1(Tanpa Olah Tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran
5 l/ha) , masing masing 32,1 gabah hampa/malai dan 32 gabah hampa/malai.
Sedangkan jumlah gabah hampa/malai yang terendah diperoleh pada kombinasi
perlakuan T1 dengan perlakuan 4(4 t/ha pupuk kandang), yakni 15,4 gabah hampa/
malai.
Dari hasil pengamatan terlihat adanya pengaruh Interaksi antara sistem
pengolahan tanah dengan sumber bahan organik terhadap hasil gabah di desa Bunga
Raya. Kombinasi antara sistem pengolahan tanah T1 (Tanpa Olah Tanah (TOT)
dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha) dengan pemberian
pupuk kandang sebanyak 4 t/ha memberikan hasil gabah tertinggi, yakni 5,5 t/
ha. Kemudian diikuti oleh sistem pengolahan tanah T2 (Olah tanah minimum
(kedalaman kurang dari 20 cm)), dengan pemberian 4t/ha kompos jerami padi
yakni 4,8 t/ha, sedangkan hasil gabah terendah diperoleh dari sistem pengolahan
tanah T2 (Olah tanah minimum kedalaman kurang dari 20 cm), dengan pemberian
4 t/ha kompos tandan kosong kelapa sawit, yakni 4 t/ha (Tabel 3).
Terjadinya perbedaan ini disebabkan pengaruh baik pengolahan tanag TOT
dan pengaruh baik akibat pemberian bahan organik ke tanah yang sekaligus
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil gabah.
Menurut Utomo (2000), ada beberapa manfaat dan keuntungan persiapan
lahan dengan sistem tanpa olah tanah (TOT) diantaranya adalah; 1). Mengurangi
tenaga kerja dan menghemat waktu; 2). Mengurangi kebutuhan energi
dan peralatan pengolahan tanah; 3) meningkatkan bahan organik tanah; 4).
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Meningkatkan konservasi tanah dan air; 5). Meningkatkan indeks pertanaman dan
6) Meningkatkan pendapatan petani. Pelaksanaan TOT di lahan pasang surut tanpa
diikuti oleh penggunaan herbisida sulit dilakukan karena beratnya investasi gulma.
Oleh karena Itu TOT yang diikuti oleh penggunaan herbisida purna tumbuh dalam
penyiapan lahan tanaman pangan di lahan pasang surut akan lebih menguntungkan
dari pada persiapan tanam yang lain (Lamid, et.al 1996).
Dengan pengolahan tanah minimal (kedalaman kurang dari 20 cm) pada
lahan pasang surut, kelemahan yang timbul antara lain : a) sistem perakaran
terbatas di permukaan tanah sehingga kapasitas akar menyerap hara dan air relatif
terbatas. ; b) mobilitas dan distribusi unsur hara dari pupuk didaerah perakaran
menjadi sempit, sehingga dapat menyebabkan kehilangan hara lebih banyak;
c) kepadatan tanah atau impedansi terutama pada lapisan yang melebihi 20
cm semakin tinggi, hal ini menjadi kendala bagi proses transformasi hara; d).
kerapatan gulma meningkat dan produksi biomas serta anakan (tunas) dari setiap
rumpun tanaman relatif berkurang.
Kehadiran gulma di pertanaman padi sawah, terutama pada lahan pasang
surut tidak dapat dihindarkan, sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi
diantara keduanya. Akibat kompetisi gulma menyebabkan pertumbuhan tanaman
padi sawah menjadi terhambat dan hasilnya akan berkurang, Hasil penelitian
Pudjogunarto et.al (2001) di Jumantono Karang Anyer memperlihatkan bahwa
kerugian akibat gulma di pertanaman padi sawah mencapai 36,5%.
Tabel 3. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan sumber bahan organik terhadap
jumlah anakan produktif/rumpun, Jumlah gabah isi/malai, Jml gabah
hampa/malai dan hasil padi di lahan pasang surut Kecamatan Rimba
Melintang, Rokan Hilir, Riau pada MH 2013
Perlakuan
T1B1
T1B2
T1B3
T1B4
T2B1
T2B2
T2B3
T2B4

Jml anakan
produktif/rumpun
16,1 a
17,0 a
16,4 a
18,3 a
11,0 b
16,1 a
14,6 b
17,0 a

Parameter
Jml gabah isi/ Jml gabah hampa/
malai
malai
102,3 c
34,0
130,0 a
20,1
113,8 b
25,4
138,7 a
5,4
95,8 c
38,5
115,6 b
29,3
102,6
31,1
128,6
18,8

Hasil
4,1 c
4,4 bc
4,8 a
5,5 a
4,0 c
4,2 c
4,4 bc
5,0 a

Angka sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT

Untuk mengatasi pengaruh negatif dari gulma dapat dilakukan pengendalian.
Pengendalian gulma secara kimiawi pada penyiapan lahan untuk tanaman
padi sawah dapat dilakukan dengan Glifosat. Glifosat adalah herbisida yang
mempunyai spektrum luas dan bersifat non selektif. Herbisida ini sangat efektif
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mengendalikan gulma rumput tahunan, berdaun lebar dan yang mempunyai
perakaran dalam (Sastro utomo, 1992), serta tidak menimbulkan pengaruh
samping terhadap komoditas utama jika ditanam setelah aplikasi (Yasin 1996).
Dengan terbatasnya gulma oleh Glifosat, maka tingkat persaingan antara gulma
dan padi sawah menjadi rendah, pertumbuhan padi sawah menjadi lebih baik
dan hasilnya dapat meningkat.
KESIMPULAN
1.

Sistem pengolahan tanah hanya berpengaruh terhadap jumlah gabah isi/malai
dan jumlah gabah hampa/malai,

2.

Pemberian bahan organik hanya berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan
produktif/rumpun, jumlah gabah isi/malai, dan jumlah gabah hampa/malai

3.

Hasil padi sawah tertinggi diperoleh dari Tanpa Olah Tanah (TOT) dengan
pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha dalam barisan dengan
pemberian 4 t/ha pupuk kandang (5,5 t/ha), sedangkan hasil terendah
didapatkan dari Olah tanah minimum (kedalaman kurang dari 20 cm) dengan
pemberian 4 t kompos tandan kosong kelapa sawit. (4,0 t/ha).
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ABSTRAK
Pemerintah terus berupaya mengejar target pencapaian swasembada pangan
khususnya beras. Salah satunya dengan menyiapkan Kalender Tanam (Katam)
Terpadu untuk masing-masing provinsi dan kabupaten serta kecamatan seIndonesia. Segala sesuatu yang terkait dengan persoalan perubahan iklim sangat
penting karena berdampak terhadap perubahan pola tanam dan penurunan produksi
beras, antara lain disebabkan karena adanya serangan hama dan penyakit tanaman.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka Katam Terpadu dapat dijadikan sebagai
pemandu penerapan pola tanam bagi petani. Penelitian validasi Katam Terpadu
dilaksanakan di Desa Sangkanhurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten
Kuningan. Penelitian dilaksanakan pada MK-2 2014. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak kelompok dengan 5 perlakuan penggunaan varietas unggul
baru dan 5 ulangan. Tujuan penelitian adalah untuk memperlihatkan secara
visual keunggulan penggunaan varietas unggul baru rekomendasi Katam Terpadu
dibandingkan dengan penggunaan varietas yang biasa dibudidayakan petani. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan varietas unggul baru Inpari-13 yang
direkomendasikan Katam Terpadu memberikan hasil paling tinggi (9,81 t GKP/
ha). Sementara penggunaan varietas pilihan petani hanya menghasilkan gabah
sebesar 7,23 t GKP/ha.
Kata Kunci: Varietas Unggul Baru, Kalender Tanam Terpadu, Produktivitas Padi
ABSTRACT
The government continues to pursue a target of achieving self sufficiency in food,
especially rice. One of them by setting up Planting Calendar Integrated for each
province and district and sub-district in Indonesia. Everything related to the issue
of climate change is very important as it affects the changes in cropping patterns
and a decrease in rice production, among other things due to the attack of pests and
plant diseases. Based on these considerations, the Integrated Cropping Calendar
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application can be used as a guide for farmers cropping pattern. The Integrated
Cropping Calendar validation study carried out in the village Sangkanhurip,
Cigandamekar subdistrict, Kuningan district. Research was conducted during the
second dry season in 2014. The study used a randomized block design with 5
treatment use new varieties and 5 replications. The research objective is to visually
demonstrate benefits of the use of new varieties of Integrated Cropping Calendar
recommendations compared with the use of varieties are commonly cultivated by
farmers. The results showed that the use of new varieties Inpari-13 as recommended
by Integrated Cropping Calendar highest results (9.81 t/ha). While use of varieties
the selection farmers only produce amounting 7.23 t/ha.
Keywords: New Varieties, Planting Calendar Integrated, Rice Productivity
PENDAHULUAN
Pemerintah menetapkan tiga program utama pembangunan pertanian yaitu;
(a) program ketahanan pangan; (b) program sistem dan usaha agribisnis; dan
(c) program pemberdayaan masyarakat. Prioritas utama tujuan pembangunan
pertanian di Indonesia ditujukan untuk memperkokoh ketahanan pangan,
pengembangan sistem maupun usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan,
dan terdesentralisasi (Departemen Pertanian, 2002).
Pemerintah mulai menggulirkan program peningkatan produksi beras
nasional (P2BN) sejak tahun 2007, dengan tujuan utama meningkatkan
produksi beras dan swasembada beras nasional secara berkelanjutan. Hal itu
akan dapat dicapai melalui peningkatan luas panen, peningkatan produktivitas,
dan peningkatan produksi. Peningkatan produksi beras (padi) di dalam program
P2BN diharapkan dapat dicapai melalui penerapan berbagai program/kegiatan
intensifikasi, diantaranya aplikasi konsep Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
padi sawah. PTT padi sawah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan
hasil padi dan pendapatan petani melalui efisiensi masukan produksi dengan
memperhatikan penggunaan sumberdaya alam secara bijak. Teknologi usahatani
padi spesifik lokasi di dalam PTT dirakit berdasarkan Kajian Kebutuhan dan
Peluang (KKP) atau Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) sesuai kebutuhan
teknologi petani dan karakteristik sumberdaya setempat.
Konsep PTT merupakan pendekatan dalam budidaya tanaman yaitu dengan
upaya mengelola lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT), dan
iklim secara terpadu atau menyeluruh dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Penerapan PTT padi inbrida bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan
pendapatan petani padi serta melestarikan lingkungan produksi (Departemen
Pertanian, 2008). Manfaat dan dampaknya membantu memecahkan masalah
pelandaian produktivitas padi guna meningkatkan stok beras nasional pada
kondisi sumberdaya pertanian di wilayah petani sesuai dengan masalah yang
akan diatasi secara berkelanjutan (Badan Litbang Pertanian, 2008; Sembiring dan
Abdulrachman, 2008).
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Penerapan PTT didasarkan pada 5 prinsip utama (Badan Litbang Pertanian,
2009), yaitu: (1) Partisipatif, petani berperan aktif dalam pemilihan dan
pengujian teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat serta meningkatkan
kemampuan melalui proses pembelajaran, (2) Spesifik Lokasi, memperhatikan
kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi petani
setempat, (3) Terpadu, sumberdaya tanaman, tanah, dan air dikelola dengan baik
secara terpadu, (4) Sinergis atau serasi, pemanfaatan teknologi terbaik dengan
memperhatikan keterkaitan antar komponen teknologi yang saling mendukung,
dan (5) Dinamis, penerapan teknologi selalu disesuaikan dengan perkembangan
dan kemajuan IPTEK serta kondisi sosial ekonomi setempat.
Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka berupaya mengejar target
swasembada pangan (swasembada beras) melalui Kementerian pertanian adalah
dengan menyiapkan Kalender Tanam (Katam) Terpadu untuk masing-masing
provinsi dan kabupaten serta kecamatan se-Indonesia. Segala sesuatu yang terkait
dengan persoalan perubahan iklim sangat penting karena berdampak terhadap
perubahan pola tanam dan penurunan produksi beras, antara lain disebabkan
karena adanya serangan hama dan penyakit tanaman. Berdasarkan pertimbangan
ini, maka Katam Terpadu dapat dijadikan sebagai pemandu penerapan pola tanam
bagi petani.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian
Pertanian meluncurkan Sistem Katam Terpadu, dimana Katam ini adalah berupa
peta yang menggambarkan potensi pola waktu tanam untuk tanaman pangan (padi,
jagung, dan kedelai), berdasarkan potensi dan dinamika sumberdaya iklim dan air.
Peta ini secara khusus disusun untuk keperluan program ketahanan pangan. Peta
Katam Terpadu diharapkan juga menjadi salah satu informasi yang operasional
dalam menghadapi anomali dan perubahan iklim. Adanya perubahan iklim seperti
perubahan pola curah hujan dan tidak menentunya musim kemarau seringkali
menyebabkan kacaunya pola tanam dan aktivitas petani. Untuk membantu petani
dalam menjalankan aktivitas utamanya di sektor pertanian, maka Kementerian
Pertanian meluncurkan Katam Terpadu. Katam Terpadu juga menghadirkan
berbagai informasi lain tentang rekomendasi dosis pupuk, kebutuhan pupuk,
varietas padi eksisting, rekomendasi varietas padi, potensi serangan OPT, termasuk
informasi kerawanan banjir dan kekeringan (Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, 2012). Dengan adanya Katam Terpadu ini, maka diharapkan petani
dapat melihat kapan waktu terbaik untuk melakukan penanaman pada musim
tanam ke depan sekaligus rekomendasi penggunaan varietas dan pemupukan yang
rasional.
Peran inovasi varietas baru sangat besar dalam upaya peningkatan produksi
beras nasional. Varietas baru padi (VUB) adalah salah satu teknologi yang secara
signifikan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani pada khususnya.
Selama ini varietas padi Ciherang banyak dibudidayakan di wilayah Jawa Barat
termasuk di Kabupaten Kuningan. Menanam varietas tertentu dapat menyebabkan
penurunan berkelanjutan dalam hasil.
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Tujuan penelitian adalah untuk memperlihatkan secara visual keunggulan
penggunaan varietas unggul baru rekomendasi Katam Terpadu dibandingkan
dengan penggunaan varietas yang biasa dibudidayakan petani.
BAHAN DAN METODE
Penerapan Katam Terpadu dilaksanakan di Desa Sangkanhurip, Kecamatan
Cigandamekar, Kabupaten Kuningan. Penelitian dilaksanakan pada MK-2 2014
(Juni-September 2014). Penelitian menggunakan Rancangan Acak kelompok
dengan 5 perlakuan penggunaan varietas unggul baru (Inpari-4, Inpari-6, Inpari-13,
Inpari-16, dan Ciherang) dengan 5 ulangan.
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan On-farm participatory
assessment. Pelaksanaan lapang dilaksanakan di lahan BP3K Cilimus, Kabupaten
Kuningan. Luas lahan yang digunakan seluas 7.000 m2. Ketinggian lokasi lebih
kurang 420 m dpl. Pelaksanaan semai benih dilakukan tanggal 1 Juni 2014,
tanam tanggal 19 Juni 2014 atau pada umur bibit 18 hari setelah sebar. Panen
dilakukan pada 24 September 2014. Sistem tanam adalah Legowo 2:1, dengan
jarak tanam 40 x 25 x 15 cm. Pengolahan tanah dilakukan secara Olah Tanah
Sempurna (OTS) yaitu dengan menggunakan traktor dibajak dengan kedalaman
olah >20 cm. Pembajakan dilakukan dua kali kemudian dilakukan penggaruan
untuk pelumpuran dan perataan lahan. Bibit padi ditanam 1-3 batang per rumpun.
Pemupukan diberikan sebagai berikut: Pupuk Organik 2000 kg/ha (diaplikasikan
pada saat tanam), pupuk Urea 125 kg/ha (setengah dosis diaplikasikan umur 5
hst dan setengah dosis lagi diaplikasikan umur 30 hst), dan pupuk NPK Kujang
sebanyak 225 kg/ha (diaplikasikan umur 5 hst). Penyiangan gulma dilakukan dua
kali, umur 21 hst dan 42 hst dengan menggunakan landak/gasrok. Pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilakukan mengikuti prinsip
Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu (PHT). Panen dilakukan saat tanaman
mencapai matang fisiologis dan gabah segera dirontok. Persiapan yang dilakukan
untuk pelaksanaan panen adalah: mempersiapkan alat-alat panen (yaitu sabit
bergerigi, karung, terpal, serta alat-alat untuk pelaksanaan ubinan). Pelaksanaan
panen diawali dengan memanen ubinan yang diambil secara diagonal sebanyak
tiga ubinan dari setiap perlakuan seluas 12 m2. Data yang dikumpulkan adalah:
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi per malai, jumlah
gabah hampa per malai dan hasil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman varietas padi yang dicoba bervariasi mulai rata-rata 100,06
cm sampai 108,20 cm. Semua varietas unggul yang dicoba menampilkan tinggi
tanaman yang tidak berbeda nyata satu dengan lainnya, akan tetapi semuanya
berbeda nyata dengan varietas pembanding Ciherang (Tabel 1). Variasi tinggi
tanaman disebabkan oleh faktor genetik dari masing-masing varietas. Hal ini
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sesuai dengan deskripsi varietas masing-masing yang dicoba (Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Jawa Barat, 2012). Karakter tinggi tanaman adalah salah satu
karakter agronomi yang harus diperhatikan, karena jika tanaman terlalu tinggi
maka tanaman akan dengan mudah rebah.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif per rumpun
beberapa varietas di Desa Sangkanhurip, Kecamatan Cigandamekar,
Kabupaten Kuningan. MK-2 2014
Varietas

Rerata tinggi
tanaman (cm)

Inpari-4

100,30 a

15,88 a

Inpari-6

100,06 a

15,62 a

Inpari-13

102,02 a

18,20 b

Inpari-16

102,10 a

18,50 b

Ciherang

108,20 b

15,50 a

Rerata jumlah anakan produktif per rumpun

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata
5% menurut DMRT.

Jumlah Anakan Produktif
Secara statistik karakter jumlah anakan produktif per rumpun dari beberapa
varietas yang dicoba menunjukkan berbeda nyata antara varietas. Varietas Inpari-16
menghasilkan jumlah anakan paling banyak walaupun tidak berbeda nyata dengan
Varietas Inpari-13 (Tabel 1) dan relatif sesuai dengan deskripsi masing-masing
varietas (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat, 2012). Jumlah anakan
produktif adalah banyaknya anakan padi per rumpun yang akan memiliki potensi
untuk memperoleh produksi yang tinggi. Menurut Lesmana et. al. (2004 ), salah
satu faktor yang mempengaruhi tingginya produksi tanaman padi adalah jumlah
anakan produktif. Dengan kata lain bahwa jumlah anakan produktif merupakan
komponen penentu produktivitas padi.
Jumlah Gabah per Malai dan Produktivitas
Pada komponen gabah bernas per malai, varietas Inpari-13 paling baik
dalam menghasilkan gabah bernas dan berbeda nyata dengan varietas lainnya
termasuk dengan varietas pembanding Ciherang. Jumlah gabah bernas per malai
bervariasi mulai dari 104,15 sampai 116,70 per malai, mendekati deskripsinya
masing-masing (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat, 2012). Jumlah
gabah bernas per malai dari suatu varietas berkontribusi besar dalam menunjang
tingginya produktivitas suatu varietas padi. Menurut Lestari dan Nugraha (2007),
jumlah gabah per malai berkorelasi positif dengan produksi biji-bijian, semakin
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tinggi jumlah gabah per malai kemungkinan varietas tersebut untuk menghasilkan
produksi gabah lebih tinggi. Pada komponen gabah hampa per malai semua
perlakuan tidak berbeda nyata. Berdasarkan hasil panen dari lima varietas yang
dicoba diperoleh hasil bahwa varietas Inpari-13 menghasilkan gabah kering panen
paling tinggi (9,81 t GKP/ha) dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan
lainnya termasuk varietas pembanding yang biasa ditanam petani (Ciherang) yang
menghasilkan gabah kering panen 7,23 t GKP/ha (Tabel 2). Tingginya produktivitas
Inpari-13 karena didukung oleh komponen jumlah anakan produktif dan jumlah
gabah bernas per malai yang lebih banyak, dan jumlah gabah hampanya per malai
yang lebih sedikit.
Tabel 2. Komponen hasil dan hasil pada Penerapan Kalender Tanam Terpadu
terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Kuningan
Varietas

Rerata gabah
bernas per malai

Rerata gabah hampa
per malai

Rerata produktivitas
(t/ha)

Inpari-4

108,45 a

17,50 a

7,72 a

Inpari-6

109,22 a

16,60 a

7,88 a

Inpari-13

116,70 b

14,30 a

9,81 b

Inpari-16

104,15 a

15,40 a

7,72 a

Ciherang

106,55 a

16,00 a

7,23 a

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata
5% menurut DMRT.

Rata-rata hasil gabah yang diperoleh berturut-turut dari yang tertinggi
dicapai oleh varietas Inpari-13 (9,81 t GKP/ha), Inpari-6 (7,88 t GKP/ha),
Inpari-4 dan Inpari-16 (7,72 t GKP/ha), serta varietas Ciherang (7,23 t GKP/ha).
Keempat varietas tersebut terutama varietas Inpari-13 layak untuk dikembangkan
di Kabupaten Kuningan, khususnya di Desa Sangkanhurip, Kecamatan
Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai salah
satu saran dalam rangka pencapaian target peningkatan produksi serta mendukung
program swasembada pangan (beras) berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan
rekomendasi Katam Terpadu bahwa varietas yang cocok untuk dikembangkan
petani di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kecamatan
Cigandamekar adalah varietas Mekongga, Ciherang, Inpari-1, Inpari-4, Inpari-7,
Inpari-8, Inpari-10, dan Inpari-13 (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
2014). Untuk mengantisipasi laju peningkatan penduduk Indonesia dari tahun
ke tahun yang semakin meningkat dengan pertumbuhan sekitar 1,5% per tahun,
varietas-varietas tersebut diperlukan untuk mengimbangi akan meningkatnya
permintaan bahan makanan. Oleh sebab itu kehadiran varietas unggul baru yang
mempunyai daya adaptasi dan produktivitas tinggi di suatu wilayah penting untuk
diadopsi petani dalam rangka membantu penyediaan dan pemenuhan kebutuhan
pangan (beras) nasional.
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KESIMPULAN
Dengan berpedoman pada Kalender Tanam Terpadu, varietas Inpari-13 lebih cocok
digunakan di Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan dibandingkan
varietas Ciherang. Inpari-6, Inpari-4, dan Inpari-16 dapat dijadikan alternatif
apabila Inpari-13 tidak tersedia.
Hasil yang diperoleh produktivitas Inpari-13, Inpari-6, Inpari-4, dan
Inpari-16 berturut-turut 9,81 t GKP/ha, 7,88 t GKP/ha, 7,72 t GKP/ha, dan 7,72 t
GKP/ha.
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Lampiran 1. Deskripsi Beberapa Varietas Padi yang Diuji di di Desa Sangkanhurip,
Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan
No.

Karakteristik

Inpari-4
1. Umur tanaman
115 hari
2. Bentuk tanaman Sedang
3. Tinggi tanaman 95-105 cm
4. Anakan produktif 16 batang
5. Warna kaki
Hijau
6. Warna batang
Hijau
7. Warna daun
Hijau
8. Muka daun
Kasar

Inpari-6
118 hari
Tegak
100 cm
15 batang
Hijau
Hijau
Hijau tua
Kasar

9. Posisi daun
10. Daun bendera

Tegak
Tegak

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Tegak
Tegak

Varietas
Inpari-13
99 hari
Tegak
102 cm
17 batang
Hijau
Hijau
Hijau
Kasar

Inpari-16
118 hari
Tegak
102 cm
17 batang
Hijau
Hijau
Hijau
Kasar

Ciherang
116-125 hari
Tegak
107-115 cm
14-17 batang
Hijau
Hijau
Hijau
Kasar pada
sebelah
bawah
Tegak
Tegak

Tegak
Tegak
Agak
Tegak
terkulai
Bentuk gabah
Panjang dan Sedang
Panjang
Ramping Panjang
ramping
ramping
ramping
ramping
Warna gabah
Kuning
Kuning
Kuning
Kuning
Kuning
bersih
bersih
bersih
bersih
Kerontokan
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Kerebahan
Sedang
Tahan rebah Sedang
Toleran
Sedang
Tekstur nasi
Pulen
Sangat pulen Pulen
Pulen
Pulen
Kadar amilosa
21,07%
18%
22,40%
22,7%
23%
Bobot 1000 butir 25 g
28 g
25,2 g
25,9 g
28 g
Rata-rata hasil
6,04 t/ha 6,82 t/ha
6,59 t/ha
6,3 t/ha
6,0 t/ha
Potensi hasil
8,80 t/ha 12,0 t/ha
8,00 t/ha
7,6 t/ha
8,5 t/ha
Ketahanan hama Agak rentan Tahan wereng Tahan
Agak
Tahan
penyakit
wereng
coklat biotipe wereng
rentan
wereng
coklat
2 dan 3
coklat
wereng
coklat
biotipe 1, Tahan HDB biotipe 1,
coklat
biotipe 2 dan
2, 3. Tahan strain III, IV, 2, 3. Agak biotipe
agak tahan
hawar daun dan VIII
rentan HDB 1 dan 2,
biotipe 3
bakteri
strain III,
rentan
Tahan hawar
(HDB)
IV, dan VIII, biotipe 3 daun bakteri
strain III
tahan blast Tahan
strain III dan
dan IV serta
ras 033, dan HDB
IV
agak rentan
agak tahan patotipe III,
strain VIII,
ras 133, 073, agak rentan
agak tahan
dan 173
patotipe IV
virus tungro
dan VIII,
tahan blas
ras 033
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21. Anjuran tanam

22. Alasan utama
dilepas

23. Dilepas tahun

Baik
Baik ditanam
ditanam di di lahan
lahan sawah sawah irigasi
irigasi
dataran
dataran
rendah
rendah
sampai 600
sampai 600 m dpl
m dpl

Cocok
ditanam di
lahan sawah
tadah hujan
dataran
rendah
sampai 600
m dpl

Cocok
Baik ditanam
ditanam
di lahan
di lahan
sawah irigasi
sawah
dataran
tadah hujan rendah
dataran
sampai 500
rendah
m dpl
sampai 600
m dpl
Lebih
Potensi hasil Umur sangat Cocok
Lebih
tahan HDB tinggi, nasi genjah,
ditanam
tahan HDB
strain IV sangat pulen, produktivitasdi lahan
dibanding
dibanding tahan WBC tinggi,
sawah
IR-64,
Ciherang, biotipe 2 dan tekstur
tadah hujan produktivitas
hasil dan 3, tahan HDB nmasi pulen, dataran
tinggi, mutu
mutu sama
tahan WBC rendah
dan rasa nasi
dengan
biotipe 1, 2, sampai 600 setara IR-64
Ciherang
dan 3
m dpl
2008
2008
2000
2011
2000
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KARAKTERISTIK BUDIDAYA PADI GOGO DAN MUTU GABAH /
BERAS YANG DIHASILKAN DI JAWA BARAT DAN BANTEN
Jumali dan Widyantoro
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
Jl. Raya IX, Sukamandi, Subang, Jawa Barat, 41256
ABSTRAK
Telah dilaksanakan kegiatan penelitian Karakteristik budidaya padi gogo dan
mutu gabah/beras yang dihasilkan di Jawa Barat dan Banten pada tahun anggaran
2014. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Cianjur (Jawa Barat)
dan di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Tiap desa dipilih 15 - 20 petani
responden untuk pengumpulan data primer melalui wawancara menggunakan
daftar pertanyaan terstruktur. Selain itu juga diambil beberapa sampel padi
gogo dari petani untuk dianalisis mutu gabah dan beras di Laboratorium BB
Padi Sukamandi. Hasil wawancara dengan responden didapatkan informasi
sebagai berikut : ditinjau dari benih dan asal benih, maka sistem perbenihan yang
digunakan adalah sistem perbenihan non formal. Daya berkecambah benih sampel
gabah padi gogo dari Cianjur dan Trisi (Jawa Barat) sekitar 88,4%, sedangkan
dari Serang dan Pandeglang (Banten) sekitar 74,5%. Penyakit blas daun dan
leher serta hama kresek menjadi OPT yang masih banyak dijumpai di Kecamatan
Trisi (Indramayu) dan Sindang Barang (Cianjur) maupun di Cikeusal (Serang)
dan Gadasari (Pandeglang). Rata-rata kadar beras kepala sampel gabah padi
gogo dari Jawa Barat antara 65,78% (Selegreng) – 80,32% (Situ Patenggang)
dan dari Banten 63,97% (Cere Tangkil) – 75,50% (Utri Merah). Menurut standar
kualitas beras pengadaan dalam negeri, untuk kualitas Mutu IV SNI, maka kadar
beras kepala minimal 78%. Berdasarkan kriteria ini hanya ada satu varietas yang
memenuhi persyaratan, sisanya termasuk dalam kategori kelas mutu V.
Kata kunci : karakteristik , padi gogo, mutu gabah dan beras
PENDAHULUAN
Kendala utama usahatani padi gogo di lahan kering antara lain tingkat kesuburan
tanah rendah dan kemasaman tinggi, keracunan Al, kahat P, Ca, dan Mg, serta
investasi gulma padat. Curah hujan yang tidak menentu menyebabkan tanaman
sering kekeringan. Penyakit blas yang disebabkan oleh infeksi cendawan
Pyricularia grisea Cav. Terutama blas leher sering menggagalkan panen.
Cendawan ini cepat membentuk ras yang lebih virulen, sehingga mampu
mematahkan ketahanan varietas padi unggul baru terhadap penyakit blas (Toha
H.M., 2009). Hama kresek juga sudah mulai menyerang pertanaman padi gogo di
lahan kering.
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Tingkat produktivitas padi gogo umumnya lebih rendah dari padi sawah,
karena tingkat kesuburan tanah lebih rendah dan mudah terdegradasi. Salah satu
faktor untuk meningkatkan produksinya adalah dengan menggunakan varietas
unggul dan pemberian pupuk yang seimbang. Salah satu unsur yang paling
menentukan tingkat hasil pada lahan kering adalah unsur nitrogen, karena unsur
tersebut muidah menguap ke udara dan juga mudah larut dalam air. Bila curah
hujan tinggi dan cara pemupukan kurang tepat , maka banyak pupuk nitrogen yang
diberikan akan larut dan terbuang melalui aliran permukaan. Apabila perlakuan
pupuk nitrogen berlebihan juga akan meningkatkan serangan penyakit blas leher
dan daun. Ketahanan varietas unggul terhadap penyakit blas umumnya lebih
rendah dari varietas lokal, karena gen ketahanannya lebih banyak dibandingkan
varietas unggul. Oleh karena itu setelah beberapa musim, varietas unggul akan
patah ketahannya terhadap infeksi penyakit blas (Toha H.M., al 2009).
Pemberian pupuk Nitrogen, NPK pada pertanaman padi gogo umumnya
lebih rendah dibandingkan dengan pertanaman padi irigasi. Rata-rata total
pemberian pupuk kimia antara 150 – 250 kg/ha. Hal ini disebabkan karena faktor
keterbatasan modal dan ketersediaan pupuk yang lebih rendah. Petani padi gogo
sering menambahkan pupuk organik baik yang berasal dari kotoran hewan (kohe)
maupun dari bahan-bahan organik lainnya seperti daun lamtoro dan sebagainya.
Diperkirakan susut hasil padi gogo lebih besar dari pada sawah irigasi.
Tingginya susut hasil padi gogo secara nasional akan berpengaruh terhadap target
produksi padi nasional. Target produksi akan tercapai apabila masalah penanganan
panen dan pasca panen dapat diatasi. Perbaikan pada cara panen dan perontokan
saja telah dapat mengurangi besarnya angka susut panen padi secara nasional
secara signifikan (Setyono, 2002).
GAP pada padi sawah irigasi adalah teknologi PTT; Teknologi PTT pada
padi gogo belum diuji dan tidak sama antar sistem perladangan padi gogo, GHP
pada padi gogo lebih komplek dari pada sawah irigasi, karena variabilitas biofisik
, teknik dan kondisi sosial ekonomi petani sangat besar, sehingga kehilangan/susut
panen dan pasca panen lebih besar dari 20,42%. Sebab itu ciri-ciri dan kinerja
sistem perladangan padi gogo dan dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas
gabah/beras harus diketahui. Faktor-faktor teknik yang mempengaruhi besarnya
susut dan kualitas antara lain : (1) varietas padi, (2) kondisi pertumbuhan tanaman
dan tingkat kematangan padi, (3) cara pemanenan dan kinerja pemanen, (4) alat
mesin pasca panen, dan (5) mesin penggilingan.
Varietas unggul padi gogo yang dilepas oleh BB Padi adalah hasil seleksi
galur-galur harapan padi sawah irigasi.Varietas unggul demikian bersifat ampibi.
Padi gogo yang ditanam pada lahan irigasi akan menghasilkan gabah cukup tinggi
dan berkualitas baik. Pergiliran varietas padi gogo akan menekan kerusakan akibat
serangan penyakit blas yang patotipenya cepat berubah.
Mutu beras mencakup karakter fisik, mutu tanak, dan mutu fisikokimia. Sifat
mutu fisik mencakup bentuk dan ukuran, derajat sosoh/tingkat keputihan, persentase
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beras kepala, pecah dan menir, butir kuning, rusak dan kapur serta kebersihan
beras. Mutu beras dipengaruhi oleh tujuh faktor utama, yaitu : (1) varietas padi,
(2) mutu gabah, (3) penanganan pasca panen, (4) kondisi mesin penggiling, (5)
kelengkapan dan rangkaian mesin penggiling, (6) teknik penggilingan, dan (7)
operator (Setyono et. al, 2006). Sedangkan faktor yang mempengaruhi mutu
gabah antara lain : (1) teknik budidaya, (2) iklim, (3) cekaman biotik dan abiotik,
(4) penanganan pasca panen.
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penerapan karakteristik budidaya
padi gogo untuk menghasilkan mutu gabah dan beras padi gogo pada berbagai
pola tanam di sentra produksi padi gogo di Provinsi Banten dan Jabar.
METODOLOGI
Kegiatan penelitian ini dibagi dalam dua tahap kegiatan yaitu kegiatan lapang dan
laboratorium.
a. Kegiatan Lapang
Kegiatan lapang dilaksanakan dengan cara suvei mewawancarai responden
petani padi gogo menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Sedangkan penelitian
laboratorium bertujuan untuk menganalisis mutu benih, gabah, dan beras sampel
gabah padi gogo dari lokasi penelitian. Survei akan diselenggarakan di Provinsi
Banten dan Jabar yang mempunyai LQ (location quotiont) rendah (yaitu daerah
bantaran sungai atau hamparan pola tanam berbasis padi gogo) pada sistem
perladangan menetap dan sistem perladangan menetap sementara. Tiap provinsi
dipilih 2 kabupaten yaitu di Kabupaten Indramayu dan Cianjur (Jawa Barat)
sedang di Provinsi Banten di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Di kabupaten
Indramayu dilaksanakan di Kecamatan Trisi dengan desa terpilih Cikawung
dan Kumbangan, sedangkan di Cianjur wawancara dilaksanakan di Kecamatan
Sindang Barang dengan desa terpilih yaitu Sirnagalih dan Jaya Giri. Wawancara
di Kabupaten Serang di laksanakan di Kecamatan Cikeusal (Desa Sukarame dan
Bojong Kaler) sedang di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan di Kecamatan
Gadasari (Desa Kadu Engang dan Cibodas) . Tiap desa dipilih 15 - 20 petani
responden untuk pengumpulan data primer. Data primer dikumpulkan dari petani
responden melalui isian daftar pertanyaan/kuesioner yang telah dipersiapkan.
Data primer dikumpulkan dengan mewawancarai responden petani padi gogo,
kelompok tani, dan gapoktan langsung dengan kuesioner untuk memperoleh
informasi tentang teknologi pra panen, teknologi pasca panen padi gogo, faktor
atau alasan yang mendorong dan atau menghambat petani dalam penerapan
teknologi pra dan pasca panen padi gogo, sistem perbenihan, insiden serangan
hama/penyakit utama. Data pelengkap yang dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner antara lain meliputi : (1) karakteristik responden, (2) pendidikan, (3)
informasi lain yang relevan dengan tujuan penelitian, (4) teknologi pra dan pasca
panen padi gogo, dan (6) mutu gabah dan beras serta mutu benih padi gogo.
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b. Kegiatan Laboratorium
Sampel gabah padi gogo diperoleh dari petani yang telah diwawancarai.
Sampel gabah kemudian dibawa ke laboratorium pengujian mutu gabah dan
beras dan laboratorium analisa mutu benih Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi untuk diidentifikasi karakter fisik, fisikokimia, mutu giling. Komponen
karakteristik fisik, mutu giling, dan fisikokimia beras diamati berdasarkan ukuran
dan bentuk, serta kriteria mutu fisik yang tercantum dalam persyaratan kualitas
beras (BULOG 2005) meliputi kadar air, derajat sosoh/derajat putih, sedangkan
mutu giling meliputi persentase beras kepala, beras pecah, beras menir, butir
kuning rusak, butir mengapur. Identifikasi karakter fisikokimia terdiri atas kadar
amilosa dan mutu tanak beras yang meliputi konsistensi gel, suhu gelatinisasi,
rasio penyerapan air (NPA) dan rasio pengembangan volume (NPV) (IRRI 2002).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Kegiatan Lapang
Penggunaan Sarana Produksi
Data penggunaan sarana produksi petani padi gogo di Cianjur dan Indramayu
(Jawa Barat) serta Serang dan Pandeglang (Banten) disajikan pada Tabel 1. Jumlah
benih yang digunakan bervariasi antara 20 – 30 kg/ha dan > 30 kg/ha. Persentase
responden yang menyatakan menggunakan benih 20 – 30 kg/ha di Cianjur dan
Indramayu (Jawa Barat), serta di Serang dan Pandeglang (Banten) berturutturut sebesar 70% dan 85%, 80% dan 60% sedangkan sisanya antara 15% - 40%
responden menyatakan menggunakan benih lebih dari 30 kg/ha (Tabel 3). Pada
umumnya benih langsung ditanam dengan cara disebar dalam larikan atau dengan
cara tanam tugal.
Setelah benih ditanam kemudian tahapan selanjutnya adalah pemupukan
dengan aplikasi pupuk kimia. Pupuk yang digunakan umumnya adalah Urea atau
NPK-Phonska dengan total dosis yang bervariasi. Sebagian besar responden petani
padi gogo di Cianjur, Indramayu, Serang dan Pandeglang yang mengaplikasikan
pupuk kimia dengan dosis 100 – 150 kg/ha masing-masing sebesar 50%, 60%,
70%, dan 70%, sedangkan sisanya menyatakan menggunakan pupuk dengan dosis
lebih besar. Hanya 10% responden di Cianjur yang menyatakan mengaplikasikan
pupuk kimia lebih dari 300 kg/ha. Selain ketersediaan pupuk yang kurang menentu,
faktor yang mempengaruhi rendahnya aplikasi pupuk kimia di lahan padi gogo
adalah faktor permodalan yang kurang mencukupi.
Pengendalian OPT di lahan padi gogo umumnya dilaksanakan dengan
aplikasi insektisida/fungisida. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh sebagian besar
responden petani. Semua responden petani padi gogo di Cianjur, Indramayu, dan
Serang menyatakan menggunakan insektisida/bakterisida untuk membunuh hama
kresek dan penyakit blas daun dan blas leher.
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Tabel 1. Penggunaan sarana produksi usahatani padi gogo Jawa Barat dan Banten
Kriteria
Benih
a. 20 – 30 kg
b. > 30 kg
Pupuk (kg/ha)
a. 100 - 150
b. 151 – 200
c. 201 – 300
d. > 300
Insektisida/
bakterisida
Herbisida

Persentase responden, %
Jawa Barat
Banten
Cianjur
Indramayu
Serang
Pandeglang
(n = 40)
( n = 40 )
( n = 40 )
( n = 40 )
70
30

85
15

80
20

60
40

50
20
20
10
100

60
20
20

70
30

70
30

100

100

80

60

40

80

20

Mutu Fisik Gabah
Mutu fisik gabah padi gogo di sentra pertanaman Cianjur dan Indramayu
Jawa Barat , Pandeglang dan Serang Banten disajikan pada Tabel 2. Air merupakan
salah satu komponen penting bahan pangan yang bertanggung jawab terhadap daya
simpannya. Kadar air yang tinggi pada bahan pangan memicu terjadinya kerusakan
baik biologis, fisik maupun enzimatis. Kadar air gabah kering giling (GKG) aman
untuk penyimpanan maksimal 14%, sedangkan untuk benih maksimal 12%. Data
pada Tabel 2 menunjukkan kadar air gabah padi gogo dari Provinsi Jawa Barat
sekitar 10,8% (Selegreng) – 12,1% (Dampa, Situ Bagendit) dan Banten antara
11,4% (Padi Petei)- 12,10% (Cere Merah) aman untuk disimpan sebagai gabah
konsumsi maupun sebagai benih. Menurut standar Bulog (2005) kadar air gabah
maksimal yang diperkenankan untuk penyimpanan adalah 14%.
Komponen mutu fisik gabah lainnya yang berperan menentukan terhadap
mutu gabah secara keseluruhan adalah tingkat kebernasan gabah atau yang dikenal
dengan densitas. Densitas gabah adalah komponen mutu fisik gabah yang merupakan
perbandingan antara berat gabah per satuan volume biasanya dinyatakan dalam
gram gabah per liter. Karakter ini juga bisa menggambarkan tingkat kebernasan
biji beras. Pengukuran densitas (g/L) gabah berguna untuk mengetahui rendemen
beras giling. Gabah kering giling (GKG) dengan nilai densitas lebih tinggi bila
digiling menghasilkan rendemen beras giling lebih tinggi dibanding dengan gabah
yang memiliki nilai densitas yang lebih rendah. Nilai densitas gabah padi gogo
dari Jawa Barat antara 500 g/l (Umbul) – 554 g/l (Situ Patenggang) . Secara umum
gabah dengan densitas rendah apabila disimpan membutuhkan banyak ruang,
namun bobotnya relatif lebih rendah (bulky). Sedangkan nilai densitas gabah padi
gogo dari Provinsi Banten antara 444,6 g/l (Ketan Nangka) – 548 g/l (Cere Merah)
. Faktor yang berpengaruh terhadap karakter densitas gabah antara lain tahap budi
daya, lingkungan, dan juga genetis.
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Tabel 2. Mutu fisik gabah padi gogo dari Provinsi Jabar dan Banten
K.
air
(%)

Varietas

Mutu Fisik Gabah
Densitas Kotoran Hijau/
K.
(g/l)
(%)
kapur kuning/
(%)
Rusak
(%)

Situ Patenggang
Dampa
Situ Bagendit
Umbul
Selegreng

12,1
12,1
11,5
11,2
10,8

554
541,5
521,0
500
519,5

Cere merah
Cere Tangkil
Utri Putih
Utri merah
Ketan Nangka
Padi Peteuy

12,1
11,6
12
11,7
11,8
11,4

548
495
535,5
546
444,6
498

Jawa Barat
2,3
1,09
3,03
2,52
2,28
0,62
8,98
2,12
1,66
1,79
Banten
4,54
1,87
2,41
1,67
4,19
1,14
10,59
2,18
14,23
1,61
8,73
2,57

Butir 1000 btr
Merah (gram)
(%)

2,16
5,91
1,50
5,28
3,02

1,9
2,08
3,32
2,05
55,00

22,12
23,54
23,90
23,20
22,81

7,24
4,89
5,52
3,96
8,38
5,30

56,6
2,12
1,67
68,81
1,36
2,06

23,0
23,27
22,72
22,02
23,25
23,03

Komponen mutu fisik gabah lainnya yang menentukan mutu fisik gabah
adalah kadar kotoran. Faktor penyebab tingginya kadar kotoran/butir hampa antara
lain tingkat pengisian biji yang tidak optimal saat di pertanaman, penanganan pasca
panen yang kurang baik terutama saat pembersihan gabah dan faktor genetik. Data
pada Tabel 2 menunjukkan kadar kotoran gabah padi gogo yang berasal dari Jawa
Barat antara 1,66% (Selegreng) – 8,98% (Umbul) , sedangkan yang berasal dari
Banten antara 2,41% (Cere Tangkil) – 14,23% (Ketan Nangka). Data dari Tabel 2.
mengindikasikan padi gogo di Banten saat dipertanaman tingkat pengisian gabah
diduga kurang optimal sehingga kadar kotoran/butir hampa relatif lebih tinggi.
Selain itu juga disebabkan penanganan pasca panen terutama saat pembersihan
gabah untuk benih maupun konsumsi kurang optimal.
Rata-rata kadar butir kuning/rusak padi gogo yang berasal Jawa Barat
berkisar antara 1,50% (Situ Bagendit) – 5,91% (Dampa) , sedangkan yang berasal
dari Banten antara 3,96% (Utri Merah) – 8,38% (Ketan Nangka) . Kadar butir
kuning/ rusak pada gabah disebabkan beberapa faktor antara lain penanganan
pasca panen yang tidak optimal. Penundaan perontokan dan pengeringan gabah
saat pemanenan menjadi salah satu penyebab tingginya kadar butir kuning/rusak
pada gabah kering panen (GKP). Kadar butir kuning/rusak menjadi lebih besar
lagi bila penundaan perontokan dan pengeringan pada saat panen musim hujan.
Umumnya padi gogo ditanam sekali dalam setahun yaitu pada awal musim hujan
dan panen dilakukan pada sekitar bulan Pebruari hingga Maret. Untuk varietas
padi gogo lokal umurnya lebih panjang sehingga panen hingga bulan April.

92

Jumali dan Widyantoro: Karakteristik Budidaya Padi Gogo dan Mutu Gabah /Beras....

Adanya butir merah dalam beras giling umumnya tidak dikehendaki oleh
konsumen. Butir merah dianggap sebagai kotoran atau campuran varietas lain.
Namun pada beras merah, warna merah pada butiran beras justru dikehendaki.
Umumnya konsumen menghendaki warna merah hingga ke lapisan endosperm.
Data pada Tabel 2 menunjukkan terdapat 1 sampel gabah (Selegreng) di Jawa
Barat dengan warna merah pada butiran beras giling, sedangkan sampel dari
Banten terdapat 2 sampel gabah (Cere dan Utri Merah) dengan warna merah pada
butiran beras (beras merah). Kadar butir merah sampel gabah padi gogo varietas
Selegreng, Cere Merah, dan Utri Merah masing-masing sebesar 55,0% ; 56,6%
dan 68,61%.
Bobot 1000 butir gabah merupakan karakter yang berpengaruh terhadap
preferensi konsumen terutama pengusaha penggilingan padi. Karakter ini bersama
dengan densitas gabah menentukan tingkat rendemen beras giling. Semakin tinggi
bobot 1000 butir dan semakin tinggi densitas gabah maka rendemen beras giling
yang dihasilkan semakin tinggi dan sebaliknya. Rata-rata bobot 1000 butir gabah
padi gogo sampel dari Jawa Barat berkisar antara 22,12 g (Situ Patenggang ) –
23,90 g (Situ Bagendit), sedangkan dari Banten berkisar 22,02 g ( Utri Merah )
- 23, 27 g (Cere Tangkil). Menurut Suismono et. al (2002 ) rata-rata bobot 1000
butir gabah padi yang ada di Indonesia sekitar 22 g. Faktor yang berpengaruh
terhadap karakter ini antara lain faktor genetis dan tingkat pengisian gabah
Mutu Fisik Beras
Mutu fisik beras giling sampel padi gogo dari Jawa Barat dan Banten
disajikan pada Tabel 3. Karakter mutu fisik beras yang diamati meliputi panjang,
lebar, rasio panjang lebar, dan lain-lain.
Kadar air merupakan karakter mutu fisik yang berpengaruh langsung terhadap
daya simpan beras. Kadar air yang tinggi memicu laju kerusakan beras giling
selama periode masa simpan. Kadar air yang tinggi pada bahan pangan memicu
terjadinya kerusakan baik biologis, fisik maupun enzimatis. Kadar air beras giling
yang dipersyaratkan di dalam SNI untuk penyimpanan maksimal 14%. Kadar air
kurang dari 14% dinyatakan sebagai kadar air aman untuk penyimpanan beras.
Data pada Tabel 10 menunjukkan kadar air beras yang dihasilkan dari sampel
gabah padi gogo di Jawa Barat dan Banten sudah memenuhi persyaratan (<
14%). Rendahnya kadar air beras padi gogo dari kedua lokasi penelitian tersebut
menunjukkan bahwa proses penjemuran sudah dilaksanakan secara optimum oleh
petani. Hal ini bisa dipahami karena umumnya responden menyatakan menyimpan
hasil panennya dan sebagian digunakan untuk sumber benih pada musim tanam
tahun berikutnya.
Preferensi konsumen terhadap beras dengan ukuran butir panjang (long
grain) dan berbentuk ramping (slender) lebih besar dibandingkan dengan bentuk
bulat (oval). Bentuk beras ditentukan oleh rasio perbandingan panjang dan
lebar butiran beras (P/L rasio). Ukuran dan bentuk beras merupakan karakter
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yang dominan diturunkan dari sifat genetik induk padi serta dapat digunakan
sebagai parameter penentuan kemurnian suatu varietas . Bentuk beras ditentukan
berdasarkan perbandingan panjang dan lebar beras utuh.
Tabel 3. Mutu fisik beras padi gogo dari Provinsi Jabar dan Banten
Varietas

Panjang Lebar
(mm)
(mm)

Situ Patenggang
Dampa
Situ Bagendit
Umbul
Selegreng

6,89
6,23
6,93
6,66
6,98

2,31
2,50
2,04
2,32
2,56

Cere merah
Cere Tangkil
Utri Putih
Utri merah
Ketan Nangka
Padi Peteuy

5,77
5,93
5,99
5,78
6,59
6,07

2,65
2,68
2,70
2,75
2,89
2,74

Mutu Fisik Beras
P/L
Whiteness Translusensi
rasio
(%)
(%)
Jawa Barat
2,57
55,3
2,38
2,49
48,3
1,44
3,41
52,6
1,70
2,87
46,9
1,35
2,73
33,1
1,13
Banten
2,18
26,4
0,94
2,22
33,7
1,15
2,22
37,6
1,24
2,11
22,8
0,78
2,08
46,2
1,12
2,22
45,6
0,82

Milling K.air
Degree (%)
158
127
146
121
76

11,2
11,4
11,5
11,4
11,7

59
122
133
61
134
109

11,3
10,7
11,7
11,3
11,6
11,7

Berdasarkan bentuknya beras dikelompokkan dalam tiga kelas yaitu : beras
langsing apabila P/L rasio > 3, beras lonjong apabila P/L rasio 2,0 – 3,0 dan beras
bulat bila P/L rasio lebih kecil dari 2,0. Berdasarkan pengelompkan tersebut beras
dari padi gogo di Jawa Barat dan Banten sebagian besar termasuk berbentuk
lonjong dengan nilai P/L rasio antara 2,0 – 3,0. Terdapat satu varietas padi gogo
dengan bentuk beras ramping yaitu Situ Bagendit (P/L rasio > 3,0).
Derajat sosoh yang ditentukan pada standar perdagangan beras berkisar
antara 85 – 100%. Nilai yang identik dengan pengukuran derajat sosoh adalah
derajat putih yang dapat diukur secara kuantitatif menggunakan milling meter. Nilai
derajat putih (whiteness) berbanding lurus dengan derajat sosoh beras. Semakin
tinggi nilai derajat putih, maka semakin tinggi pula derajat sosohnya (Lamberts
et al. 2007) Tingkat derajat putih diukur dari banyaknya lapisan dedak/bekatul
dan laipsan silver skin yang terlepas dari butiran beras. Sebagai perbandingan,
nilai derajat putih menurut standar beras tingkat pasar dan impor negara Jepang
adalah ≥ 39 (Anonim 2003). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat
putih beras giling antara lain mutu gabah awal sebagai bahan dasar beras dan
teknik penggilingan padi (konfigurasi tipe alat penyosoh). Menurut Bergman et
al. (2006) tingkat derajat putih juga banyak dipengaruhi oleh kekerasan, ukuran,
dan bentuk, kedalaman lekukan butiran beras, dan ketebalan lapisan bekatul. Data
pada Tabel menunjukkan nilai derajat putih (whiteness) beras giling sampel padi
gogo dari Jawa Barat antara 33,1% (Selegreng) – 53,31% (Situ Patenggang),
sedangkan nilai derajat putih beras giling sampel padi gogo dari Banten antara
22,8% (Utri Merah) – 46,2% (Ketan Nangka).
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Butiran beras sampel gabah padi gogo dari Jawa Barat yang diuji memiliki
tingkat keterawangan (translusency) baik dengan nilai 1,13% (Selegreng) –
2,38% (Situ Patenggang), sedangkan yang berasal dari Banten antara 0,78% (Utri
Merah) – 1,24% (Utri Putih). Beberapa padi gogo lokal di Jawa Barat dan Banten
akan menghasilkan beras merah bila digiling. Beras merah ini umumnya bersifat
keruh dan kurang bening sehingga tingkat keterawangan butirnya lebih rendah
dibandingkan dengan beras putih. Hal ini disebabkan karena intensitas warna
merah pada bagian endosperm masih cukup kuat.
Secara Visual semakin besar atau luas daerah chalky pada butiran beras,
maka makin kurang disukai oleh konsumen. Sebaliknya semakin jernih butiran,
makin disukai. Adanya chalky pada butiran beras disebabkan granula pati di
daerah chalky tidak membentuk ikatan kompak vis-a-vis dengan daerah translusen
(terbentuk opacity endopserm), sehingga pada saat proses penggilingan , beras
yang memiliki chalky cenderung mudah patah (Dela Cruz 2002).
Derajat giling (milling degree) merupakan penilaian secara keseluruhan
berdasarkan nilai derajat putih dan tingkat kebeningan beras giling. Nilai ini
bersifat relatif kerena dibandingkan dengan kristal BaSO4 yang dalam alat milling
meter mempunyai nilai sebesar 199%. Beras giling dengan derjat putih dan
translusensi yang tinggi akan menghasilkan beras dengan nilai derajat giling yang
tinggi pula. Nilai derajat giling diperoleh dari pengukuran dengan alat milling
meter bersama-sama dengan nilai derajat putih (whiteness) dan keterawangan butir
(translucency). Nilai ini mencerminkan besarnya tingkat penyosohan yang secara
konvensional dinyatakan sebagai derajat sosoh. Makin besar derajat giling berarti
makin sempurna penyosohannya. Rata-rata nilai derajat giling beras padi gogo
yang berasal dari Jawa Barat sekitar 76% (Selegreng) – 158% (Situ Patenggang),
sedangkan dari Banten sekitar 59% (Cere Merah) – 134% (Ketan Nangka).
Mutu Giling
Karakter mutu giling sampel gabah padi gogo dari Jawa Barat dan Banten
disajikan pada Tabel 4. yang meliputi kadar beras pecah kulit (BPK), rendemen
beras giling (BG), beras patah (BP), beras kepala (BK), menir, dan lain-lainnya.
Bagi pengusaha penggilingan beras/padi, selain faktor mutu fisik beras
yang dihasilkan, mutu giling gabah menjadi kriteria lain yang dipertimbangkan
pada saat pembelian padi. Komponen mutu giling yang dipertimbangkan antara
lain besarnya rendemen beras giling (BG), beras kepala (BK), beras patah (BP).
Rendemen beras giling sampel gabah padi gogo dari Jawa Barat sekitar 67,50%
(Situ Patenggang) – 68,36% (Situ Bagendit), sedangkan di Banten sekitar 62,80%
(Utri Putih) – 68,29% (Utri Merah). Apabila dibandingkan dengan standar
pengadaan Bulog, maka sebagian besar beras padi gogo yang dianalisis dari Jawa
Barat dan Banten termasuk kelas mutu V.
Tingkat keutuhan beras menjadi pertimbangan penting bagi konsumen untuk
memilih beras yang akan dibelinya. Karakter ini dalam beras giling dinyatakan
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sebagai kadar beras kepala. Semakin tinggi persentase beras kepala pada beras
giling, maka persentase beras patah semakin rendah. Faktor kualitas gabah awal
dan penanganan pasca panen menjadi faktor penentu tinggi rendahnya kadar
beras kepala/patah. Selain itu juga dipengaruhi oleh varietas, tipe butiran, butir
mengapur, teknik budidaya, pengeringan, penyimpanan, dan penggilingan (Dipti
et al. 2002). Kadar air gabah kering giling yang rendah (< 12%) menghasilkan
beras dengan kadar butir patah yang relatif tinggi. Hal ini terjadi karena gabah
banyak yang patah saat proses penggilingan terutama pada tahap penyosohan
beras pecah kulit menjadi beras giling.
Rata-rata kadar beras kepala sampel gabah padi gogo dari Jawa Barat antara
65,78% (Selegreng) – 80,32% (Situ Patenggang) dan dari Banten 63,97% (Cere
Tangkil) – 75,50% (Utri Merah). Menurut standar kualitas beras pengadaan dalam
negeri, untuk kualitas Mutu IV SNI, maka kadar beras kepala minimal 78%.
Berdasarkan kriteria ini hanya ada satu varietas yang memenuhi persyaratan,
sisanya termasuk dalam kategori kelas mutu V.
Tabel 4. Mutu giling beras padi gogo dari Provinsi Jabar dan Banten
Rendemen (%)

Varietas

BPK

BG

Situ Patenggang
Dampa
Situ Bagendit
Umbul
Selegreng

77
76,85
77,94
77,08
79,25

67,50
67,79
68,36
68,24
67,57

Cere merah
Cere Tangkil
Utri Putih
Utri merah
Ketan Nangka
Padi Peteuy

71,84
74,25
75,77
75,87
73,72
73,64

65,79
66,38
62,80
68,29
64,41
64,63

BP

BK

Jawa Barat
15,
80,32
19,
75,94
17,
78,11
15,88 77,25
28,37 65,78
Banten
20,87 72,43
31,77 63,97
27,46 67,66
18,82 75,50
27,6
71,19
18,56 74,16

menir

kapur

Kuning/
rusak

1,56
1,34
0,68
2,29
1,93

1,12
1,64
1,91
2,06
1,97

1,23
1,47
1,64
2,52
1,87

3,11
1,76
1,49
2,28
1,21
3,16

1,90
1,16
1,18
1,63
2,04
2,14

1,69
1,34
2,21
1,77
2,61
1,98

BPK = beras pecah kulit, BG = beras giling, BP = beras patah, BK = beras kepala

Butir mengapur dan butir kuning/rusak beras giling sampel padi gogo dari
Jawa Barat dan Banten yang dianalisis masih memenuhi persyaratan pengadaan
beras dalam negeri (maks 3%). Tinggi rendahnya butir mengapur maupun butir
kuning/rusak dipengaruhi oleh kualitas gabah yang diproses. Gabah yang belum
masak optimum atau tidak matang serempak, dan terjadinya fermentasi gabah
akibat terlambatnya proses pengeringan menyebabkan beras giling yang dihasilkan
mengandung butir kapur, berwarna kuning, dan ada bercak hitam.
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Salah satu penelitian menyatakan bahwa bagian mengapur (chalky) sering
terbentuk karena kondisi perubahan iklim selama pengisian biji, dan diperkirakan
suhu tinggi sebagai faktor penyebabnya (Lisle et al. 2000). Suhu tinggi saat stadia
pengisian biji akan mempercepat laju pengisian cairan pati, akibatnya terbentuk
ruang-ruang udara diantara granula pati di dalam endospem (Umemoto et al.
1995).
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Benih padi gogo yang digunakan sebagian besar responden petani padi gogo
di Jawa Barat tidak bersertifikat. Sebagian besar responden di kedua lokasi
menyatakan menggunakan benih sekitar 20 – 30 kg/ha. Insektisida maupun
bakterisida telah diaplikasikan oleh lebih dari 80% responden petani padi
gogo di Jawa Barat.
Nilai densitas gabah padi gogo dari Jawa Barat antara 500 g/l (Umbul) – 554
g/l (Situ Patenggang) . Secara umum gabah dengan densitas rendah apabila
disimpan membutuhkan banyak ruang, namun bobotnya relatif lebih rendah
(bulky). Sedangkan nilai densitas gabah padi gogo dari Provinsi Banten antara
444,6 g/l (Ketan Nangka) – 548 g/l (Cere Merah) .
Rata-rata kadar beras kepala sampel gabah padi gogo dari Jawa Barat antara
65,78% (Selegreng) – 80,32% (Situ Patenggang) dan dari Banten 63,97%
(Cere Tangkil) – 75,50% (Utri Merah). Menurut standar kualitas beras
pengadaan dalam negeri, untuk kualitas Mutu IV SNI, maka kadar beras
kepala minimal 78%. Berdasarkan kriteria ini hanya ada satu varietas yang
memenuhi persyaratan, sisanya termasuk dalam kategori kelas mutu V.
SARAN

Perlu penelitian lebih lanjut tentang uji coba/ introduksi sistem pemanenan
kelompok/beregu yang dilengkapi mesin perontok padi (power thresher) atau
pedal thresher untuk menekan susut hasil di daerah sentra padi gogo di Jabar dan
Banten.
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PENGARUH BERBAGAI PEMUPUKAN TERHADAP HASIL PADI
HIBRIDA VARIETAS HIPA 8 DI DUA MUSIM TANAM
Gagad Restu Pratiwi1, Swisci Margaret1, Sarlan Abdulrachman1
dan Ali Jamil1
1Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang, Jawa Barat 41256, Indonesia
ABSTRAK
Pelandaian kenaikan hasil (leveling off) tanaman padi diduga terjadi karena tidak
tepatnya perawatan dan pengelolaan tanah salah satunya akibat penggunaan
pupuk anorganik yang kurang bijaksana dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena
itu untuk menjaga keberlanjutan produksi padi maka pemupukan berimbang
dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman penting untuk dilakukan. Tujuan
penelitian adalah mengevaluasi respon tanaman padi Hipa 8 pada sawah irigasi
terhadap beberapa perlakuan pemupukan. Percobaan dilakukan di Instalasi Kebun
Percobaan Sukamandi selama 2 musim tanam, MK dan MH 2013. Digunakan
Rancangan Kelompok Lengkap Teracak faktor tunggal (5 taraf pemupukan
yaitu tanpa pupuk, +PK, +NP, +NK, dan +NPK) dengan empat ulangan dan
varietas yang digunakan adalah Hipa 8. Pengamatan dilakukan terhadap variabel
komponen hasil dan hasil tanaman. Hasil analisis pada masing-masing musim
tanam menunjukkan perlakuan pemupukan memberikan pengaruh nyata pada
semua variabel yang diamati kecuali variabel bobot 1000 butir pada musim kering
dan variabel jumlah malai per rumpun serta variabel gabah per malai pada musim
hujan. Hasil GKG tertinggi dari masing-masing musim diperoleh dari perlakuan
pemupukan +NK yaitu 5.22 t/ha pada musim kering dan 2.87 t/ha pada musim
hujan. Analisis gabungan antar musim menunjukkan perlakuan pemupukan
memberikan pengaruh nyata pada semua variabel yang diamati kecuali variabel
jumlah malai per rumpun. Musim tanam memberikan pengaruh nyata pada semua
variabel yang diamati dengan nilai tertinggi untuk semua variabel terdapat pada
MK, sedangkan interaksi keduanya memberikan pengaruh nyata untuk semua
variabel pengamatan kecuali hasil GKG.
Kata kunci: hasil, pemupukan, padi hibrida
ABSTRACT
Leveling off in the rice productivity is thought because of improper maintenance
and management of land like the use of inorganic fertilizers within a certain time.
Therefore, to maintain the sustainability of rice production, the balanced and
efficient fertilization in accordance with the needs of plants is important to do. This
study was conducted to evaluate the effect of some fertilizer on growth and yields
of lowland rice. The experiment was conducted in Sukamandi Experimental Site
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of Indonesian Center for Rice Research (BB Padi) at dry season and wet season of
2013, using Randomized Complete Block Design with four replications and Hipa
8 as varieties. The results of each season showed that fertilizer treatment have a
significant effect on all observed variables except variables 1000 grain weight in
the dry season and number of panicles per hill and grains per panicle in the rainy
season. Fertilizer of +NK have the highest yields on both of season are 5.22 t/ha
on dry season and 2.87 t/ha on wet season. The combined analysis showed that the
treatments have significant effect on all observed variables except the variable of
panicles per hill. Season gives a influence on all the observed variables with the
highest value in dry season, and the interaction of both of them significant effect
for all variables, except for the yield.
Key words: yield, fertilizer, hybrid rice
PENDAHULUAN
Pupuk menjadi salah satu penentu keberhasilan produksi padi sawah dengan
penggunaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 sektor
pertanian tanaman pangan nasional memerlukan 4,4 juta ton Urea, 551 ribu ton
ZA, 682 ribu ton SP36 dan 190 ribu ton KCl (IRRI 2006). Dari jumlah tersebut
hampir 70% nya adalah untuk memacu peningkatan produksi padi sawah.
Pengelolaan lahan sawah yang sangat intensif sepanjang tahun dengan mengubah
struktur tanah dan penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus dapat
berdampak negatif baik untuk tanaman dan tanah. Akibat yang dirasakan berupa
hilangnya hara dalam tanah dan mencemari lingkungan karena peningkatan residu
bahan agrokimia dalam tanah (Gami et al. 2001; Sharma et al. 2003). Selain itu,
penggunaan pupuk anorganik yang seringkali tidak seimbang dan kurang efisien
dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman (Dawe et al. 2000; Sharma
et al. 2003; Yadav dan Kumar 2009; Tuyen 2013).
Pada tanaman padi, Abdulrachman (2004) melaporkan bahwa di Sukamandi,
Subang, Jawa Barat, hasil yang dicapai setelah 20 kali tanam pada perlakuan NPK
berkurang dari awalnya sekitar 30% (dari 5,72 menjadi 4,04 t/ha) untuk MK 19942004 dan sekitar 35% (dari 7,82 menjadi 5,13 t/ha) untuk MH 1993/94-2003/04.
Pelandaian kenaikan hasil (leveling off) ini diduga karena tidak tepatnya perawatan
dan pengelolaan tanah (Abdulrachman dan Sembiring 2006). Penggunaan pupuk
sebagai salah satu sarana pengelolaan tanah tentu berkaitan dengan leveling
off tersebut. Oleh karena itu pemupukan berimbang dan efisien sesuai dengan
kebutuhan tanaman/varietas yang digunakan penting untuk dilakukan.
Varietas merupakan komponen teknologi PTT yang paling mudah
diitroduksikan kepada petani. Pada tanaman padi, varietas dapat berupa inbrida
maupun hibrida. Pengenalan hibrida merupakan salah satu langkah besar dalam
peningkatan produksi padi sawah. Chaturvedi (2005) menyatakan bahwa padi
hibrida dapat berproduksi 15-20% lebih tinggi bila dibandingkan padi inbrida.
Untuk mengaktualisasikan potensinya, varietas hibrida membutuhkan penyesuaian
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kebutuhan pupuk, populasi dan pengelolaan air. Peningkatan jumlah malai dapat
dipacu melalui pemberian N yang cukup, pengaturan tinggi genangan air dan jarak
tanam. Manipulasi teknik budidaya seperti ini diharapkan dapat mengoptimalkan
komposisi komponen hasil dan memaksimalkan produksi padi.
Padi hibrida juga memiliki kemampuan lebih efisien dalam penggunaan air
dibandingkan padi inbrida (Virmani 2003). Peng et al. (2003) melaporkan bahwa
padi hibrida IR68284H juga lebih efisien dalam penggunaan nitrogen dibanding
dengan IR72. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa padi hibrida mempunyai
efektivitas yang lebih baik dalam produksi dibanding padi inbrida. Keberhasilan
penanaman padi hibrida tidak luput dari penguasaan teknologi. Dalam permentan
No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang rekomendasi pernupukan padi sawah spesifik
lokasi terdapat beberapa alternatif dosis pupuk, baik organik maupunan organik yang
ketepatannya masih disarankan untuk diverifikasi menurut varietas dan lokasi. Oleh
karena itu, informasi tentang hubungan antara efisiensi pupuk dengan cara budidaya
tanaman maupun jenis tanaman (varietas) yang ditanam masih diperlukan sebagai
dasar pengelolaan hara yang lebih baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon tanaman padi sawah
irigasi (hibrida) terhadap beberapa perlakuan pemupukan.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan pada jenis tanah Typic kanhaplaquult di Instalasi Kebun
Percobaan Sukamandi yang terletak pada ketinggian 16 m dpl selama 2 musim
tanam, Musim Kering (MK) dan Musim Hujan (MH) 2013. Digunakan Rancangan
Kelompok Lengkap Teracak faktor tunggal (5 taraf pemupukan yaitu tanpa pupuk,
+PK, +NP, +NK, dan +NPK) dengan empat ulangan. Varietas yang digunakan
adalah padi hibrida Hipa 8 dengan luasan per petak 6,5 m x 8 m.
Padi ditanam dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm. Gulma dikendalikan secara
manual, yaitu pada umur 21 dan 42 hari setelah tanam, sedangkan pengendalian
hama dan penyakit direkomendasikan sesuai dengan hama dan penyakit sasaran.
Pupuk diberikan tiga kali, 1/3 takaran N diberikan sebagai pupuk dasar bersama
seluruh pupuk P dan ½ takaran pupuk K, 1/3 takaran N diberikan sebagai pupuk
susulan pertama pada saat anakan produktif (28-35 hst) dan 1/3 dosis N bersama
½ dosis K sisanya diberikan sebagai pupuk susulan kedua pada saat primordia
bunga.
Variabel yang diamati meliputi komponen hasil padi yaitu jumlah malai per
rumpun, jumlah gabah per malai, persen gabah isi, dan bobot 1000 butir yang
diperoleh dengan cara mengambil 12 rumpun contoh secara acak (dipotong
batangnya tepat pada permukaan tanah) pada tiap petak percobaan ketika matang
fisiologis. Data panen tiap perlakuan diambil dari hasil ubinan dengan jumlah
tanaman dalam ubinan 120 rumpun per plot. Data yang diperoleh diolah dengan
analisis ragam menggunakan fasilitas SAS 9.0. Jika uji F nyata, dilakukan uji
lanjut menggunakan Duncan Multiple Range (DMRT) pada taraf 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi umum lingkungan percobaaan MK 2013 adalah tergolong musim
kemarau basah artinya masih terdapat curah hujan yang cukup tinggi. Hal yang
tidak umum ini juga terjadi pada MH 2013 dimana sepanjang masa pertumbuhan
tanaman curah hujan sangat tinggi (Tabel 1). Perubahan iklim ini mempengaruhi
kelembaban lingkungan, sehingga memicu peningkatan serangan hama dan
penyakit tertentu. Serangan hama penggerek batang padi saat semai hingga
memasuki fase primordia, hama lembing batu saat pembentukan malai dan
pengisian gabah serta adanya penyakit blas merupakan faktor turunan dari kondisi
lingkungan yang tidak optimum. Anomali iklim dan serangan OPT menyebabkan
kondisi pertanaman kurang mendukung untuk tanaman menghasilkan produksi
sesuai dengan potensinya.
Tabel 1. Kondisi curah hujan, suhu, kelembaban relatif dan radiasi matahari
sepanjang tahap pertumbuhan tanaman padi pada MK dan MH tahun
2013 di KP. Sukamandi
MT1
CH (mm)
Suhu min (0C)
Suhu max (0C)
RH min (%)
RH max (%)
Radiasi (MJ/m2/hari)
MT2
CH (mm)
Suhu min (0C)
Suhu max (0C)
RH min (%)
RH max (%)
Radiasi (MJ/m2/hari)

Vegetatif
275.40
65.44
96.98
670.75
Vegetatif
349.00
24.13
32.83
62.37
96.13
1291.16

Reproduktif
89.20
70.57
97.36
444.02
Reproduktif
691.60
27.12
35.88
80.78
99.44
811.87

Pematangan
50.00
22.88
30.77
70.22
98.75
404.84
Pematangan
143.40
40.61
59.28
80.63
100.00
944.85

Sumber : Stasiun Klimatologi BB Padi, 2013

Hasil analisis ragam di masing-masing musim menunjukkan bahwa hasil
pada MK, perlakuan pemupukan memberikan pengaruh nyata pada semua variabel
pengamatan kecuali variabel bobot 1000 butir. Perlakuan +NK memberikan nilai
GKG tertinggi namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan +NP dan +NPK.
Berdasarkan data tersebut hasil GKG tertinggi sebesar 5.22 t/ha masih jauh dari
potensi hasil dari varietas Hipa 8 sebesar 10.4 t/ha dengan rata-rata hasil 7.5 t/
ha (Balitbangtan 2015). Perbedaan antara hasil dan rata-rata hasil dari Hipa 8
diduga diakibatkan oleh anomali iklim yang mempengaruhi suhu dan kelembaban
lingkungan sehingga proses pembentukan malai dan pengisian gabah menjadi
terhambat.

104

Pratiwi et al : Pengaruh Berbagai Pemupukan Terhadap Hasil Padi Hibrida Varietas....

Tabel 2. Nilai rata-rata komponen hasil dan hasil tanaman padi pada MK 2013
Perlakuan Jumlah Malai
Pemupukan per Rumpun

Gabah Isi
(%)

Jumlah Gabah Bobot 1000 GKG (t/ha)
per Malai
Butir (g)

Kontrol

15.08a

83.32ab

94.99c

24.96a

4.17c

+PK

9.06b

75.42cd

215.94a

25.48a

4.39bc

+NP

11.54ab

84.38a

117.81bc

25.24a

4.64abc

+NK

8.97b

78.69bc

195.81a

25.32a

5.22a

+NPK

11.27ab

70.71d

133.52b

25.38a

5.00ab

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT

Perlakuan pemupukan pada MH memberikan hasil beda nyata pada variabel
persen gabah isi, bobot 1000 butir dan hasil GKG. Hasil GKG pada MH sangat
jauh dari rata-rata hasil varietas Hipa 8. Hal ini terjadi diduga akibat curah hujan
sepanjang fase reproduktif tergolong sangat tinggi yaitu 691,60 mm, suhu max
35,880C dan kelembaban relatif 99,44% (Tabel 1). Kondisi tersebut menghambat
proses pembentukan malai dan pengisian gabah. Kondisi anomali iklim dengan
curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kandungan
bahan kering pada tajuk maupun akar sehingga mempengaruhi kandungan protein
dalam biji (Malik et. al. 2002). Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm/
bulan atau 1500-2000 mm/tahun (Suastika et al., 1997).
Tabel 3. Nilai rata-rata komponen hasil dan hasil tanaman padi pada musim
hujan 2013
Perlakuan Jumlah Malai
Pemupukan per Rumpun

Gabah Isi
(%)

Jumlah Gabah Bobot 1000
per Malai
Butir (g)

GKG
(t/ha)

Kontrol

7.42a

71.41a

190.41a

25.15a

2.22b

+PK

6.15a

72.00a

189.31a

25.29a

2.09b

+NP

7.96a

65.60b

203.08a

24.09b

2.34b

+NK

10.17a

66.29b

191.80a

23.96b

2.87a

+NPK

7.75a

65.07b

188.50a

25.27a

2.39b

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yanga sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT

Berdasarkan analisis gabungan dua musim terlihat bahwa musim memberikan
nilai beda nyata terhadap semua variabel yang diamati. Nilai tertinggi untuk
semua varietas yang diamati berada pada pengamatan di musim kering. Perlakuan
pemupukan dikedua musim memberikan nilai beda nyata untuk semua variabel
pengamatan. Sesuai dengan hasil pada musim kering dan musim hujan, maka
perlakuan pemupukan +NK merupakan perlakuan yang memberikan hasil GKG
tertinggi pada Hipa 8 yaitu 4,05 t/ha.
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Tabel 4. Nilai rata-rata komponen hasil dan hasil tanaman padi pada analisis
gabungan di dua musim tanam 2013
Jumlah Malai Gabah Isi Jumlah Gabah Bobot 1000
per Rumpun
(%)
per Malai
Butir (g)

GKG
(t/ha)

Perlakuan Pemupukan
Kontrol

11.25a

77.36a

142.70b

25.05ab

3.25c

+PK

7.60b

73.71b

202.62a

25.30a

3.24c

+NP

9.75ab

74.99ab

160.44b

24.66b

3.49bc

+NK

9.57ab

72.49b

193.80a

24.64b

4.05a

+NPK

9.51ab

67.88c

161.01b

25.30a

3.69ab

Musim
MK

11.19a

78.50a

192.62a

25.27a

4.70a

MH

7.89b

68.08b

151.61b

24.75b

2.38b

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yanga sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT

KESIMPULAN
Musim tanam memberikan pengaruh nyata pada semua variabel yang diamati
dengan nilai tertinggi untuk semua variabel ada di musim kering. Pada kondisi
cuaca yang kurang baik, perlakuan yang memberikan nilai GKG Hipa 8 tertinggi
adalah pemupukan +NK sebesar 4.05 t/ha.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulrachman, S., H. Sembiring. 2006. Penentuan takaran pupuk fosfat untuk
tanaman padi sawah. Iptek Tanaman Pangan 1: 79-87.
[Balitbangtan] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2015. Deskripsi
varietas unggul baru padi. Balitbangtan, Kementerian Pertanian. 77 hal.
Chaturvedi, I. 2005. Effect of nitrogen fertilizers on growth, yield and quality of
hybrid rice (oryza sativa). Journal Center European of Agriculture 6(4):
611-618.
Dawe, D., A. Dobermann, P. Moya, S. Abdulrachman, B. Singh, P. Lal, S.Y. Li, B.
Linf G. Panaullah, O. Sariam, Y. Singh, A. Swarup, P.S. Tanj Q.X. Zhen.
2000. How widespread are yield declines in long-term rice experiments in
Asia?. Field Crops Research 66: 175-193.
Gami, K., J.K. Ladha, H. Pathak, M.P. Shah, E. Pasuquin, S.P. Pandey, P.R. Hobbs,
D. Joshy, R. Mishra. 2001. Long-term changes in yield and soil fertility in
a twenty-year rice-wheat experiment in Nepal. Biol Fertil Soils 34:73-78.

106

Pratiwi et al : Pengaruh Berbagai Pemupukan Terhadap Hasil Padi Hibrida Varietas....

International Rice Research Institute. 2006. Kebutuhan Pupuk Nasional Indonesia
dan dunia. IRRI-Bogor.
Malik, A.I., T.D. Colmer, H. Lambers, T.L. Setter, M. Schortemeyer, Short-term
waterlogging has long-term effects on the growth and physiology of wheat,
New Phytol. 153 (2002) 225–236.
Peng, S., J. Yang, F.V. Garcia, R.C. Laza, R.M. Visperaz, A.L. Sanico, A.Q.
Chavez, S.S. Virmani. 1998. Physiological-based crop management for
yield maximization of hybrid rice. In Advances in hybrid rice technology.
S.S. Virmani, E.A. Siddiq, K. Muralidharan (Eds). IRRI Los Banos,
Philippines.
Sharma, P.K., J.K. Ladha, T.S. Verma, R.M. Bhagat, A.T. Padre. 2003. Rice–wheat
productivity and nutrient status in a lantana-(Lantana spp.) amended soil.
Biol. Fertil. Soils 37, 108–114.
Suastika, I. W., Basaruddin, N., dan Tumarlan, T. 1997. Budidaya Padi Sawah di
Lahan Pasang Surut. Puslitbangtan Rawa Terpadu-ISDP.
Tuyen, T.Q. 2013. Influence of long-term application of N, P, and K levels on soil
properties and rice yield in the Cuu Long Delta, Vietnam. Omonrice 19:
131-144.
Virmani, S.S. 2003. Hybrid rice technology for increasing rice varietal yields and
production efficiency. 85-101 pp. In Modem Rice Farming. Proceedings of
an Inti Rice Conference 2003, AlorSetar, Malaysia, 13-16 October 2003.
MARDI, Malaysia, 405 pp.
Yadav, D.S., A. Kumar. 2009. Long-term effect of nutrient management on
soil health and productivity of rice (Oryza sativa) and wheat (Triticum
aestivum) on rice-wheat cropping system in sodic soils. Indian Journal of
Agronomy 54 (1): 15-23.

Pratiwi et al : Pengaruh Berbagai Pemupukan Terhadap Hasil Padi Hibrida Varietas....

107

108

Pratiwi et al : Pengaruh Berbagai Pemupukan Terhadap Hasil Padi Hibrida Varietas....

KERAGAAN DAN PRODUKTIVITAS PADI VARITAS INPARI 30
PADA LAHAN TERGENANG DI KABUPATEN BANDUNG
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ABSTRAK
Perubahan iklim di Indonesia yang tidak menentu menjadi salah satu kendala
yang mengkhawatirkan bagi peningkatan produksi padi. Varietas unggul padi
yang berdaya hasil tinggi memiliki peran sangat penting dalam peningkatan
produksi padi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan utama terutama beras.
Varietas inpari 30 adalah varietas unggul baru yang diharapkan mampu menjawab
tantangan tersebut terutama dalam upaya pencapaian target swasembada pangan
2017. Namun pada penerapan terdapat hambatan perubahan cuaca seperti musim
hujan yang berkepanjangan khususnya di wilayah tergenang yang sulit dihindari.
Sehingga varietas unggul baru yang telah dilepas penting untuk dikaji pada daerah
genangan. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan dan produktivitas
padi pada demplot varietas inpari 30 pada lahan tergenang. Kajian dilakukan di
lahan tergenang (bawah tol Cileunyi) di 3 ( tiga ) desa yaitu desa Cileunyi Kulon,
desa Cileunyi Wetan dan desa Cibiru Hilir kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
pada Musim Hujan bulan Nopember 2013 – Maret 2014. Areal demplot seluas 3
(tiga) ha. Sistim tanam yang digunakan adalah tanam Legowo 2 : 1. Hasil kajian
menunjukan varietas inpari 30 dapat tumbuh dengan baik pada saat tergenang
(umur mulai tanam – 1 bulan). Keragaan inpari 30 pada lahan tergenang, tanaman
padi tumbuh tingginya sama dengan deskripsi dan umur tanaman lebih lama,
yaitu: 117 hari (deskripsi 111 hari ), jumlah anakan lebih banyak 50 - 55 anakan.
Produktivitas mencapai 9 ton/ha, lebih tinggi dibandingkan Inpari 26 (5,5 ton/ha)
dan Ciherang (4,7 ton/ha)
Kata Kunci : keragaan , inpari , demplot, varietas, unggul, baru
ABSTRACT
Climate change in Indonesia erratic become one of the obstacles alarming for
increasing rice production. Rice varieties are high yield has a very important role in
increasing rice production in an effort to meet the needs of major food, especially
rice. Inpari 30 is the new varieties are expected to answer these challenges,
especially in efforts to achieve food self-sufficiency target in 2017. However, in
the application to barriers such as the weather changes prolonged rainy season,
especially in the area inundated unavoidable. So that the new varieties that have
been released important to be studied in the inundation area. This assessment aims
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to determine the performance and productivity of rice at demplot Inpari 30 on
waterlogged land. The study was conducted in the inundated land (under Cileunyi)
in three (3) villages of Cileunyi Kulon, village Cileunyi Wetan Hilir subdistrict
and village Cibiru Cileunyi Bandung District in Rainy Season in November 2013
- March 2014. The area of plots

measuring 3 (three) ha , Planting system used
is planting Legowo 2: 1. The results of the study showed Inpari 30 can grow
well when stagnant (aged from planting - 1 month). Performance of Inpari 30 on
waterlogged land, rice plants grow as high as the description and age of the plant
longer, namely: 117 days (111 days description), the number of seedlings more
50-55 tillers. Productivity reached 9 tonnes / ha, higher than Inpari 26 (5.5 ton /
ha) and Ciherang (4.7 ton / ha)
Keywords: keragaan, Inpari, demonstration plots, varieties, superior, new
PENDAHULUAN
Kementrian pertanian menempatkan beras sebagai salah satu komoditas pangan
utama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama tersebut, target
kementrian pertanian selama 2010 – 2014 untuk beras adalah pencapaian
swasembada berkelanjutan (kementan, 2010) penting dalam peningkatan
produksi padi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan utama terutama beras.
Perubahan iklim di Indonesia yang tidak menentu menjadi salah satu kendala
yang mengkhawatirkan bagi peningkatan produksi padi. Dampak perubahan iklim
terhadap pengembangan pertanian berupa banjir dan kekeringan sering terjadi di
lahan sawah yang menyebabkan kegagalan panen (puso). Bahkan dengan semakin
berkurangnya resapan air pada bagian hulu dan kerusakan daerah aliran sungai
memicu semakin luasnya wilayah yang sebelumnya tidak pernah terjadi puso
akibat banjir dan kekeringan.
Badan Litbang Pertanian yang merespon terhadap kejadian perubahan iklim
berinovasi menciptakan varietas padi yang dapat dikembangkan dalam cekaman
lingkungan ekstrim. Akhirnya pada tahun 2012 dilepas varietas unggul baru (VUB)
dengan nama Inpari 30 Ciherang Sub 1 dengan salah satu kelebihannya tahan
terhadap rendaman, sehingga diharapkan dapat menunjang produksi yang tinggi
dengan keadaan perubahan iklim yang ekstrim, terutama resiko akibat banjir dan
genangan (Balitbangtan 2012). Haryono (2013) memaparkan varietas inpari 29,
30,31,32 dan 33 yang telah selesai dikembangkan Balitbang bersifat tahan air,
sehingga dapat menjadi solusi lahan padi yang kerap banjir pada musim penghujan.
“Angka Ramalan 1 tahun 2014 produksi padi nasional kita turun menjadi 69,87
juta ton GKG, antara lain karena terjadi banjir di Pantura, Jawa Tengah dan Jawa
Barat penurunannya tertinggi hingga 7%,” katanya dalam kunjungan kerja Menteri
Pertanian ke Subang, seperti yang dikutip Bisnis (1/10/2014).
Inpari 30 Ciherang Sub 1 sesuai ditanam di sawah dataran rendah hingga
ketinggian 400 m dpl, di daerah luapan sungai, genangan dan rawan banjir lainnya
dengan rendaman keseluruhan fase vegetatif selama 15 hari. Umur tanaman Inpari
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30 Ciherang Sub 1 adalah 111 hari setelah semai dengan potensi hasil 9,6 ton/
ha. Tekstur nasi pulen yang disukai sebagian besar masyarakat umumnya. Dilihat
dari tingkat ketahanannya terhadap hama dan penyakit, varietas ini tergolong agak
rentan wereng batang coklat biotipe 1 dan 2 serta rentan terhadap biotipe 3, agak
rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, serta rentan terhadap patotipe IV
dan VIII. (Aneka Bisnis Agribisnis Rabu, 01 Oktober 2014 | 10:22 WIB ET 2485 )
Kecamatan Cileunyi adalah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi
Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini merupakan perbatasan antara Kabupaten
Bandung dengan Kabupaten Sumedang. Cileunyi juga merupakan ujung akhir
dari Jalan Tol Purbaleunyi . Pada tahun 2013 Kabupaten Bandung adalah salah satu
kabupaten yang tidak mendapat program PTT Padi dari BPTP Jawa Barat. Oleh
karena itu Tim BPTP Jawa Barat untuk kabupaten Bandung membuat demplot
padi varitas inpari 30 dengan memilih lokasi di daerah yang tergenang, khususnya
pada musim hujan yang berkepanjangan yaitu di kiri kanan tol cileunyi kecamatan
Cielunyi. Petani di sekitar tol cileunyi selalu mengeluh karena setiap menanam
padi pada musim penghujan lahannya langsung tergenang dan sering sekali harus
membuat persemaian dua kali akibat persemaian terendam terus menerus. Untuk
itu Tim BPTP Jawa Barat bekerjasama dengan petugas/penyuluh wilayah binaan
di kecamatan Cileunyi untuk melaksanakan kegiatan Demplot padi ini. Menurut
Wiharta dkk, (1997) istilah penyuluh dapat diartikan sebagai seseorang yang atas
nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi
proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang atau masyarakat dengan
sasaran penyuluhan untuk menerapkan suatu inovasi.
Oleh sebab itu kajian keragaan produktivitas padi varitas inpari 30 yang
direkomendasikan penting dilakukan terutama pada lahan tergenang seperti di
kecamatan cieunyi kabupaten Bandung ini. Hal tersebut untuk mengetahui
keragaan dan seberapa besar produktivitas padi varitas inpari 30 guna mendukung
pencapaian swasembada pangan.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian demplot padi varitas inpari 30 dilaksanakan di daerah tergenang (bawah
tol Cileunyi) di 3 (tiga) desa yaitu desa Cileunyi Kulon, desa Cileunyi Wetan dan
desa Cibiru Hilir kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung pada Musim Hujan
bulan Nopember 2013 – Maret 2014. Selain Varietas padi Inpari 30 yang ditanam
adalah sebagai tanaman pembanding adalah padi Inpari 26 dan varitas Ciherang,
ditanam pada saat yang bersamaan di areal demplot seluas 3 (tiga) ha. Sistim
tanam yang digunakan adalah tanam legowo 2 : 1. Pemilihan lokasi dan responden
secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa data yang akan diambil
sehubungan dengan kegiatan Demplot
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei terstruktur, parameter
yang diambil untuk melihat keragaan dan produksi Inpari 30. Data sekunder
diperoleh dengan cara mengumpulkan laporan dari instansi yang terkait. Jumlah
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responden yang diambil adalah 30 KK terdiri dari 3 (tiga) desa , 6 (enam) kelompok
tani. Data yang telah diperoleh ditabulasikan, dan dianalisis menggunakan
prosentase.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Demplot
Desa Cileunyi Kulon, desa Cileunyi Wetan dan desa Cibiru Hilir kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung mempunyai ketinggian lokasi dari muka laut
adalah 600 – 1.200 meter dengan topografi datar sampai bergelombang dengan
kemiringan 8-40%, serta tingkat keasaman tanah 6 – 7 (BPS 2013). Kabupaten
Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan
rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar
antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan
70 % pada musim kemarau (BMKG 2013)
Penerapan Teknologi Pada Lahan DEMPLOT Padi
Teknologi yang digunakan pada lahan Demplot Padi di kecamatan Cileunyi
kabupaten Bandung telah sesuai dengan penerapan komponen PTT padi.
Pengaturan pengairan padi juga dilakukan pada saat persemaian. Pengairan pada
saat persemaian padi dilakukan secara basah ataupun kering namun persemaian
Inpari 30 ini tergenang terus. Umur bibit yang ditanam adalah 26 hari (Table 1)
yang seogianya pada penerapan PTT padi adalah <21 hari, petani melaksanakan
hal ini dikarenakan musim hujan pada saat tanam yang terus menerus sehingga
petani takut kalau benih terelalu muda terbawa arus. Penggenangan pada lahan
sawah dalam waktu yang lama akan menurunkan kemantapan agregat tanah. Hal
ini dikarenakan adanya bahan organik dan reduksi lapisan oksida besi dan oksida
mangan menjadi bentuk yang dapat larut.
Tabel 1. Data karakteristik penerapan teknologi Pada lahan Demplot Padi Di
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2014
No

Penerapan Teknologi

1

Varitas unggul ( VUB )

Inpari 30,inpari 26, Ciherang

2

Umur bibit

26 hari

3

Jumlah bibit

2 – 3 btg/lobang

4

Sistim tanam

Jajar legowo 2 : 1

5

Pengolahan tanah

Traktor

6

Jarak tanam

30 x 15 cm

7

Penggunaan benih

20 kg/ ha

8

Pemupukan

Menggunakan PUTS (Ponska, Urea)
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Intensitas genangan
Hasil kajian pada demplot padi menunjukkan Inpari 30 di desa Cibiru
Hilir mampu tergenang saat mulai tanam sampai umur 30 hari dengan ketinggian
genangan 5 – 15 cm. Inpari 26 dan Ciherang tergenang ketingian 5 -10 cm dengan
selang 6 hari seperti pada Table 2. Selama musim tanam kondisi lahan tergenang
terus menerus karena musim hujan yang sangat panjang. Prakiraan curah hujan
bulan November 2013 di kabupaten Bandung sebagian besar >301 mm (BMKG
2013).
Periode waktu terendam saat banjir biasanya tidak terlalu lama. Meskipun
demikian tanaman yang tidak tahan rendaman akan menunjukkan pertumbuhan
yang sangat jelek sampai mati. Tergantung ketahanan dari jenis varietas atau
galur padi, genangan air maksimal tiga minggu masih dapat ditoleransi. Tidak
semua varietas atau galur padi tahan terhadap rendaman sampai periode tiga
minggu tersebut. Makin lama terendam, presentasi tanaman yang dapat tumbuh
akan semakin kecil. Umur tanaman padi ketika tes rendam masih dalam fase bibit,
satu minggu setelah tanam. Pada fase itulah tanaman padi paling peka terhadap
rendaman. Galur atau varietas yang tahan akan rendaman tetap hidup tetapi yang
peka akan mati. Varietas unggul baru (VUB) dengan nama Inpari 30 Ciherang
Sub 1 dengan salah satu kelebihannya tahan terhadap rendaman, sehingga
diharapkan dapat menunjang produksi yang tinggi dengan keadaan perubahan
iklim yang ekstrim terutama resiko akibat banjir dan genangan (kabarbisnis.com:
Kementerian Pertanian).
Keragaaan dan produktivitas padi pada Demplot
Menurut Khrisnasamy et al., (2003) dalam Las (2007), irigasi berselang dapat
meningkat hasil padi sebesar 7%, dibanding hasil pada lahan yang digenangi terus
menerus. Lebih lanjut Khrisnasamy et al.,(2003) menyatakan bahwa, produktifitas
lahan pada irigasi berselang lebih tinggi 6,73 % dibandingkan penggenangan.
Namun hasil kajian pada demplot padi menunjukkan Inpari 30 mampu tergenang
saat mulai tanam sampai umur 30 hari dengan ketinggian genangan 5 – 15 cm.
Capaian produktivitas Inpari 30 digenangi 5 – 15 cm adalah 9 ton/ ha sedangkan
yang tergenang dengan ketinggian 5 – 10 cm produktivitasnya 8 ton/ha, Untuk
inpari 26 tergenang pada umur 1 - 30 hari dengan ketinggiaan 5 – 10 cm (berselang
6 hari) capaian produktifitas 5,5 ton/ ha, sedangkan varitas Ciherang tergenang
pada umur 1 - 30 hari namun ketinggiaan genangan 5 – 10 cm (berselang 6 hari )
capaian produktifitas 4,7 ton/ha . Kegagalan panen karena tanaman mati atau puso
akibat banjir dapat diatasi dengan menanam padi yang tahan rendaman.
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) telah mengidentifikasi
beberapa galur padi yang tahan terendam sampai 18 hari. Inpari 30 Ciherang Sub
1 bisa beradaptasi jika ditanam di sawah dataran rendah hingga ketinggian 400
m dpl, di daerah luapan sungai, genangan dan rawan banjir dengan rendaman
keseluruhan fase vegetatif selama 15 hari. Umur tanaman Inpari 30 Ciherang Sub
1 hanya 111 hari setelah semai dengan potensi hasil 9,6 ton/ha. http://mdn.biz.
id/n/129451/ Jumat, 14 Nov 2014 07:41 WIB
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Pada tanah yang banyak mengandung kapur (kalsium), penggenangan akan
meningkatkan ketersediaan unsur besi yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil
panen secara mencolok (Sanchez, 1993). Adapun keragaan dan produktivitas
demplot padi di kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung seperti pada table 2
berikut :
Tabel 2. Keragaan dan Produktivitas Demplot Padi Di Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung Tahun 2014
No Nama kelompok Desa
tani
1
2
3
4
5
6

Varitas Umur Lama
Jumlah Umur Produk/hari Tergenang anakan panen tivitas
(Hst) (ton/ ha )
Garuda jaya 1 Cibiru Inpari 30 1-30 Terus
52
117
9
Hilir
menerus
(5- 15 cm )
Garuda jaya 2 Cibiru Inpari 30 1-30 Terus
50
117
9
Hilir
menerus
(5-15 cm)
Laksana
Cileunyi Inpari 30 1-30 Terus
45
117
8
Wetan
menerus
(5-10 cm)
Subur Makmur 1 Cileunyi Inpari 30 1-30 Terus
46
117
8
Kulon
menerus
( 5- 10 cm )
Subur Makmur 2 Cileunyi Inpari 26 1-30 Selang 6
38
120
5,5
Kulon
hari
(5 – 10 cm )
Sri Asih
Cibiru Ciherang 1-30 Selang 6
34
116
4,7
Hilir
hari
(5 – 10 cm )

Sumber : Data hasil kajian Demplot 2014

Dilihat dari umur panennya Inpari 30 menunjukkan peningkatan dengan
lama terendam ( 30 hari ) umur panennya menjadi lebih lama ( 117 hari ). Hal
ini dapat dipahami karena tanaman yang terendam lebih pendek akan lebih dulu
mendapatkan sinar matahari secara langsung sehingga proses fotosintesanya
menjadi lebih awal. Hal ini sesuai menurut Izhar Khairullah bila lama terendam
12 hari umur padi antara 120-130 hari, maka pada rendaman 18 hari umurnya
menjadi 130 - 140 hari. Jadi pertumbuhan dan perkembangan yang direndam lebih
pendek menjadi lebih cepat sehingga dipanen lebih awal. Sebaliknya tanaman
padi yang terendam lebih lama akan lebih banyak menghabiskan energinya untuk
mentoleransi cekaman rendaman tersebut. Meskipun demikian kisaran umur
panen tersebut itu masih masuk dalam kriteria umur sedang.
Keragaan inpari 30 pada lahan tergenang, tingginya tidak berbeda dengan
deskripsi dan umur tanaman lebih genjah dari deskripsi 107 hari (111 hari),
jumlah anakan lebih banyak 50 - 52 anakan dari biasanya sekitar 16 – 35.
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Perbandingan Diskripsi varitas padi Varitas Inpari 30, Inpari 26 dan Ciherang
yang ditanam pada saat kegiatan Demplot tahun 2014 seperti pada Table 3 di
bawah ini :
Tabel.3. Perbandingan Deskripsi Varitas Inpari 30, Inpari 26 Dan Ciherang
Deskripsi varitas

Inpari 30

Umur tanaman

111 hari

Inpari 26

Ciherang

124 hari

116-125 hari

Bentuk tanaman

Tegak

Tegak

Tegak

Tinggi tanaman

101 cm

80 cm

107- 115 cm

Daun bendera

Tegak

tegak

tegak

Tekstur nasi

Pulen

Pulen

Pulen

Kadar Amilosa

22,4 %

20,9 %

23 %

Rata – rata hasil

7,2 t/ha

5,7 t/ha

54,9

Potensi hasil

9,6 t/ha

7,9 t/ha

5-7 t/ha

Ketahanan terhadap

Agak rentan
terhadap wereng
batang cokelat

Agak rentan
terhadap wereng
batang cokelat

Tahan terhadap
wereng coklat
biotipe 2

Sumber : Deskripsi Varitas padi Tahun 2012

KESIMPULAN
Padi Varitas inpari 30 dapat tumbuh dengan baik pada saat tergenang (umur mulai
tanam– 1 bulan). Respon Petani kooperator 90 % menyatakan inpari 30 layak
untuk dikembangkan di kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung karena selain
tahan genangan produktivitas padi lebih tinggi mencapai 9 ton/ha sedangkan
Inpari 26 hanya (5,5 ton/ha ) dan Ciherang ( 4,7 ton/ha ).
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ABSTRAK
Rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap 10 tahun hampir mencapai 20%.
Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bahwa jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252 juta jiwa dengan pertumbuhan
penduduk 1,49% per tahun. Salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk
adalah tingginya angka kelahiran. Padi sebagai bahan pangan pokok penduduk
Indonesia maka bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan padi juga
semakin meningkat. Tantangan dalam produksi padi saat ini adalah adanya alih
fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian, rusaknya infrastruktur
irigasi, lingkungan dan semakin terbatasnya sumber air. Namun demikian,
peningkatan produksi padi masih dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi
pertanaman melalui penggunaan sistem tanam yang tepat, teknik yang benar dan
hasil optimal sesuai dengan spesifik lokasi. Tujuan penulisan review ini untuk
mengetahui sistem tanam yang optimal yang sesuai spesifikasi lokasi sehingga
diperoleh pertumbuhan dan produksi padi yang maksimal. Beberapa sistem
tanam yang telah dikenal yaitu sistem tanam tegel, legowo 2:1, legowo 4:1 dan
legowo 8:1 telah diterapkan dibeberapa daerah. Keuntungan penerapan sistem
jajar legowo diantaranya meningkatkan populasi tanaman, memudahkan dalam
perawatan tanaman padi baik saat pemupukan maupun perawatan tanaman.
Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu metode intensifikasi untuk
meningkatkan produktivitas tanaman padi melalui peningkatan populasi tanaman
dengan memanipulasi jarak tanam. Sistem tanam yang terbaik berdasarkan hasil
penelitian di beberapa lokasi, varietas dan tahun menunjukkan bahwa legowo 2:1
mampu meningkatkan produksi rata-rata 19,9% hingga 22% dibandingkan tegel.
Kata Kunci : sistem tanam, legowo, padi
ABSTRACT
The average increase in the number of population every 10 years almost 20%.
According to the National Family Planning Coordinating Board that the total
population of Indonesia in 2014 as many as 252 million people with the population
growth of 1.49% per year. One cause of the increase in the population is the
high birth rate. Rice as a staple food of Indonesia’s population, the increase of
population, the need for rice also increased. Challenges in rice production today is

Hikmah dan Pratiwi : Sistem Tanam Padi yang Optimal Untuk Produksi Padi Maksimal

117

the land conversion of agricultural land into non-agricultural, damage to irrigation
infrastructure, environment and increasingly limited water resources. However,
the increase in rice production can still be done by increasing the efficiency of
crops through the use of appropriate planting systems, the correct technique and
optimum results in accordance with site specific. The purpose of writing this
review to find optimal cropping systems appropriate location specifications in
order to obtain growth and maximum rice production. Some cropping systems
that have known the system of Tegel, Legowo 2: 1, Legowo 4: 1 and legowo 8:
1 has been applied in some areas. Legowo row system application advantages
including increased plant populations, facilitate the treatment of both the current
rice crop fertilization and plant care. Legowo row planting system is one method
of intensification to increase productivity of rice plants through increased plant
populations by manipulating plant spacing. The best cropping systems based on
the results of research in several locations, varieties and years shows that legowo
2: 1 is able to increase the average yield of 19.9% to
 22% compared to the tegel.
Keys: croping system, legowo, rice
PENDAHULUAN
Rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap 10 tahun hampir mencapai 20%. Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa jumlah penduduk
pada tahun 2014 mencapai 252 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk kurang
lebih 1,49% per tahun. Salah satu penyebabnya yaitu angka kelahiran yang tinggi.
Hal ini menimbulkan permasalahan kependudukan yaitu menuntut terpenuhinya
kebutuhan pangan. Beras sebagai bahan pangan pokok penduduk Indonesia maka
bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan beras juga semakin meningkat.
Proyeksi permintaan beras pada tahun 2010 sekitar 41,50 juta ton dan diperkirakan
akan meningkat menjadi 78 juta ton pada tahun 2025. Dengan kebutuhan beras
perkapita 113 kg/tahun maka total beras yang dibutuhkan sebanyak 26,78 juta ton/
tahun. Berdasarkan data BPS, produksi padi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar
71,3 juta ton GKG. Dengan rata-rata laju pertambahan penduduk sekitar 1,271,29% pertahun maka pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan
mencapai 296 juta jiwa dengan kebutuhan beras sekitar 41,5 juta ton atau setara
dengan 78,3 juta ton gabah kering.
Tantangan dalam produksi padi saat ini yaitu alih fungsi lahan dari lahan
pertanian menjadi non pertanian, rusaknya infrastruktur irigasi, lingkungan dan
semakin terbatasnya sumber air. Senada dengan Hafsah (2003) bahwa tantangan
internal pembangunan tanaman pangan yang patut menjadi perhatian antara lain
stagnasi pertumbuhan produktivitas dan penurunan kapasitas lahan sebagai akibat
adanya alih fungsi lahan tanaman pangan ke komoditi pertanian lainnya dan
non pertanian. Stagnasi pertumbuhan produktivitas disebabkan oleh iklim yang
selalu berubah, ketersediaan air, kesuburan tanah, sistem pengelolaan tanaman
serta perkembangan hama dan penyakit. Peningkatkan efisiensi dan optimalisasi
pemanfaatan sumber daya lahan melalui intensifikasi merupakan alternatif yang
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tepat untuk menjawab tantangan tersebut. Peningkatan produktivitas dapat
dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pertanaman melalui penggunaan sistem
tanam yang tepat, teknik budidaya yang benar sesuai dengan spesifik lokasi.
Tujuan penulisan review ini untuk mengetahui sistem tanam yang optimal yang
sesuai spesifikasi lokasi sehingga diperoleh pertumbuhan dan produksi padi yang
maksimal.
JARAK TANAM
Populasi tanaman per hektar merupakan faktor penting untuk mendapatkan hasil
maksimal. Produksi maksimal dapat dicapai melalui penggunaan jarak tanam
yang sesuai. Karena itulah jarak tanam merupakan faktor produksi penting dalam
budidaya tanaman padi. Dasar pertimbangan penetapan jarak tanam diantaranya
terkait dengan tingkat kesuburan tanah, ketinggian tempat dan varietas yang
akan ditanam. Secara umum, jarak tanam yang dipakai adalah (20 X 20) cm dan
bisa dimodifikasi menjadi (22,5 X 22,55) cm atau (25 X 25) cm. Jarak tanam
untuk padi yang sejenis dengan varietas IR-64 seperti varietas ciherang cukup
dengan jarak tanam (20 X 20) cm sedangkan untuk varietas padi yang memiliki
penampilan lebat dan tinggi perlu diberi jarak tanam yang lebih lebar misalnya
22,5 sampai 25 cm. Menurut Misran (2014) jarak tanam berbasis 25 cm secara
signifikan memberikan jumlah anakan produktif lebih banyak dibanding jarak
tanam berbasis 21 cm. Demikian juga pada tanah yang kurang subur cukup
digunakan jarak tanam (20 X 20) cm sedangkan pada tanah yang lebih subur perlu
diberi jarak yang lebih lebar misalnya 22,5 cm atau pada tanah yang sangat subur
jarak tanamnya bisa (25 X 25) cm. Pemilihan ukuran jarak tanam ini bertujuan
agar mendapatkan hasil yang optimal.
Pada tanah yang subur, jarak tanam yang digunakan lebih lebar. Hal ini
untuk menghindari persaingan tanaman akan cahaya, air dan hara serta kerebahan
tanaman. Sedangkan pada jarak tanam yang lebih sempit pada tanah yang kurang
subur untuk mendapatkan hasil tinggi melalui peningkatan populasi. Manfaat
pengaturan jarak tanam salah satunya untuk mendapatkan populasi yang optimal
sehingga tanaman dapat berproduksi secara maksimal dan efisiensi biaya tanam.
SISTEM TANAM
Sistem tanam merupakan upaya peningkatan produksi padi melalui perbaikan
teknologi teknis budidaya yang dikenal dengan nama Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT). Istilah PTT muncul dan dikenal sebagai paket teknologi dalam rangka
upaya pencapaian target program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).
Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian melalui Badan Pengembangan
dan Penelitian telah banyak mengeluarkan rekomendasi teknik budidaya. Salah
satunya adalah penerapan sistem tanam yang benar dan baik melalui pengaturan
jarak tanam yang dikenal dengan “Sistem Tanam Jajar Legowo”. Sistem tanam ini
berkaitan dengan manipulasi populasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi
tingkat pendapatan petani. Ikhwani, dkk (2013) menyatakan bahwa penentuan
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sistem tanam di kalangan petani dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (1)
ketersediaan tenaga kerja, (2) ketersediaan benih, (3) kemudahan operasional di
lapang (ada/tidak ada lorong), (4) penyuluhan tentang jarak tanam, dan (5) kondisi
wilayah (keadaan drainase, ketinggian tempat, endemik keong mas, dan lain-lain).
Sistem tanam dibagi menjadi dua yaitu sistem tanam tegel dan sistem tanam
legowo. Sistem tanam tegel merupakan sistem tanam yang memiliki jarak tanam
yang beraturan, sedangkan sistem tanam jajar legowo menurut Abdulrachman,
dkk. (2013) merupakan cara tanam padi sawah dengan pola beberapa barisan
tanaman yang kemudian diselingi satu barisan kosong. Sistem legowo memiliki
beberapa macam sistem diantaranya sistem legowo 2:1, sistem legowo 4:1 tipe 1,
dan sistem legowo 4:1 tipe 2. Hal-hal yang berkaitan erat dengan sistem tanam
diantaranya jarak tanam, jumlah bibit, dan penghitungan usaha tani.
SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO
Sistem tanam jajar legowo adalah pola bertanam yang berselang-seling antara dua
atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong
(Abdulrachman dkk, 2013). Prinsip dasar sistem tanam jajar legowo menurut
Diraatmaja (2002) yaitu menjadikan semua barisan rumpun tanaman berada pada
bagian pinggir dan diantara kelompok barisan tanaman padi terdapat lorong yang
luas dan memanjang. Sepanjang barisan tanaman sinar matahari lebih banyak
masuk ke petakan sawah dan membuka peluang terjadinya pengaruh samping
(border effect) yang ama besar untuk setiap tanaman, sehingga tanaman tumbuh
lebih baik, bulir yang dihasilkan lebih berisi (bernas) yang pada akhirnya hasilnya
pun lebih tinggi.
Sistem tanam jajar legowo ada beberapa macam diantaranya legowo 2:1,
legowo 4:1 tipe satu dan tipe 2. Jajar Legowo (Jarwo) 2:1 adalah salah satu cara
tanam pindah padi sawah yang mengatur setiap dua barisan tanaman dan diselingi
dengan satu barisan kosong (legowo) dengan penerapan jarak tanam, baik dalam
barisan maupun antar barisan disesuaikan dengan kesuburan tanah dan ketinggian
tempat. Semakin subur tanah, maka jarak tanam yang diterapkan semakin lebar.
Demikian pula dengan ketinggian tempat, semakin tinggi tempat maka jarak
tanam yang diterapkan semakin lebar.
Keuntungan penggunaan sistem tanam legowo dibandingkan dengan sistem
tanam tegel (persegi), misal ukuran jarak tanam 25 cm x 25 cm, jika menggunakan
sistem tanam legowo 2:1 maka mampu memberikan tambahan populasi dalam
1 meter persegi sebanyak 5 rumpun. Artinya pada tanam tegel 25 cm x 25 cm,
populasi tanaman sebanyak 16 rumpun, sedangkan pada legowo 2:1, mencapai 21
rumpun sehingga mampu meningkatkan populasi tanaman padi kira kira 30%. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian di Sukamandi (Subang, Jawa Barat) selama dua
musim. Hasil penelitian BB Padi menunjukkan bahwa sistem tanam jajar legowo
mampu meningkatkan hasil padi sawah 1,9-29,0% pada MK 2007 dan 2,4-11,3%
pada MK 2008. Kenaikan hasil tersebut disebabkan populasi tanaman pada jajar
legowo lebih banyak dibandingkan dengan sistem tanam tegel (333.333 rumpun/
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ha dibanding 250.000 rumpun/ha). Jumlah rumpun tanaman yang optimal akan
menghasilkan lebih banyak malai per meter persegi dan berpeluang besar untuk
pencapaian hasil yang lebih tinggi, pertumbuhan tanaman yang sehat dan seragam.
Menurut Abdullah et all (2000) makin banyak lorong yang terdapat pada
sistem tanam jajar legowo, mengakibatkan intensitas cahaya matahari yang
sampai ke permukaan daun lebih banyak terutama pada pinggir lorong sehingga
meningkatkan efisiensi fotosintesa. Karena itulah pencapaian hasil yang tinggi
dapat tercapai melalui penerapan sistem tanam jajar legowo.
Manfaat dan tujuan penerapan sistem tanam jajar legowo adalah :
1.

Menambah jumlah populasi tanaman padi sekitar 30% yang diharapkan akan
meningkatkan produksi baik secara makro maupun mikro.

2.

Adanya baris kosong akan mempermudah dalam pemeliharaan, pemupukan
dan pengendalian hama penyakit tanaman yaitu dilakukan melalui barisan
kosong/lorong.

3.

Mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit terutama hama tikus.
Pada lahan yang relatif terbuka hama tikus kurang suka tinggal di dalamnya
dan dengan lahan yang relatif terbuka kelembaban juga akan menjadi lebih
rendah sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan.

4.

Menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan.

5.

Penerapan sistem tanam jajar legowo akan menambah kemungkinan barisan
tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggir dengan memanfaatkan sinar
matahari secara optimal bagi tanaman yang berada pada barisan pinggir.
Semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai tanaman maka
proses metabolisme terutama fotosintesis tanaman yang terjadi di daun akan
semakin tinggi sehingga akan didapatkan kualitas tanaman yang baik ditinjau
dari segi pertumbuhan dan hasil.

Kelemahan penerapan sistem tanam jajar legowo :
1.

Membutuhkan tenaga dan waktu tanam yang lebih banyak.

2.

Membutuhkan benih dan bibit lebih banyak karena adanya penambahan
populasi.

3.

Pada baris kosong jajar legowo biasanya akan ditumbuhi lebih banyak
rumput/gulma.

4.

Membutuhkan biaya yang lebih banyak.
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HASIL KAJIAN JAJAR LEGOWO
Kajian mengenai penerapan sistem tanam jajar legowo terhadap pertumbuhan
dan produksi telah banyak dilakukan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa
penerapan sistem tanam jajar legowo 2:1 rata-rata meningkatkan hasil bila
dibandingkan dengan sistem tanam tegel. Hasil penelitian sistem tanam padi
varietas Inpari 13 yang dilakukan oleh Anggaraini et all (2013) dan Giamerti dan
Yursak (2013) di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, sistem tanam jajar
legowo 2:1 menunjukkan pertumbuhan yang lebih optimal dan produktivitas yang
tinggi (6,57 t/ha) dibandingkan sistem tanam jajar legowo 4:1 (5,57 t/ha) dan
sistem tegel (5,09 t/ha). Pada padi varietas Inpari 6, hasil penelitian Aribawa, et
all (2012) juga menujukkan hal yang sama bahwa hasil terbaik sebesar 8,64 t/ha
GKP pada sistem tanam jajar legowo 2:1 di bandingkan dengan legowo 4:1 (8,27
t/ha GKP) dan sistem tanam tegel (7,57 t/ha GKP). Sistem tanam legowo juga
memberikan hasil lebih baik pada jumlah anakan, indeks luas daun dan produksi
gabah ton/ha bila dibandingkan dengan sistem tanam tegel (Yuniar dan Ali Jamil,
2012). Hasil penelitian Aribawa et al (2012) bahwa hasil padi tertinggi dalam
perlakuan sistem tanam jajar legowo 2:1 yaitu 8,64 ton/ha GKP atau meningkat
sebesar 8,68% dibandingkan dengan sistem tegel 25 cm x 25 cm cara petani.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka beberapa daerah sudah menerapkan
sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan harapan dapat meningkatkan produksi.
Apabila produksi meningkat dan kebutuhan pokok beras dapat dipenuhi, yang
pada akhirnya dapat mensukseskan program pemerintah dalam swasembada
pangan. Grafik 1 menunjukkan bahwa sistem tanam jajar legowo (jarwo) telah
diterapkan mulai dari NAD hingga Sulawesi Barat meski prosentasenya masih
rendah dari total luas tanam padi. Propinsi Jawa Barat paling besar prosentase luas
tanam dengan penerapan sistem jarwo dibandingkan daerah lainnya.

Grafik 1. Luas tanam jarwo di Indonesia per Juli tahun 2014 (Sumber : BPTP)
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Hasil kajian di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi mengenai penerapan
sistem tanam jajar legowo terhadap peningkatan produksi dapat dilihat pada Tabel
1. Hasil ubinan beberapa varietas unggul baru (VUB) yang ditanam dengan sistem
jajar legowo dan tegel menunjukkan bahwa kisaran peningkatan produksi dengan
memanipulasi jarak tanam mencapai 24%.
Tabel 1. Hasil ubinan beberapa varietas padi dengan sistem tanam legowo 2:1
dan tegel
No

Varietas

1
2
3
4
5
6
7
8

Situ Patenggang
Inpago 6
Inpari 13
Inpari 10
Hipa 8
Hipa 10
Hipa 11
Inpara 5

Cara Tanam
Hasil Gabah (t/ha GKG) pada
Legowo 2:1
Tegel
(25x12,5x50) cm (25x25) cm
5,81
7,04
5,56
5,49
7,79
6,26
6,80
7,70
6,60
6,83
6,24
5,87
7,04
7,02
6,64
6,52

Prosentase kenaikan
provitas Legowo vs Tegel
(%)
-17,50
1,38
24,47
-11,72
-3,33
6,41
0,35
1,96

Keterangan: Luas Ubinan 12 m2 (3x4) m2, tegel 192 rumpun, legowo 2:1 256 rumpun
(Sumber : hasil penelitian MT-2 di KP. Sukamandi BB Padi tahun 2011)

Menurut Hamzah dan Atman (2000) peningkatan hasil produksi dapat
disebabkan oleh meningkatnya populasi tanaman padi, pengaruh populasi
tanaman, dan meningkatnya nilai komponen hasil. Hal ini dikuatkan oleh hasil
penelitian Misran (2014) bahwa ada kecenderungan bahwa semakin banyak
populasi tanaman maka jumlah gabah juga semakin meningkat. Populasi tanaman
erat hubunganya dengan kemampuan tanaman membentuk anakan. Pada ruangan
yang semakin luas, tanaman mempunyai kemampuan membentuk anakan dan
malai lebih banyak.
Hasil penelitian Yuniar dan Ali Jamil (2012) menunjukkan bahwa sistem
tanam jajar legowo 2:1 memberikan tinggi tanaman dan jumlah anakan terbaik
masing-masing yaitu 96,65 cm dan 12,95 rumpun. Hasil yang sama juga ditunjukkan
oleh Misran (2014) bahwa sistem tanam jajar legowo berpengaruh nyata terhadap
komponen agronomis tanaman, terutama pada jumlah anak maksimum dan jumlah
anakan produktif. Sedangkan pada tinggi tanaman pengaruhnya tidak nyata.
Sistem tanam jajar legowo berpengaruh nyata terhadap komponen hasil dan
hasil, terutama pada panjang malai, jumlah gabah per malai, dan hasil gabah kering
panen. Persentase peningkatan hasil gabah kering panen berkisar 19,90-22,00%
dibandingkan dengan tegel. Rata-rata hasil gabah yang diperoleh pada perlakuan
jajar legowo 2:1 (6,40 ton/ha), jajar legowo 4:1 (6,45 ton/ha), jajar legowo 6:1
(6,24 ton/ha), dan jajar legowo 8:1 (6,30 ton/ha) berbeda nyata dengan perlakuan
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tanpa jajar legowo (4,25 ton/ha). Dapat disimpulkan bahwa sistem tanam jajar
legowo dapat meningkatkan hasil gabah kering panen sekitar 19,90-22%. Pada
Grafik 2 dapat dilihat perbedaan kenaikan provitas padi dengan penerapan jajar
legowo. Persen kenaikan provitas tertinggi yaitu di Propinsi Riau mencapai 48%
sedangkan terendah adalah Jawa Timur 14,06 %. Penerapan teknologi budidaya
padi di Jawa Timur telah maksimal dilaksanakan, sehingga penerapan jajar legowo
hanya berpengaruh kecil terhadap provitas.

Grafik 2. Peningkatan provitas padi dengan penerapan sistem tanam jajar legowo
(Sumber : BPTP).
KESIMPULAN
Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu metode intensifikasi untuk
meningkatkan produktivitas tanaman padi melalui peningkatan populasi tanaman
dengan memanipulasi jarak tanam. Sistem tanam yang terbaik berdasarkan hasil
penelitian di beberapa lokasi, varietas dan tahun menunjukkan bahwa legowo 2:1
mampu meningkatkan produksi rata-rata 19,9% hingga 22% dibandingkan tegel.
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PERAN JERAMI PADI DALAM SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN
Nurkholish Nugroho, Mutya Norvyani dan Yuliantoro Baliadi
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9 Sukamandi, Subang Jawa Barat
ABSTRACT
The role of rice straw in sustainable agriculture. Land intensification with
emphasis on usage of chemical fertilizers and without organic material can reduce
soil fertility Therefore, sustainable agriculture systems should be applied with the
use of resources and suppress negative impact to the environment. Rice straw is one
of the resources as a source of organic material can increase soil fertility. Granting
of straw compost can increase soil organic matter and improve crop yields through
the three mechanisms, increased water capacity available, increased nutrient
supply, and improvement physical properties and structure of soil. In the concept
of crop-livestock system, rice straw as a source of livestock feed and by-product of
livestock in the form of manure can be used as organic fertilizer. Constraints that
cause the use of straw cannot be performed optimally, there are labor scarcity to
collect and composting straw and pursue the next planting time. The role of straw
can be optimized with the provision of easy and simple technology in composting
straw and manure.
Key words: straw, organic, sustainable
ABSTRAK
Intensifikasi lahan dengan mengutamakan pemakaian pupuk kimia dan tanpa
penggunaan bahan organik dapat menurunkan kesuburan tanah. Oleh karena itu
perlu diterapkan sistem pertanian berkelanjutan dengan memanfaatan sumber
daya dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin.
Jerami padi merupakan salah satu sumberdaya yang berperan sebagai sumber
bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pemberian kompos
jerami dapat meningkatkan bahan organik tanah. Peningkatan bahan organik tanah
dari tanah yang terdegradasi akan meningkatkan hasil tanaman budidaya melalui
tiga mekanisme yaitu peningkatan kapasitas air tersedia, peningkatan suplai unsur
hara, dan perbaikan struktur tanah dan sifat fisik lainnya. Pada konsep integrasi
padi ternak, jerami berperan sebagai sumber pakan ternak dan hasil samping dari
ternak yang berupa pupuk kandang dapat dijadikan pupuk organik. Kendala yang
menyebabkan penggunaan jerami tidak dapat dilakukan secara optimal antara
lain kekurangan tenaga kerja untuk mengumpulkan dan mengkomposkan jerami
serta alasan mengejar waktu tanam. Peran jerami dapat dioptimalkan dengan
penyediaan teknologi yang mudah dan sederhana dalam pengomposan.
Kata kunci : jerami, bahan organik, berkelanjutan
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PENDAHULUAN
Beras adalah makanan pokok penduduk Indonesia yang setiap orang rata-rata
mengkonsumsi 135 kg tiap tahun, atau secara keseluruhan sekitar 38,4 juta ton
pada tahun 2012. Populasi penduduk dalam 10 tahun terakhir meningkat dengan
laju 1,5% pertahun, dari 217,9 juta jiwa pada 2003 menjadi 248,8 juta jiwa pada
tahun 2012, keempat terbesar di dunia. Sementara itu, produksi padi meningkat
rata-rata 3,2%, dari 52,1 juta ton menjadi 69,0 juta ton dalam periode yang
sama. Meskipun peningkatan produksi melebihi kenaikan populasi penduduk,
tetapi tidak mencukupi kebutuhan (Zaini et al., 2014). Oleh karena itu, berbagai
upaya dilakukan untuk meningkatan produksi padi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Salah satu upaya peningkatan produksi padi dilakukan dengan cara
intensifikasi pertanian. Intensifikasi lahan terutama tanah sawah dengan
mengutamakan pemakaian pupuk kimia dan kurang memperhatikan penggunaan
bahan organik membuat banyak tanah sawah telah berkurang kesuburannya. Salah
satu indikator penurunan kesuburan tanah adalah dari kadar C-organiknya. Pola
intensifikasi tersebut dalam jangka panjang telah mengakibatkan terganggunya
keseimbangan hara tanah yang berakibat terhadap penurunan kualitas sumberdaya
lahan itu sendiri serta kerusakan lingkungan. Dengan semakin majunya dunia
pertanian yang ditandai dengan pemakaian varietas unggul disertai pemupukan
kimia dalam jumlah besar terutama pupuk nitrogen dan aplikasi berbagai macam
pestisida dalam jangka waktu yang lama ternyata telah mengubah kondisi fisik dan
kimia tanah (Barus, 2011).
Dampak akibat input luar berupa pemakaian pupuk anorganik secara
intensif dalam jumlah banyak adalah penurunan kualitas lahan. Hal ini ditandai
dengan telah terjadinya pelandaian kenaikan produksi dan penurunan efisiensi
(Dobermann and Fairhurst, 2000). Input berupa pupuk menjadi kurang efisien,
sehingga untuk menghasilkan tiap satuan berat gabah diperlukan jumlah pupuk
yang lebih besar. Di samping itu disinyalir pula bahwa tanah sebagai media
pertumbuhan tanaman telah mengalami degradasi. Rendahnya kandungan
bahan organik dan memburuknya sifat fisika, kimia dan biologi menyebabkan
produktivitas tanah kurang optimal (Buckman and Brady, 1982). Pemberian
pupuk NPK secara terus-menerus tanpa diimbangi pemakaian bahan organik
menyebabkan ketidakseimbangan hara dalam tanah.
Kesuburan tanah sebagai faktor lingkungan menurut Gunarto et al. (2002)
mempunyai kontribusi sebesar 55% terhadap keberhasilan produksi mulai
terganggu karena tingginya pemakaian pupuk kimia maupun akibat kadar bahan
organik yang menurun. Penurunan tingkat kesuburan tanah, isu lingkungan,
efisiensi produksi, dan keterbatasan bahan baku pupuk anorganik mendorong
pengembangan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah secara intensif.
Sumber hara yang berasal pupuk kimia yang masih banyak mendapatkan perhatian
sampai saat ini adalah nitrogen, fosfor dan kalium.
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Kemantapan dan keberlanjutan sistem produksi padi dan komoditas lainnya
dapat diupayakan melalui pemupukan berimbang dan/atau pemupukan terpadu
spesifik lokasi dengan mengintegrasikan penggunaan pupuk anorganik, pupuk
organik, pupuk hayati, dan bahan amelioran, sesuai dengan kebutuhan tanaman
dan status ketersediaan hara di tanah.
PERTANIAN BERKELANJUTAN
Sistem pertanian berkelanjutan sering juga disebut sebagai sistem pertanian
organik, pertanian terpadu, pertanian ramah lingkungan, pertanian selaras alam,
atau pertanian ekologis (ecological agriculture). Sistem pertanian ini bukan
hanya sekedar proses menanam dan memelihara tanaman, namun merupakan
suatu siklus yang tidak terputus mulai dari proses pra-produksi (pemilihan benih
bersertifikat, pembuatan pupuk organik), produksi (pengolahan tanah, penyebaran
benih bersertifikat, pemeliharaan) hingga pasca panen (panen, pengolahan hasil
panen). Siklus yang tidak terputus dalam proses pertanian ini menggambarkan
bahwa pertanian merupakan suatu sistem yang berkaitan erat dengan lingkungan
(agroekosistem) (Nurlaeny, 2013).
Sistem pertanian berkelanjutan memanfaatan sumber daya yang dapat
diperbaharui dan sumberdaya tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi
pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal
mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumberdaya,
kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian
yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang
ramah terhadap lingkungan.
Jerami merupakan salah satu sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesuburan tanah. Jerami padi adalah bagian vegetatif dari tanaman
padi yang meliputi batang, daun dan tangkai malai. Bahan organik yang paling
banyak dihasilkan dalam pertanian tanaman padi ini merupakan sumber bahan
organik tanah yang potensial, relatif murah, dan mudah didapat (Suhartatik dan
Roechan, 2001).
Jerami juga berperan dalam pengembangan sistem pertanian terpadu
berbasis padi ternak. Balitbangtan telah meneliti dan mengkaji Sistem Integrasi
Padi Ternak (SIPT) dengan pendekatan zero waste. Yang dimaksud zero waste
adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal seperti pemanfaatan
jerami sebagai pakan ternak dan kotoran ternak sapi untuk diproses menjadi pupuk
organik. Artinya memperbaiki unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga
tidak ada limbah yang terbuang (Muslim, 2006).
JERAMI SEBAGAI BAHAN ORGANIK
Bahan organik berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki
struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah memegang air, meningkatkan
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pori-pori tanah, dan memperbaiki media perkembangan mikroba tanah. Bahan
organik berperan penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung
pertumbuhan tanaman. Tanah berkadar bahan organik rendah berarti kemampuan
tanah mendukung produktivitas tanaman rendah. Hasil dekomposisi bahan organik
berupa hara makro (N, P, dan K), makro sekunder (Ca, Mg, dan S) serta hara mikro
yang dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Hasil dekomposisi juga dapat
berupa asam organik yang dapat meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman.
Jerami merupakan bahan organik potensial yang paling banyak dimiliki
oleh petani padi. Sebagai sumber bahan organik tanah, pemberian jerami padi
dapat dibedakan menjadi tiga macam, 1). pemberian jerami padi dalam bentuk
brangkasan kering, 2). pemberian jerami dalam bentuk abu dan 3). pemberian
dalam bentuk kompos jerami. Hardiatmi (2006) telah melakukan kajian yang
bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian jerami serta dosis jerami yang
paling tepat terhadap serapan hara tanaman. Hasilnya yaitu pemberian jerami
dalam bentuk kompos memberikan pengaruh terbaik terhadap serapan hara N dan
K, diikuti bentuk brangkasan kering kemudian terendah adalah bentuk abu.
Berdasarkan data luas panen padi di Indonesia tahun 2013 sekitar 13,8 juta
hektar dengan produksi jerami 5 ton/ha, maka jerami segar yang tersedia sebesar
69,18 juta ton. Rendemen kompos yang dibuat dari jerami kurang lebih 50-60%
dari bobot awal jerami. Jika semua produksi jerami segar dapat dipakai untuk
pupuk organik maka lahan yang dapat dipupuk kompos jerami dengan takaran 5
ton/hektar mencapai 6,9 juta hektar.
Kompos jerami memiliki kandungan C-organik yang tinggi. Penambahan
kompos jerami akan menambah kandungan bahan organik tanah. Pemakaian
kompos jerami yang konsisten dalam jangka panjang akan dapat menaikkan
kandungan bahan organik tanah dan mengembalikan kesuburan tanah. Peningkatan
bahan organik tanah dari tanah yang terdegradasi akan meningkatkan hasil tanaman
budidaya melalui tiga mekanisme yaitu (1) peningkatan kapasitas air tersedia, (2)
peningkatan suplai unsur hara, dan (3) peningkatan struktur tanah tanah dan sifat
fisik lainnya (Supriyadi, 2008).
Ada hubungan erat antara peningkatan bahan organik dan kapasitas air
tersedia dalam tanah. Secara umum kandungan air tanah tersedia meningkat
antara 1 -10 g untuk setiap peningkatan 1 g kandungan bahan organik tanah.
Peningkatannya mungkin kecil tetapi hal ini cukup untuk membantu pertumbuhan
tanaman di antara periode hujan 5-10 hari. (Lal, 2006).
Jerami padi sebagai bahan organik dapat meningkatkan suplai unsur hara
tanah. Kandungan hara NPK dan S dalam jerami berturut-turut adalah K 1,21,7 %, N (0.5-0.8 %), P (0.07-0.12 %), dan S (0.05-0.10 % (Dobermann dan
Fairhurst, 2000). Damanik dan Rauf (2008) menambahkan bahwa setiap ton
jerami mengandung 7 kg N, 1 kg P2O5, 14,5 kg K2O dan unsur hara lainnya.
Maka jumlah hara setiap tahun yang berasal dari jerami padi terdapat minimal
630.000 ton N yang setara dengan 1,4 juta ton urea, 420.000 ton P yang setara
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dengan 945.000 ton P2O5 atau 7,2 juta ton SP36, dan 6,09 juta ton K yang setara
dengan 7,4 juta ton K2O atau 12,3 juta ton MOP. Sementara itu, hasil penelitian
Gunarto et al. (2002), kadar hara P, K, Na, Ca, Mg, Mn, dan Cu pada jerami
yang dikomposkan lebih tinggi dibandingkan jerami mentah. Untuk mempercepat
pembusukan jerami sehingga lebih cepat menjadi kompos, saat ini telah banyak
macam dekomposer (bioaktivator) yang tersedia, baik yang dihasilkan oleh balai
penelitian maupun produk pabrikan yang telah beredar di pasaran
Pemberian kompos saja pada tanaman padi ternyata tidak mencukupi untuk
mencapai hasil gabah yang optimal. Hal ini disebabkan hara dalam kompos lebih
lambat tersedia dibandingkan hara pada pupuk anorganik (terutama nitrogen).
Pemupukan kombinasi kompos jerami dan NPK akan lebih efektif karena
penambahan bahan organik meningkatkan penyerapan hara bagi tanaman (Barus,
2011)
Pemberian kompos jerami 5 ton/ha yang ditambah dengan pupuk N sampai
dengan takaran 50 % dari rekomendasi dapat meningkatkan hasil tanaman padi.
Hal ini disebabkan serapan nitrogen tanaman padi sawah yang diberi pupuk organik
lebih tinggi meskipun nitrogen yang diberikan hanya 50–75 % dari rekomendasi
(Iqbal, 2008).
Penggunaan kompos jerami sebanyak 5 ton/ha dapat mengurangi penggunaan
pupuk KCl sebanyak 50% dari jumlah kebutuhan pupuk tanpa penggunaan bahan
organik. Pemberian 2,5 ton jerami padi/ha dapat mengurangi kebutuhan KCl
dari 100 kg/ha menjadi 75 kg/ha dan efektif meningkatkan hasil gabah. Selain
itu pemberian 10 ton jerami padi dapat meniadakan pemberian pupuk Kalium
dan hasil yang diperoleh tidak berbeda nyata dengan pemberian 100 kg KCl/ha,
sekaligus efektif mengurangi keracunan besi (Ismon dan Yufdy, 2011).
Bahan organik selain sebagai sumber karbon, juga sebagai sumber energi
untuk mendukung kehidupan dan berkembangbiaknya berbagai jenis mikroba
dalam tanah (Sisworo 2006). Beberapa mikroba yang terkandung dalam bahan
organik dapat melarutkan hara P dan K, mendekomposisi sisa tanaman dan
transformasi hara, sehingga hara yang ada di dalam tanah menjadi lebih tersedia
bagi tanaman. Bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah mengalami
proses dekomposisi yang menghasilkan senyawa organik yang lebih sederhana
dan senyawa anorganik yang tidak stabil. Selain itu bahan organik juga merupakan
sumber berbagai nutrisi tanaman, terutama nitrogen dan phosphor, serta dapat
meningkatkan pH dan KTK tanah (Barus, 2011).
Pemberian kompos jerami juga dapat meningkatkan struktur tanah dan sifat
fisik tanah. Junaedi (2008) melaporkan, dengan pemberian kompos jerami padi
sebanyak 10 ton/ha nyata menurunkan nilai bobot volume tanah dan memperbaiki
permeabilitas tanah.
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JERAMI SEBAGAI PAKAN TERNAK
Sumber daya usaha pertanian, terutama padi dan sapi, merupakan komoditas
ekonomi potensial untuk dikembangkan dan telah ditetapkan sebagai komoditas
unggulan karena berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada konsep
integrasi padi ternak, jerami berperan sebagai sumber pakan ternak dan hasil
samping dari ternak yang berupa pupuk kandang dapat dijadikan pupuk organik
Menurut Haryanto et al. (2002), setiap hektar sawah menghasilkan jerami
segar 12-15 ton/ha/musim dan setelah melalui proses fermentasi dihasilkan 5-8
ton/ha. Jerami tersebut dapat digunakan sebagai pakan sapi potong sekitar 2-3
ekor/tahun. Potensi inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak,
baik berupa jerami segar maupun pakan fermentasi.
Hasil samping dari ternak yang berupa kotoran sapi merupakan salah satu
bahan potensial untuk membuat pupuk organik. Satu ekor sapi setiap harinya
menghasilkan kotoran berkisar 8–10 kg per hari atau 2,6–3,6 ton per tahun atau
setara dengan 1,5-2 ton pupuk organik sehingga akan mengurangi penggunaan
pupuk anorganik dan mempercepat proses perbaikan lahan. Potensi jumlah
kotoran sapi dapat dilihat dari populasi sapi. Populasi sapi potong di Indonesia
diperkirakan 10,8 juta ekor dan sapi perah 350.000-400.000 ekor dan apabila
satu ekor sapi rata-rata setiap hari menghasilkan 7 kilogram kotoran kering maka
kotoran sapi kering yang dihasilkan di Indonesia sebesar 78,4 juta kilogram kering
per hari (Budiyanto, 2011). Keadan potensial inilah yang menjadi alasan perlu
adanya penanganan yang benar pada kotoran ternak.
Pupuk kandang sapi mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa,
hal ini terbukti dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi
>40. Tingginya kadar C dalam pukan sapi menghambat penggunaan langsung ke
lahan pertanian karena akan menekan pertumbuhan tanaman utama. Penekanan
pertumbuhan terjadi karena mikroba dekomposer akan menggunakan N yang
tersedia untuk mendekomposisi bahan organik tersebut sehingga tanaman utama
akan kekurangan N. Untuk memaksimalkan penggunaan pukan sapi harus
dilakukan pengomposan agar menjadi kompos pukan sapi dengan rasio C/N di
bawah 20. Bekti dan Surdiyanto (2001) menyatakan bahwa penggunaan kompos
kotoran sapi yang diberi pakan jerami sebanyak 1500 kg/ha dapat meningkatkan
produksi padi dan efisiensi pupuk SP-36 dan KCl.
KENDALA
Penggunaan jerami baik yang dikomposkan langsung ataupun diberikan terlebih
dahulu kepada hewan ternak sebagai pakan untuk kemudian digunakan sebagai
pupuk kandang telah terbukti meningkatkan produktivitas tanah. Akan tetapi
pada pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan
pengggunaan kompos jerami tidak dapat dilakukan secara optimal. Beberapa
kendala dalam pemanfaatan jerami baik sebagai sumber bahan organik maupun
pakan ternak antara lain kelangkaan tenaga kerja untuk mengumpulkan,
mengkomposkan jerami dan karena alasan mengejar waktu tanam (Juwita, 2014)

132

Nugroho et al : Peran Jerami Padi Dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan

IMPLIKASI KEBIJAKAN
Peran jerami padi dalam sistem pertanian berkelanjutan baik sebagai sumber
bahan organik maupun pakan ternak perlu dioptimalkan karena terbukti dapat
meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Optimalisasi peran
jerami dapat dilakukan dengan penyediaan teknologi yang mudah dan sederhana
dalam pengomposan.
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RESPON RATUN PADI TERHADAP PUPUK NPK
Ipuk Syarifah1 dan Sarlan Abdulrachman1
Staf Peneliti, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya 9 Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat 412546
ABSTRAK
Beberapa strategi peningkatan produksi padi dapat dilakukan antara lain
melalui: 1) perluasan areal tanam dengan mencetak sawah baru, 2) peningkatan
produktivitas lahan dan 3) perluasan areal panen melalui peningkatan IP (indeks
panen). Strategi yang relatif paling mudah dilakukan adalah dengan peningkatan
IP, dengan memanfaatkan teknologi ratunisasi. Teknologi ini tergolong selain
mudah juga murah, sehingga dapat diaplikasikan oleh sebagian besar petani.
Tujuan penelitian untuk mengetahui respon pertumbuhan dan tingkat produksi
ratun padi terhadap perlakuan pemupukan. Percobaan ratun dilakukan di KP
Sukamandi dan KP Muara yang disusun berdasarkan rancangan Split Plot dengan
3 ulangan. Petak utama terdiri dari 2 varietas yaitu varietas Ciherang dan Hipa
Jatim2, dan dosis pupuk sebagai anak petak (tanpa pupuk, 50% dari R1 atau
dosis rekomendasi Permentan No. 40 tahun 2007, 75% dari R1, 100% dari R1,
100% dari R2 atau dosis rekomendasi PHSL, dan 125% dari R1). Hasil penelitian
menunjukan bahwa : (1) kemampuan membentuk ratun dipengaruhi oleh varietas,
(2) pertumbuhan ratun sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan tanaman pokok
dan (3) lingkungan, terutama keberadaan OPT. Perbedaan ketahanan varietas dan
keparahan OPT diduga yang mempengaruhi perbedaan kemampuan berproduksi
ratun di KP Sukamandi dan KP Muara. Dosis pupuk untuk pertanaman ratun
cukup 75% dari dosis Permentan 40 setempat yaitu 225 kg Urea + 56 kg SP 36 +
75 kg KCl per ha di Sukamandi dan 225 kg Urea + 56 kg SP 36 + 37,5 kg KCl per
ha di Muara.
Kata kunci : pemupukan, padi, ratun
ABSTRACT
Some strategies to increase rice production can be done through: 1) the expansion
of planting areas by printing new rice fields, 2) an increase in the productivity of
land and 3) the expansion of harvest area through increased IP (harvest index).
The strategy is relatively most easily done with increased IP, using technology
ratunisasi. This technology is relatively simple and low cost, so it can be applied
by most farmers. The purpose of the study is to evaluate the response of growth and
production rates ratun rice to fertilization treatment. Ratun experiments conducted
in Sukamandi and Muara is based on Split Plot design with 3 replications. The main
plot consisted of two varieties, namely Ciherang and Hipa Jatim2, and the subplot
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were fertilizer (no fertilizer, 50% of the R1 or Permentan dose recommendation
No. 40 of 2007, 75% of the R1, 100% of the R1, R2 or 100% of the recommended
dosage SSNM, and 125% of the R1). The results showed that: (1) The ability to
form ratun influenced by varieties, (2) Ratun is largely determined by the health
condition of perent crops, (3) the environment, especially the presence of the pest.
Differences resistance of varieties and the severity of the suspected pest affecting
differences in the ability to produce ratun in Sukamandi and Muara. Fertilizers
dose for ratun is 75% of Permentan 40. For Sukamandi is 225 kg urea + 56 kg SP
36 + 75 kg KCl per ha and 225 kg Urea + 56 kg SP 36 + 37.5 kg KCl per ha for
Muara.
Keywords: fertilizer, rice, ratun
PENDAHULUAN
Berdasarkan BPS (2010) produksi padi di Pulau Jawa sebesar 35,1 juta ton berasal
dari areal panen seluas 5,3 juta hektar dengan produktivitas rata-rata 5,1 ton/ha.
Namun, kecil peluangnya jika peningkatan produksi padi bergantung kepada
ekstensifikasi lahan pertanian, sehingga peluang peningkatan produktivitas lebih
kepada mengoptimalkan teknologi dan manajemen budidaya. Sejalan dengan
Damardjati dkk (2005) bahwa peningkatan produktivitas sangat berkorelasi dengan
inovasi teknologi, strategi, dan pendekatan program intensifikasi. Kontribusi
penggunaan varietas unggul dalam peningkatan produktivitas padi mencapai 75%
jika diintregasikan dengan teknologi pengairan dan pemupukan.
Di pihak lain, apabila semua peluang dan sumber daya yang telah ada
digunakan dengan pendekatan yang tepat diyakini masih memungkinkan untuk
meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani, serta mampu menjaga
kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, yang akhirnya akan memperkokoh
ketahanan pangan nasional (Las et al., 2001). Jika demikian maka upaya
pemanfaatan varietas unggul dengan potensi hasil tinggi, peningkatan efektivitas
pemupukan hingga perbaikan komponen teknologi budidaya lainnya menjadi
sangat penting guna menunjang peningkatan produksi dan dinilai sangat relevan
untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.
Upaya meningkatkan produktivitas padi terus dilakukan, salah satunya adalah
dengan memanfaatkan ratun. Ratun atau Singgang (Jawa) atau Turiang (Sunda)
yaitu rumpun tanaman padi yang tumbuh kembali setelah dipanen. Penerapan
budidaya padi dengan sistem ratun melalui memanfaatkan varietas berdaya hasil
tinggi, diharapkan dapat memberi andil dalam meningkatkan produktivitas padi
nasional.
METODE PENELITIAN
Percobaan lapang di KP Sukamandi dan KP Muara menggunakan rancangan
Split Plot dengan 3 ulangan. Perlakuan terdiri atas varietas (Ciherang dan Hipa

136

Syarifah dan Abdulrachman : Respon Ratun Padi Terhadap Pupuk NPK

Jatim2) sebagai petak utama, sedangkan dosis pupuk sebagai anak petak. Ukuran
petak adalah sekitar 10 m x 4,25 m, dengan menggunakan sistem tanam legowo
2:1 (25cm:12,5cm:50cm). Perlakuan dosis pemupukan pada ratun ditempatkan
sebagai anak petak dibagi menjadi 6 level seperti pada Tabel 1, sbb:
Tabel 1. Perlakuan dosis pemupukan ratun pada musim tanam 2014
Perlakuan
P0
P1
P2
P3
P4
P5

Dosis pupuk
Tanpa pemupukan (Kontrol)
50% dari R1 (dosis rekomendasi Permentan No. 40 tahun 2007)
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (dosis rekomendasi PHSL)

Tanaman pokok yang digunakan sebagai tanaman ibu (sebelum diratun)
tidak diberi perlakuan pemupukan secara khusus sehingga seluruh varietas hanya
mendapat dosis pupuk 100% R1 (300 kg Urea + 75 kg SP 36 + 100 kg KCl) per
ha. Perlakuan pemupukan baru diaplikasikan setelah tanaman pokok mendapat
perlakuan sebagai ratun.
Variabel yang akan dikumpulkan meliputi: (1) Karakteristik kesuburan tanah
pada setiap musim tanam, (2) Umur tanaman, (3) Jumlah anakan, (4) Jumlah
anakan produktif, (5) Berat kering tanaman saat-saat kritik pertumbuhan tanaman,
(6) komponen hasil (jumlah malai/rumpun, jumlah gabah/malai, persen gabah isi
dan bobot 1000 butir), dan (7) Hasil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
KP Sukamandi
Tanaman Pokok
Kondisi tanah awal. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekstur tanah
tergolong pada kelas liat berdebu, disertai ber pH masam, C-organik, K tertukar
dan kapasitas tukar kation (KTK) masing-masing termasuk kelas sedang. Total N,
C/N rasio, P tersedia, Ca tersedia, Kejenuhan basa dan Al tertukar termasuk dalam
kategori rendah. Hara lain seperti magnesium dalam karegori tinggi kemudian
besi, mangan dan seng berturut-turut sebesar 152,13; 14,40 dan 5,41 ppm.
Pertumbuhan tanaman. Data pertumbuhan antara varietas Ciherang dan
Hipa Jatim 2 pada variabel tinggi tanaman ketika sebagai tanaman pokok tidak
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Begitu pula halnya dengan variabel
kandungan khlorofil, meskipun pada awalnya warna daun pada varietas Hipa
Jatim 2 lebih hijau dari Ciherang. Namun demikian varietas Ciherang mempunyai
jumlah anakan yang lebih banyak dibanding varietas Hipa Jatim 2 (Tabel 2).
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Tabel 2. Tinggi tanaman, jumlah anakan dan kandungan khlorofil daun pada
berbagai umur tanaman pokok dua varietas padi sawah sebelum di
ratun, KP Sukamandi 2014
Umur (hst)
Variabel

35

50

74

Menjelang
panen

Tinggi tanaman (cm)
•

Ciherang

V1

66,7 a

82,4 a

108,4 a

106,8 a

•

Hipa jatim 2

V2

69,4 a

86,4 a

111,7 a

110,2 a

Jumlah anakan (per rumpun)
•

Ciherang

V1

17,9 a

16,1 a

16,6 a

•

Hipa jatim 2

V2

11,9 a

14,7 a

12,9 b

Kandungan khlorofil daun (SPAD)
•

Ciherang

V1

42,3 b

41,4 a

43,0 a

•

Hipa jatim 2

V2

43,3 a

41,9 a

41,3 a

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Komponen hasil dan hasil. Komponen hasil padi diamati dari 12 rumpun
tanaman sampel. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap komponen hasil
meliputi jumlah malai per rumpun, jumlah gabah per malai, persentase gabah isi
dan bobot 1000 butir, disajikan pada Tabel 3. Varietas Ciherang memiliki jumlah
malai per rumpun, persen gabah isi dan bobot 1000 butir lebih tinggi dari varietas
Hipa Jati 2. Sebaliknya jumlah gabah per malai lebih banyak dihasilkan oleh
varietas Hipa Jatim 2.
Tabel 3. Komponen hasil dan hasil tanaman pokok dua varietas padi sawah
sebelum di ratun, KP Sukamandi 2014
Komponen Hasil
Varietas

Jumlah malai Jumlah gabah Gabah isi
per rumpun
per malai
(%)

Bobot 1000
butir
(gr)

Hasil
(t/ha)

Ciherang

7,6 a

118,8 b

78,1 a

25,9 a

3,81 a

Hipa jatim 2

5,1 b

175,2 a

59,9 b

24,1 b

2,76 a

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Komponen hasil jumlah malai/rumpun dan persen gabah isi sangat rendah.
Serangan OPT seperti wereng batang coklat, lembing batu, walang sangit dan
penggerek batang cukup berarti. Selain karena pertanaman berada di luar musim,
anomali iklim diduga sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan
malai, pengisian gabah dan tingkat produksi.
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Curah hujan sepanjang fase reproduktif berlangsung tergolong sangat tinggi
(691,60 mm), suhu max 35,88 0C dan kelembaban juga cukup tinggi (99,44%).
Kondisi seperti ini menghambat proses pembentukan malai dan pengisian gabah,
akibatnya bobot 1000 butir yang menurut deskripsi varietas sekitar 28 gram turun
menjadi sekitar 24,1-25,9 gram. Anomali iklim dengan curah hujan yang tinggi
juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kandungan bahan kering pada
tajuk maupun akar, sehingga mempengaruhi pengisian biji dan produksi yang
diperoleh (Malik et. al., 2002).

Ratun
Tinggi tanaman. Apabila dilihat dari perkembangannya tampak bahwa tinggi
tanaman yang diamati sampai dengan umur 35 hsp (hari setelah pemangkasan)
belum secara nyata dipengaruhi oleh semua perlakuan. Meskipun di saat awal
pertumbuhan ratun varietas Ciherang lebih cepat tetapi beberapa hari kemudian
sama tingginya dengan Hipa Jatim 2. Sedangkan antara perlakuan dosis pupuk
juga tidak memberikan perbedaan yang nyata (Tabel 4).
Tabel 4. Tinggi tanaman padi ratun pada perlakuan varietas dan dosis pupuk, KP
Sukamandi 2014
Tinggi Tanaman (cm)

Perlakuan

14 hsp

25 hsp

35 hsp

Varietas (V)
Ciherang

V1

31,7 a

42,3 a

53,9 a

Hipa jatim 2

V2

31,2 b

40,5 a

51,5 a

Tanpa pupuk (Kontrol)

P0

30,1 a

39,7 a

49,3 a

50% dari R1 (Permentan 40)

P1

32,0 a

42,3 a

51,9 a

75% dari R1

P2

32,7 a

42,8 a

53,5 a

100% dari R1

P3

30,6 a

40,6 a

54,0 a

125% dari R1

P4

31,7 a

42,4 a

54,9 a

100% dari R2 (PHSL)

P5

31,6 a

40,9 a

52,8 a

31,5

41,4

52,7

Dosis Pupuk (P)

Rata - rata

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Jumlah anakan. Hasil pengamatan menunjukan bahwa jumlah anakan
terbanyak dihasilkan pada perlakuan P2, P3, P4, dan P5. Namun demikian anakan
yang dihasilkan antara ratun varietas Hipa Jatim 2 dan Ciherang jumlahnya juga
tidak berbeda nyata (Tabel 5).
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“Greening effect” (kandungan klorofil daun). Hasil pengamatan kandungan
khlorofil daun secara tidak langsung menggunakan SPAD meter menunjukkan
bahwa dosis aplikasi pupuk mempengaruhi warna hijau daun. Hal ini ditunjukkan
pada hasil pengamatan SPAD yang nilainya lebih tinggi mengikuti dosis pupuk
yang semakin tinggi (Tabel 6). Meskipun warna hijau daun ini hanya berkorelasi
positif dengan kandungan N tanaman, tetapi selama pertumbuhan ratun, tanaman
tidak menunjukkan adanya gejala kahat hara lain di lapangan.
Tabel 5. Jumlah anakan tanaman padi ratun pada perlakuan varietas dan dosis
pupuk, KP Sukamandi 2014
Jumlah anakan (rumpun)

Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1 (Permentan 40)
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

14 hsp

25 hsp

35 hsp

V1
V2

9,7 a
5,3 b

18,8 a
12,5 b

31,1 a
29,1 a

P0
P1
P2
P3
P4
P5

6,8 a
7,1 a
8,2 a
7,5 a
7,4 a
7,9 a
7,5

11,9 b
15,2 a
17,2 a
17,5 a
16,1 a
16,0 a
15,7

21,2 c
27,0 b
32,3 a
36,2 a
31,8 ab
32,1 a
30,1

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Tabel 6. Kandungan khlorofil daun tanaman padi ratun pada perlakuan varietas
dan dosis pupuk, KP Sukamandi 2014
Kandungan khlorofil (SPAD)

Perlakuan

14 hsp

Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1 (Permentan 40)
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

V1
V2

43,7 a
43,3 a

P0
P1
P2
P3
P4
P5

42,1 b
43,6 a
43,6 a
43,8 a
43,9 a
44,1 a
43,5

25 hsp
41,6 a
42,6 a
38,9 c
41,4 b
41,9 b
43,2 a
43,8 a
43,2 a
42,1

35 hsp
40,9 a
42,6 a
39,7 c
41,2 b
41,5 b
42,2 ab
43,7 a
42,2 ab
41,7

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.
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Komponen hasil, biomas dan hasil. Hasil pengamatan yang dilakukan
terhadap komponen hasil pertanaman ratun disajikan pada Tabel 7, dimana varietas
mempengaruhi variabel komponen hasil jumlah gabah per malai dan bobot 1000
butir. Komponen hasil bobot 1000 butir yang lebih tinggi dihasilkan oleh varietas
Ciherang, sebaliknya jumlah gabah per malai lebih banyak pada varietas Hipa
Jatim 2. Di lain pihak, untuk menghasilkan jumlah malai per rumpun dan biomas
yang lebih tinggi pada tanaman ratun cukup diberi pupuk sebesar 75% dosis
rekomendasi menurut Permentan 40 (300 kg Urea + 75 kg SP 36 + 100 kg KCl) per
ha. Semantara itu variabel komponen hasil persen gabah isi dan bobot 1000 butir
tidak nyata dipengaruhi oleh variasi dosis pupuk, sedangkan dosis pemupukan
tidak konsisten mempengaruhi jumlah gabah per malai (Tabel 7).
Tabel 7. Komponen hasil dan biomas kering tanaman padi ratun pada perlakuan
varietas dan dosis pupuk, KP Sukamandi 2014
Komponen Hasil
Jumlah Jumlah
Persen
malai gabah
Gabah
per
per
isi
rumpun malai

Perlakuan

Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)

Bobot
1000
butir
(gr)

Biomas
kering
(gr)

V1
V2

13,4 a
12,5 a

69,4 b
119,3 a

58,3 a
77,9 a

24,1 a
23,8 b

15,69 b
36,05 a

P0

8,6 b

67,7 a

23,7 a

15,33 b

50% dari R1 (Permentan 40)
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1

P1
P2
P3
P4

10,3 b
13,5 a
14,5 a
15,8 a

65,9 a
71,7 a
68,3 a
66,3 a

23,9 a
24,2 a
24,0 a
23,8 a

17,58 b
26,79 a
32,88 a
32,83 a

100% dari R2 (PHSL)

P5

14,9 a

94,1
abc
86,4 c
91,1 bc
104,4 a
100,7
ab
89,6 bc

68,9 a

24,2 a

29,81 a

12,9

94,4

68,1

23,9

25,87

Rata - rata

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Pada Tabel 8 tampak bahwa hasil tanaman ratun lebih tinggi pada varietas
Hipa Jatim 2 dibanding Ciherang. Hal ini berkorelasi positif dengan data komponen
hasil, kecuali untuk bobot 1000 butir. Korelasi positif antara kedua variabel ini juga
tampak pada perlakuan pupuk, dimana untuk mendapatkan hasil yang tinggi ratun
cukup diberi pupuk 75% dari dosis rekomendasi menurut Permentan 40. Kondisi
iklim selama pertumbuhan tanaman jauh lebih mendukung untuk tanaman ratun
dibandingkan ketika tanaman pokoknya, sehingga produkstivitas yang dicapai
padi ratun mampu melebihi tanaman pokoknya.
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Tabel 8. Hasil GKG tanaman padi ratun pada perlakuan varietas dan dosis
pupuk, KP Sukamandi 2014
Hasil GKG
(t/ha)

Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1 (Permentan 40)
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

V1
V2

4,09 b
6,01 a

P0
P1
P2
P3
P4
P5

3,45 b
3,73 b
5,23 a
6,09 a
6,17 a
5,65 a
5,05

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT. R1: Permentan No 40, 2007.

KP MUARA
Tanaman Pokok
Hasil analisis tanah asal KP. Muara berdasarkan kriteria dari Pusat Penelitian
Tanah dan Agroklimat (1994), pH tanah-nya agak masam. Kandungan N-total
termasuk rendah. Kandungan C-organik tanah termasuk sedang. Kandungan unsur
P2O5 berdasarkan ekstrak HCl 25% sangat tinggi.
Pertumbuhan tanaman. Pada awalnya Hipa Jatim 2 mampu tumbuh lebih
cepat dibandingkan varietas Ciherang namun sebagai tanaman pokok kedua
varietas ini tidak memberikan perbedaan yang nyata pada variabel tinggi tanaman
di akhir pengamatan. Begitu pula halnya dengan variabel kandungan khlorofil,
meskipun pada awalnya warna daun pada varietas Hipa Jatim 2 lebih hijau
dari Ciherang. Sedangkan varietas Ciherang mempunyai jumlah anakan yang
relatif lebih banyak dibanding varietas Hipa Jatim 2 (Tabel 9). Fenomena ini
serupa dengan data pertumbuhan yang diperoleh dari kegiatan yang sama di KP
Sukamandi.
Komponen hasil dan hasil. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap
komponen hasil jumlah malai per rumpun, jumlah gabah per malai, persentase
gabah isi dan bobot 1000 butir, disajikan pada Tabel 10. Seperti di KP Sukamandi
varietas Ciherang memiliki persen gabah isi lebih tinggi dari varietas Hipa Jati 2.
Sebaliknya jumlah gabah per malai dan jumlah malai per rumpun lebih banyak
dihasilkan oleh varietas Hipa Jatim 2. Sedangkan bobot 1000 butir tidak berbeda
antara Hipa Jatim 2 dan Ciherang. Sementara hasil yang diperoleh varietas Hipa
Jatim 2 lebih tinggi dari Ciherang.
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Tabel 9. Tinggi tanaman, jumlah anakan dan kandungan khlorofil daun pada
berbagai umur tanaman pokok dua varietas padi sawah sebelum di
ratun, KP Muara 2014
Variabel

35 hst

Umur (hst)
49 hst
63 hst

89 hst

Tinggi tanaman (cm)
• Ciherang

V1

46,1 b

60,2 b

77,6 b

96,2 a

Hipa jatim 2

V2

53,8 a

64,2 a

86,9 a

90,7 a

V1
V2

9,7 a
10,5 a

16,2 a
14,8 a

15,9 a
15,4 a

14,0 a
12,9 a

41,9 a
42,3 a

41,2 a
41,8 a

•

Jumlah anakan (per rumpun)
• Ciherang
• Hipa jatim 2
Kandungan khlorofil daun (SPAD)
• Ciherang
• Hipa jatim 2

V1
V2

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Tabel 10. Komponen hasil dan hasil tanaman pokok dua varietas padi sawah
sebelum di ratun, KP Muara 2014
Komponen Hasil
Jumlah
gabah per
malai

Jumlah
malai per
rumpun

Ciherang

13,5 b

77,3 a

93,0 a

25,5 a

3,45 b

Hipa jatim 2

15,1 a

105,3 a

77,8 b

25,5 a

4,09 a

Gabah
isi (%)

Bobot 1000
butir
(gr)

Hasil
(t/ha)

Varietas

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Perbedaan ketahanan kedua varietas tersebut serta keparahan OPT dan
lingkungan diduga yang mempengaruhi perbedaan kemampuan berproduksi
antara di KP Sukamandi dan KP Muara. Hasil GKG tanaman pokok varietas
Ciherang yaitu 3,81 t/ha di KP Sukamandi dan 3,45 t/ha di KP Muara. Sementara
hasil GKG tanaman pokok varietas Hipa Jatim 2 yaitu 2,76 t/ha di KP Sukamandi
dan 4,09 t/ha di KP Muara.
Ratun
Tinggi tanaman. Hasil pengamatan menunjukan bahwa tinggi tanaman yang
diamati sampai dengan umur 72 hsp tidak nyata dipengaruhi oleh varietas maupun
perlakuan dosis pupuk, kecuali di saat pertengahan pertumbuhan perlakuan dosis
pupuk <100 R1 responnya berkurang (Tabel 11).
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Tabel 11. Tinggi tanaman padi ratun pada perlakuan varietas dan dosis pupuk, KP
Muara 2014
Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

35 hsp

Tinggi Tanaman (cm)
42 hsp
49 hsp
56 hsp

72 hsp

47,0 a
55,1 a

54,3 a
62,8 a

58,3 a
61,0 a

62,3 a
60,2 a

66,9 a
61,6 a

48,7 a
50,2 a
50,8 a
53,4 a
51,6 a
51,7 a
51,1

53,9 a
58,9 a
57,7 a
61,5 a
60,3 a
58,9 a
58,6

54,9 c
58,7 abc
58,3 bc
63,8 a
62,5 ab
59,6 abc
59,6

57,3 c
59,4 bc
60,2 abc
64,3 a
63,7 a
62,6 ab
61,2

61,5 a
62,4 a
63,4 a
66,0 a
66,3 a
65,9 a
64,2

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT, R1 (Permentan 40).

Jumlah anakan. Hasil pengamatan menunjukan bahwa jumlah anakan yang
dihasilkan oleh varietas Hipa Jatim 2 (17,0 per rumpun) lebih banyak dibandingkan
varietas Ciherang (9,4 per rumpun). Sementara perbedaan perlakuan pupuk tidak
menyebabkan perbedaan jumlah anakan, sekalipun dibandingkan kontrolnya.
Rata-rata jumlah anakan 13,2 per rumpun, termasuk kategori kurang (Tabel 12 ).
Tabel 12. Jumlah anakan padi ratun pada perlakuan varietas dan dosis pupuk, KP
Muara 2014
Perlakuan

Jumlah anakan (rumpun)
42 hsp
49 hsp
56 hsp

72 hsp

5,5 a
7,3 a

8,5 a
10,6 a

8,4 a
8,7 a

8,9 b
15,9 a

9,4 b
17,0 a

5,2 a
6,5 a
6,5 a
7,2 a
6,1 a
6,7 a
6,4

6,9 b
9,9 a
10,1 a
11,1 a
9,7 a
9,9 a
9,6

6,4 b
8,8 a
8,3 a
10,1 a
9,0 a
8,8 a
8,6

10,5 a
13,8 a
12,2 a
13,7 a
12,9 a
11,7 a
12,5

12,2 a
13,9 a
13,1 a
13,7 a
14,0 a
12,1 a
13,2

35 hsp

Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT, R1 (Permentan 40).
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“Greening effect” (kandungan klorofil daun). Hasil pengamatan kandungan
khlorofil daun secara tidak langsung menggunakan SPAD meter menunjukkan
bahwa aplikasi pupuk di KP Muara tidak nyata mempengaruhi warna hijau daun
padi ratun. Warna daun varetas Ciherang lebih hijau dan memiliki kandungan
khlorofil lebih tinggi dari Hipa Jatim 2, seluruhnya masih di atas batas kritis (Tabel
13)
Tabel 13. Kandungan klorofil padi ratun pada perlakuan varietas dan dosis pupuk,
KP Muara 2014
Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

35 hsp

Kandungan khlorofil (SPAD)
42 hsp
49 hsp

56 hsp

44,3 a
42,0 a

45,4 a
41,9 b

45,0 a
40,9 a

43,6 a
37,3 b

41,3 a
42,2 a
43,7 a
44,7 a
44,5 a
42,4 a
43,1

39,9 b
43,9 a
44,7 a
44,4 a
45,5 a
43,5 a
43,6

37,4 b
42,9 a
42,7 a
45,5 a
45,2 a
43,9 a
42,9

40,1 a
38,6 a
41,8 a
39,5 a
42,7 a
40,0 a
40,5

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT, R1 (Permentan 40).

Komponen hasil, biomas dan hasil. Hasil pengamatan yang dilakukan
terhadap komponen hasil pertanaman ratun di KP Muara disajikan pada Tabel
14. Varietas mempengaruhi semua variabel komponen hasil kecuali bobot 1000
butir. Komponen hasil jumlah gabah per malai dan persen gabah isi lebih tinggi
dihasilkan oleh varietas Ciherang, sebaliknya jumlah malai per rumpun lebih
banyak pada varietas Hipa Jatim 2. Sementara perlakuan pupuk tidak nyata
mempengaruhi komponen hasil walaupun komponen hasil pada tanaman yang
tidak dipupuk relatif lebih kecil. Di pihak lain, baik perlakuan varietas maupun
pemupukan tidak nyata mempengaruhi biomas tanaman (Tabel 14).
Hasil panen ratun tidak jauh berbeda dibandingkan hasil panen tanaman
pokok. Hasil yang diperoleh pada tanaman pokok dan ratun untuk varietas Ciherang
masing-masing 3,45 t/ha dan 3,62 t/ha, sedangkan pada Hipa Jatim 2 adalah 4,09
t/ha dan 3,15 t/ha. Dibandingkan potensi hasil masing-masing varietas hasil panen
yang diperoleh tersebut lebih rendah. Problem OPT pertanaman diluar musim
(off season) selama pertanaman di lapangan yang karena waktu tanamnya kurang
serempak dengan lingkungan diduga sebagai salah satu penyebab rendahnya hasil
panen.
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Tabel 14. Komponen hasil dan biomas padi ratun pada perlakuan varietas dan
dosis pupuk, KP Muara 2014
Komponen Hasil
Jumlah Persentase
Jumlah malai
gagah per gabah isi
per rumpun
malai
(%)

Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

Bobot
1000
butir
(gr)

Berat
kering
Biomas
(gr/rmp)

13,1 b
18,9 a

70,7 a
40,1 b

80,9 a
31,9 b

26,7 a
20,8 a

19,5 a
22,0 a

15,0 a
15,3 a
17,9 a
16,2 a
14,5 a
17,0 a
16,0

44,5 a
60,5 a
50,6 a
63,7 a
56,9 a
56,5 a
55,4

50,9 a
52,8 a
62,5 a
54,9 a
58,4 a
59,4 a
56,5

23,6 a
24,7 a
24,1 a
23,7 a
23,1 a
23,6 a
23,8

16,9 a
21,4 a
19,4 a
24,4 a
20,7 a
21,8 a
20,8

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT, R1 (Permentan 40).

Secara statistik baik perbedaan varietas maupun dosis pupuk yang digunakan
tidak nyata mempengaruhi hasil yang dicapai (Tabel 15). Akibat problem OPT
tersebut di atas sehingga respon tanaman terhadap kedua perlakuan tersebut tidak
positif.
Tabel 15. Hasil padi ratun pada perlakuan varietas dan dosis pupuk, KP Muara
2014
Hasil GKG k.a. 14 %
(t/ha)

Perlakuan
Varietas (V)
Ciherang
Hipa jatim 2
Dosis Pupuk (P)
Tanpa pupuk (Kontrol)
50% dari R1
75% dari R1
100% dari R1
125% dari R1
100% dari R2 (PHSL)
Rata - rata

3,62 a
3,15 a
2,47 a
3,35 a
3,71 a
3,76 a
3,25 a
3,78 a
3,39

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT, R1 (Permentan 40).
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KESIMPULAN
Kemampuan tanaman padi membentuk ratun dipengaruhi oleh varietas. Kondisi
kesehatan tanaman pokok dan lingkungan, terutama keberadaan OPT berpengaruh
terhadap keberhasilan ratun. Dosis pupuk yang diperlukan ratun cukup 75% dari
ketetapan Permentan 40. Untuk di Sukamandi adalah 225 kg Urea + 56 kg SP 36 +
75 kg KCl per ha dan di Muara 225 kg Urea + 56 kg SP 36 + 37,5 kg KCl per ha.
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HASIL BEBERAPA VARIETAS/GALUR PADI PADA BEBERAPA TARAF
PEMUPUKAN NITROGEN DI DUA MUSIMTANAM
Swisci Margaret1, Sarlan Abdulrachman1 dan Ali Jamil1
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang, Jawa Barat 41256
1

ABSTRAK
Pemupukan merupakan salah satu paket teknologi budidaya yang tidak kalah
penting disamping penggunaan varietas unggul. Peranan pupuk khususnya
Nitrogen (N) sangat menentukan peringkat komponen hasil maupun hasil padi
yang bersifat spesifik menurut varietas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
pengaruh beberapa dosis pemupukan nitrogen terhadap komponen hasil dan
hasil berbagai tipe varietas maupun calon varietas yang akan dilepas Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi (BB Padi). Penelitian dilaksanakan di KP Sukamandi
pada musim kering (MK) dan musim hujan (MH) tahun 2012 menggunakan
Rancangan Petak Terbagi dengan tiga ulangan. Petak utama adalah perlakuan
dosis pupuk N bertingkat mulai 0, 45, 90, 135 dan 180 kg N/ha. Anak petak
terdiri dari delapan varietas/galur yang diujikan dan pengamatan dilakukan
terhadap variabel komponen hasil dan hasil. Hasil analisis gabungan di dua musim
tanam menunjukkan bahwa musim berpengaruh nyata terhadap semua variabel
komponen hasil, namun tidak berpengaruh nyata terhadap hasil GKG. Perlakuan
pupuk memberikan pengaruh nyata pada komponen hasil dan hasil kecuali untuk
variabel bobot 1000 butir. Perbedaan nyata juga terlihat untuk semua variabel
pengamatan akibat perlakuan varietas, sedangkan interaksi diantara ketiganya
tidak menunjukkan beda nyata kecuali untuk variabel bobot 1000 butir. Secara
umum dosis pupuk optimum adalah 135 kg N/ha dan hasil GKG tertinggi sebesar
5,98 t/h dicapai varietas Huanghuazhan.
Kata kunci: pupuk, nitrogen, padi, varietas/galur
ABSTRACT
Fertilization is one of the important rice technologies besides the use of high
yielding varieties. The role of fertilizers, especially nitrogen (N) determines the
level of yield components and yield according to certain varieties of rice. Effect
of nitrogen fertilization on yield and yield components of different types of
varieties and promising lines studied in this research. The study was conducted
in KP Sukamandi in the dry season (MK) and the rainy season (MH) 2012 using
a split-plot design with three replications. The main plot is the dose of fertilizer
N started 0, 45, 90, 135 and 180 kg N/ha. Subplot consisted of eight varieties/
lines with observations on yield and yield components. Results of the combined
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analysis in two cropping seasons showed that a season significantly affects all
yield components, but did not significantly affect the yield. Fertilization treatment
has significant effect on yield and yield components except 1000 grain weight.
Differences were also seen due to varieties treatment, while the interaction of
all the treatment did not show any significant differences except for 1000 grain
weight. Generally, the optimum dose of fertilizer is 135 kg N / ha and the highest
yield at 5,98 t / h is achieved by Huanghuazhan varieties.
Keywords: fertilizer, nitrogen, rice, varieties/promising lines
PENDAHULUAN
Kebutuhan pangan terutama beras akan terus meningkat hingga dua sampai tiga
kali lipat dari kebutuhan saat ini. Hal ini menuntut produktivitas padi harus terus
ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Saat ini yang terjadi adalah
peningkatan produksi padi belum dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan
akan beras. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab staknasi produksi
adalah kurang terpenuhinya kebutuhan hara bagi tanaman. Pemenuhan kebutuhan
hara tersebut umumnya dilakukan dengan penambahan pupuk ke pertanaman. Hal
ini dapat dipahami sebab peranan faktor pupuk bersama varietas dan pengairan
berkontribusi sekitar 75% terhadap peningkatan produksi padi (Suprihatno dan
Darajat 2011).
Unsur Nitrogen (N) merupakan hara yang paling menjadi faktor penghambat
pertumbuhan dan hasil padi sawah (Ladha dan Reddy 2003) sekaligus paling banyak
ditambahkan dalam tanah melalui pemupukan (Buresh et al. 2008), khususnya
untuk varietas padi dengan potensi hasil tinggi (Dobermann dan Cassman 2002).
Peran pupuk N sangat besar dalam menentukan peringkat komponen hasil maupun
hasil padi yang bersifat spesifik menurut varietas (Chaturvedi 2005). Dobermann
dan Cassman (2005) menyatakan, peningkatan produksi gabah salah satunya dapat
dicapai oleh varietas yang responsif terhadap pemupukan nitrogen. Pengaruh N
dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman tidak hanya pada daun, tetapi makin
tinggi nitrogen yang diberikan makin cepat sintesa karbohidrat yang akan diubah
menjadi protein dan protoplasma. Oleh karena itu nitrogen mempunyai peranan
yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman baik pertumbuhan vegetatif
maupun generatif (Dobermann dan Fairhurst 2000).
Penggunaan pupuk kimiawi secara terus menerus dapat berpengaruh negatif
tidak hanya terhadap tanaman dan lingkungan tetapi juga menurunkan tingkat
efisiensi penggunaannya (Dawe et al. 2000; Gami et al. 2001; Sharma et al. 2003;
Yadav dan Kumar 2009; Tuyen 2013). Efisiensi pemupukan semakin penting,
tidak saja terkait dengan sistem produksi berkelanjutan, namun juga berhubungan
dengan peningkatan pendapatan petani dan upaya penghematan energi di masa
mendatang. Namun demikian masih terdapat keragaman pemahaman berbagai
kalangan dalam mengimplementasikan upaya meningkatkan efisiensi pemupukan
termasuk dalam mengartikan konsep pemupukan berimbang. Kebutuhan dan
efisiensi pemupukan ditentukan oleh dua faktor utama yang saling berkaitan
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yaitu (a) ketersediaan hara dalam tanah, air irigasi, dan bahan organik, dan (b)
kebutuhan hara tanaman. Oleh sebab itu, rekomendasi pemupukan harus bersifat
spesifik lokasi dan spesifik varietas.
Pengetahuan mengenai respon berbagai galur/varietas terhadap pemupukan
penting sebagai data agronomis yang menunjang proses pelepasan varietas.
Varietas-varietas baru dengan tingkat efisiensi pemupukan yang tinggi diharapkan
mampu meningkatkan taraf hidup petani sebagai konsumen varietas utama.
Dengan demikian penggunaan varietas berdaya hasil tinggi yang disertai
dengan pengaturan pemupukan merupakan strategi yang dapat digunakan untuk
peningkatan produksi padi. Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh beberapa
dosis pemupukan N terhadap komponen hasil dan hasil berbagai tipe varietas
maupun calon varietas yang akan dilepas BB padi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan BB Padi Sukamandi pada Musim
Kering (MK) dan Musim Hujan (MH) tahun 2012 menggunakan Rancangan Petak
Terbagi dengan tiga ulangan. Perlakuan dosis pemupukan N merupakan petak
utama, sedangkan anak petak adalah 8 varietas/galur (inbrida, hibrida, PTB/GSR)
(Tabel 1) dengan ukuran plot 7 m x 20 m. Dosis pupuk N terdiri dari 5 taraf yaitu
0, 45, 90, 135 dan 180 kg N/ha. Pupuk N diberikan dalam tiga kali berturut turut
pada saat: <14 HST, anakan maksimal, dan primordia.
Tabel 1. Nama varietas/galur yang diujikan
No Perlakuan

Nama Varietas/Galur

Tipe

V1

IR78581-12-3-2-2

Inbrida

V2

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

Inbrida

V3

Hipa 7

Hibrida

V4

Hipa 11

Hibrida

V5

Hipa14 SBU

Hibrida

V6

Huanghuazhan

GSR (Green Super Rice)

V7

IR 83140-B-11-B

GSR (Green Super Rice)

V8

IR 83142-B-19-B

GSR (Green Super Rice)

Bibit padi ditanam pada umur 21 hari setelah sebar dengan jumlah
2-3 bibit/lubang pada jarak tanam 25cm x 25cm, antar galur/varietas tidak
menggunakan tanaman pinggir (border) tetapi diberi selang satu baris.

Pengolahan tanah dilakukan secara intensif dengan bajak rotari menggunakan
traktor tangan. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dilakukan
sesuai dengan rekomendasi, sedangkan gulma dikendalikan secara manual atau
penyiangan dengan tangan pada saat 21 hst dan 42 hst. Khusus untuk pengendalian
tikus dilakukan dengan pemasangan pagar plastik dan pengemposan.
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Variabel yang diamati meliputi status hara tanah dan komponen hasil yang
meliputi: (1) jumlah malai per rumpun, (2) jumlah gabah per malai, (3) persen
gabah isi, (4) bobot 1000 butir, serta hasil gabah kering giling (GKG). Data yang
diperoleh diolah dengan analisis ragam menggunakan fasilitas SAS 9.0. Jika uji F
nyata, dilakukan uji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range (DMRT) pada
taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik tanah pada lokasi penelitian sebelum percobaan dilakukan
dapat terlihat dari status hara seperti yang tertera pada Tabel 2. Hasil analisis
menunjukkan bahwa tekstur tanah tergolong pada kelas liat berdebu, pH masam,
N total sangat rendah, berturut-turut untuk C-organik, dan K tertukar maupun K
potensial rendah; C/N rasio, P potensial, Ca dan kapasitas tukar kation termasuk
kategori sedang. Dengan demikian lahan yang dimaksud secara kimiawi termasuk
kesuburan sedang sampai potensial untuk menghasilkan pertanaman yang baik.
Namun demikian tambahan pupuk tetap diperlukan, terutama apabila dikehendaki
hasil padi yang tinggi. Kondisi umum selama penelitian cukup baik dengan kondisi
air pengairan cukup dan infestasi hama dan penyakit rendah.
Tabel 2. Hasil analisis sifat kimiawi tanah awal pada lokasi penelitian hasil
beberapa varietas/galur padi pada beberapa taraf pemupukan nitrogen,
Sukamandi 2012
Jenis Analisis
Pasir (%)
Debu (%)
Liat (%)
pH H2O
pH KCl
Total N (%)
C-organik (%)
C/N rasio
P-HCl 25% (mg/100g)
Ca (me/100g)
Mg (me/100g)
K-HCl 25% (mg/100g)
Na (me/100g)
KTK (me/100g)
Kejenuhan basa (%)
Brya 1 P2O5 (ppm)
Morgan K2O (ppm)
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Nilai
10,00
49,00
41,00
5,10
4,40
0,09
1,13
13,00
33,00
9,83
2,55
5,00
0,06
16,15
78,00
4,30
47,00

Klas Status
Tekstur Liat Berdebu
Masam
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Rendah
Sangat rendah
Sedang
Tinggi
Rendah
-
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Hasil analisis gabungan dua musim terhadap variabel komponen hasil dan
hasil menunjukkan bahwa musim berpengaruh nyata terhadap semua komponen
hasil, namun tidak berpengaruh nyata terhadap hasil GKG. Variabel GKG
yang tidak berbeda nyata mengindikasikan bahwa varietas/galur yang diujikan
berpotensi untuk menghasilkan GKG yang sama walaupun ditanam pada musim
yang berbeda. Kestabilan produksi di lingkungan yang berbeda ini menjadi penting
sebagai syarat pelepasan varietas. Perlakuan dosis pemupukan N memberikan
pengaruh nyata terhadap komponen hasil dan hasil kecuali untuk variabel bobot
1000 butir, sedangkan perlakuan varietas memberikan nilai beda nyata untuk
semua variabel yang diamati. Perbedaan nyata bobot 1000 butir karena perlakuan
varietas namun tidak berbeda nyata akibat perlakuan pemupukan juga terjadi pada
penelitian Chaturvedi (2005) dan Tayefe (2014).
Interaksi antara musim dan pemupukan terlihat nyata pada variabel jumlah
gabah per malai, sedangkan interaksi musim dan varietas berpengaruh nyata pada
variabel persen gabah isi, bobot 1000 butir dan hasil GKG. Perbedaan nyata pada
variabel persen gabah isi dan bobot 1000 butir juga terjadi karena adanya interaksi
antar dua perlakuan yaitu pemupukan dan varietas. Interaksi antara musim,
pemupukan dan varietas hanya memberikan nilai beda nyata pada variabel bobot
1000 butir.
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3, terlihat bahwa penambahan dosis
pupuk N akan meningkatkan jumlah malai per rumpun, jumlah gabah per malai
dan hasil GKG. Hasil ini sejalan dengan Mae (1997) yang menyatakan N sangat
berperan dalam pembentukan awal dan akhir malai, sehingga penambahan N
sesuai dengan kebutuhan tanaman akan berbanding lurus dengan pembentukan
malai. Namun hasil yang berbeda terlihat pada variabel persen gabah isi dimana
penambahan dosis pupuk N akan menurunkan nilai persen gabah isi. Artacho et al.
(2009) menggambarkan bahwa jumlah malai menunjukkan respon linier terhadap
penambahan pupuk N, sedangkan hasil gabah menunjukkan respon kuadrat
yang signifikan terhadap pemupukan N. Secara keseluruhan peningkatan nilai
pengamatan terlihat optimum pada dosis 135 kg N/ha.
Perbedaan musim tanam menunjukkan variabel jumlah malai per rumpun,
jumlah gabah per malai dan bobot 1000 butir memiliki nilai lebih tinggi pada
MH sedangkan pada variabel persen gabah isi variabel persen gabah isi memiiki
nilai tertinggi pada MK. Perbedaan penggunan varietas memberikan nilai berbeda
nayata untuk semua variabel pengamatan. Varietas Huanghuazhan merupakan
varietas dengan hasil GKG tertinggi yaitu 5.98 t/ha. Tingginya niai GKG varietas
Huanghuazhan didukung oleh jumlah gabah per malai yang paling tinggi diantara
semua varietas yang diujikan.
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Tabel 3. Komponen hasil dan hasil berbagai varietas/galur padi pada beberapa
dosis pupuk N
Komponen Hasil dan Hasil
Jumlah Jumlah Persen Bobot
malai
gabah gabah 1000
per
per
isi
butir
rumpun malai
(%)
(gr)

Perlakuan

GKG
(t/ha)

Dosis Pupuk N kg/ha
0

P1

13,55d

118,17b 86,12a 25,29a

3,69d

45

P2

15,39c 122,48ab 84,47ab 25,36a

4,76c

90

P3

16,14bc 123,48a 83,81bc 25,48a

5,05b

135

P4

17,01ab 126,57a 83,71bc 25,39a

5,38a

180

P5

17,57a

125,74a 81,67c 25,23a

5,58a

IR78581-12-3-2-2

V1

16,28b

102,37e 91,27a 26,11b

5,03bc

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

V2

17,60a

92,08f 91,33a 28,05a

5,26b

Hipa 7

V3

14,69c

145,47b 79,16c 24,84e

4,91cd

Hipa 11

V4

16,72ab 131,12c 79,47c 25,27d

4,72d

Hipa14 SBU

V5

14,59c

134,13c 69,35d 24,86e

3,93f

Huanghuazhan

V6

13,57c

166,23a 88,12b 21,89f

5,98a

IR 83140-B-11-B

V7

16,98ab 110,84d 86,41b 26,02bc 5,05bc

IR 83142-B-19-B

V8

17,00ab 104,06e 86,52b 25,76c

4,26e

Musim Kering

MK

14,98b

116,43b 86,01a 24,89b

4,88a

Musim Hujan

MH

16,88a

130,14a 81,89b 25,81a

4,91a

Varietas

Musim

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT

KESIMPULAN
Musim tanam tidak berpengaruh terhadap hasil tanaman, namun memiliki
pengaruh terhadap variabel komponen hasil. Hasil beberapa varietas/galur yang
diuji pada beberapa taraf pemupukan N memberikan hasil bahwa pemupukan
N akan optimum pada aplikasi N sebesar 135 Kg N/ha. Varietas Huanghuazhan
merupakan varietas dengan nilai GKG terbesar yaitu 5,98 t/ha.
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STUDI MORFOLOGIS DAN FISIOLOGIS GALUR-GALUR PADI
GOGO DAN VARIETAS LOKAL PADA KONDISI INTENSITAS
CAHAYA RENDAH DI BAWAH NAUNGAN BUATAN (PARANET)
Lalu M. Zarwazi, Cucu Gunarsih dan Priatna Sasmita,
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya 9 Sukamandi Subang Jawa Barat 41256
ABSTRAK
Penelitian keragaan morfologis dan fisiologis galur-galur padi gogo dan varietas
lokal pada kondisi intensitas cahaya rendah dengan metode naungan buatan
(paranet) 25-50% telah dilaksanakan di KP. Kuningan pada musim tanam 2011.
Penelitian bertujuan untuk mengamati dan mempelajari keragaan morfologis dan
fisiologis galur dan atau varietas lokal padi gogo yang memiliki toleransi terhadap
naungan dan memiliki produksi tinggi. Penelitian menggunakan rancangan acak
petak terpisah dengan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah tanpa naungan,
naungan dengan paranet intensitas cahaya 25% dan paranet intensitas cahaya 50%.
Bahan tanaman yang digunakan adalah 20 genotipe padi gogo toleran naungan
hasil uji gelap fase bibit ditambah 2 genotipe kontrol (Jatiluhur untuk kontrol
toleran, dan Kalimutu untuk kontrol peka). Hasil Penelitian dengan menggunakan
metode naungan buatan (paranet) 25-50%, diperoleh sebanyak 14 dari 20 genotipe
yang diuji menunjukkan konsisten memiliki morfologi tanaman padi gogo yang
toleran pada naungan 25% dan 50%. Genotipe tersebut adalah; BL, BP 34163E-Kn-25-2-3, IR6510-24-3-63-2-3-1, S4616-PN-7-3, B11577E-MR-12-1-1,
B11338BF-TB-26, B10-111-BC-Pr-7, BP606E-18-9-5, BP751F-4-12-PK-2-3,
Laka Tesan A, OM1490, OM4495, OM2514, dan BIO114. Berdasarkan hasil
pengukuran Intensitas cahaya dibawah naungan 25 % dan 50%, disampaikan
bahwa secara umum galur padi gogo yang toleran memiliki karakter tinggi,
berbatang keras dan berklorofil daun yang lebih tinggi dari yang rentan.
Kata Kunci : galur padi gogo, varietas lokal, morfologis, naungan buatan(paranet).
ABSTRACT
Research of morfophysiology to upland rice lines and local varieties of low light
intensity (shade) with theme Evaluation of tolerance of advanced generation
of upland rice lines and local varieties of the condition of low light intensity
(shade). Research for tolerance of advanced generation of upland rice lines and
local varieties of the condition of low light intensity with dark phase method and
low light intensity conditions in 25-50% of artificial shade have been conducted
in Kuningan on Wet Season (WS) 2010/2011. The research aims to obtain upland
lines and or local varieties that can tolerant to shade and has high yielded. This
study consists of: Evaluation of upland rice advanced lines and local varieties
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to low light intensity conditions in 25-50% of artificial shade in Kuningan on
WS 2009. The results of the evaluation of upland rice advanced lines and local
varieties to low light intensity conditions in Sukamandi laboratory obtained 22 of
the 170 tested genotypes included in shade tolerant category. The results using the
method of artificial shade (paranet) of 25% and 50% in Kuningan, obtained 14 of
the 20 genotypes tested showed consistent shade tolerant. Those genotypes were
BL, BP3416-3E-Kn-25-2-3, IR 6510-24-3-63-2-3-1, S4616-PN-7-3, B11577EMR-12-1-1, B11338BF-TB-26, B10-111-BC-Pr-7, BP606E-18-9-5, BP751F-412-PK-2-3, Laka Tesan A, OM 1490, OM 4495, OM 2514, and BIO 114. Based on
the two test methods used were obtained 14 genotypes which have a consistency
tolerant of shade.
Kata Kunci : upland lines, lokal varieties, tolerant, shade, yield
PENDAHULUAN
Peningkatan produksi padi gogo masih memerlukan perbaikan teknologi
budidaya. Budidaya padi gogo sebagai tanaman tumpangsari/tanam sela,
memerlukan varietas toleran terhadap naungan serta adaptif terhadap kondisi
lahan kering. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa naungan mengakibatkan
terganggunya proses metabolisme tanaman yang berimplikasi terhadap turunnya
laju pertumbuhan dan hasil tanaman (Sopandie et al. 2003).
Intensitas cahaya rendah mengakibatkan terganggunya proses metabolisme
yang berdampak turunnya laju fotosintesis dan karbohidrat (Murty et al. 1992)
sehingga pertumbuhan dan produktivitas tanaman rendah. Secara umum, ambang
batas naungan untuk pertumbuhan padi gogo sekitar 50% setara dengan naungan
buatan berupa paranet 50% (Chozin et al., 1999; Sopandie et al., 2003). Telah
dilaporkan bahwa naungan dapat mempengaruhi proses fisiologi lainnya, seperti;
respirasi, transpirasi, reduksi nitrat, sintesis protein, produksi hormon, translokasi
dan penuaan. Naungan juga dapat mengurangi respirasi gelap, titik jenuh dan
kompensasi cahaya, kerapatan stomata, mengurangi sintesis rubisco, bobot kering
tajuk, total penyerapan cahaya aktif untuk fotosintesis, indek luas daun dan
efisiensi penggunaan cahaya (Marler 1994; Sopandie et al. 2003).
Kemampuan tanaman untuk beradaptasi terhadap naungan dan perubahan
iklim mikro yang terjadi ditentukan oleh faktor genetik tanaman. Menurut Mohr
dan Schoopfer (1995) secara genetik tanaman yang toleran terhadap naungan
mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan.
Toleransi tanaman terhadap intensitas cahaya rendah (naungan) berkaitan dengan
mekanisme adaptasi yang dapat dicirikan dengan perubahan-perubahan karakter
baik karakter agronomi dan morfologi (agromorfologi), maupun karakter anatomi
dan fisiologi tanaman. Perubahan karakter tersebut merupakan adaptasi yang
umum dijumpai pada tanaman yang tumbuh di bawah naungan, sehingga dapat
dijadikan indikator toleransi tanaman terhadap naungan. Sopandie et al. (2003)
menunjukkan bahwa adaptasi genotipe toleran merefleksikan efisiensi fotosintesis
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yang tinggi pada kondisi intensitas cahaya rendah. Mekanisme adaptasi tersebut
dilakukan antara lain melalui perubahan karakter morfologi daun dengan segala
propertinya (panjang dan lebar daun, luas daun, ketebalan daun serta ketegakan
daun) untuk dapat menangkap cahaya lebih banyak. Efisiensi penangkapan cahaya
oleh genotipe toleran ditunjukkan pula oleh perubahan karakter diameter batang
yang lebih besar serta ruas batang lebih panjang (tanaman lebih tinggi).
Pemuliaan padi gogo untuk mendapatkan genotipe unggul toleran naungan
telah cukup lama dilakukan oleh pemulia padi. Namun demikian dari sejumlah
varietas padi gogo yang telah dilepas oleh pemerintah, baru satu varietas yaitu
Jatiluhur yang direkomendasikan sebagai varietas padi gogo beradaptasi baik
pada sistem tanam tumpangsari/tanam sela (Harahap dan Silitonga,1991; Suwarno
dan Lubis 1995). Dalam rangka pengembangan budidaya padi gogo khususnya
sebagai tanaman sela, upaya mendapatkan genotipe baru padi gogo yang toleran
terhadap naungan serta memberikan produksi yang tinggi perlu terus dilakukan
baik melalui perakitan maupun evaluasi terhadap genotipe yang telah ada.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan galur dan atau varietas padi gogo
toleran naungan, dan memiliki produksi tinggi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dengan judul : Evaluasi toleransi galur-galur padi gogo generasi lanjut
dan varietas lokal terhadap kondisi intensitas cahaya rendah pada naungan buatan
(paranet) 25-50% MH 2010/2011. Sebanyak 16 genotipe toleran dan 4 genotipe
yang moderat toleran naungan hasil uji gelap fase bibit di Laboratorium Sukamandi
telah ditanam tanggal 16 September 2010/2011 di bawah kondisi normal (N0), di
bawah sungkup paranet 25% (N1) serta 50% (N2) di KP. Kuningan. Kedua puluh
genotipe yang diuji terdiri atas genotipe toleran, yaitu; BL, IR6510-24-3-6-3-23-1, S4616-PN-7-3, OM1490, IR78581-12-3-2-2, B11338F-TB-26, BIO-111-BCPir7, BP606E-18-9-5, SITU BAGENDIT, BP1352-16-KN-14, OM2359, OM4495,
BP751F-4-12-PK-2-3, Laka Tesan A, BIO114, OM2514, dan genotipe moderat
terhadap naungan, yaitu; TB409B-TB-14-3, B11577F-MR-12-1, B11602E-MR-1-2,
dan BP3416-3e-KN-25-2-3. Dua genotipe lainnya adalah Varietas Jatiluhur sebagai
kontrol toleran dan Varietas Kalimutu sebagai kontrol peka ditanam bersama-sama
dengan genotipe yang diuji.
Penempatan setiap genotipe dilakukan mengacu pada rancangan acak petak
terpisah dengan 3 ulangan. Penanaman dan pemeliharaan dilakukan berdasarkan
budidaya padi gogo. Pemupukan dan pengendalian hama serta penyakit dilakukan
sesuai dengan rekomendasi. Pengamatan dilakukan terhadap karakter agronomi
(tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif), umur 50 % berbunga, dan
komponen hasil. Analisis varian dilakukan terhadap semua variabel pengamatan,
dilanjutkan dengan uji LSD 5%. Untuk menentukan galur toleran naungan setiap
genotipe yang diuji dibandingkan dengan kontrol toleran Jatiluhur.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif
Hasil analisis varian (Lampiran 1) menunjukkan bahwa naungan tidak
berpengaruh terhadap tinggi tanaman genotipe padi gogo yang diuji pada fase
generatif. Secara umum tinggi tanaman genotipe yang diuji relatif lebih pendek
dibandingkan dengan Jatiluhur (Tabel 1). Dari 20 genotipe yang diuji terdapat
tiga galur yang memiliki penampilan lebih tinggi dari Jatiluhur, walaupun nilainya
tidak berbeda nyata. Ketiga galur tersebut adalah galur BIO 114, TB409-TB-14-3
dan BP606E-18-9-5.
Hasil pengamatan pada fase generatif menunjukkan bahwa naungan dan
genotipe berpengaruh nyata menghambat pembentukan jumlah anakan. Jumlah
anakan dihasilkan pada naungan 25% dan naungan 50% nyata lebih sedikit
jika dibandingkan jumlah anakan pada kondisi tanpa naungan (Tabel 1). Namun
demikian jumlah anakan genotipe yang diuji masing-masing pada naungan 25%
maupun 50% umumnya tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan Jatiluhur,
dan semuanya berbeda nyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kalimutu.
Jumlah anakan terbentuk pada naungan 25% berkisar antara 7 - 34 anakan,
dengan jumlah anakan pada Jatiluhur dan Kalimutu berturut-turut sebesar 23 dan
7 anakan. Galur OM 4495 yang memberikan jumlah anakan produktif yang nyata
lebih tinggi dibandingkan Jatiluhur. Demikian halnya pada naungan 50%, jumlah
anakan berkisar antara 7-28 anakan, sementara Jatiluhur dan Kalimutu berturutturut sebanyak 20 dan 7 anakan. Semua galur yang diuji pada kondisi naungan 50%
memberikan jumlah anakan produktif yang jumlahnya setara dengan Jatiluhur.
Hasil ini menunjukkan pula bahwa genotipe yang diuji secara keseluruhan kecuali
Kalimutu konsisten toleran terhadap naungan.
Pada umur vegetatif 60 HST naungan 25% dan 50% menghambat
pertumbuhan anakan berturut-turut sebesar 21,5 dan 31,8% (Tabel 1). Penurunan
jumlah anakan genotipe padi gogo yang diuji pada naungan 25% berkisar antara
1,4% - 35,8%. Pada kondisi tersebut penurunan jumlah anakan Varietas Jatiluhur
dan Varietas Kalimutu berturut-turut sebesar 23,5% dan 30,0%. Penurunan jumlah
anakan meningkat sejalan dengan peningkatan cekaman naungan. Cekaman
naungan 50% menghambat pertumbuhan anakan berkisar antara 6,2% sampai
45,8%. Penurunan jumlah anakan tertinggi ditunjukkan oleh Kalimutu berturutturut pada sebesar 45,8%.
Penurunan jumlah anakan pada fase vegetatif 60 HSS menunjukkan
kemampuan suatu genotipe merespon terhadap cekaman naungan. Karakteristik
ini merupakan akumulasi respon dari genotipe baik melalui proses fisiologi
maupun morfologi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penurunan jumlah
anakan genotipe yang diuji sebagian besar relatif sama dengan Varietas Jatiluhur
dan lebih rendah dibandingkan dengan Varietas Kalimutu. Hasil ini menunjukkan
bahwa genotipe yang diuji relatif toleran terhadap naungan hingga naungan 50%.
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Tabel 1. Tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif genotipe padi gogo
pada kondisi tanpa naungan, naungan 25%, dan naungan 50%, di KP.
Kuningan MH 2010/2011.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tinggi Tanaman (cm)
Jumlah Anakan Produktif
N0
N1
N2
N0
N1
N2
BL
93 (-) 89 (-) 95 (-) 42 * 34 ns 28 ns
BP 3416-3E-Kn-25-2-3 99 (-) 99 (-) 99 (-) 32 ns 31 ns 22 ns
IR6510-24-3-63-2-3-1 101 (-) 97 (-) 100 (-) 36 ns 28 ns 20 ns
S4616-PN-7-3
97 (-) 99 (-) 95 (-) 38 ns 27 ns 23 ns
OM2395
93 (-) 89 (-) 90 (-) 34 ns 21 ns 18 ns
OM1490
91 (-) 89 (-) 91 (-) 44 * 19 ns 20 ns
IR78581-12-3-2-2
87 (-) 100 (-) 88 (-) 27 ns 19 ns 17 ns
B11577E-MR-12-1-1 123 ns 105 (-) 118 (-) 33 ns 25 ns 21 ns
B11602E-MR-1-2
98 (-) 97 (-) 98 (-) 45 * 31 ns 28 ns
B11338BF-TB-26
116 (-) 120 ns 124 ns 31 ns 24 ns 20 ns
B10-111-BC-Pr-7
88 (-) 83 (-) 89 (-) 46 * 29 ns 23 ns
BIO114
138 ns 137 ns 138 ns 41 * 26 ns 23 ns
TB409-TB-14-3
135 ns 135 ns 136 ns 26 ns 17 ns 16 ns
BP606E-18-9-5
132 ns 132 ns 130 ns 26 ns 15 ns 13 ns
BP751F-4-12-PK-2-3 121 ns 115 (-) 114 (-) 26 ns 25 ns 21 ns
OM4495
111 (-) 112 (-) 108 (-) 42 * 31 * 25 ns
BP1352-16-KN-14
93 (-) 92 (-) 94 (-) 34
26 ns 24 ns
Laka Tesan A
95 (-) 98 (-) 95 (-) 44 * 27 ns 20 ns
OM2514
90 (-) 89 (-) 92 (-) 35
28 ns 23 ns
Jatiluhur
131
131
135
32
23
20
Situ bagendit
88
86
87
31
20
19
Kalimutu
116
116
111
15
7
7
Rata-rata
106,6
107,0
109,4
34,5
24,2
20,5
5% LSD
12.18
7.97
Genotipe

Keterangan: (-) berbeda nyata lebih kecil ; (*) berbeda nyata lebih besar; (ns) tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan nilai kontrol (Jatiluhur) pada taraf 5%.

Hasil pengamatan terhadap kandungan klorofil daun di sajikan pada Tabel
2. Kondisi naungan relatif berpengaruh terhadap peningkatan kandungan klorofil
daun. Hasil pengamatan terhadap kandungan klorofil daun menunjukkan bahwa
naungan 25% dan 50% meningkatkan kandungan klorofil daun masing-masing
rata-rata sebesar 2,26% dan 14,58%. Naungan 50% berpengaruh cukup besar
terhadap peningkatan kandungan klorofil. Peningkatan kandungan klorofil daun
genotipe padi yang diuji pada naungan 50% berkisar antara 5,25% sampai dengan
37,42%. Pada kondisi tersebut Jatiluhur mengalami peningkatan kandungan
klorofilnya berturut-turut sebesar 11,83% sedangkan Kalimutu hanya mencapai
sebesar 3,70%.
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Semua genotipe yang diuji pada naungan 50% menunjukkan peningkatan
kandungan klorofil lebih besar dibandingkan dengan Kalimutu, bahkan beberapa
genotipe peningkatannya melebihi Jatiluhur. Menurut Watanabe et al. (1993),
peningkatan kandungan klorofil berkaitan dengan peningkatan protein komplek
pemanen cahaya II (Light Harvest Complex = LHC II) dalam proses fotosintesis
sehingga penangkapan energi cahaya meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa
genotipe yang diuji memiliki mekanisme toleransi terhadap naungan 50% melalui
peningkatan klorofil daun, sehingga mampu mempertahankan pertumbuhannya
relatif lebih baik dibandingkan dengan genotipe yang peka. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang melaporkan bahwa genotipe toleran umumnya memiliki
kandungan klorofil a, klorofil b, dan nisbah klorofil a/b yang tinggi (Chozin et al.
1999; Sulistyono et al. 1999; Sahardi, 2000).
Tabel 2. Kandungan klorofil daun genotipe padi gogo pada kondisi tanpa
naungan (N0), naungan 25% (N1), dan naungan 50% (N2) di KP.
Kuningan pada MH 2010/2011.
Genotipe
BL
BP 3416-3E-Kn-25-2-3
IR6510-24-3-63-2-3-1
S4616-PN-7-3
OM1490 (3)
OM1490(8)
IR78581-12-3-2-2
B11577E-MR-12-1-1
B11602E-MR-1-2
B11338BF-TB-26
B10-111-BC-Pr-7
BIO114
TB409-TB-14-3
BP606E-18-9-5
BP751F-4-12-PK-2-3
OM4495
BP1392-16-KN-14
Laka Tesan A
OM2514
Jatiluhur
Situ Bagendit
Kalimutu
Rata-rata

N0
3,464
3,047
3,658
3,603
3,585
3,103
3,198
2,835
3,407
2,574
3,337
2,685
2,367
2,987
2,911
2,98
2,973
2,817
2,748
2,941
2,772
3,652
3,075

Kandungan khlorofil daun mg/g
N1
%
N2
3,757
8,46
3,798
3,069
0,72
3,274
3,754
2,62
3,995
3,679
2,11
3,865
3,938
9,85
3,996
3,217
3,67
3,878
3,175
-0,72
3,466
2,805
-1,06
3,438
3,419
0,35
3,586
2,583
0,35
3,066
3,323
-0,42
3,731
2,642
-1,60
3,168
2,305
-2,62
2,626
3,042
1,84
3,243
3,093
6,25
3,187
3,229
8,36
4,095
3,147
5,85
3,948
2,892
2,66
3,142
2,736
-0,44
3,535
2,968
0,92
3,289
2,845
2,63
3,103
3,649
-0,08
3,787
3,149
2,26
3,510

%
9,64
7,45
9,21
7,27
11,46
24,98
8,38
21,27
5,25
19,11
11,81
17,99
10,94
8,57
9,48
37,42
32,80
11,54
28,64
11,83
11,94
3,70
14,58

Keterangan : %= persentase perubahan karakter dari kondisi tanpa naungan (N0), ke kondisi naungan
25% (N1) dan naungan 50% (N2).
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Hasil dan komponen hasil
Menurut Sopandi, et al (2003), melaporkan bahwa pada uji lapangan
dan paranet, toleransi terhadap naungan ditentukan berdasarkan pada bobot biji
yang dihasilkan per tanaman, sedangkan pada uji cepat ruang gelap ditentukan
berdasarkan persentase jumlah bibit yang hidup. Dilaporkan juga adanya
kesesuaian yang tinggi antara uji cepat ruang gelap dengan hasil pada pengujian
menggunakan paranet menunjukkan bahwa kemampuan hidup pada fase bibit
dalam kondisi gelap berkaitan erat dengan kemampuan produksi pada kondisi
naungan buatan.
Hasil analisis varians terhadap data pengamatan beberapa karakter yang
diamati disajikan dalam Lampiran 1. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa
komponen sumber ragam naungan berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan
produktif, umur 50% berbunga, bobot 1000 butir gabah. Untuk komponen sumber
ragam genotipe berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, umur 50% berbunga, jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000
butir gabah, hasil GKG/rmp. Sedangkan interaksi naungan dan genotipe hanya
berpengaruh terhadap karakter jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai.
Berdasarkan rata-rata hasil GKG/rumpun, didapatkan bahwa pada kondisi
tanpa naungan (N0) sebanyak 16 dari 22 genotipe yang diuji menunjukkan hasil
GKG per rumpun yang setara dengan kontrol Jatiluhur. Kisaran GKG per rumpun
pada kondisi tersebut berkisar 51,3 - 99,2 g. Hasil GKG per rumpun tertinggi
ditunjukkan oleh Jatiluhur. Pada kondisi ini terdapat lima genotipe memiliki
gabah kering giling lebih rendah dari Jatiluhur, yaitu OM2395, IR78581-12-3-22, TB409-TB-14-3, Situ Bagendit dan Kalimutu (Tabel 3).
Pada naungan 25% hampir semua genotipe yang diuji menunjukkan hasil
GKG per rumpun setara dengan Jatiluhur, kecuali BP606E-18-9-5, Laka Tesan A,
Situ Bagendit dan Kalimutu. Pada taraf naungan ini gabah kering giling berkisar
antara 34,3 - 114,8 g, dengan bobot terendah ditunjukkan oleh Kalimutu. Sama
halnya pada kondisi naungan 50%, semua genotipe yang diuji tidak berbeda
nyata dibandingkan dengan Jatiluhur, kecuali OM2395, IR78581-12-3-2-2, Situ
Bagendit, dan Kalimutu. Pada kondisi tersebut bobot gabah kering giling per
rumpun berkisar 25,5 - 109,5 g dengan bobot terrendah ditunjukkan oleh Kalimutu.
Pemetaan nilai nominal rata-rata hasil GKG per rumpun dari galur-galur
padi gogo dan varietas lokal dengan produktivitas terbaik terhadap tiga perlakuan
pemberian naungan memberikan ilustrasi pola tingkat toleransi galur-galur
terhadap cekaman naungan
Pada Gambar 1, terlihat bahwa galur B11577E-MR-12-1-1 secara konsisten
memberikan hasil GKG yang lebih tinggi dibanding dengan varietas kontrol.
Sedangkan galur B11602E-MR-1-2 secara konsisten memiliki produktivitas yang
relatif lebih rendah dari varietas Jatiluhur bila ditanam pada kondisi naungan
buatan 25% dan 50%.
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Gambar 1. Keragaan produktivitas beberapa genotipe dengan varietas
pembanding pada 3 perlakuan naungan di KP. Kuningan MH
2010/2011.
Genotipe berpengaruh nyata terhadap bobot 1000 butir gabah baik pada
kondisi tanpa naungan maupun pada kondisi naungan. Pada naungan 25% sebagian
besar genotipe yang diuji menunjukkan bobot 1000 butir yang nyata lebih tinggi
dibandingkan dengan Jatiluhur. Bobot 1000 butir pada naungan 25% berkisar
antara 22,8 - 33,6 g. Pada kondisi tersebut bobot 1000 butir gabah Jatiluhur dan
Kalimutu berturut-turut sebagai adalah sebesar 24,8 g dan 22,8 g. Pada naungan
50% genotipe yang diuji memiliki bobot 1000 butir gabah sebagian setara dan
sebagian lebih tinggi dibanding dengan Jatiluhur. Secara keseluruhan genotipe
yang diuji menunjukkan bobot 1000 butir yang lebih tinggi dibandingkan dengan
Kalimutu, kecuali IR78581-12-3-2-2 dan BP1392-16-KN-14 (Tabel 3).
Pada kondisi naungan 50% bobot 1000 butir gabah berkisar antara 23,933,2 g, sedangkan Jatiluhur dan Kalimutu berturut-turut sebesar 24,8 g dan 22,1
g. Bobot 1000 butir gabah dapat menggambarkan ukuran dan tingkat pengisian
gabah sebagai tempat akumulasi fotosintat. Bobot 1000 butir gabah yang tinggi
menunjukkan tingkat pengisian gabah yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis
terhadap bobot 1000 butir gabah, genotipe toleran naungan yang diuji pada
naungan 25% - 50% umumnya memiliki tingkat pengisian gabah yang lebih baik
dibandingkan dengan yang peka.
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Tabel 3. Komponen hasil (bobot 1000 butir gabah isi, gabah kering giling per
rumpun) genotipe padi gogo pada kondisi tanpa
naungan (N0),
naungan 25% (N1), dan naungan 50% (N2), di KP. Kuningan MH
2010/2011.
No

Genotipe

Bobot 1000 butir gabah isi Hasil gabah kering giling/
(g)
rumpun (g)
N0

1 BL

N1

N2

N0

N1

N2

26.8 ns 26.5 * 25.5 ns 90.2 ns 103.5 ns 72.2 ns

2 BP 3416-3E-Kn-25-2-3 27.7 ns 28.5 * 26.9 * 84.8 ns 105.8 ns 54.8 ns
3 IR6510-24-3-63-2-3-1

28.3 * 29.0 * 28.2 * 91.8 ns 83.5 ns 77.0 ns

4 S4616-PN-7-3

26.4 ns 26.4 * 26.1 ns 89.8 ns 78.7 ns 55.2 ns

5 OM2395

27.2 ns 26.6 * 26.2 ns 54.8 ns 73.0 ns 40.0 (-)

6 OM1490

26.1 ns 26.2 * 25.1 ns 95.0 ns 53.5 ns 60.5 ns

7 IR78581-12-3-2-2

25.3 (-) 23.7 ns 24.0 (-) 53.5 (-) 61.8 ns 39.8 (-)

8 B11577E-MR-12-1-1

29.5 ns 28.5 * 29.0 * 78.5 ns 81.2 ns 109.5 ns

9 B11602E-MR-1-2

26.3 ns 26.8 * 25.8 ns 69.2 ns 59.3 ns 42.0 (-)

10 B11338BF-TB-26

29.8 * 30.2 * 28.8 * 93.8 ns 77.2 ns 108.8 ns

11 B10-111-BC-Pr-7

26.2 ns 25.2 ns 25.0 ns 84.8 ns 68.0 ns 53.5 ns

12 BIO114

24.9 (-) 25.3 ns 25.2 ns 70.1 ns 82.3 ns 85.5 ns

13 TB409-TB-14-3

27.7 ns 27.1 * 27.2 * 62.0 (-) 72.0 ns 66.7 ns

14 BP606E-18-9-5

28.4 * 28.0 * 27.8 * 70.7 ns 57.8 (-) 47.2 ns

15 BP751F-4-12-PK-2-3

27.3 ns 27.7 * 27.5 * 95.3 ns 71.0 ns 79.0 ns

16 OM4495

27.3 ns 25.8 ns 27.5 * 84.8 ns 62.7 ns 85.5 ns

17 BP1392-16-KN-14

25.1 (-) 25.3 ns 23.9 (-) 97.8 ns 68.3 ns 39.0 (-)

18 Laka Tesan A

27.3 ns 26.5 * 25.3 ns 71.8 ns 57.8 (-) 64.0 ns

19 OM2514

27.1 ns 27.0 * 27.0 * 93.7 ns 114.8 ns 80.5 ns

20 Jatiluhur

27.0

21 Situ Bagendit

34.0 * 33.6 * 33.2 * 61.7 (-) 35.3 (-) 30.7 (-)

22 Kalimutu

25.5 (-) 22.8 (-) 22.1 (-) 61.3 (-) 34,3 (-) 29.5 (-)

Rata-rata

27,3

24.8

26,9

25.5

26,5

99.2

79,3

94.3

72,3

5% LSD

1,1

34.6

CV %

4,4

27.7

76.5

63,7

Keterangan: tanda (-) berbeda nyata lebih kecil; (*) berbeda nyata lebih besar ; ns tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan nilai kontrol (Jatiluhur) pada taraf 5%; N0, N1, dan N2 berturutturut menunjukkan perlakuan tanpa naungan, naungan 25% dan naungan 50%.
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Rata-rata umur berbunga dari genotipe yang diuji disajikan dalam Tabel 4.
Pada naungan 25% terdapat 5 genotipe memiliki umur berbunga lebih pendek
dibanding Jatiluhur. Kelima genotipe tersebut adalah OM1490, IR78581-12-3-22, B11338BF-TB-26, Situ Bagendit, dan BP751F-4-12-PK-2-3. Umur berbunga
Jatiluhur adalah 95 HSS. Sama halnya pada naungan 50%, hampir semua genotipe
yang diuji memilki umur berbunga tidak berbeda nyata dibandingkan dengan
Jatiluhur. Pada naungan 50% terdapat 5 genotipe yang memiliki umur berbunga
lebih cepat dibandingkan dengan Jatiluhur, yaitu: OM1490, IR78581-12-3-2-2,
B10-111-BC-Pr-7, OM2514, dan Situbagendit. Umur berbunga kelima genotipe
tersebut berkisar antara 83-91 HSS, sedangkan umur berbunga Jatiluhur 94 HSS.
Pada kondisi naungan 25% secara umum jumlah gabah isi per malai relatif
lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah gabah isi per malai pada kondisi tanpa
naungan (Tabel 4). Rata-rata jumlah gabah isi permalai pada kondisi tanpa naungan
dan naungan 25% berturut-turut sebesar 142,4 butir dan 139,1 butir. Pada kondisi
ini sebagian besar genotipe yang diuji memiliki jumlah gabah isi lebih sedikit
dibanding jumlah gabah isi Jatiluhur, namun lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah gabah isi kontrol peka Kalimutu, kecuali B11602E-MR-1-2. Jumlah gabah
isi Jatiluhur dan Kalimutu berturut-turut sebesar 227,6 butir dan 86,5 butir.
Jumlah gabah isi per malai pada kondisi ternaungi diduga berkaitan dengan
kemampuan genotipe mengakumulasikan fotosintatnya. Genotipe yang toleran
terhadap naungan akan memiliki kemampuan membentuk gabah isi lebih banyak
dibandingkan dengan yang peka. Penurunan jumlah gabah isi per malai yang lebih
besar terjadi pada naungan 50%. Jumlah gabah isi rata-rata pada naungan 50%
adalah sebesar 126,5 butir. Pada kondisi tersebut jumlah gabah isi Jatiluhur dan
Kalimutu berturut-turut sebesar 145,0 butir dan 83,9 butir. Sebagian besar genotipe
yang diuji memiliki jumlah gabah isi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah
gabah isi Jatiluhur, namun lebih banyak jika dibandingkan dengan Kalimutu,
kecuali Situ Bagendit yang hanya memiliki jumlah gabah isi 78,4 butir.
Interaksi naungan dan genotipe berpengaruh terhadap jumlah gabah
hampa. Jumlah gabah hampa genotipe yang diuji pada naungan 25% dan 50%
umumnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah gabah hampa Jatiluhur.
Pada naungan 25% jumlah gabah hampa berkisar 27,4 -110,2 butir, sedangkan
Jatiluhur sebesar 150,1 butir. Umumnya jumlah gabah hampa pada naungan
25% lebih sedikit dibandingkan Jatiluhur, kecuali galur BP751F-4-12-PK-2-3,
OM4495, BIO114, TB409-TB, dan B11577E-MR-12-1-1. Sama halnya dengan
pada naungan 50% hampir keseluruhan genotipe yang diuji memiliki jumlah
gabah hampa lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol toleran Jatiluhur. Pada
naungan 50% jumlah gabah hampa berkisar antara 24 - 126,2 butir, sedangkan
Jatiluhur sebesar 125,2 butir. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa genotipe
padi yang diuji memiliki jumlah gabah hampa lebih sedikit jika dibandingkan
dengan Jatiluhur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar genotipe toleran
naungan hasil uji gelap fase bibit menunjukkan konsistensi toleran terhadap
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naungan 25% dan 50%. Konsistensi ditunjukkan dengan perubahan karakteristik
morfologi dan juga komponen hasil sebagai respon dari genotipe terhadap
naungan sebagian besar tidak berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol toleran
Jatiluhur, namun berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol peka Kalimutu.
Berdasarkan perubahan karakteristik morfologi pada kondisi naungan, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme toleransi dilakukan melalui kemampuan tanaman
mengoptimalkan penangkapan cahaya pada kondisi naungan.
Sopandi et al. (2003) melaporkan bahwa perlakuan naungan dapat
mengurangi respirasi gelap, titik jenuh dan kompensasi cahaya, kerapatan stomata,
mengurangi sintesis rubisco, bobot kering tajuk, total penyerapan cahaya aktif
untuk fotosintesis, indek luas daun dan efisiensi penggunaan cahaya. Mekanisme
mengoptimalkan penangkapan cahaya dari genotipe toleran dalam penelitian ini
antara lain adalah; memiliki kemampuan meningkatkan tinggi tanaman pada fase
vegetatif, sudut daun bendera yang lebih tegak, total luas daun yang lebih besar,
serta memiliki kandungan total klorofil daun lebih tinggi. Peningkatan total luas
daun dan semua propertinya pada genotipe toleran berkaitan dengan kemampuan
penangkapan cahaya yang lebih efisien pada kondisi ternaungi. Peningkatan total
luas daun ditentukan pula oleh jumlah anakan yang lebih banyak pada genotipe
toleran. Respon pertumbuhan dan hasil genotipe toleran pada kondisi ternaungi
ditunjukkan antara lain oleh; anakan produktif yang lebih banyak, bobot 1000
butir, hasil gabah, dan bobot kering biomas
Berdasarkan konsistensi karakteristik komponen hasil dan hasil dari
genotipe yang diuji dibandingkan dengan varietas Jatiluhur, terdapat 14 genotipe
yang konsisten memiliki toleransi terhadap naungan 25% dan 50%, yaitu: BL,
BP 3416-3E-Kn-25-2-3, IR6510-24-3-63-2-3-1, S4616-PN-7-3, B11577EMR-12-1-1, B11338BF-TB-26, B10-111-BC-Pr-7, BP606E-18-9-5, BP751F-412-PK-2-3, Laka Tesan A, OM1490, OM4495, OM2514, dan BIO114. Jatiluhur
sebagai kontrol toleran terhadap naungan, konsisten menunjukkan pertumbuhan
dan hasil relatif tinggi pada naungan 25-50%. Hasil penelitian ini menunjukkan
pula bahwa terdapat enam genotipe tidak memberikan respon pertumbuhan dan
hasil yang konsisten dibandingkan seperti Jatiluhur. Keenam genotipe tersebut
adalah; OM2395, IR78581-12-3-2-2, TB409-TB-14-3, BP1352-16-KN-14,
B11602E-MR-1-2, dan Situ Bagendit. Varietas Kalimutu sebagai kontrol peka
konsisten menunjukkan pertumbuhan dan hasil lebih rendah dibandingkan dengan
semua genotipe yang diuji
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BL
BP 3416-3E-Kn-25-2-3
IR6510-24-3-63-2-3-1
S4616-PN-7-3
OM2395
OM1490
IR78581-12-3-2-2
B11577E-MR-12-1-1
B11602E-MR-1-2
B11338BF-TB-26
B10-111-BC-Pr-7
BIO114
TB409-TB-14-3
BP606E-18-9-5
BP751F-4-12-PK-2-3
OM4495
BP1392-16-KN-14
Laka Tesan A
OM2514
Jatiluhur
Situ Bagendit
Kalimutu
Rata-rata
5% LSD
CV %

Genotipe

Umur berbunga (HSS)
Jumlah gabah isi/malai
N0
N1
N2
N0
N1
N2
98 ns
98
*
97 *
133,6
ns 150,6 (-) 121,8
98 ns
97
ns
95 ns
138,8
ns 115,5 (-) 120,6
100 *
96
ns
99 *
160,0
ns 170,2 (-) 131,7
92 ns
94
ns
92 ns
130,9
ns 127,3 ns 133,6
97 ns
94
ns
95 ns
107,6
ns 104,0 (-) 131,4
90 (-)
91
(-)
89 (-)
139,7
ns 133,3 (-) 135,8
86 (-)
87
(-)
85 (-)
102,8
ns 130,1 (-) 123,9
100 *
98
*
98 ns
159,2
ns 152,6 (-) 135,6
103 *
102
*
101 *
99,2
(-)
75,9 (-)
87,0
93 (-)
92
(-)
93 ns
210,3
ns 179,2 (-) 125,7
93 (-)
93
ns
91 (-)
108,7
ns 100,1 (-) 117,0
99 ns 100
*
99 *
240,6
*
211,6 ns 193,9
100 *
98
*
97 *
149,7
ns 197,3 ns 136,6
93 (-)
93
ns
93 ns
173,1
ns 137,7 (-) 130,2
88 (-)
92
(-)
90 ns
159,7
ns 133,9 (-) 165,1
101 *
98
*
98 *
100,3
ns 120,6 (-) 107,2
96 ns
95
ns
94 ns
131,9
ns 131,4 (-) 123,0
96 ns
96
ns
95 ns
111,9
111,3 (-) 114,8
88 (-)
88
ns
87 (-)
166,1
139,8 (-) 143,7
97
95
94
188,9
227,6
145,0
84 (-)
83
(-)
83 (-)
118,4
(-) 123,8 (-)
74,8
96
95
92
101,0
(-)
86,5 (-)
83,9
95,1
94,3
93,5
142,4
139,1
126,5
2.3
41.642
3.4
19.0
(-)
(-)

(-)
(-)
ns
(-)
(-)
(-)
(-)
ns
(-)
ns
(-)
*
ns
ns
ns
(-)
(-)
(-)
ns

Jumlah gabah hampa/malai
N0
N1
N2
67,3 (-) 59,3 (-) 53,1
45,5 (-) 37,2 (-) 38,9
59,7 (-) 56,6 (-) 81,6
25,9 (-) 42,5 (-) 24,0
71,1 (-) 52,9 (-) 49,5
54,2 (-) 51,7 (-) 43,5
39,7 (-) 41,9 (-) 30,9
75,8 ns 110,2 ns 109,8
87,4 ns 69,2 (-) 102,1
34,3 (-) 62,6 (-) 104,2
34,4 (-) 27,4 (-) 27,0
54,5 (-) 90,2 ns 126,2
82,8 ns 104,9 ns 106,0
68,1 (-) 60,0 (-) 67,1
62,7 (-) 87,3 ns 56,6
104,2 ns 84,9 ns 68,8
66,2 (-) 53,8 (-) 50,6
64,0 (-) 57,9 (-) 39,9
55,8 (-) 39,5 (-) 27,2
109,7
150,1
125,2
31,5 (-) 37,1 (-) 24,6
65,3 (-) 39,8 (-) 39,8
61,8
64,4
66,2
36.536
35.2

(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ns
ns
ns
(-)
ns
ns
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

N0, N1, dan N2 berturut-turut menunjukkan perlakuan tanpa naungan, naungan 25% dan naungan 50%.

Keterangan: tanda (-) berbeda nyata lebih kecil; (*) berbeda nyata lebih besar ; ns tidak berbeda nyata dibandingkan dengan nilai kontrol
(Jatiluhur) pada taraf 5%;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

No

Tabel 4. Umur berbunga dan komponen hasil (panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai) genotipe padi gogo
pada kondisi tanpa naungan (N0), naungan 25% (N1), dan naungan 50% (N2), di KP. Kuningan MH 2009/2010.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Karakter Fisiologi jumlah klorofil masing masing galur dan varietas
meningkat sebanding dengan tingginya persentase naungan. Naungan 50%
menunjukkan angka persentase klorofil sebesar 37,42% sedangkan naungan
25% sebesar 14,58%.

2.

Pertumbuhan tanaman menunjukkan bahwa tinggi tanaman genotipe yang
diuji lebih rendah dibandingkan dengan varietas kontrol kecuali terhadap
tiga genotipe. Terhadap jumlah anakan menunjukkan bahwa naungan
menyebabkan penurunan jumlah anakan dibandingkan dengan tanpa naungan.

3.

Hasil dan komponen hasil menunjukkan bahwa naungan 25% dan 50% pada
genotipe yang diuji menunjukkan hasil yang sebagian besar setara dengan
varietas kontrol Jatiluhur.
Saran

Genotipe-genotipe padi gogo toleran naungan hasil penelitian ini perlu diverifikasi
dan divalidasi toleransinya terhadap naungan dan blas, serta pertumbuhan dan
hasilnya pada kondisi naungan alami di bawah tegakan tanaman tahunan muda
hutan tanaman industri atau perkebunan.
DAFTAR PUSTAKA
Chozin MA, Sopandie D, Sastrosumarjo S, Suwarno. 1999. Physiology and genetic
of upland rice adaptation to shade. [Laporan Graduate Team Research
Grant, Proyek URGE]. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Departemen Pertanian. 2004. Statistik Pertanian. Departemen Pertanian RI,
Jakarta.
Hafsah MJ. 2004. Potensi, peluang dan strategi pencapaian swasembada beras
dan kemandirian pangan nasional melalui proksi mantap. Makalah Seminar
Padi Nasional, 15 Juli 2004, Sukamandi. p.1-19.
Harahap, Z. dan Silitonga. 1991. Perbaikan Varietas Padi dalam Padi Buku 2.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Pangan Bogor.
Levitt J. 1980. Response of Plant to Environmental Stress. Academic Press. New
York. 570p.
Marler TE. 1994. Developmental light level affects growth, morphology, and leaf
physiology of young carambola trees. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 119 (4):711718

Zarwazi et al : Studi Morfologis dan Fisiologis Galur-Galur Padi Gogo dan Varietas....

169

Mohr H, and Schopfer P. 1995.Plant Physiologycal Ecology. New York. Springer
Verlag New York Inc. Pp:299-321.
Murty KS, Dey SK, Swain P, Baig MJ.1992. Elite F1 rice hybrids for low light
monsoon areas. IRRN. 17(6):13-14.
Sahardi. 2000. Studi karakteristik anatomi dan morfologi serta pewarisan sifat
toleransi terhadap naungan pada padi gogo (Orya sativa L.).[Disertasi].
Bogor: Rogram Pascasarjana lnstitut Pertanian Bogor.
Sopandie D, Chozin MA, Sastrosumarjo S, Juhaeti T, Sahardi. 2003. Toleransi
Padi Gogo Terhadap Naungan. Hayati 10 (2): 71-75.
Sahu G, Visperas RM, Vergara S. 1984. Screening for tolerance in rice seedling.
IRRN. 9(3)26-27.
Sasmita, P. 2008. Karakteristik morfologi, anatomi dan agronomi padi gogo
toleran cahaya rendah (naungan). Prosiding Seminar Nasional Padi. Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi. Sukamandi. P: 307-315.
Suwarno, Lubis E. 1995. Uji daya hasil dan adaptasi galur harapan padi gogo di
wilayah perkebunan. Balitan, Puslitbangtan Bogor.
Watanabe N, Pujii C, Shirota M, Furuta Y. 1993. Changes in chlorophyll, thylakoid
proteins and photosynthetic adaptation to sun and shade environments
in diploid and tetraploid Oryza punctuata Kotschy and diploid Oryza
eirhingeri Peter. Plant Physiol Biochem Paris 31 :469- 474.

170

Zarwazi et al : Studi Morfologis dan Fisiologis Galur-Galur Padi Gogo dan Varietas....

Zarwazi et al : Studi Morfologis dan Fisiologis Galur-Galur Padi Gogo dan Varietas....

171

2

4

21

42

126

Naungan (N)

Galat a

Genotipe (V)

NxV

Galat b

56,9

39,8

2.740,7*

263,2

91,5

321,7

24,3

29,6

310,4*

109,4

3.578,8*

47.7

Tinggi
Jumlah anakan
tanaman (cm)
produktif

4,5

3,5

193,9*

5,6

40,6*

18,1

Umur berbunga
50%(HSS)

664,2

1010,3*

8675,7*

2072,2

4666,6

3607,8

JGI/
malai

511,3

1280,3*

6227,7*

238,4

319,1

320,6

JGH/
malai

1,43

0,82

35,98*

0,66

8,36*

0,84

Bobot gabah
1000 btr (g)

Keterangan: * = berbeda nyata, JGI = Jumlah Gabah Isi, JGH = Jumlah Gabah Hampa, GKG = Gabah Kering Giling (Ka.14%).

2

db

Ulangan

Sumber
Ragam

459,1

624,6

2511,9*

1252,2

3936.9

873,2

Hasil GKG /
rmp (g)

Lampiran 1. Hasil analisis varian pengaruh naungan terhadap beberapa karakter agronomi dan komponen hasil berbagai
genotipe padi gogo yang diuji di KP. Kuningan, pada MH 2009/2010.
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PERBAIKAN KESUBURAN TANAH MELALUI PENAMBAHAN
BAHAN ORGANIK
Sujinah, Sarlan Abdurachman, dan Ali Jamil
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
sujinah.sulaiman@yahoo.com
ABSTRAK
Salah satu upaya untuk mencapai hasil optimal tanaman padi adalah mengendalikan
lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh meliputi tanah, air, udara, cahaya
matahari, dan lainnya. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah
tanah yang subur, gembur, tata air dan udara yang baik, dan mengandung banyak
bahan organik. Review ini mengungkapkan peran bahan organik terhadap
kesuburan tanah dan hasil tanaman padi. Bahan organik berperan penting dalam
menentukan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman.
Peran bahan organik adalah meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur
tanah, meningkatkan kemampuan tanah memegang air, meningkatkan poripori tanah, dan memperbaiki media perkembangan mikroba tanah. Tanah yang
memiliki kadar bahan organik rendah mengindikasikan kemampuan tanah untuk
mendukung produktivitas tanaman juga rendah. Dalam rangka menjaga dan
meningkatkan kesuburan tanah maka perlu penambahan pupuk organik. Pupuk
organik merupakan dekomposisi bahan organik atau proses perombakan senyawa
komplek menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroba. Beberapa jenis
pupuk organik diantaranya pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos.
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pupuk organik dapat meningkatkan
kesuburan tanah dengan meningkatkan kemampuan agregat, meningkatkan
ketersediaan hara, dan meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah. Peningkatan
ketersediaan unsur hara makro N, P, K dan unsur hara mikro yang cukup bagi
tanaman dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil padi.
Kata kunci : bahan organik, kesuburan tanah, padi
ABSTRACT
One of the effort to achieve rice optimum yield is to control growing environment.
Growing environments include soil, water, air, light, and other. Good soil for rice
growth is fertile soil, loose, good water and air management, and contains a lot
of organic material. This review reveals role of organic matter on soil fertility
and yield of rice. Organic matter is important to determining ability of the soil
to support growth and yield. The role of organic matter is increase soil fertility,
improve soil structure, increase ability of water holding capacity, increase soil
pores, and improve the microbial growth medium. Soil has a low organic matter
means lower ability to support productivity. It’s to maintain and increasing soil
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fertility is increase organic fertilizer. Organic fertilizer is decomposition of organic
matter or process changes from the complex compounds into simpler compounds
by microbial. Several types of fertilizer organic is manure, green manure, and
compost. The research shows that organic fertilizer can improve soil fertility by
increase aggregate ability, increase nutrient availability, and increase activity of
soil microbiology. Availability of macro nutrient N, P, K and micro nutrient can
affect the growth and yield of rice.
Key words : organic matter, soil fertlity, yield
PENDAHULUAN
Salah satu sumberdaya alam yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan
pangan adalah lahan pertanian. Revolusi hijau yang ditandai dengan introduksi
varietas unggul padi yang responsif terhadap pemupukan telah mampu
meningkatkan produktivitas padi sehingga pada tahun 1984 Indonesia mampu
swasembada pangan. Di sisi lain, revolusi hijau juga menyisakan permasalahan.
Penggunaan pupuk anorganik/kimia yang berlebihan secara terus menerus
menyebabkan ketersediaan unsur hara dalam tanah semakin berkurang dan
sebagai akibatnya lahan pertanian berubah menjadi lahan kritis. Tanah menjadi
mudah mengeras dan kurang mampu menyimpan air. Keadaan tersebut akan
mengganggu pertumbuhan tanaman dan pada akhirnya produktivitas tanaman
juga akan menurun.
Pengembalian bahan organik ke dalam tanah merupakan hal yang harus
dilakukan agar lahan pertanian tetap produktif. Bachtiar et al. (2013) menyatakan
perlunya teknologi tepat guna berbasis bahan organik yang akan mendukung
pertanian berkelanjutan. Bahan organik dapat mempertahankan dan meningkatkan
produktivitas lahan sehingga dapat berproduksi secara optimal.
Bahan organik selain berperan meningkatkan unsur hara tanah juga berperan
terhadap sifat fisik, kimia, dan aktivitas biologi tahan (Ebaid dan El Refaee, 2007).
Keadaan fisik tanah yang baik apabila dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman
dan mampu sebagai tempat aerasi dan lengas tanah. Selain itu, bahan organik dapat
melepaskan N yang diperlukan oleh tanaman (Myint et al., 2010) dan pemberian
pupuk ke dalam tanah sebagai penyedia nutrisi makro dan nutrisi mikro, yang
diasimilasi oleh tanaman dan digunakan untuk berbagai kegiatan metabolisme
untuk mensintesis klorofil yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Berbagai nutrisi mikro diperlukan untuk berbagai katalitik enzim seperti
respirasi, fotosintesis, berbunga, berbuah, dan pengisian biji serta melawan
cekaman biotik dan abiotik (Siavoshi dan Laware, 2013).
Peranan Bahan Organik Terhadap Sifat Fisik Tanah
Struktur tanah yang baik adalah yang mempunyai tata udara yang baik,
unsur hara yang mudah tersedia bagi tanaman, dan tanah mudah diolah. Pada
tanah berpasir, bahan organik diharapkan dapat merubah struktur tanah dari
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berbutir tunggal menjadi bentuk gumpal sehingga meningkatkan derajat struktur
dan ukuran agregat atau meningkatkan kelas struktur dari halus menjadi sedang
atau kasar (Scholes et al., 1994). Kandungan bahan organik di dalam tanah dapat
memperbaiki kondisi tanah agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan dalam
pengolahan tanah. Penambahan bahan organik akan meningkatkan kemampuan
tanah untuk diolah pada lengas yang rendah. Pada tanah yang bertekstur halus
(lempung) mempunyai kelekatan yang tinggi sehingga sukar diolah, dan dengan
tambahan bahan organik akan dapat meringankan pengolahan tanah (Atmojo,
2003).
Zulkarnain et al. (2013) menyatakan aplikasi pupuk organik mampu
meningkatkan nilai kemantapan agregat. Bahan organik yang ditambahkan ke
tanah mengalami proses dekomposisi dan menghasilkan substansi organik yang
berperan sebagai “perekat” dalam proses agregasi tanah. Humus mempunyai gugus
yang bermuatan negatif dan dapat berikatan dengan partikel tanah yang bermuatan
positif, membentuk agregat tanah dan menjadikan agregat tanah semakin mantap.
Berdasarkan penelitian Sudaryono (2001) diketahui bahwa pemberian bahan
organik dan mikrobia berakibat ruang pori mikro yang terbentuk lebih banyak, di
mana pori mikro merupakan ruang pori yang digunakan tanah untuk mengikat
air, sedangkan pori makro berfungsi sebagai tempat lalu lintas air dan udara.
Semakin banyak ruang pori mikro yang terbentuk maka tanah akan mempunyai
daya simpan lengas yang semakin meningkat, lengas tanah akan mengisi ruang
pori-pori tanah. Biasanya ruang pori tanah yang terisi adalah ruang pori-pori
besar terlebih dahulu, baru mengisi pori-pori mikro. Jika terjadi penguapan atau
penggunaan air oleh tanaman, maka pori-pori besar dahulu yang ditinggalkan oleh
air, lalu menyusul pori-pori mikro. Hasil penelitian yang dilakukan Zulkarnain
et al. (2013) menunjukkan pemberian kompos 10 ton/ha berpengaruh nyata
terhadap porositas total. Hal tersebut terjadi karena pupuk organik mengalami
proses dekomposisi dan berangsur-angsur menghasilkan humus. Interaksi humus
dengan partikel tanah akan menciptakan struktur tanah yang lebih mantap dan
memperbesar ruang pori.
Pemberian kompos ampas tebu berpengaruh tidak nyata terhadap bulk
density, dimana bulk density merupakan petunjuk kepadatan tanah. Semakin padat
suatu tanah, maka semakin tinggi nilai bulk density. Hal ini berarti semakin sulit
tanah meneruskan air atau semakin sulit penetrasi akar ke dalam tanah (Meizal,
2008).
Peranan Bahan Organik Terhadap Sifat Kimia Tanah
Pengaruh bahan organik terhadap kesuburan kimia tanah antara lain terhadap
kapasitas tukar kation, kapasitas pertukaran anion, pH tanah, daya sangga tanah,
dan keharaan tanah (Atmojo, 2003). Kapasitas tukar kation (KTK) menunjukkan
kemampuan tanah menahan kation dan mempertukarkan kation tersebut, termasuk
kation hara tanaman. Penambahan bahan organik pada satu musim tanam belum
dapat menunjukkan beda nyata nilai KTK tanah. Perubahan nilai KTK tanah dapat
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dilihat jika penambahan bahan organik dilakukan dalam jangka waktu yang cukup
lama secara terus menerus (Utami et al., 2013). Ditambahkan Sumarni et al. (2010)
bahwa penambahan bahan organik seperti pupuk kandang harus tetap dilakukan
setiap kali penanaman untuk mengatasi terjadinya degradasi tanah (menurunnya
kesuburan tanah). Pemberian pupuk organik juga dapat meningkatkan ketersediaan
hara (P dan K) bagi tanaman. Rahardjo (2000) menyatakan bahwa penambahan
bahan organik berpengaruh nyata terhadap peningkatan KTK tanah dibanding
kontrol yaitu 16,94 me/100 gr. Jenis bahan organik yang paling tinggi pengaruhnya
adalah jerami dengan KTK 17,77 me/100 gr, diikuti oleh eceng gondok 17,75
me/100 gr dan azolla 17,70 me/100 gr. Perbedaan kenaikan KTK dipengaruhi
oleh kecepatan dekomposisi masing-masing bahan organik, dimana bahan organik
yang mudah lapuk akan lebih cepat menghasilkan humus.
Penambahan bahan organik dapat menurunkan atau meningkatkan pH
tanah tergantung oleh tingkat kematangan bahan organik yang ditambahkan dan
jenis tanahnya. Penambahan bahan organik yang belum masak atau yang masih
mengalami proses dekomposisi akan menyebabkan penurunan pH tanah. Hal ini
disebabkan selama proses dekomposisi akan melepaskan asam-asam organik yang
menyebabkan menurunnya pH tanah, tetapi apabila diberikan pada tanah yang
masam dengan kandungan Al tertukar tinggi maka akan terjadi peningkatan pH
tanah karena asam-asam organik hasil dekomposisi akan mengikat Al membentuk
senyawa komplek (khelat) sehingga Al tidak terhidrolisasi (Atmojo, 2003). Utami
dan Handayani (2003) menyatakan bahwa bahan organik mempunyai daya sangga
(buffer capacity) yang besar sehingga apabila tanah mempunyai kandungan bahan
organik yang cukup, maka pH tanah akan relatif stabil.
Berdasarkan penelitian Siringoringo dan Siregar (2011) bahwa pemberian
arang dapat meningkatkan pH tanah walaupun kenaikan pH tanah tidak bersifat
linier dengan kenaikan dosis arang yang ditambahkan pada tanah latosol yang
bertekstur liat. Peningkatan pH tanah berpengaruh terhadap menurunnya
konsentrasi kation H+-dd pada kenaikan dosis arang yang ditambahkan. Ion H+-dd
yang bersifat toksik bagi akar merupakan penyebab langsung rendahnya pH tanah.
Aplikasi arang juga dapat menurunkan kadar Al3+-dd larutan tanah yang bersifat
toksis terhadap sistem perakaran tanaman. Kation Al3+-dd tanah merupakan
penyebab tidak langsung kemasaman tanah setelah reaksi hidrolisis pada
sistem larutan tanah. Penurunan sifat toksis H+ dan Al3+ terhadap akar tanaman
menyebabkan proses-proses absorbsi hara oleh akar tanaman tidak terganggu.
Peran bahan organik terhadap ketersediaan unsur hara tidak terlepas dari
proses mineralisasi yang merupakan tahap akhir dari proses perombakan bahan
organik. Dalam proses mineralisasi akan dilepas mineral-mineral hara tanaman
(N, P, K, Ca, Mg, S, dan hara mikro) dalam jumlah tidak tentu dan relatif kecil.
Unsur hara N, P, dan S relatif lebih banyak dilepas dan digunakan oleh tanaman
(Atmojo, 2003). Penelitian yang dilakukan Kaya (2013) menunjukkan pemberian
kompos jerami berbeda nyata dalam meningkatkan N-tanah. Kompos jerami dapat
meningkatkan N-tanah dari 0,093% menjadi 0,111%. Kompos jerami sebagai
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bahan pensuplai berbagai unsur hara (C, N, P, K, S, dan senyawa lainnya) dalam
kisaran yang luas sebagai hasil dari proses dekomposisi berupa senyawa sederhana
yang cepat dimanfaatkan oleh mikroorganisme tanah dan juga tersedia sebagai
hara bagi tanaman, diantaranya adalah nitrogen sehingga ketersediaan N-tanah
meningkat.
Mos dalam proses mineralisasi bahan organik menyumbangkan berbagai
hara ke dalam tanah seperti N, P, K, Ca, Mg, dan Mo yang dapat meningkatkan
aktivitas Bradyrhizobium dan mikoriza. Dekomposisi bahan organik tanah yang
dipacu oleh mos akan menghasilkan berbagai bentuk P organik seperti inositol,
fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, dan gula fosfat. Bentuk P organik yang
dipacu oleh dekomposisi yang sempurna akan menghasilkan bentuk P anorganik
yang sangat berpotensi dalam peningkatan kadar P tersedia tanah, maupun suplai
hara P ke dalam jaringan tanaman (Sudaryono, 2001).
Peranan Bahan Organik Terhadap Sifat Biologi Tanah
Secara umum, pemberian bahan organik akan meningkatkan pertumbuhan
dan aktivitas mikroorganisme. Bahan organik merupakan sumber energi dan
bahan makanan bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Penambahan
bahan organik akan menyebabkan populasi dan aktivitas mikrobiologi dalam
tanah meningkat, terutama yang berhubungan dengan aktivitas dekomposisi dan
mineralisasi bahan organik. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam
dekomposisi bahan organik adalah fungi, bakteri, dan aktinomisetes. Selain
mikroorganisme tanah, fauna tanah juga berperan penting dalam dekomposisi
bahan organik, diantaranya protozoa, nematoda, collembola, dan cacing tanah
(Atmojo, 2003).
Mikrobia memegang peranan aktif dalam transformasi yang menyebabkan
perubahan utama dalam sifat fisik dan kimia tanah. Perubahan fisik mempengaruhi
porositas, kerapatan massa, hidrologi, dan permeabilitas. Sedangkan perubahan
kimia terpenting meliputi kelarutan ion hara seperti phosphat, kalium, sulfat, Ca,
Fe, Cu, Zn, Mg, Co, dan Mo sehingga meningkatkan ketersediaannya kepada
biota tanah (Sudaryono, 2001).
Jenis Bahan Organik Tanah
1. Pupuk kandang
Pupuk kandang merupakan campuran kotoran padat, air kencing, dan sisa
makanan (tanaman). Susunan kimia pupuk kandang tergantung dari (a) jenis
hewan, (b) umur dan keadaan hewan, (c) penyimpanan pupuk sebelum dipakai.
Sebagian yang terdapat dalam padatan pupuk kandang terdiri dari senyawa
organik yang sama dengan bahan makanannya, antara lain selulosa, pati dan
gula, hemiselulosa, dan lignin (Brady, 1990).
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2. Pupuk hijau
Pupuk hijau adalah pupuk organik yang berasal dari tanaman atau sisa
tanaman. Pupuk hijau yang biasa digunakan berasal dari tanaman legum,
karena tanaman ini memiliki kemampuan untuk mengikat N2 udara dengan
bantuan bakteri penambat N yang menyebabkan kadar N dalam tanaman relatif
tinggi. Pupuk hijau dapat diberikan pada waktu dekat penanaman tanpa harus
mengalami proses pengomposan terlebih dahulu.
3. Pupuk kompos
Pupuk kompos merupakan pupuk organik yang dibuat dengan cara
menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan dengan bantuan organisme hidup.
Selain menyediakan nutrisi bagi tanaman, pupuk kompos dapat memperbaiki
struktur fisik, kimia dan biologi tanah. Secara fisik, kompos meningkatkan
kemampuan tanah untuk menyimpan air sebagai cadangan di saat kekeringan.
Kompos juga membuat tanah menjadi gembur dan cocok sebagai media
tumbuh akar tanaman. Pada tanah tipe pasir, material kompos berguna sebagai
perekat sehingga tanah menjadi lebih solid. Sedangkan pada tanah liat atau
tanah lempung, kompos berfungsi menggemburkan tanah agar tidak terlalu
solid. Secara kimiawi, pupuk kompos dapat meningkatkan kapasitas tukar
kation dalam tanah. Semakin banyak kandungan organik dalam tanah, semakin
baik kapasitas tukar kationnya. Kapasitas tukar kation berfungsi melepaskan
unsur-unsur penting agar dapat diserap dengan mudah oleh tanaman. Secara
biologi, pupuk kompos adalah media yang baik bagi organisme tanah untuk
berkembang biak, baik dari jenis mikroorganisme maupun satwa tanah lainnya.
Aktivitas mikroorganisme dan satwa tanah akan memperkaya tanah dengan zat
hara penting bagi tanaman.
4. Pupuk hayati
Pupuk hayati merupakan pupuk yang mengandung mikroorganisme tanah
yang dapat membantu penyediaan nutrisi tanaman baik secara langsung maupun
tidak langsung. Salah satu mikroorganisme yang dikembangkan sebagai pupuk
hayati adalah Pseudomonas flourescens. Bakteri ini berperan sebagai pemacu
pertumbuhan (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) karena menghasilkan
zat pengatur tumbuh (ZPT) dan dapat meningkatkan ketersediaan hara melelui
produksi asam organik (Lindermann dan Paulitz, 1990).
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Tabel 1. Kandungan bahan organik
Tingkat
perkiraan
pelepasan
nutrisi

% Nitrogen
(N)

% Phosphate
(P2O5)

% Kalium (P)

Pupuk kandang sapi

0,25 - 5

0,15 - 9

0,25 – 1,5

medium

Pupuk kandang kuda

0,3 – 2,5

0,15 – 2,5

0,5 – 3

lambat

1,1 – 2,8

0,5 – 2,8

0,5 – 1,5

medium –
cepat

Bungkil kedelai

7

0

1

-

Kompos

1,5 – 3,5

0,5 - 1

1–2

medium

Abu kayu

0

1-2

3-7

cepat

0-1

0 – 0,5

0–1

sangat
lambat

1

2

5

cepat

0 – 0,5

0 – 0,5

1

sangat
lambat

Legume/tanaman polong

2-4

0 – 0,5

2–3

medium

Potongan rumput

1-2

0 – 0,5

1-2

medium

Material

Pupuk kandang unggas

Serbuk kayu gergaji
Ekstrak rumput laut
Jerami/batang jagung

Sumber : Messick, 2013; Koenig dan Johnson, 2011

Tabel 2. Perbedaan kompos dan pupuk kandang
Kompos

Pupuk kandang

Pelepasan nutrisi lama

Kandungan nutrisi lebih tinggi

Penyebarannya lebih mudah

Kadang-kadang sulit penyebarannya

Kemampuan menurunkan potensial air
lebih rendah

Kemampuan menurunkan potensial air
lebih tinggi

Mengurangi tingkat patogen (Salmonella,
E. coli)

Meningkatkan potensi tingkat patogen

Sedikit berbau

Terkadang bau menimbulkan masalah

Lebih mahal untuk membeli

Lebih murah untuk membeli

Sumber : Barry et al., 2000
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Peranan Bahan Organik dalam Meningkatkan Hasil Padi
Fungsi bahan organik selain untuk memperbaiki kondisi pertumbuhan, juga
untuk sebagai sumber hara bagi tanaman. Berdasarkan penelitian Barus (2012)
diketahui bahwa pemberian pupuk kandang 4 ton/ha mampu meningkatkan jumlah
anakan, komponen hasil (jumlah malai/rumpun dan jumlah gabah/malai), dan
produksi padi gogo. Penelitian Siavoshi et al., (2013) pupuk organik memberikan
dampak yang signifikan pada tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang daun
bendera, dan biomassa padi. Pengaruh pertumbuhan pada aplikasi pupuk kandang
sapi + pupuk kandang unggas + jerami + sekam kemungkinan disebabkan karena
adanya nutrisi makro dan mikro yang dapat diserap oleh tanaman. Komponen
hasil seperti jumlah anakan produktif dan berat 1000 butir secara signifikan
dipengaruhi oleh pupuk organik. Hasil padi lebih dipengaruhi oleh jumlah anakan
produktif dan kemungkinan hal ini disebabkan karena adanya peran nutrisi makro
dan mikro dalam pembungaan, pembentukan dan pematangan biji. Hal ini berarti
bahwa peningkatan komponen hasil disebabkan karena adanya ketersediaan air
yang cukup di dalam tanah, ketersediaan dan penyerapan hara yang cukup oleh
tanaman, dan peningkatan translokasi bahan kering (Ebaid dan El Refaee, 2007).
Menurut Padmanabha et al. (2014) bahwa interaksi antara pupuk organik
dan anorganik berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Hal ini menunjukkan
adanya kerjasama keduanya menyediakan unsur hara dalam tanah. Pupuk
organik dapat memperbaiki kondisi dalam tanah dan meningkatkan aktivitas
mikroorganisme, sehingga meningkatkan ketersediaan unsur N, P, K bagi tanaman
untuk pertumbuhan. Penelitian Saha et al. (2013) menunjukkan pemberian
kombinasi asam humat dan kotoran unggas meningkatkan hasil gabah secara
signifikan menjadi 7,98 ton/ha dibanding kontrol 2,37 ton/ha. Bobot kering
tanaman mencerminkan akumulasi produk dari proses fotosintesis dan integrasi
dari faktor-faktor lingkungan lainnya. Perlakuan berbagai macam kombinasi
dan dosis bahan organik pada umur 15 hst didapatkan hasil yang tidak berbeda
nyata tetapi berpengaruh nyata pada umur pengamatan 30, 45, 60, 75, dan 90
hst (Susanti et al., 2013). Pemberian kombinasi jerami dan pupuk kandang sapi
juga memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding hanya pemberian jerami yaitu
terjadi peningkatan hasil sebesar 18,77% (Polthanee et al., 2011).
KESIMPULAN
Kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara dengan
jumlah yang cukup untuk perumbuhan dan produksi tanaman. Kesuburan dan
produktivitas tanah saling berhubungan, apabila kesuburan tanah menurun maka
produktivitas tanah juga menurun. Penambahan bahan organik diperlukan untuk
mengatasi lahan-lahan yang mengalami degradasi yang ditandai dengan adanya
penurunan bahan organik. Bahan organik berfungsi memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah. Bahan organik mampu menyediakan air dan udara yang
dibutuhkan tanaman. Beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan
organik adalah dengan pengembalian sisa panen, penggunaan pupuk kandang,
pupuk hijau, dan kompos yang telah mengalami dekomposisi terlebih dahulu agar
dapat dimanfatkan oleh tanaman.
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KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS
UNGGUL BARU (VUB) PADI SAWAH DI LAHAN SAWAH IRIGASI
DI KABUPATEN BANDUNG
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat
Jl. Kayuambon No.80 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
e-mail : kusyaeri_fuji@yahoo.co.id
ABSTRACT
Performance of Growth and Yield of Some High Yielding Variety (VUB) in
the Irrigated Lowland in Bandung District. High yielding variety is one of the
important technological component to increase production and earnings of farming
system. Available in this time various high yielding variety of rice which have
been created by Indonesian Agency for Agriculture Research and Development
and have high yield potencial which able to be selected as according to condition
of region and desire of market, however widely not recognized yet widely and
adopted by farmers. Besides, those varieties are more general and not have specific
location recommendation. The aim of this research was to know performance
and productivity some high yielding variety of rice in the irrigated lowland in
Bandung District. The research was conducted at Ciparay village, Ciparay Sub
District, Bandung District in April - August 2014. Research was designed by using
Randomized Complete Block Design (RCBD) with four treatments of varieties
and ten replications. The testing varieties were Inpari 24, Inpari 25, Inpari 26, and
Inpari 28. The variable’s observed was plant height, the number of productive
tillers, length of panicle, the number of filled grain, the number of unfilled grain,
weight of 1000 grains, and grain yield. The data was analyzed using analysis of
variance and followed by Duncan Multiple Range Test (DMRT) at level 5%. The
result showed that Inpari 28 was highest yield with 8,17 ton GKP/ha although not
significant different with other varieties.
Keyword : Paddy, high yielding variety, productivity
ABSTRAK
Varietas unggul merupakan salah satu komponen teknologi penting untuk
meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani padi. Saat ini tersedia berbagai
varietas unggul baru yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian dan
memiliki potensi hasil tinggi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi wilayah
dan keinginan pasar, akan tetapi belum semuanya dikenal secara luas dan diadopsi
oleh petani. Selain itu, varietas yang dihasilkan lebih bersifat umum untuk semua
wilayah dan belum memenuhi kriteria spesifik lokasi. Tujuan pengkajian adalah
untuk mengetahui keragaan dan produktivitas beberapa varietas unggul baru
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padi sawah di Kabupaten Bandung. Pengkajian dilaksanakan di Desa Ciparay,
Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung pada bulan April - Agustus 2014.
Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan varietas dan sepuluh ulangan. Varietas yang diuji adalah varietas Inpari
24, Inpari 25, Inpari 26, dan Inpari 28. Parameter yang diamati adalah tinggi
tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah
gabah hampa, bobot 1000 butir, dan hasil gabah kering panen. Data pengamatan
dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji DMRT 5%. Hasil kajian
menunjukkan bahwa varietas Inpari 28 menghasilkan produktivitas tertinggi yaitu
8,17 ton GKP/ha walaupun tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya.
Kata Kunci : Padi, varietas unggul, produktivitas
PENDAHULUAN
Peningkatan produksi padi dalam negeri diantaranya dapat dilakukan melalui
peningkatan perluasan tanam dan produktivitas padi. Peran teknologi sangat nyata
dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi. Salah satu teknologi tersebut
adalah penggunaan varietas unggul baru (VUB) khususnya di tingkat petani.
Penggunaan varietas unggul merupakan salah satu usaha perbaikan intensifikasi
untuk meningkatkan produksi padi sawah. Penyebab rendahnya produktivitas padi
diantaranya adalah akibat penggunaan varietas lama secara terus-menerus dan sudah
mengalami kemunduran daya adaptasinya terutama terhadap pengaruh lingkungan
ekstrim yang terjadi pada saat ini. Penggunaan varietas yang sama pada suatu
wilayah dalam kurun waktu yang lama sehingga tidak mampu lagi berproduksi
tinggi menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas padi sawah (Sution
dan Serom, 2012). Menurut Makarim et al. (2004) bahwa kemampuan genetik
suatu varietas bisa menurun akibat terjadinya mutasi gen karena penyerbukan
bebas sehingga kemurnian benih semakin menurun. Varietas unggul baru terus
dihasilkan oleh para pemulia seiring dengan perubahan lingkungan tersebut
sekaligus memberikan banyak pilihan bagi petani. Penggunaan varietas unggul
baru yang berumur genjah, tahan terhadap cekaman biotik maupun abiotik, dan
berproduksi hasil tinggi merupakan harapan petani dalam usaha peningkatan
produksi (Kasim dan Handayani, 2014). Menurut Guswara dan Samaullah
(2008), bahwa penggunaan varietas unggul merupakan pendekatan yang mudah
dan murah dalam meningkatkan produktivitas padi. Artinya petani relatif tidak
memerlukan tambahan biaya yang tinggi. Secara parsial, varietas memberikan
kontribusi sebesar 16% terhadap peningkatan produksi, namun jika diintegrasikan
dengan pupuk dan irigasi, peningkatan produksi bisa mencapai 75% (Las, 2003).
Saat ini tersedia berbagai varietas unggul baru yang telah dihasilkan oleh
Badan Litbang Pertanian dan memiliki potensi hasil tinggi yang dapat dipilih
sesuai dengan kondisi wilayah dan keinginan pasar, akan tetapi belum semuanya
dikenal secara luas dan diadopsi oleh petani. Selain itu, varietas yang dihasilkan
lebih bersifat umum untuk semua wilayah dan belum memenuhi kriteria spesifik
lokasi. Keterbatasan pilihan varietas unggul yang sesuai dengan lingkungan
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menyebabkan penggunaan varietas lokal tidak dapat dihindari (Zen dan Gunarsih,
2011). Produktivitas padi di lahan sawah irigasi relatif cukup tinggi. Dari
banyak varietas unggul baru padi yang telah dihasilkan tersebut, sebagian besar
merupakan padi sawah irigasi yang menjadi penyumbang terbesar pengadaan
produksi padi nasional (Suprihatno et al., 2011). Pendapat lain mengatakan bahwa
sekitar 60-70% produksi padi di lahan sawah, berasal dari lahan sawah irigasi
(Aryawati, et al., 2012). Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui keragaan
dan produktivitas beberapa varietas unggul baru padi sawah dilahan sawah irigasi
di Kabupaten Bandung
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di lahan sawah di Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay,
Kabupaten Bandung pada bulan April - Agustus 2014 (MK I). Varietas yang diuji
adalah varietas Inpari 24, Inpari 25, Inpari 26, dan Inpari 28.
Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan varietas dan diulang sepuluh kali. Penerapan teknologi yaitu dengan
pendekatan PTT diantaranya yaitu penggunaan pupuk organik, tanam dengan
sistem jajar legowo 4 : 1 dengan jarak tanam 30 x 30 x 60 cm, tanam bibit muda
(< 21 hari), tanam 1-3 per rumpun, pemupukan berdasarkan hasil analisis tanah
dengan PUTS, pengairan intermitten, dan pengendalian hama dan penyakit secara
terpadu.
Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir, dan hasil
gabah kering panen. Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik dengan
sidik ragam dan untuk melihat perbedaan antar perlakuan dilakukan uji lanjut
menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5% (Gomez and
Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keempat varietas padi yang dikaji merupakan padi sawah. Varietas unggul padi
sawah yang dihasilkan oleh Balitbangtan tidak hanya berupa beras putih melainkan
juga beras merah dan ketan merah. Selain itu, memiliki daya adaptasi sampai
dataran tinggi. Inpari 24 merupakan beras merah sedangkan Inpari 25 merupakan
jenis ketan merah. Kedua varietas tersebut adalah padi sawah dataran rendah
sampai sedang (0-600 di atas permukaan laut). Inpari 26 merupakan padi sawah
yang cocok ditanam pada lahan sawah dataran tinggi sampai ketinggian 900 m
dpl sedangkan Inpari 28 adalah padi sawah yang cocok ditanam pada lahan sawah
dataran tinggi sampai ketinggian 1.100 m dpl (Tabel 1). Keduanya merupakan
beras putih.
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Tabel 1. Karakteristik varietas unggul padi sawah

Tekstur nasi

Pulen (beras
merah)

Kadar amilosa
Bobot 1000 butir
Rata-rata hasil
Potensi hasil
Rendemen beras
giling
Rendemen beras
kepala
Ketahanan
terhadap Hama

±18%
±26,0 g
6,7 t/ha
7,7 t/ha
±59%

Varietas
Inpari 25
Inpari 26
2012
2012
Cere/Indica
Cere
±115 hari
±124 hari
Tegak
Tegak
±115 cm
±80 cm
15 batang
18 Batang
Tegak
Tegak
Ramping
Ramping
Kuning
Kuning bersih
Sedang
Sedang
Tahan (toleran) Tahan
(toleran)
Sangat
Pulen
pulen (Ketan
merah)
±5,7%
±20,9%
±26,0 g
±26,5 g
7,0 t/ha
5,7 t/ha
9,4 t/ha
7,9 t/ha
±53%
±64,0%

±69%

±75%

±80,1%

±90,5%

Agak rentan
terhadap WBC
biotipe 1, 2,
dan 3;

Agak rentan
terhadap WBC
biotipe 1, 2,
dan 3;

Agak rentan
terhadap WBC
biotipe 1, 2,
dan 3;

Ketahanan
terhadap Penyakit

Tahan
terhadap
penyakit HDB
patotipe III,
agak tahan
patotipe IV,
dan agak
rentan patotipe
VIII

Agak tahan
terhadap WBC
biotipe 1, agak
rentan biotipe
2, 3
Tahan
terhadap
penyakit
HDB patotipe
III, agak
tahan patotipe
IV dan VIII

Anjuran tanam

Cocok
ditanam di
sawah dataran
rendah s.d.
sedang (0-600
m dpl)

Tahan terhadap
penyakit HDB
patotipe III, agak
rentan patotipe
IV dan VIII;
Tahan penyakit
blas ras 033,
agak tahan 073
dan 173, rentan
terhadap blas
ras 133; Rentan
virus tungro
Cocok
ditanam di
lahan sawah
dataran
tinggi s.d.
ketinggian
900 m dpl

Tahan terhadap
penyakit HDB
patotipe III,
agak rentan
patotipe IV dan
VIII; Agak tahan
penyakit blas
ras 033 dan 073,
rentan blas ras
133 dan 173;
Rentan virus
tungro
Cocok ditanam
di lahan sawah
dataran tinggi
s.d. ketinggian
1100 m dpl

Karakteristik
Dilepas tahun
Golongan
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman
Anakan produktif
Daun bendera
Bentuk gabah
Warna gabah
Kerontokan
Kerebahan

Inpari 24
2012
Cere/Indica
±111 hari
Tegak
±106 cm
16 batang
Tegak
Ramping
Kuning
Sedang
Tahan (toleran)

Cocok
ditanam di
sawah dataran
rendah s.d.
sedang (0-600
m dpl)

Inpari 28
2012
Cere
±120 hari
Tegak
±97 cm
18 batang
Tegak
Ramping
Kuning bersih
Sedang
Tahan (toleran)
Pulen
±23,7%
±27,4 g
6,6 t/ha
9,5 t/ha
±67,6%

Sumber : BB Padi, 2015
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Pengamatan terhadap komponen pertumbuhan dilakukan terhadap tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif per rumpun. Varietas Inpari 28 memiliki
rata-rata tinggi tanaman tertinggi yaitu dengan rata-rata 116,10 cm dan berbeda
nyata dengan varietas lainnya. Sedangkan varietas Inpari 24 memiliki rata-rata
tinggi tanaman terendah yaitu 85,80 cm (Tabel 2). Tinggi tanaman merupakan
salah satu komponen pertumbuhan yang dipengaruhi oleh gen dan lingkungan.
Akan tetapi, pertumbuhan tanaman padi yang tinggi belum menjamin tingkat
produktivitasnya juga tinggi (Rubiyo, et al.,2005.). Selain itu, varietas Inpari 28
memiliki rata-rata jumlah anakan produktif lebih banyak yaitu 28,20 batang per
rumpun walaupun tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya kecuali dengan
Inpari 25 yang menghasilkan rata-rata jumlah anakan produktif 23,40 batang
per rumpun (Tabel 2). Jumlah anakan yang banyak akan memperbesar potensi
pembentukan malai yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat meningkatkan
hasil. Akan tetapi belum tentu semua anakan produktif dapat membentuk malai
dengan jumlah gabah serta gabah isi yang banyak jika jumlah fotosintat tidak
terpenuhi.
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif per rumpun
Perlakuan
Inpari 24
Inpari 25
Inpari 26
Inpari 28

Tinggi tanaman
(cm)
85,80 a
105,90 b
106,90 b
116,10 c

Jumlah anakan produktif
(batang)
25,60 ab
23,40 a
27,20 b
28,20 b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji DMRT 5%

Pengamatan terhadap panjang malai pada keempat varietas yang diuji
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara Inpari 25 dan Inpari 26 dengan
Inpari 24 dan Inpari 28 (Tabel 3). Panjang malai yang diikuti dengan banyaknya
jumlah gabah isi per malai dan rendahnya gabah hampa per malai diharapkan
produksinya akan semakin tinggi. Walaupun panjang malai suatu varietas
memberikan peluang terbentuknya gabah yang lebih banyak, tetapi belum tentu
menggambarkan banyaknya gabah isi atau gabah hampa yang terbentuk karena
tergantung pada kondisi lingkungan dan terpenuhi tidaknya jumlah fotosintat yang
dihasilkan. Panjang malai yang disukai petani memiliki kriteria panjang malai
yang optimal dan memiliki gabah yang tingkat pematangan yang serempak dan
tidak terdapat butir hijau (Arafah dan Najmah, 2012).
Komponen hasil lainnya yang berperan terhadap hasil adalah jumlah gabah
isi dan jumlah gabah hampa. Semakin banyak gabah isi per malai, diharapkan
produksinya juga akan semakin tinggi dan sebaliknya jumlah gabah hampa
yang semakin sedikit diharapkan potensi hasilnya dapat ditingkatkan. Menurut
Lestari dan Nugraha (2007) bahwa semakin tinggi jumlah gabah per malai maka
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semakin tinggi peluang varietas tersebut dapat menghasilkan produksi selama
jumlah gabah hampa tidak tinggi. Pada Tabel 3, terlihat bahwa jumlah gabah isi
tertinggi dan jumlah gabah hampa terendah per malai terdapat pada varietas Inpari
28 walaupun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata diantara semua varietas.
Tidak serempaknya pematangan biji akibat tidak bersamaannya keluar biji juga
dapat menyebabkan gabah menjadi hampa (Arafah dan Najmah, 2012).
Bobot 1000 butir gabah isi merupakan komponen hasil yang juga menentukan
tingkat produksi suatu varietas. Selain itu menjadi salah satu kriteria konsumen
beras dalam menentukan preferensinya terhadap suatu varietas, karena sangat
berhubungan dengan bentuk dan ukuran beras (Saryoko dan Purba, 2012). Hasil
analisis terhadap bobot 1000 butir gabah isi menunjukkan tidak adanya perbedaan
yang nyata diantara semua varietas.
Tabel 3. Rata-rata panjang malai, jumlah gabah isi per malai, jumlah gabah
hampa per malai, bobot 1000 butir, dan hasil
Panjang malai
(cm)

Gabah isi/
malai

Gabah
hampa/
malai

Bobot 1000
butir (gr)

Hasil
(ton GKP/
ha)

Inpari 24

26,50 a

136,30 a

27,10 a

26,55 a

7,67 a

Inpari 25

27,78 b

139,63 a

29,80 a

26,64 a

7,14 a

Inpari 26

27,60 b

135,10 a

32,60 a

26,03 a

7,00 a

Inpari 28

26,45 a

148,30 a

25,80 a

26,93 a

8,17 a

Perlakuan

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji DMRT 5%

Hasil tertinggi didapatkan oleh varietas Inpari 28 yaitu 8,17 ton GKP/ha
walaupun tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya. Potensi hasil suatu varietas
didapatkan dari beberapa komponen produksi seperti jumlah anakan produktif,
jumlah gabah isi per malai, jumlah gabah hampa per malai, bobot 1000 butir, dan
populasi per hekatar. Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan
yang nyata pada jumlah gabah isi per malai, jumlah gabah hampa per malai, dan
bobot 1000 butir berpengaruh terhadap hasil yang juga tidak berbeda nyata.
KESIMPULAN
1.

Varietas unggul merupakan salah satu teknologi penting yang sangat berperan
dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi.

2.

Varietas Inpari 28 menghasilkan hasil tertinggi yaitu 8,17 ton GKP/ha, akan
tetapi tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya. Hasil varietas lainnya
yaitu Inpari 24 sebesar 7,67 ton GKP/ha, Inpari 25 sebesar 7,14 ton GKP/ha,
dan Inpari 26 sebesar 7,00 ton GKP/ha.
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3.

Varietas Inpari 28 memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan
empat varietas lainnya. Apabila dilihat dari segi produktivitas, varietas Inpari
28 berpotensi dikembangkan pada MK I di Kecamatan Ciparay, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat. Akan tetapi hal itu tergantung pada ketersediaan benih,
minat petani, dan preferensi pasar. Artinya perlu dikaji lebih lanjut terutama
mengenai minat petani dan preferensi pasar.
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EVALUASI PENERAPAN INOVASI CARA TANAM JAJAR LEGOWO
PADA PENGEMBANGAN KAWASAN NASIONAL PADI
DI LAHAN PASANG SURUT KALIMANTAN TENGAH
Susilawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah
Jl. G. Obos km 5.5 Palangka Raya. Email: susi_basith@yahoo.com
ABSTRAK
Kawasan nasional tanaman pangan (padi) Kalimantan Tengah, di kabupaten
Pulang Pisau, dengan agroekosistem utama lahan pasang surut. Sebanyak
2.500 ha diantaranya merupakan program Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi yang mendapat bantuan biaya dari pemerintah.
Penggunaan benih bersertifikasi, pemupukan, dan cara tanam jajar legowo (Jarwo)
merupakan komponen utama PTT yang diharuskan pada program GP-PTT padi.
Cara tanam Jarwo diakui dapat meningkatkan produksi hingga 20%, namun cara
tanam eksisting di lokasi kegiatan (Pulang Pisau) adalah tabur benih langsung
(hambur/brodcast) dengan kebutuhan benih sekitar 75 kg/ha. Inovasi yang
dilakukan dalam pendampingan GP-PTT padi adalah aplikasi cara tanam Jarwo
dengan tiga cara dan menggunakan varietas Inpari 9, yaitu : (a) penggunaan Jarwo
Rice Transplanter, (b) cara tanam pindah jarwo 2:1 dan 4:1, dan (c) penggunaan
alat tanam benih jarwo Trans Seeder (karya petani). Tulisan ini review dari hasil
beberapa kegiatan BPTP Kalimantan Tengah termasuk pendampingan kawasan
tanaman pangan, dengan tujuan mengetahui respon dan perubahan sikap petani
serta tingkat produktivitas dan keuntungan cara tanam jajar legowo, dengan
berbagai inovasi. Hasil evaluasi sekitar 4.4% dari petani tertarik mengaplikasikan
cara tanam Jarwo 2:1 secara manual. Sebanyak 6.7% petani memilih cara tanam
Jarwo dengan Rice Transplanter apabila alat tersedia. Sebanyak 88.9% petani
tertarik dan akan merubah cara tanam hambur menjadi menggunakan alat tanam
benih Jarwo Trans Seeder (atabela jarwo/karya petani). Cara tanam atabela jarwo
(Trans Seeder) diminati karena dapat mengatasi tenaga kerja yang terbatas dan
menekan kebutuhan benih dari sekitar 75 kg/ha menjadi 35-40 kg/ha. Tingkat
produktivitas yang dihasilkan padi varietas Inpari 9 sekitar 4,7-5,1 t/ha atau lebih
tinggi dibandingkan kebiasaan petani, dan terjadi kenaikan sekitar 13-23%.
Kata Kunci : Jajar legowo, produksi, pasang surut
ABSTRACT
The national regional food crops of Central Kalimantan is in the Pulang Pisau
district, with the main ecosystem tidal swamp land. A total of 2,500 ha of which
is a program of the Movement Implementation of Integrated Crop Management
(GPPTT) of rice. The use of certified seed, fertilizer, and row planting that call
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Jajar Legowo (Jarwo) is the main component in the program. Jarwo planting
method recognized to increase production by 20%, but the way the existing plant
at the site of action (Pulang Pisau) is a direct seeding (scattering/broadcasting)
the seed requirement of 75 kg/ha. Innovation committed in assisting GPPTT rice
planting method is the application Jarwo in three ways, using Inpari 9 varietie,
namely: (a) the use of Jarwo Rice Transplanter, (b) transplanting Jarwo 2: 1 and 4:
1, and (c) the use of Jarwo Trans Seeder (made in farmer). This article is reviews
the results of AIAT activities including the assist or mentoring of programms, with
objectives to know the response and change in attitude of farmers and the level
of productivity and profit Jarwo row planting method, with various innovations.
Results of evaluation of approximately 4.4% of the farmers are interested in
applying of planting Jarwo 2:1 manually. A total of 6.7% of farmers choose
planting with Jarwo Rice Transplanter if the device is available. As many as 88.9%
of the farmers are interested in and will change the way of planting scattered into
using Jarwo trans seeder. A Jarwo trans seeder method can decrease the seed
are needed from 75 kg/ha to 35-40 kg / ha, and almost all farmers like it. The
productivity of Inpari 9 variety about 4.7 to 5.1 t/ha or higher than the habits of
farmers, and an increase of about 13-23%.
Key words: Jajar Legowo, production, tidal swamp land.
PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan pertanian pada periode RPJM 2015-2019 difokuskan
pada lokasi pengembangan kawasan. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan
usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya,
infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian
rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman
pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau
calon lokasi baru, berupa hamparan atau spot partial dan terhubung dengan
aksesbilitas yang memadai (Kemtan, 2015). Kawasan pertanian tanaman pangan
Kalimantan Tengah terdapat di kabupaten Pulang Pisau, dengan agroekosistem
utama lahan pasang surut.
Pengembangan padi pada kawasan tanaman pangan di Kalimantan Tengah
dilakukan antara lain melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SL-PTT), yang diawali sejak tahun 2008. Pelaksanaan SL-PTT terbukti
mampu mengungkit pencapaian produksi. Mulai tahun 2015 program tersebut
disempurnakan dan ditingkatkan kualitasnya menjadi program Gerakan Penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi. Pelaksanaan GP-PTT padi di
kawasan tanaman pangan Kalimantan Tengah terdapat di kabupaten Pulang Pisau
dan mendapat bantuan penuh seluas 2.500 ha, meliputi dua kecamatan, lima desa
dan 54 kelompok tani (Dinas, 2015). Selain penggunaan benih bersertifikasi
dan pemupukan, komponen utama PTT yang diharuskan pada program GP-PTT
adalah cara tanam jajar legowo, baik 2:1 maupun 4:1. Cara tanam jajar legowo
diakui dapat meningkatkan produksi hingga 20%, namun cara tanam eksisting
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di kawasan tanaman pangan kabupaten Pulang Pisau adalah cara tabur benih
langsung (hambur/brodcast) dengan kebutuhan benih 50-75 kg/ha.
Kegiatan pendampingan GP-PTT yang dilakukan oleh BPTP Kalimantan
Tengah, antara lain melakukan berbagai kegiatan pendampingan seperti pelatihan
petani dan kelompok tani, sosialisasi kalender tanam, serta mengenalkan dan
mengimplementasikan cara tanam jajar legowo dengan tiga cara, yaitu : (a)
penggunaan Jarwo Rice Transplanter, (b) cara tanam pindah jarwo 2:1 dan 4:1,
dan (c) penggunaan alat tanam benih jarwo Trans Seeder (karya petani). Tujuan
kegiatan untuk mengaplikasikan inovasi cara tanam jajar legowo, mengetahui
respon dan perubahan sikap petani, serta tingkat produktivitas dan keuntungan
cara tanam jajar legowo.
TANAM JAJAR LEGOWO PADA PROGRAM GP-PTT PADI 2015
Tanam Jajar Legowo mulai populer sejak Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN) yang dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT), tahun 2008. Istilah “Jajar Legowo” diambil
dari bahasa Jawa yaitu “lego (lega)” dan “dowo (panjang)” (Anonim, 2013).
Prinsip sistem tanam jajar legowo adalah meningkatkan populasi tanaman dengan
mengatur jarak tanam dan barisan tanaman, yang diselingi oleh barisan kosong.
Adanya barisan kosong dapat mempermudah pemeliharaan, pemupukan dan
pengendalian hama penyakit tanaman. Jarak tanam pada barisan pinggir setengah
kali jarak tanam antar barisan, sehingga tanaman pingir akan memiliki jumlah
yang lebih banyak. Meningkatnya jumlah populasi diharapkan berkorelasi dengan
produksi (Ishaq, 2012). Diketahui juga bahwa tanaman padi yang berada di pinggir
memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman
padi yang berada di tengah, sehingga dapat memberikan hasil dan kualitas gabah
yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada di pinggir akan
memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak (efek tanaman pinggir)
(Vaughan, et al., 2008).
Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu rekomendasi yang terdapat
dalam paket anjuran Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), baik tipe 2:1 maupun
4:1. Jajar legowo tipe 2:1 adalah cara tanam padi dimana setiap dua baris tanaman
diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak dua kali dari jarak tanaman
antar baris sedangkan jarak tanaman dalam barisan adalah setengah kali jarak
tanam antar barisan. Dengan demikian jarak tanam pada sistem jajar legowo 2:1
adalah 20 cm (antar barisan) x 10 cm (barisan pinggir) x 40 cm (barisan kosong).
Seluruh tanaman pada sistem jajar legowo tipe 2:1 dikondisikan sebagai tanaman
pinggir. Pada sistem jajar legowo tipe 4:1, setiap empat baris tanaman padi
diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak dua kali dari jarak tanaman
antar barisan. Dengan sistem legowo seperti ini maka setiap baris tanaman ke-1
dan ke-4 akan termodifikasi menjadi tanaman pinggir, jumlah populasi ditambah
dengan jarak tanam setengah dari jarak tanam antar barisan. Dengan demikian
jarak tanam pada sistem jajar legowo 4:1 adalah 20 cm (antar barisan dan pada
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barisan tengah) x 10 cm (barisan pinggir) x 40 cm (barisan kosong) yang lebih
jelasnya dapat dilihat melalui gambar di bawah ini. Adapun jumlah peningkatan
populasi tanaman dengan penerapan sistem tanam jajar legowo ini dapat kita
ketahui dengan rumus : 100 % x 1 / (1 + jumlah legowo). Menurut BPTP Banten
(2012), sistem tanam jajar legowo tipe 4:1 dapat memberikan hasil produksi gabah
tinggi, sedangkan jajar legowo tipe 2:1 dapat diterapkan untuk mendapatkan bulir
gabah berkualitas benih.
Pada program GP-PTT padi inbrida berbasis kawasan tahun 2015, dukungan
pelaksanaan terdiri dari bantuan saprodi, biaya tanam jajar legowo, dan biaya
pertemuan kelompok tani, dengan total anggaran per hektar sekitar Rp 2.900.000
(Kemtan, 2015) Rincian biaya tersebut direncanakan dan dituangkan angota
kelompok tani ke dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan diketahui ketua
kelompok dan petugas pendamping lapangan. Khusus di kawasan GP-PTT padi
inbrida kabupaten Pulang Pisau, besaran bantuan biaya tanam jajar legowo yang
disepakati dan dituangkan ke dalam RUK sebesar Rp 500.000. Biaya ini sengaja
diberikan mengingat hasil evaluasi tanam jajar legowo menyebutkan bahwa
implementasi cara tanam jajar legowo berkendala tenaga kerja dan biaya tanam.
Bentuk RUK yang disusun dan disepakati untuk pelaksanaan GP-PTT padi di
kabupaten Pulang Pisau seperti dalam (Tabel 1).
Tabel 1. Rencana Usaha Kegiatan yang dibuat kelompok tani pelaksanan GPPTT padi, Pulang Pisau 2015.
Jumlah

Satuan Biaya
(Rp)

Jumlah Biaya Total
(Rp)

500

1.100

550.000

4

90.000

360.000

Urea (kg)

200

2.400

480.000

- NPK (kg)

300

2.400

720.000

Bantuan tanam jajar legowo (ha)

1

500.000

500.000

Pertemuan Petani (kali)

4

72.500

290.000

Komponen
Sarana produksi :
Kapur Dolomit (kg)

-

- Herbisida (lt)
-

Jumlah

2.900.000

PENDAMPINGAN DAN EVALUASI CARA TANAM JAJAR LEGOWO
2:1 dan 4:1
Bentuk pendampingan yang dilakukan dalam rangka mengenalkan dan memasalkan
sistem tanam jajar legowo antara lain melalui pengenalan cara tanam jajar legowo
dan alat tanam jajar legowo dari yang sederhana hingga menggunakan mesin.
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a. Tanam jajar legowo secara manual
Upaya mengenalkan sistem tanam jajar legowo kepada petani di lokasi
kawasan tanaman pangan yang tergabung sebagai pelaksana GP-PTT padi, dimulai
dengan pembelajaran membuat persemaian, memelihara hingga melakukan tanam
pindah dan tanam dengan sistem jajar legowo, baik tipe 2:1 maupun 4:1. Dari
hasil perhitungan yang dilakukan, diperlukan biaya sebesar Rp 1.500.000 per
hektar untuk persiapan tanam hingga tanam dengan sistem jajar legowo baik
tipe 2:1 maupun 4:1, dengan rincian seperti dalam (Tabel 2). Mengingat luas
garapan lahan petani di lokasi kegiatan berkisar 2-5 ha, maka waktu dan tenaga
yang dikeluarkan untuk menyiapkan persemaian dan tanam dengan jajar legowo
tentu lebih besar. Jika dibandingkan dengan alokasi dana tersedia untuk bantuan
tanam sistem jajar legowo, yang hanya Rp 500.000/ha, maka tidak banyak petani
pelaksana yang tertarik dengan cara tanam ini. Selain harus menambah sebesar Rp
1.000.000, petani juga merasa kehilangan waktu untuk menyiapkan persemaian
dan melakukan pertanaman.
Tabel 2. Rincian biaya persiapan tanam dan tanam padi unggul dengan cara
Jajar Legowo 2:1 dan 4:1 seluas 1 ha, Pulang Pisau 2015.
Aktivitas

Jumlah Tenaga Satuan Biaya/ Jumlah Biaya
(OH)
OH (Rp)
Total (Rp)

Pembuatan semaian untuk 1 ha
dan semai

1

75.000

75.000

Pemeliharaan selama (2-3 minggu)

1

75.000

75.000

Biaya cabut dan tanam jajar legowo

18

75.000

1.350.000

Jumlah

1.500.000

Kebutuhan benih pada tanam jajar legowo secara manual sebanyak 25 kg/ha
atau lebih sedikit dibandingkan dengan kebiasaan petani yang mencapai 75 kg/ha
dengan cara tabur langsung. Apabila harga benih Rp 7.000/kg maka jumlah biaya
yang dikeluarkan untuk sistem tanam jajar legowo hanya Rp 175.000, sedangkan
pada cara tanam tabur langsung diperlukan biaya sebesar Rp 525.000 atau terdapat
selisih sekitar Rp 350.000. Menurut petani perbedaan itu masih lebih untung jika
dibandingkan dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk aplikasi tanam
jajar legowo secara manual, yaitu sebesar Rp 1.500.000/ha.
Di sini petani belum mampu memperhitungkan keuntungan lain dari sistem
tanam jajar legowo, khususnya terhadap upaya pengendalian OPT, seperti hama
tikus, dll. Ini terjadi karena lokasi pertanaman (kawasan tanaman pangan padi)
bukan daerah endemik hama dan penyakit. Selain itu kebiasaan petani untuk
melakukan gropyokan tikus setelah selesai pengolahan tanah masih terjaga dengan
baik, dan sebagian petani melepas anjing-anjing di persawahan, sehingga hama
tikus tidak menjadi hama utama di tingkat lapang.
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b. Alat tanam benih langsung jajar legowo (Atabela Jarwo/Trans Seeder)
Alat ini pertama dikenalkan BPTP pada saat pendampingan SLPTT tahun
sebelumnya. Alat karya petani dari desa Dadahup kabupaten Kapuas (pak Ajum)
ini dibawa ke lokasi kegiatan sebanyak dua unit. Saat itu tidak banyak petani
yang mengadopsi, karena petani masih memilih tabur benih langsung. Ketika
program GP-PTT mengharuskan tanam jajar legowo, maka alat tersebut dicari dan
dijadikan contoh untuk dibuat dalam jumlah yang banyak. Bahkan ada anggota
kelompok tani yang telah membuat dan menjualnya untuk keperluan di dalam
desa, Satu unit atabela jarwo dijual dengan harga Rp 900.000. Ketika petani
melihat alat tanam benih langsung jajar legowo (Atabela Jarwo) dan memahami
cara kerjanya, banyak petani yang tertarik untuk penggunaan “Atabela Jarwo”.
Bahkan sebagian besar kelompok tani langsung bersepakat untuk menghimpun
biaya tanam yang besarnya Rp 500.000/petani untuk digunakan membeli atau
membuat “Atabela jarwo”. Dalam satu kelompok tani yang beranggotakan 25
orang, terhimpun dana sebanyak Rp 12.500.000. Selanjutnya anggota kelompok
tani membeli sebanyak 5 unit dengan harga satuan Rp 900.000. Alat tersebut dapat
dikuasai oleh setiap 5 orang/unit atabela jarwo. Dengan beranggotakan 5 orang
akan dapat mempermudah pekerjaan. Apabila jumlah garapan masing-masing
petani 1 ha maka tanam jarwo seluas 5 ha (dari 5 orang) dapat diselesaikan selama
2-3 hari yang dikerjakan secara bersama-sama.

Gambar 1. Atabela jarwo 2 : 1 yang sedang dibuat dan dioperasikan (2015).
Cara kerja atabela jarwo di lahan pasang surut, sebaiknya di lakukan di lahan
pasang surut dengan tipe luapan B atau A ke B, karena apabila lahan dengan tipe
luapan A umumnya masih ada genangan ketika waktu tanam tiba. Tanah sebaiknya
diolah dengan melakukan menyingkal atau membajak sekali hingga lahan terlihat
rata. Kondisi lahan tidak tergenang tetapi macak-macak. Untuk benih padi yang
akan ditanam sebaiknya direndam dan diberi perlakuan benih sesuai dosis pada
rendaman benih. Rendam selama 1-2 hari dan diperam hingga berkecambah,
kemudian dimasukkan ke dalam atabela jarwo hingga padat lalu ditarik di lahan
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yang telah siap tanam. Petani sudah memahami kapan waktu yang tepat untuk
melakukan pertanaman dengan atabela jarwo, yaitu ketika hari cerah dan tidak
akan terjadi hujan, selama beberapa hari ke depan (Gambar 1).
Kebutuhan benih untuk tanam dengan atabela jarwo berkisar 35-40 kg/ha.
Hasil ini sesuai dengan yang diaplikasikan petani di lapangan, dan membuktikan
bahwa penggunaan atabela jarwo dapat menghemat kebutuhan benih sekitar
50% dibandingkan dengan cara tabur benih langsung, yang jumlahnya mencapai
75 kg/ha. Penurunan kebutuhan benih hingga 30 kg/ha sangat menguntungkan
petani, selain biaya benih yang lebih efisien juga kondisi tanaman yang teratur
saat tumbuh dan tidak banyak tanaman menumpuk, akibat jumlah benih yang
kebanyakan (Susilawati et al., 2015).
c. Penggunaan Jarwo Rice Transplanter
Saat ini teknologi mekanisasi budidaya padi telah banyak diintroduksikan di
lahan pasan surut, walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan. Upaya pengenalan
cara tanam padi dengan mekanisasi merupakan alternatif dalam mengatasi
terbatasnya tenaga tanam pada budidaya padi. Pitoyo et al.,(2010) menyebutkan
bahwa sekitar 25 % dari seluruh kebutuhan tenaga kerja pada budidaya padi
adalah tenaga saat tanam padi, sehingga perlu diatasi dengan mekanisasi berupa
penggunaan alat mesin penanam bibit padi (rice transplanter). (Pitoyo, et al.,
2010)
Aplikasi Jarwo Rice Transplanter yang dikenalkan melalui kegiatan
pendampingan cukup mengenalkan alat dan cara kerjanya kepada petani, namun
untuk evaluasi tingkat adopsi sangat rendah atau belum dapat dikatagorikan
diterima dan diadopsi petani. Kondisi ini disebabkan karena (1) petani
belum memiliki alat secara kelompok atau gabungan kelompok. Jarwo Rice
Transplanter yang digunakan untuk mengenalkan cara tanam merupakan milik
BPTP Kalimantan Tengah yang dibawa ke lokasi saat pelaksanaan tanam dan
setelah selesai dibawa kembali. (2) Cara melakukan mirip dengan cara tanam
pindah, dimana petani tetap harus membuat persemaian berukuran tertentu, untuk
menghasilkan bibit yang akan ditanam. (3) Belum ada pihak lain baik Dinas atau
swasta yang mempromosikan alat ini sebagai upaya penjualan percepatan tanam
di tingkat lapangan. Dengan demikian segala kelebihan dari penggunaan alat ini
tidak menjadi perhatian khusus bagi petani, karena tidak tersedianya alat di tingkat
lapang.
Dari hasil uji coba dan pendampingan penggunaan rice transplanter yang
dilakukan Massinai et et. (2014) dan Susilawati et al. (2015) diketahu bahwa
kebutuhan behih hanya sekitar 30-35 kg/ha atau hampir sama dengan kebutuhan
benih untuk cara tanam dengan Trans seeder dan lebih sedikit dibandingkan
dengan cara tanam tabur benih langsung yang mencapai 75 kg/ha. Tenaga untuk
persiapan persemaian tidak ada, dan tenaga untuk tanam diperlukan sebanyak
3 orang untuk menyelesaikan 1 ha selama 6 jam bekerja. Pengamatan terhadap
karakter agronomi menunjukkan bahwa jumlah anakan produktif yang dihasilkan

Susilawati : Evaluasi Penerapan Inovasi Cara Tanam Jajar Legowo pada....

197

padi varietas Inpari 19 yang ditanam dengan Jarwo Rice Transplanter lebih banyak
dibandingkan yang ditanam secara tabur benih langsung, yaitu mencapai rata-rata
14 anakan, sedang yang ditabur langsung hanya 9 anakan. Karakter lainnya tidak
banyak perbedaan. Seraca visual pertumbuhan dan tana letak tanaman lebih teratur
dengan jarak tanam yang teratur, sehingga upaya menekan serangan organisme
pengganggu lebih mudah yang diduga mampu pula menekan tingkat kerusakan
tanaman akibat serangan OPT.
d. Evaluasi Penerapan Cara Tanam Di Tingkat Petani
Evaluasi beberapa cara tanam padi di tingkat lapang, dilakukan secara sengaja
dengan menggunaan quesioner dan melibatkan 45 orang petani. Masing-masing
ada yang pernah menanam padi dengan sistem jajar legowo secara tanam pindah,
menggunakan jajar legowo rice transplanter dan dengan atabela jajar legowo
(trans seeder). Petani yang dipilih tersebut telah mengetahui dan memahami cara
kerja dari masing-masing alat yang diuji. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa
lebih dari 50% dari petani yang dipilih tertarik dengan alat tanam padi jajar
legowo (trans seeder), dan banyak petani telah merubah cara tanam mereka, dari
secara hambur pada saat musim hujan periode Oktober-Maret 2014 atau pada MT
sebelumnya menjadi menggunakan alat tanam benih Jarwo (atabela jarwo atau
Trans seeder karya petani) (Tabel 3).
Tabel 3. Aktivitas cara tanam padi berdasarkan pilihan petani di lahan pasang
surut, 2015.
Aktivitas
Cara tanam pindah legowo
Cara tanam dengan jarwo atabela (trans seeder)
Cara tanam dengan jarwa tanam pindah (rice
transplanteri)

Jumlah
Petani yang
Terlibat
45
45

Jumlah
Petani yang
Tertarik
2
3

4.4
6.7

45

40

88.9

%

Hasil kajian dan pendampingan yang dilakukan membuktikan bahwa banyak
petani yang tertarik dengan atabela jarwo atau trans seeder, seperti Tabel 3. Alat
ini diyakini petani dapat mengatasi tenaga kerja yang terbatas, dan menekan
kebutuhan benih yang diperlukan, sehingga dapat menghemat tenaga, biaya dan
waktu. Dalam hal kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan
persiapan tanam seperti perendaman benih hingga tanam hanya 2 orang/ha/
hari, dan kebutuhan benih sekitar 35-40 kg/ha. Jumlah kebutuhan benih ini jauh
lebih efisien jika dibandingkan cara tanam benih langsung atau hambur yang
memerlukan benih sekitar 75 kg/ha. Adapun evaluasi terhadap penggunaan alat
tanam rice transplanter menyebutkan bahwa beberapa petani tertarik (Tabel 3),
menggunakan rice transplanter jika tersedia di lapangan. Hingga saat ini tidak
ada rice transplanter di tingkat lapang, sehingga inovasi ini sulit untuk diadopsi
dan dilanjutkan. Kebutuhan benih dengan cara ini sepertinya tidak jauh berbeda
dengan menggunakan atabela jarwo yaitu sekeitar 35 kg/ha.
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Hasil pengamatan langsung terhadap karakter pertumbuhan, menunjukan
bahwa varietas tinggi tanaman Inpari 9 yang ditanam dengan cara manual sama
dengan yang ditanam dengan cara tabur langsung dengan yang menggunakan trans
seeder yaitu 106 cm, dan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan rice
transplanter, yang mencapai 108 cm. Demikian juga dengan beberapa karakter
pertumbuhan lainnya yang memilihi hasil pengamatan sama, seperti panjang
malai antara cara tanam dengan rice tansplanter dan trans seeder (Tabel 4). Ini
dapat menjadi indikator bahwa alat trans seeder mampu menggantikan cara tanam
tabur secara hemat dan efisien di lapangan dan mampu memberikan produksi yang
lebih baik. Kebutuhan tenaga kerja untuk cara tanam dengan trans seeder lebih
hemat dan efisien dibandingkan dengan rice transplanter, karena tidak diperlukan
tenaga dan biaya untuk membuat persemaian. Tenaga yang diperlukan hanya
untuk perendaman benih dan tanam sekitar 2 orang/ha/hari.
Tabel 4. Karakter pertumbuhan dan produksi padi varietas Inpari 9 yang ditanam
dengan sistem jarwo secara manual, dengan rice transplanter dan trans
seeder, di lahan pasang surut.
Karakter
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan produktif

Jarwo manual

Rice transplanter

Trans seeder

106

108

106

7

15

14

Panjang Malai

22

24

24

Jumlah Gabah Isi

224

235

243

Jumlah Gabah Hampa
Produksi (t/ha gkp)

6

8

9

4,3

4,5

4,7

KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan inovasi teknologi oleh petani di tingkat lapang diawali dengan periode
pengenalan, mencoba dan mengaplikasikan langsung, serta proses memikirkan
untuk menerima dan mengaplikasi inovasi tersebut. Proses memikirkan dan
menerima terutama dipengaruhi oleh kemudahan teknologi tersebut dilakukan,
hemat biaya, dan tersedianya di lapangan atau mudah didapatkan atau dibuat.
Aplikasi beberapa cara tanam yang dilakukan pada telaah ini membuktikan
bahwa cara tanam jajar legowo dengan menggunakan atabela jarwo atau trans
seeder merupakan inovasi yang paling dipilih oleh petani untuk dikembangkan
dalam pelaksanaan program GPTT yang dilakukan di kawasan perngembangan
tanaman pangan Kalimantan Tengah. Alasan petani memilih alat tersebut adalah
cara kerja alat yang sederhana, harga yang murah dan mudah dibuat sendiri,
serta membutuhkan tenaga yang efisien dalam mengoperasikannya. Selain itu
penggunaan alat ini di lapangan mampu menekan kebutuhan benih hingga 50%
dari kebiasaan petani dan mampu memberikan tambahan produksi 13-23% per
musim tanam.
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN USAHATANI
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TERPADU (PTT) DI KABUPATEN TABANAN BALI
S.A.N. Aryawati dan A.A.N.B. Kamandalu
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar - Selatan, Bali, 80222
Email: aryawati_sg@yahoo.co.id
ABSTRAK
Program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas padi di Indonesia melalui
Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Kabupaten Tabanan merupakan
sentra tanaman padi di Provinsi Bali. Untuk mendukung program tersebut
BPTP Bali bekerjasama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Tabanan melaksanakan penelitian bertujuan untuk mengetahui produktivitas
padi, kelayakan usaha dan peningkatan pendapatan petani melalui penerapan
PTT. Penelitian dilaksanakan di Subak Tungkub II Kecamatan Kediri dan Subak
Sungsang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Penelitian dilaksanakan
dari bulan Mei sampai dengan September 2013. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode demplot di lokasi LL menggunakan Teknologi PTT
dan survei dengan kelompok tani setempat. Varietas yang diuji pada demplot
yaitu Inpari 15 dan Inpari 16, masing-masing lokasi seluas satu ha dengan kontrol
Varietas Ciherang (non PTT). Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman,
anakan produktif, gabah isi dan hampa/malai, produktivitas GKP (t/ha), dan biaya
usahatani. Produksi padi yang dihasilkan merupakan produksi ubinan. Untuk
mengetahui kelayakan usahatani digunakan analisis rasio penerimaan dan biaya
(R/C rasio). Hasil penelitian menunjukkan produktivitas meningkat yaitu Inpari
15 sebesar 9,30 t/ha (35,48%) di Subak Tungkub II dan 7,42 t/ha (0,27%) di Subak
Sungsang, dan Inpari 16 sebesar 8,96 t/ha (33,04%) di Subak Tungkub II dan 7,49 t/
ha (1,20%) di Subak Sungsang, sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding
sebesar 6,00 t/ha di Subak Tungkub II dan 7,40 t/ha di Subak Sungsang. Pendapatan
meningkat rata-rata untuk dua lokasi sebesar Rp. 26.582.000,-/ha (38,16%),
sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding sebesar Rp. 19.240.000,-/ha.
Usahatani padi layak diusahakan dengan R/C rasio yaitu usahatani PTT sebesar
4,33 dan non PTT sebesar 3,93.
Kata kunci : Produktivitas padi, pendapatan, dan PTT.
ABSTRACT
Government programs to increase rice productivity in Indonesia through the
adoption of Integrated Crop Management (ICM). The district of Tabanan is the
center of the rice crop in the province of Bali. To support the program AIAT Bali in
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collaboration with the Department of Agriculture Tabanan implemented research
aimed to determine the productivity of rice, feasibility and increase the income
of farmers through the implementation of ICM. Research conducted at the Subak
Tungkub II subdistrict of Kediri and Subak Sungsang Kerambitan subdistrict of
Tabanan. The research was conducted from May to September 2013. The method
used in this research is the demonstration plots at the site of LL using ICM
technology and surveys with local farmer groups. Varieties were tested on a pilot
project Inpari 15 and 16, each location area of one hectare with control varieties
Ciherang (non ICM). The variables of observation include plant height, productive
tillers, filled and unfilled grains, GKP productivity (t/ha), and the cost of farming.
The resulting rice production is the convertion production of tile. To determine
the feasibility of farming used revenue ratio analysis and cost (R/C ratio). The
results showed increased productivity Inpari 15 at 9.30 t/ha (35.48%) in Subak
Tungkub II and 7.42 t / ha (0.27%) in Subak Sungsang, and Inpari 16 at 8.96 t/ha
(33.04%) in Subak Tungkub II and 7.49 t / ha (1.20%) in Subak Sungsang, while
Ciherang as comparison of 6,00 t/ha in Subak Tungkub II and 7,40 t/ha in Subak
Sungsang. Revenues increased by an average of two locations Rp. 26.582 million/
ha (38.16%), while Ciherang as comparison of Rp. 19.24 million/ha. Rice farming
at PTT is viable with R/C ratio is 4.33 and farming on non PTT is 3.93.
Keywords: rice productivity, revenue, and ICM
PENDAHULUAN
Kebutuhan padi (beras) akan terus meningkat seiring dengan proyeksi laju
pertambahan penduduk. Tetapi pencapaian produksi padi ke depan akan semakin
sulit karena pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih dari pertumbuhan produksi
padi nasional. Untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri, telah
ditetapkan sasaran produksi padi tahun 2015 sebesar 73.400.000 ton gabah kering
giling (GKG). Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran
produksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan produksi yang
luar biasa. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas padi
di Indonesia antara lain melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SL-PTT). Pelaksanaan SL-PTT sebagai pendekatan pembangunan tanaman
pangan, khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi nasional (Dirjen
Tanaman Pangan, 2015).
Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta sebagai suatu pendekatan
pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan
produksi padi. PTT telah dilaksanakan secara nasional dengan berbagai perbaikan
dan penyempurnaan dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berdasarkan
pengertian tersebut PTT tidak sekedar meningkatkan produktivitas, tetapi
mengupayakan agar sumberdaya dan modal dimanfaatkan secara efisien untuk
memperbesar pendapatan. Pemanfaatan saprodi khususnya pupuk, pestisida,
dan air, didasarkan pada kebutuhan tanaman agar tidak menimbulkan dampak
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negatif terhadap lingkungan. Secara sederhana PTT dapat diartikan sebagai
suatu pendekatan pengelolaan tanaman dengan memadukan sejumlah komponen
teknologi dan sumberdaya sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal,
keuntungan maksimal dan sumberdaya alam terjaga kelestariannya untuk
menjamin pertanian berkelanjutan (Badan Litbang 2014).
Hasil penelitian dan kajian Pendampingan Program SL-PTT Padi Sawah
Provinsi Bali tahun 2010 dengan penerapan PTT peningkatan hasil berkisar
antara 0,5–1,0 ton/ha GKP (Kamandalu dkk, 2010). Kegiatan tahun 2011 dengan
menerapkan PTT antara lain peningkatan hasil pada cara tanam legowo 2:1 baik
dengan tapin maupun tabela dibandingkan dengan cara tanam tegel, peningkatan
hasil gabah kering panen rata-rata 9 kabupaten sebesar 16,93% (Suratmini dkk,
2011). Kegiatan tahun 2012 di masing-masing kabupaten/kota memperoleh hasil
GKP lebih tinggi rata-rata 1 ton/ha daripada di kegiatan non SL (Kamandalu
dkk, 2012). Mendukung program tersebut BPTP Bali bekerjasama dengan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tabanan melaksanakan penelitian bertujuan
mengetahui produktivitas padi, kelayakan usaha dan peningkatan pendapatan
petani melalui penerapan PTT.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tabanan pada dua Kecamatan yang
merupakan areal sentra tanaman padi yaitu di Subak Tungkub II Kecamatan
Kediri, dan Subak Sungsang Kecamatan Kerambitan. Penelitian dilakukan dari
bulan Mei sampai dengan September 2013. Metode yang digunakan adalah
metode demplot di lokasi LL dengan penerapan PTT. Teknologi yang diterapkan
yaitu penggunaan VUB, umur bibit muda 15-18 hss, jumlah bibit 1-3 batang,
pemupukan berimbang dengan pupuk organik, sistem tanam jajar legowo 2:1,
Pengairan berselang, dan Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (PHT). Varietas
yang digunakan yaitu Inpari 15, Inpari 16, dan varietas kontrol adalah Ciherang.
Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman maksimum, jumlah anakan produktif
per rumpun, panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, hasil panen
ubinan dikonversi ke hektar dan biaya produksi. Sebagai pembanding disurvei
juga produktivitas dan biaya produksi pada lahan petani non PTT.
Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan, analisis kelayakan
finansial, dan R/C ratio. Analisis pendapatan usahatani merupakan selisih antara
penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan (Soekartawi, 1995). Pendapatan
usahatani padi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :
TL = Y.Py - Σ Xi. Pi
Keterangan :
TL = pendapatan usaha tani padi (Rp)
Y = produksi padi (kg GKP)
Py = harga padi (Rp/kg GKP)
X i = penggunaan faktor ke-i
Pi = harga faktor ke-i.
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Analisis kelayakan finansial digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi
usahatani terhadap imbangan penerimaan atau biaya atau R/C ratio (Estiningtyas
et al., 2012). Menurut Malian (2004), bahwa kelayakan usaha dilakukan untuk
mengkaji kemungkinan keuntungan (profitability) atau kerugian yang diperoleh
dari usahatani yang dilakukan. Analisis yang digunakan dengan perhitungan
Revnue Cost Ratio (R/C ratio), berdasarkan data jumlah penerimaan dan biaya
yang dikeluarkan untuk usahatani yang dilakukan. Jika R/C ratio > 1, maka
usahatani yang dilakukan mengalami keuntungan atau layak untuk dikembangkan.
Jika R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut mengalami kerugian atau tidak layak
untuk dikembangkan. Selanjutnya jika R/C ratio = 1, maka kegiatan usaha tani
berada pada titik impas (Break Event Point). R/C ratio dapat dianalisis dengan
menggunakan rumus :
Total penerimaan (Rp)
R/C ratio = -------------------------------Total biaya produksi (Rp)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan tinggi tanaman maksimum Inpari 15 di Subak Sungsang lebih
tinggi daripada Subak Tungkub II dengan rata-rata 91,7 cm, tetapi jumlah anakan
produktif lebih sedikit. Jumlah anakan yang lebih sedikit diikuti dengan jumlah
gabah isi dan hampa yang lebih sedikit pula. Produktivitas Inpari 15 Subak
Tungkub II lebih tinggi daripada Subak Sungsang (Tabel 1). Inpari 15 di Subak
Tungkub II jumlah gabah isi dan hampa per malai lebih tinggi dibandingkan di
Subak Sungsang, hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kesuburan lahan,
lingkungan/cuaca dan ketinggian tempat. 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).
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, anakan produktif, gabah isi dan hampa per
malai varietas Inpari 15 kegiatan Laboratorium Lapang/PTT Kabupaten
Tabanan Tahun 2013
No. Subak

1

Tungkub II

2
3
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Tinggi
Anakan
Tanaman Produktif
(cm)
(btng/rpm)

Gabah
Gabah
Produktivitas
Isi /malai hampa/malai ton GKP/ha
(butir)
(butir)

91,20

14,80

135,60

Sungsang

92,20

14,40

101,80

14,30

7,42

Rata-rata

91,70

14,60

118,70

24,45

8,36

Ciherang
(kontrol)

87,20

11,60

94,60

34,60

21,50

9,30

6,00
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Hasil pengamatan tinggi tanaman maksimum Inpari 16 di Subak Sungsang
lebih tinggi daripada Subak Tungkub II dengan rata-rata 95,5 cm, jumlah anakan
produktif juga lebih tinggi tetapi jumlah gabah isi dan hampa yang lebih sedikit.
Inpari 16 di Subak Tungkub II jumlah gabah isi dan hampa per malai lebih tinggi
dibandingkan di Subak Sungsang, hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti
kesuburan lahan, lingkungan/cuaca dan ketinggian tempat. Oleh karena itu, dalam
usaha memaksimalkan produktivitas padi tidak bisa dipisahkan antara tanaman
dan lingkungan, tetapi harus dipandang sebagai suatu sistem yang merupakan
prinsip ekofisiologi (Makarim et. al. 2004). Produktivitas Inpari 16 Subak
Tungkub II lebih tinggi daripada Subak Sungsang (Tabel 2). Komponen hasil
yang mempengaruhi hasil GKP lebih tinggi disebabkan oleh jumlah gabah isi per
malai. Jumlah gabah isi per malai varietas Inpari 16 di Subak Tungkub II (148,00
butir/malai) dan di Subak Sungsang (125,50 butir/malai) lebih tinggi dari varietas
pembanding Ciherang 94,60 butir/malai.
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman, anakan produktif, gabah isi dan hampa per
malai varietas Inpari 16 kegiatan Laboratorium Lapang Kabupaten
Tabanan Tahun 2013
No. Subak

Tinggi
Anakan
Gabah
Gabah
Produktivitas
Tanaman Produktif Isi /malai hampa/malai ton GKP/ha
(cm)
(btng/rpm) (butir)
(butir)

1
2

Tungkub II
Sungsang

95,40
95,60

15,40
16,80

148,00
125,50

23,10
19,20

8,96
7,49

3

Rata-rata
Ciherang
(kontrol)

95,50
87,20

16,10
11,60

136,75
94,60

21,15
21,50

8,23
6,00

Produktivitas meningkat yaitu Inpari 15 sebesar 9,30 t/ha (35,48%) di
Subak Tungkub II dan 7,42 t/ha (0,27%) di Subak Sungsang, dan Inpari 16
sebesar 8,96 t/ha (33,04%) di Subak Tungkub II dan 7,49 t/ha (1,20%) di Subak
Sungsang, sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding sebesar 6,00 t/ha.
Hal ini disebabkan karena pada LL diterapkan komponen PTT, ditambah dengan
penggunaan varietas-varietas baru dengan potensi hasil tinggi (BB Padi, 2014).
Produktivitas yang tinggi diikuti dengan pendapatan yang tinggi pula. Hal ini
sesuai dengan tujuan SLPTT yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi
usahatani sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Penerimaan merupakan
nilai produksi yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan usahatani
padi diperoleh dari nilai produksi dikalikan dengan harga jual. Pendapatan
usahatani diperoleh dari penerimaan rata-rata dikurangi dengan biaya pengeluaran
rata-rata. Biaya usahatani merupakan penggunaan faktor-faktor produksi pada
proses usahatani padi. Pendapatan rata-rata petani dapat dilihat pada Tabel 3.
Penggunaan input produksi terutama pupuk organik pada kegiatan LL/PTT
dan non PTT terdapat perbedaan yang nyata. Pada kegiatan PTT menggunakan
pupuk organik 1 ton/ha, sedangkan non PTT tidak menggunakan pupuk organik,

Aryawati dan Kamandalu : Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Usahatani....

205

tetapi urea yang digunakan lebih banyak yaitu 200 kg/ha sedangkan PTT
menggunakan 100 kg/ha. Penggunaan tenaga kerja terutama penanaman pada
kegiatan LL/PTT lebih besar (Rp 1.300.000,-/ha), karena cara tanam yang
digunakan jajar legowo 2:1 sedangkan non PTT (Rp 1.000.000,-/ha) dengan cara
petani/tegel. Total biaya yang lebih besar terdapat pada kegiatan PTT sebesar
Rp 7.990.000,-/ha sedangkan non PTT sebesar Rp 6.560.000,-/ha. Berdasarkan
analisis usahatani, biaya tersebut tidak mempengaruhi pendapatan petani, karena
produksi dari penerapan PTT jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non PTT.
Pendapatan petani penerapan PTT sebesar Rp 26.582.000,-, sedangkan non PTT
sebesar Rp 19.240.000,-. Dengan demikian, pendapatan penerapan PTT lebih
tinggi 38,16% dibandingkan pola petani (non PTT).
Tabel 3. Analisis usahatani padi pada lokasi LL/PTT dan non PTT per ha,
Kabupaten Tabanan tahun 2013.

No.

Uraian

Laboratorium Lapangan
(LL)/PTT
Jumlah
Nilai
Harga
satuan
Satuan (Rp/ha)
(per ha)

(Non PTT)
Jumlah
Harga
satuan
Satuan
(per ha)

Nilai
(Rp/ha)

A Bahan saprotan
Benih (kg)
30,00
8.500
255.000
30,00
8.500
255.000
Urea( kg)
100,00
2.000
200.000 200,00
2.000
400.000
NPK Ponska (kg)
200,00
2.500
500.000 160,00
2.500
400.000
Pupuk organik
1.000,00
1.000 1.000.000
Insektisida Virtako (botol)
2,00 100.000
200.000
Fungisida Skor (liter)
4,00 45.000
180.000
2,22 45.000
100.000
Herbisida Ally (bungkus)
5,00 15.000
75.000
3,33 15.000
50.000
Herbisida Cliper (bungkus)
5,00 15.000
75.000
Jumlah
2.410.000
1.280.000
B Tenaga Kerja
Persiapan lahan (HOK)
2,00 60.000
120.000
2,00 60.000
120.000
Pengolahan lahan (borongan)
100,00 13.000 1.300.000 100,00 13.000 1.300.000
Perataan lahan HOK)
2,00 60.000
120.000
2,00 60.000
120.000
Persemaian (HOK)
2,00 60.000
120.000
2,00 60.000
120.000
Penanaman (HOK)
100,00 13.000 1.300.000 100,00 10.000 1.000.000
Pemupukan (HOK)
4,00 60.000
240.000
4,00 60.000
240.000
Penyemprotan (HOK)
4,00 60.000
240.000
4,00 60.000
240.000
Penyiangan (HOK)
4,00 60.000
240.000
4,00 60.000
240.000
Panen (HOK)
20,00 60.000 1.200.000
20,00 60.000 1.200.000
Iuran subak (per MT)
1,00 700.000
700.000
1,00 700.000
700.000
Jumlah
5.580.000
5.280.000
Total Biaya (A+B)
7.990.000
6.560.000
Produksi (kg) (GKP)
8.040,00
4.300 4.572.000 6.000,00
4.300 25.800.000
Pendapatan
26.582.000
19.240.000
R/C
4,33
3,93
B/C ratio
3,33
2,93
Sumber : Analisis data primer, 2013
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Peningkatan produktivitas disebabkan oleh penerapan sistem tanam jajar
legowo, kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan dan produksi VUB
yang diterapkan menggunakan pupuk organik. Penerapan sistem tanam jajar
legowo semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir tanaman yang
biasanya memberikan hasil lebih tinggi (efek tanaman pinggir). Adanya barisan
kosong (legowo) menyebabkan penyerapan nutrisi oleh akar menjadi lebih
sempurna sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman padi yang
dihasilkan (Setyanto dan Kartikawati, 2008).
Nilai kelayakan usahatani (R/C rasio) menunjukkan bahwa usahatani yang
dilakukan layak atau tidak untuk diusahakan. Nilai R/C rasio kegiatan PTT dan
non PTT tidak berbeda jauh. Nilai R/C rasio kegiatan PTT lebih besar dari non
PTT yaitu sebesar 4,33, sedangkan non PTT sebesar 3,93. Nilai R/C rasio rata-rata
mencapai nilai > 1 artinya usahatani padi dengan PTT maupun non PTT layak
diusahakan.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.

Produktivitas meningkat yaitu Inpari 15 sebesar 9,30 t/ha (35,48%) di Subak
Tungkub II dan 7,42 t/ha (0,27%) di Subak Sungsang, dan Inpari 16 sebesar
8,96 t/ha (33,04%) di Subak Tungkub II dan 7,49 t/ha (1,20%) di Subak
Sungsang, sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding sebesar 6,00 t/
ha di Subak Tungkub II dan 7,40 t/ha di Subak Sungsang.

2.

Pendapatan meningkat rata-rata untuk dua lokasi sebesar Rp. 26.582.000,-/
ha (38,16%), sedangkan varietas Ciherang sebagai pembanding sebesar Rp.
19.240.000,-/ha.

3.

Usahatani padi layak diusahakan dengan R/C rasio yaitu usahatani LL sebesar
4,33 dan non PTT sebesar 3,93.
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ABSTRAK
Akhir-akhir ini dampak variabilitas iklim dan perubahan iklim akibat fenomena
ENSO (El Niño Southern Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole) terutama
terhadap sektor pertanian khususnya tanaman pangan menjadi perhatian serius.
Diyakini, faktor variabilitas iklim memainkan peran penting dalam menentukan
produktivitas. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi
dampak variabilitas iklim dengan tujuan untuk mengidentifikasi dampak
variabilitas iklim pada daerah yang sering terkena fenomena ENSO dan IOD serta
untuk mengetahui dampak dari kedua fenomena tersebut terhadap kalender tanam
padi di sentra produksi padi pada wilayah dengan pola curah hujan monsunal
dan equatorial. Penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Analisis
hubungan antara anomali curah hujan dengan anomali suhu muka laut, melalui
analisis distribusi curah hujan dan analisis hubungan curah hujan dengan ENSO
dan IOD, (2) Delineasi wilayah terkena dampak ENSO dan IOD serta (3) Analisis
sensitivitas dan dinamika Kalender Tanam pada Peta Kalender Tanam Eksisting.
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dampak ENSO dan IOD terhadap
penurunan curah hujan yang terlihat jelas selama periode kering (Juni-Agustus)
dan selama periode transisi (September-November). Dampaknya bahkan lebih
jelas di daerah dengan tipe curah hujan monsunal. Pada wilayah berpola curah
hujan monsunal, seperti di Indramayu sebagian besar luas sawah (55.16%) dari
total sawah di Kabupaten Indramayu terkena dampak ENSO yang berkorelasi kuat
dengan curah hujan di wilayah tersebut sehingga puncak tanam lebih lambat 6
dasarian terjadi pada November III/Desember I sedangkan di Cianjur Luas sawah
yang terpengaruh oleh IOD sekitar 17,93% dari luas sawah secara keseluruhan
sehingga mengalami penundaan puncak tanam 1-2 dasarian terjadi pada Oktober
II/III. Pada wilayah berpola curah hujan equatorial, Wilayah sentra produksi
padi seperti Solok tidak dipengaruhi oleh ENSO dan IOD, sedangkan Pesisir
Selatan sebagian wilayahnya dipengaruhi oleh kedua fenomena tersebut, sekitar
58,02% luas sawah di Pesisir Selatan yang berada pada wilayah terpengaruh IOD
berkorelasi lemah terhadap curah hujannya. Akibatnya, terjadi penundaan puncak
tanam 1-2 dasarian dari puncak tanam pada umumnya dari Mei III/Juni I menjadi
Juni II/III.
Kata Kunci: variabilitas iklim, kalender tanam, sentra produksi padi.
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PENDAHULUAN
Variabilitas iklim akibat anomali suhu muka laut di Pasifik equatorial maupun di
Samudera Hindia sangat mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia (Las 2007;
Boer 2006). Peningkatan fluktuasi, frekuensi dan intensitas anomali iklim dalam
dasawarsa terakhir yang disebabkan oleh fenomena ENSO (El Niño Southern
Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole) berdampak pada perubahan pola
distribusi, intensitas dan periode musim hujan sehingga awal musim hujan
maupun musim kemarau menjadi terlambat (Naylor et al. 2007; D’Arrigo 2008;
Koesmaryono 2009). Akibatnya terjadi pergeseran musim dari kondisi normal
rata-ratanya yang akhirnya berdampak serius pada tanaman pangan (Hamada et
al. 2002; Haylock and McBride 2001) karena umur tanaman pangan lebih pendek
dibandingkan dengan tanaman tahunan seperti perkebunan.
Pada kenyataannya indikator anomali iklim ENSO dan IOD mempunyai
dampak yang kuat terhadap curah hujan daerah tropis termasuk variabilitas curah
hujan di Indonesia (Naylor et al. 2007; Saji et al. 2003). Kedua fenomena tersebut
semakin sering terjadi dengan kondisi musim yang semakin ekstrim dan durasi
yang semakin panjang sehingga secara signifikan dapat menyebabkan penurunan
curah hujan terutama di musim peralihan saat memasuki musim hujan (IPCC
2007; Koesmaryono et al. 2009). Kondisi tersebut menimbulkan dampak yang
signifikan terhadap strategi budaya dan produksi pertanian (IPCC 2001; Porter
and Semenov 2005; Betts 2005; Osborne 2005). Terutama di daerah tropis yang
mempunyai variasi curah hujan cukup besar (Slingo et al. 2005). Dampak relatif
dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan berbeda antar daerah (Gutman
et al. 2000; FAO 2005) baik di daerah tropis maupun subtropis. Namun dampak
di daerah tropis lebih besar karena mempunyai variasi curah hujan yang cukup
besar (Slingo et al. 2005) yang pada gilirannya mengakibatkan gangguan terhadap
stabilitas sistem pertanian (Koesmaryono et al. 2008).
Dampak kedua fenomena tersebut juga sangat terasa pada perubahan pola
tanam baik di lahan sawah irigasi maupun tadah hujan. Saat ini, sebagian besar
areal tanam padi menggunakan pola tanam padi-padi dimana pada musim tanam
kedua sangat tergantung pada ketersediaan air irigasi (Las et al. 2007). Kekeringan
yang terjadi pada musim tanam kedua akan mengubah pola tanam dari padi-padi
menjadi padi-non padi sehingga akan mengakibatkan penurunan produksi beras,
yang pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan stok pangan nasional.
Penyusunan kalender tanam sangat diperlukan untuk mendukung budidaya
tanaman pangan. Dengan kalender tanam dapat diketahui waktu dan pola tanam
di daerah tertentu selama setahun. Mencermati sangat signifikannya dampak
variabilitas iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia serta untuk memperkuat
daya tahan sektor pertanian terhadap ancaman variabilitas iklim, maka diperlukan
suatu upaya strategis dalam mengantisipasi dampak variabilitas iklim dengan
melakukan adaptasi budidaya pertanian agar dampak anomali yang cenderung
meningkat tersebut dapat diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan kerugian
yang sangat besar bagi kesinambungan ketahanan pangan.
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Variabilitas iklim akibat fenomena ENSO dan IOD mempunyai dampak
yang sangat luas dan dampak yang paling serius terhadap tanaman pangan
terutama padi. Oleh karena itu upaya yang sangat penting dilakukan adalah
dengan memahami karakteristik iklim wilayah dengan baik. Salah satu upaya
adalah melalui kajian dampak kedua fenomena tersebut terhadap kalender tanam
di sentra-sentra produksi padi di wilayah Indonesia, baik pada wilayah monsunal
maupun equatorial (Koesmaryono et al. 2009). Hasil penelitian ini dapat dijadikan
dasar untuk pengembangan strategi adaptasi kalender tanam padi terhadap
dampak yang disebabkan oleh variabilitas iklim. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi dampak variabilitas iklim pada daerah yang sering terkena
fenomena ENSO dan IOD serta untuk mengetahui dampak dari kedua fenomena
tersebut terhadap kalender tanam padi di sentra produksi padi pada wilayah dengan
pola curah hujan monsunal dan equatorial.
METODOLOGI
Bahan Penelitian
Data curah hujan bulanan pengamatan yang tersebar di sentra produksi
padi di Jawa Barat dan Sumatera Barat diperoleh dari instansi terkait seperti
Balitklimat, BMG, PSDA/PU serta Dinas Pertanian untuk mengetahui kondisi
curah hujan tujuh belas tahun terakhir. Data Nino 3.4 Sea Surface Temperature
(SST), data Dipole Mode Index (DMI), Data waktu tanam eksisting diperoleh
dari Laporan Kalender Tanam Badan Litbang Pertanian (Las et al. 2007), dan
peta-peta pendukung meliputi peta administrasi, peta rupa bumi, peta topografi
dan peta luas baku sawah di wilayah penelitian.
Metode Penelitian
- Analisis Hubungan Curah Hujan dengan ENSO dan IOD
Analisis anomali curah hujan bulanan dihitung tiap stasiun kemudian di cari
anomalinya terhadap nilai rata-rata curah hujan.

= anomali curah hujan di stasiun ke-i bulan ke-j
= curah hujan di stasiun ke-i bulan ke-j
= curah hujan rata-rata di stasiun ke-i bulan ke-j
n

= jumlah data
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Analisis korelasi dilakukan secara temporal untuk mengetahui hubungan
antara anomali curah hujan yang terjadi di setiap stasiun hujan dengan nilai
anomali SST sebagai indikator penyimpangan iklim untuk setiap bulannya. Nilai
korelasi diamati pada periode Desember - Februari, Maret - Mei, Juni - Agustus,
September - November. Pada analisis ini digunakan program Minitab 14 dengan
cara menghitung nilai korelasi (r) yaitu korelasi antara dua variable. Rumus
perhitungan nilai korelasi adalah:

r=

n
 n  n

n∑ xi y i −  ∑ xi  ∑ y i 
i =1
 i =1  i =1 
2
2
 n
 
 n    n 2  n
2

n∑ xi −  ∑ xi   n∑ y i −  ∑ y i   

 

    i =1
 i =1

 

  

dimana:
r = nilai korelasi
n = jumlah data
x = anomali SST nino 3.4 atau anomali IOD
y = anomali curah hujan
Nilai korelasi (r) berkisar antara -1 dan 1 atau ditulis -1 ≥ r ≤ 1. Tanda positif
atau negatif menunjukkan arah korelasinya. Bila korelasi antara x dan y negatif
maka kenaikan variable x akan menyebabkan penurunan y atau sebaliknya. Bila
korelasi antara x dan y positif, maka kenaikan variabel x akan diikuti dengan
kenaikan variabel y atau sebaliknya
Korelasi ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan kuat (99%), sedang
(95%) dan lemah (90%). Karena jumlah pengamatan sebanyak 18 tahun maka
berdasarkan analisis ”Significance of a Correlation Coefficient” http://faculty.
vassar.edu/lowry/ch4apx.html diperoleh:
nyata kuat | ± 0.54 | ≤ r < | ± 1.00 |
nyata sedang | ± 0.39 | ≤ r < | ± 0.54 |
nyata lemah | ± 0.33 | ≤ r < | ± 0.39 |
tidak nyata r < | ± 0.33 |
Untuk mengetahui besarnya pengaruh ENSO pada kejadian curah hujan
adalah dengan menggunakan indeks suhu muka laut di Nino 3.4. (50N – 50S, 1200 –
1700W). Indeks tersebut dihitung dari fluktuasi musiman atau bulanan berdasarkan
analisis dengan menggunakan metode Kaplan et al. (1998). Data suhu muka laut
di Nino 3.4 bulanan diperoleh dari situs internet http://www.cpc.ncep.noaa.gov.
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Sama halnya dengan ENSO, Dipole Mode (DM) atau Indian Ocean Dipole
(IOD) dinyatakan dalam bentuk indeks yaitu Dipole Mode Indeks (DMI). DMI
dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara suhu muka laut di kawasan barat
Samudera Hindia (50°-70°BT, 10°LU-10°LS) dengan suhu muka laut di kawasan
tenggara Samudera Hindia (90°-110°BT, 0°-10°LS). Data DMI diperoleh dari
http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d1/iod.
Untuk melihat maju mundurnya hubungan antara prediktor dan prediktan
dilakukan analisis yang mempertimbangkan faktor lag, sehingga diperoleh
informasi korelasi anomali iklim pada waktu tertentu. Hubungan curah hujan dan
suhu permukaan laut Nino 3.4 dan DMI dinyatakan melalui skenario tenggang
waktu (time lag) 0, 1 dan 2 bulan.
lag 0 : curah hujan bulan ini dipengaruhi oleh SST pada bulan yang sama
lag 1 : curah hujan bulan ini dipengaruhi oleh SST 1 bulan sebelumnya
lag 2 : curah hujan bulan ini dipengaruhi oleh SST 2 bulan sebelumnya
Dari keseluruhan hasil analisis, ditentukan lag yang dominan di setiap
stasiun hujan berdasarkan besarnya nilai koefisien korelasi (r) validasi tertinggi
pada setiap stasiun tersebut.
- Delineasi Wilayah Terkena Dampak ENSO dan IOD
Untuk mempermudah dalam menentukan daerah yang sensitif terhadap
anomali iklim hasil analisis disajikan dalam bentuk spasial. Bentuk spasial dari
nilai korelasi antara ENSO dan IOD dengan curah hujan dapat lebih menjelaskan
daerah mana saja yang dipengaruhi oleh fenomena anomali iklim tersebut. Metode
Interpolasi grid yang dijalankan dengan menggunakan program ArcView Version
3.3. digunakan dalam menampilkan bentuk spasial dari nilai korelasi antara ENSO
dan IOD dengan curah hujan.
- Analisis Sensitivitas dan Dinamika Kalender Tanam serta Delineasi Wilayah
Dampak ENSO dan IOD pada Peta Kalender Tanam Eksisting.
Sensitivitas kalender tanam menunjukkan variabilitas respon kalender tanam
terhadap kondisi klimatis sedangkan dinamika kalender tanam menunjukkan
pergeseran waktu tanam akibat anomali iklim. Untuk mengetahui sensitivitas dan
dinamika kalender tanam dilakukan dengan manganalisis hubungan antara ENSO
dan IOD dengan waktu tanam pada wilayah onset dalam kalender tanam eksisting
yang telah dibuat oleh Badan Litbang Pertanian.
Analisis sensitivitas pola tanam terhadap anomali iklim akan menghasilkan
delineasi dan peta wilayah dampak anomali iklim yang disusun berdasarkan
hasil analisis indikator anomali iklim (ENSO dan IOD) dan potensi awal musim
tanam (onset) dari kalender tanam eksisting yang telah dibuat oleh Badan Litbang
Pertanian (Las et al. 2007).
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Selanjutnya dengan menggunakan metode Interpolasi grid dari ArcView
dilakukan deliniasi stasiun-stasiun hujan yang mempunyai korelasi dengan
anomali ENSO dan IOD. Tampilan dalam bentuk spasial dari nilai korelasi antara
curah hujan dengan ENSO dan IOD dapat lebih menjelaskan daerah mana saja
yang dipengaruhi oleh iklim global tersebut.
Dari masing-masing hasil analisis tersebut dibuat delineasi zonasi digital,
berupa indikator anomali iklim dan isohyet yang menghasilkan layer zonasi
anomali iklim dan layer onset Kalender Tanam Eksisting. Kedua layer digital
selanjutnya ditumpang-tepatkan untuk mendapatkan kombinasi data yang memiliki
luas tanam dari onset yang terkena dampak ENSO dan atau IOD. Selanjutnya pada
masing-masing poligon hasil tumpang-tepat dihitung luasannya untuk menentukan
prosentase wilayah yang terkena dampak anomali iklim tersebut. Hasil analisis
uji sensitivitas disajikan secara spasial dan temporal untuk mempermudah dalam
menentukan daerah yang peka terhadap anomali iklim global pada kondisi musim
tertentu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Korelasi ENSO dan IOD dengan Curah Hujan pada wilayah berpola
curah hujan monsunal di Sentra Padi Jawa Barat.
Sentra padi di Jawa Barat diwakili oleh Kabupaten Indramayu dan Cianjur.
Hasil analisis korelasi antara ENSO dan IOD dengan curah hujan pada periode
Desember - Februari dan Maret - Mei tidak nyata, sehingga pembahasan hanya
ditekankan periode Juni - Agustus dan September - November.
Di Indramayu, meskipun pengaruh ENSO masih lemah tetapi sudah mulai
terjadi saat memasuki periode Juni - Agustus, sedangkan pengaruh IOD masih
belum muncul. Fenomena ENSO mempengaruhi sebagian besar areal seluas 63%
meliputi wilayah tengah sampai Timur Indramayu (Gambar 1).

Gambar 1. Pengaruh ENSO terhadap curah hujan periode Juni - Agustus di
Kabupaten Indramayu.
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Pengaruh ENSO semakin jelas memasuki periode September - November.
Hampir seluruh wilayah Indramayu terpengaruh oleh ENSO dengan tingkat
korelasi kuat, sedang dan lemah masing-masing seluas 49%, 36% dan 14% dari
seluruh wilayah tersebut (Gambar 2a). Sama halnya dengan ENSO, pengaruh
IOD juga berpengaruh hampir di seluruh wilayah Indramayu dengan tingkat
korelasi kuat, sedang dan lemah dengan luasan masing-masing 12%, 59%, dan
28% dari seluruh wilayah (Gambar 2b). Dengan demikian bila dilihat dari tingkat
kekuatannya pengaruh ENSO lebih kuat dalam mempengaruhi intensitas curah
hujan dibandingkan dengan IOD. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tjasyono
(1997) yang menyatakan bahwa pengaruh El Niño kuat pada daerah yang
dipengaruhi oleh sistim monsun, lemah pada daerah dengan sistem equatorial
dan tidak jelas pada daerah dengan sistim lokal. Selain itu, pengaruh El Niño
lebih kuat terhadap hujan pada musim kemarau daripada hujan pada musim hujan.
Pada wilayah dengan tingkat korelasi kuat memerlukan antisipasi lebih dini
baik berupa sarana dan prasarana terutama saat memasuki periode September November agar dampak yang ditimbulkan oleh kedua fenomena tersebut dapat
diminimalisasi. Bila terjadi El Niño dan Dipole Mode positif secara bersamaan
pada periode transisi di wilayah tersebut maka musim kemarau menjadi lebih
panjang dan kering sehingga memperlambat awal tanam.
(a)

(b)

Gambar 2. Pengaruh (a) ENSO dan (b) IOD terhadap curah hujan pada periode
September - November di Kabupaten Indramayu.
Luas sawah sekitar 69,01% dari total sawah di Kabupaten Indramayu berada
pada wilayah kejadian ENSO yang berkorelasi/berpengaruh lemah terhadap curah
hujannya, yang berpengaruh sedang sekitar 3,84%, sisanya sekitar 27,15% luas
sawah berada pada wilayah yang tidak terpengaruh oleh ENSO. Pada periode
September - November pengaruh ENSO semakin menguat, ditambah dengan
pengaruh IOD yang baru muncul pada periode ini. ENSO berpengaruh kuat pada
sebagian besar luas sawah (55.16%), kemudian berpengaruh sedang pada sekitar
30,65% dan berpengaruh lemah sekitar 14,19%. Luas sawah yang terdapat pada
wilayah yang terpengaruh kuat, sedang dan lemah oleh IOD, berturut-turut sekitar
13,26%, 65,17% dan 21,57% (Tabel 1). Sebagian besar sawah di wilayah Indramayu
berupa irigasi semi teknis pada umumnya pola penanaman padi dilakukan dua
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kali dalam setahun. Terjadinya kedua fenomena tersebut dapat berpengaruh pada
penurunan produksi bahkan sampai gagal panen apabila ketersediaan air irigasi
pada periode September - November tidak mencukupi. Kerugian petani akibat
gagal panen atau menurunnya produksi sangat dirasakan pada sawah yang jauh
dari irigasi, oleh karena itu pasokan air irigasi perlu lebih dioptimalkan lagi.
Tabel 1. Luas sawah yang terpengaruh oleh ENSO dan IOD di Kabupaten
Indramayu.

Di Cianjur, wilayah yang tepengaruh oleh IOD terdapat di sepanjang wilayah
Selatan (Gambar 3) dengan luasan sekitar 56% pada periode Juni - Agustus dan
meningkat pada periode September - November menjadi 58% (Tabel 2). Kuatnya
pengaruh IOD tersebut sejalan dengan pendapat Saji et al. (2003) bahwa pada bulan
September - November saat terjadi IOD, curah hujan di Sumatera bagian Selatan,
Jawa dan Nusa Tenggara berkurang karena pada periode tersebut merupakan
puncak aktivitas Dipole Mode, dimana anomali angin Tenggara di daerah Jawa
dan Sumatera bagian Selatan sangat tinggi. Dengan semakin menguatnya angin
Tenggara yang sifatnya kering menyebabkan berkurangnya curah hujan di wilayah
tersebut.
Luas sawah yang terpengaruh oleh IOD di Cianjur pada periode Juni Agustus sekitar 17,28% dan pada periode September - November sekitar 17,93%
dari luas sawah secara keseluruhan di kabupaten tersebut (Tabel 2). Sebagian
besar sawah terdapat di bagian Utara Cianjur (lebih dari 82% luas sawah tidak
terpengaruh oleh IOD) dengan irigasi teknis dan penanaman padi dilakukan dua
kali dalam setahun.
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(a)

(b)

Gambar 3. Pengaruh IOD terhadap curah hujan pada periode (a) Juni - Agustus
dan (b) September - November di Kabupaten Cianjur.
Tabel 2. Luas sawah yang terpengaruh oleh IOD di Kabupaten Cianjur

Dampak Fenomena ENSO dan IOD terhadap Dinamika Kalender Tanam di
Sentra Padi Jawa Barat
Berdasarkan Peta Kalender Tanam Eksisting (Las et al. 2007), awal musim
hujan (onset) sekaligus awal musim tanam di Jawa Barat pada umumnya terjadi
pada September dasarian ke tiga dan atau Oktober dasarian ke satu (September
III/Oktober I). Namun karena pengaruh ENSO dan IOD pada beberapa wilayah
mengalami pergeseran puncak tanam berupa pengunduran awal tanam beberapa
dasarian.
Di Indramayu pada wilayah-wilayah yang terkena dampak ENSO maupun
IOD terutama saat memasuki periode September - November, puncak tanam
bukan lagi pada September III/Oktober I tetapi lebih lambat 6 dasarian pada
November III/Desember I. Puncak tanam tertinggi pada November III/Desember
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I tersebut terdapat pada wilayah yang terpengaruh kuat oleh ENSO mencapai 30%
(Gambar 4a) dari seluruh kecamatan di Indramayu dan terpengaruh sedang oleh
IOD mencapai 35% (Gambar 4b).
30

Dist ribusi Onset (%)

25

Lemah

(a)

Sedang

Kuat

20
15
10
5
0
SepIII/OktI

OktII/III

NovI/II

NovIII/DesI

DesII/III

JanI/III

Onset

40

Distribusi Onset (%)

35

Lemah
Kuat

(b)

Sedang

30
25
20
15
10
5
0
SepIII/OktI

OktII/III

NovI/II

NovIII/DesI

DesII/III

JanI/III

Onset

Gambar 4. Distribusi awal musim tanam (onset) pada wilayah yang dipengaruhi
oleh (a) ENSO dan (b) IOD di Kabupaten Indramayu
Berdasarkan kalender tanam, wilayah Cianjur memiliki 2 puncak tanam
yaitu September III/Oktober I dan Oktober II/III. Sebagian besar onset di Cianjur
(52% dari kecamatan) terjadi pada September III/Oktober I, namun kecamatankecamatan di wilayah Selatan Cianjur yang terpengaruh IOD sebagian besar onset
(20% dari seluruh kecamatan) terjadi pada Oktober II/III (Gambar 5). Dengan
demikian wilayah yang terkena dampak IOD mengalami pergeseran puncak
tanam hanya 1-2 dasarian.
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Gambar 5. Distribusi onset pada wilayah yang terpengaruh dan tidak terpengaruh
oleh IOD di Kabupaten Cianjur
Puncak tanam yang terjadi pada wilayah-wilayah yang selalu dipengaruhi
baik oleh ENSO maupun IOD pada umumnya lebih lambat bila dibandingkan
dengan wilayah-wilayah yang tidak terpengaruh oleh fenomena iklim tersebut.
Keterlambatan pada umumnya sering diakibatkan oleh pasokan air yang semakin
terbatas terutama bila terjadi El Niño kuat dan IOD positif. Petani umumnya
menunggu curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama tiga hari
berturut-turut. Dengan demikian akibat pergeseran waktu tersebut dapat berpotensi
memundurkan musim tanam berikutnya. Mundurnya waktu tanam selama tahun
kering juga teramati pada saat melakukan verifikasi lapang. Lahan sawah yang
lebih jauh dari saluran irigasi atau sumber air mengalami resiko kegagalan tanam
atau kehilangan musim tanam yang lebih tinggi.
Selain itu pergeseran musim dan peningkatan intensitas kejadian iklim
ekstrim, terutama kekeringan, juga menjadi pemicu penyempitan luas tanam serta
memperluas areal pertanaman yang akan gagal panen, terutama tanaman pangan
dan tanaman semusim lainnya. Oleh sebab itu perubahan iklim dan kejadian iklim
ekstrim seperti ENSO dan IOD akan mengancam ketahanan pangan nasional,
dan keberlanjutan pertanian pada umumnya. Sebagai gambaran, satu kali kejadian
El Niño (lemah-sedang) dapat menurunkan produktivitas padi nasional sebesar
2-3%. Jika iklim ekstrim diikuti oleh peningkatan suhu udara maka penurunan
produksi padi akan lebih tinggi.
Hal yang perlu dicermati kedepan adalah pada wilayah yang terindikasi kuat
baik oleh ENSO maupun IOD seperti yang terjadi di wilayah Timur Laut Jawa
Barat perlu penanganan yang lebih awal dengan menyiapkan secara komprehensif
kebijakan dan strategi operasional untuk melakukan adaptasi terhadap variabilitas
iklim. Tindakan ini sangat mendesak agar ketahanan pangan berkesinambungan.
Beberapa upaya adaptasi strategis antara lain: menanam varitas yang memiliki daya
adaptasi tinggi, mengubah masa tanam menyesuaikan cuaca serta mempraktekkan
pertanian dengan masa tanam yang lebih singkat.
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Tingkat Korelasi ENSO dan IOD dengan Curah Hujan pada wilayah berpola
curah hujan Equatorial di Sentra Padi Sumatera Barat.
Sentra produksi padi di wilayah berpola hujan equatoarial di Sumatera Barat
diwakili oleh Solok dan Pesisir Selatan. Solok merupakan wilayah yang tidak
dipengaruhi oleh ENSO dan IOD, sedangkan Pesisir Selatan sebagian wilayahnya
dipengaruhi oleh kedua fenomena tersebut. Wilayah sepanjang Pesisir Selatan
dipengaruhi oleh IOD, namun bersifat lemah. Wilayah yang dominan terpengaruh
oleh IOD meliputi kecamatan Tarusan, Bayang, Sutera, Batang Kapas, Lengayang,
Linggosari Baganti, Lunang Silaut, Pancung Soal hingga ke Ranah Pesisir. ENSO
lebih banyak bepengaruh dengan tingkat rendah sampai sedang. Wilayah yang
dipengaruhi oleh ENSO sedang meliputi Tapan, Sutera, Batang kapas, Jurai,
sedangkan ENSO lemah mempengaruhi wilayah Tapan, Sutera, Batang Kapas,
Bayang, Jurai, Lunang Silaut, dan Ranah Pesisir (Gambar 6).
(a)

(b)

Gambar 6. Pengaruh ENSO dan IOD di Kabupaten Solok dan Pesisir Selatan.
Tabel 3. Luas sawah yang terpengaruh oleh ENSO dan IOD di Kabupaten
Pesisir Selatan
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Pada saat memasuki periode Juni - Agustus meskipun sebagian besar wilayah
Indonesia mulai terpengaruh oleh ENSO maupun IOD, namun di Pesisir Selatan
pengaruh tersebut belum terlihat. Pengaruh kedua fenomena tersebut baru terlihat
saat memasuki periode September - November. Pada periode tersebut tidak ada
wilayah yang terpengaruh kuat baik oleh ENSO maupun IOD. Pengaruh ENSO
di wilayah tersebut hanya terjadi pada tingkat lemah sampai sedang dengan luas
sawah masing-masing 8,08 dan 49,26 %. Luas sawah yang tidak terkena dampak
sekitar 42,66%. Terdapat luas sawah sekitar 58,02% dari seluruh wilayah tanam
di Pesisir Selatan yang berada pada wilayah terpengaruh IOD berkorelasi lemah
terhadap curah hujannya (Tabel 3).
Dampak Fenomena ENSO dan IOD terhadap Dinamika Kalender Tanam di
Sentra Padi Sumatera Barat.
Di wilayah dengan pola hujan equatorial seperti di Sumatera Barat, pada
umumnya hampir sepanjang tahun lahan terus ditanami karena distribusi curah
hujan relatif merata sepanjang tahun. Pada wilayah yang tidak terpengaruh puncak
tanam pada umumnya terjadi pada Mei III/Juni I. Namun pada daerah-daerah yang
diindikasikan terkena pengaruh iklim ENSO dan IOD terdapat sedikit pola yang
berbeda seperti halnya di Pesisir Selatan. Pesisir Selatan merupakan salah satu
sentra padi yang paling kuat dipengaruhi oleh ENSO dan IOD dibandingkan
dengan wilayah lainnya dengan onset pada umumnya terjadi pada Juni II/III.
Demikian pula pada sebagian wilayah-wilayah yang terkena dampak seperti
Agam, Padang, Pariaman dan Pesisir Selatan onset juga terjadi pada Juni II/III.
Dengan demikian pada wilayah-wilayah yang terpengaruh lemah maupun sedang
baik oleh ENSO maupun IOD hanya bergeser 1-2 dasarian dari puncak tanam
pada umumnya (Gambar 7).
Di sisi lain sentra produksi padi lainnya seperti Solok, tidak terkena dampak
kedua fenomena tersebut. Perbedaan antara musim hujan dan kemarau baik di
Solok maupun di Pesisir Selatan tidak begitu tegas karena pola curah hujan di
Solok dan Pesisir Selatan terdiri dari dua puncak musim hujan masing-masing
terjadi pada bulan April dan Februari.

Gambar 7. Distribusi onset pada saat terjadi (a) ENSO dan (b) IOD di sentra
produksi padi Sumatera Barat berpola hujan equatorial.
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KESIMPULAN
Dampak variabilitas iklim menguat pada periode September - November, baik
pada wilayah sentra produksi padi berpola monsunal maupun equatorial.
Pada wilayah berpola curah hujan monsunal, seperti di Indramayu sebagian
besar luas sawah (55.16%) dari total sawah di Kabupaten Indramayu terkena
dampak ENSO yang berkorelasi kuat dengan curah hujan di wilayah tersebut
sehingga puncak tanam lebih lambat 6 dasarian terjadi pada November III/
Desember I sedangkan di Cianjur Luas sawah yang terpengaruh oleh IOD sekitar
17,93% dari luas sawah secara keseluruhan sehingga mengalami penundaan
puncak tanam 1-2 dasarian terjadi pada Oktober II/III.
Pada wilayah berpola curah hujan equatorial, Wilayah sentra produksi
padi seperti Solok tidak dipengaruhi oleh ENSO dan IOD, sedangkan Pesisir
Selatan sebagian wilayahnya dipengaruhi oleh kedua fenomena tersebut, sekitar
58,02% luas sawah di Pesisir Selatan yang berada pada wilayah terpengaruh IOD
berkorelasi lemah terhadap curah hujannya. Akibatnya, terjadi penundaan puncak
tanam 1-2 dasarian dari puncak tanam pada umumnya dari Mei III/Juni I menjadi
Juni II/III.
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ABSTRAK
Produktivitas padi Jawa timur saat ini 59.81 ku/ha, lebih tinggi dari produktivitas
nasional 51.35 ku/ha, dan masih dibawah produktivitas Jawa Timur pada tahun
2012 sebesar 61.74 ku/ha (bps, 2014) dan masih dibawah potensi hasil varietas
padi tersebut. Penggunaan pupuk kimia yang melebihi dosis anjuran menjadi
faktor utama penurunan kesuburan tanah, sehingga provitas padi cenderung
mengalami penurunan. Tujuan pengkajian ini untuk mengetahui pengaruh
aplikasi pupuk hayati pada pertanaman padi di Kabupaten Bojonegoro dan Gresik
untuk peningkatan produktivitas padi. Pengkajian dilaksanakan di Desa Pucung
Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dan Desa Sidodadi Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, pada lahan sawah irigasi mulai bulan Desember
sampai April 2015. Varietas padi yang digunakan adalah ciherang dengan sistem
tanam jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam 20 x 10 x 40 cm. Pada jenis tanah
gromosol mulai bulan Desember 2014 sampai April 2015 di lahan petani, dengan
metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 4 perlakuan (kontrol (a), 25 kg/ha
pupuk hayati (b), 50 kg/ha pupuk hayati (c), dan 75 kg/ha pupuk hayati (d)) dan
diulang 5 kali. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa perlakuan (c) memperoleh
provitas padi tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lain.
Kata Kunci : Padi, Provitas, Pupuk Hayati
ABSTRACT
East Java rice productivity is currently 59.81 ku / ha, higher than the national
productivity of 51.35 ku/ha, but still below the productivity of East Java in 2012
amounted to 61.74 ku/ha (www.bps.go.id, 2014) and is still below potential the
results of these rice varieties. The use of chemical fertilizers which exceed the
recommended doses a major factor in the decline of soil fertility, so provitas rice
tends experiencing a decline. The purpose of this study to determine the effect
of biofertilizer applications for rice in Bojonegoro and Gresik to increase rice
productivity. Assessment conducted on irrigated land owned by farmers, soil
type gromosol at Village Pucung, District Balongpanggang, Gresik and Sidodadi
Village, District Sukosewu, Bojonegoro. The timing of study from December to
April 2015. Rice varieties used are ciherangwith Legowo Row Planting System 2:
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1 (spacing of 20 x 10 x 40 cm). Methods of the study using a Randomized Block
Design (RAK) 4 treatment (control (K0H0), 25 kg/ha of biofertilizer (K1H1),
50 kg/ha ofbiofertilizers (K2H2), and 75 kg/ha of biofertilizers (K3H3)) and is
repeated 5 times. The study showed that treatment 50 kg/ha of biofertilizer (K2H2)
obtaining provitas highest rice compared to other treatments.
Keywords: Rice, Provitas, Biofertilizer
PENDAHULUAN
Produktivitas padi Jawa timur saat ini 59.81 ku/ha, lebih tinggi dari produktivitas
nasional 51.35 ku/ha, dan masih dibawah produktivitas Jawa Timur pada tahun
2012 sebesar 61.74 ku/ha (BPS, 2014) dan masih dibawah potensi hasil varietas
padi tersebut. Kebutuhan pangan terutama beras dimana permintaanya semakin
tinggi tiap tahun, pemerintah Jawa Timur dituntut untuk mampu swasembada
beras. Untuk mencapai target yang cukup besar tersebut upaya yang paling
realistis adalah melalui peningkatan produktivitas, mengingat peningkatan arael
panen sulit diharapkan karena pada musim kemarau rendahnya debit air irigasi
menjadi pertimbangan penting. Apabila tumpuan peningkatan produksi adalah
peningkatan produktivitas maka penerapan teknologi rekomendasi menjadi
keharusan. Dalam hubungan ini teknologi yang dapat diterapkan adalah dengan
rekomendasi pemupukan spesifik lokasi (Balitbangtan, 2007).
Respon cepat yang diberikan oleh pupuk kimia dalam peningkatan produksi
dan kenampakan agronomis tanaman di lapang, membuat petani meningkatkan
dosis pemupukan tiap tahun. Tetapi dampak negatif dalam jangka panjang akibat
penggunaan pupuk kimia yang melebihi batas, seperti penurunan kesuburan tanah,
pencemaran tanah dan air, serta penurunaan keanekaragaman hayati (mikroba
yang berperan dalam penyuburan tanah, penyediaan unsur hara untuk tanaman,
musuh alami beberapa penyakit tular tanah) tidak dihiraukan oleh petani.
Mikroorganisme memegang peranan penting dalam memperbaiki kondisi
tanah maupun merangsang pertumbuhan tanaman. Dalam tanah yang subur
terdapat 10-100 juta bakteri dalam 100 gram tanah (Subba et al, 1994). Manfaat
dari mikroorganisme tersebut yaitu : 1) meningkatkan kesuburan, 2) menghasilkan
senyawa penting sebagai pelarut hara, fitohormon dan anti mikroba, 3) menambat
N2, 4) melarutkan P agar menjadi tersedia bagi tanaman, 5) menghasilkan zat
tumbuh alami, 6) merombak bahan organik sehingga meningkatkan hara dalam
tanaman (Las dkk, 1995).
Laporan dari Dinas Pertanian Jawa Timur, di beberapa daerah masih
ditemukan penggunaan pupuk anorganik diatas dosis anjuran, terutama untuk pupuk
urea. Penggunaan kompos tidak disukai oleh petani dikarenakan hasilnya tidak
dapat terlihat secara langsung seperti pada pupuk anorganik. Sehingga produksi
panen cenderung stagnan bahkan menurun meskipun input pupuk anorganik terus
ditingkatkan. Salah satunya ditunjukkan oleh indikator produktivitas padi yang
memiliki kecenderungan menurun.
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Penelitian tentang potensi mikroba penyubur tanah dan tanaman baik eksofit
maupun endofit, serta perombak bahan organik telah dilakukan sebelumnya dan
telah diperoleh mikroba terpilih (Saraswati dkk, 2008). Menyadari fenomena
tersebut, dinas terkait melalui mantri tanah dan penyuluh mulai menganjurkan
kepada petani untuk menggunakan kompos pada pertanaman padi mereka
selain menggunakan pupuk anorganik. Akan tetapi karena jumlah kompos yang
diperlukan sangat besar per hektar pertanaman, sehingga petani lebih memilih
menggunakan pupuk hayati atau pembenah tanah yang diproduksi oleh swasta.
Cukup banyak bahan pembenah tanah yang beredar di Jawa Timur,
menurut Handayani (2001) efisiensi dan efektivitas mikroorganisme sebagai
bahan aktif pupuk hayati (bahan pembenah tanah dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti jenis tanah, kondisi iklim, dan kualitas bahan organik. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa bakteri Azzospirilium dan Azotobacter dapat
memproduksi hormon pertumbuhan dan memfiksasi nitrogen setara dengan 2040 kg N/ha. Jika Azzospirilium saja dapat memproduksi auksin, dan Azotobacter
saja dapat menghasilkan auksin, giberellin dan sitokinin yang merupakan hormon
pertumbuhan (Nugrahani, 2012).
Mikroba yang berperan dalam melarutkan fosfat organik dan anorganik
menjadi fosfat yang terlarut dan tersedia bagi tanaman adalah Bacillus,
Pseudomonas, dan Flavobacterium. Pelarutan terjadi karena efek dari BPF yang
mampu memproduksi asam organik (asam asetat, asam format, asam laktat,
asam oksalat, asam malat dan asam sitrat) dan asam amino, vitamin dan growth
promoting substance seperti IAA dan asam giberelin yang dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman. Mikroba yang terdapat dalam pupuk hayati dibagi dalam
beberapa kelompok berdasar fungsi yang dimiliki. Fungsi utamanya adalah
sebagai penambat N dari udara dan pelarut P serta hara lain. Selain itu mereka
juga berperan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman melalui sintesis hormon
pertumbuhan, dan pengendali patogen dari tanah (Nugrahani, 2012).
Adanya peningkatan kesadaran petani tentang pertanian ramah lingkungan,
yaitu dengan penambahan bahan pembenah tanah yang diperoleh dari swasta, dan
sangat bervariatif. Sehingga tujuan dari pengkajian ini untuk mengetahui pengaruh
aplikasi pupuk hayati yang paling banyak digunakan oleh petani di Kabupaten
Bojonegoro dan Gresik untuk peningkatan produktivitas padi.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Pupuk hayati yang berbentuk granule mengandung mengandung Bacillus sp.,
Aspergillus sp., Azospirillum sp., Azotobacter sp., Trichoderma sp., Pseudomonas
sp., Mikoriza sp., Streptomyces sp., pupuk anorganik yang digunakan adalah urea
(dari PT Petrokimia Gresik) dengan kandungan 46% N, NPK Phonska dari PT
Petrokimia Gresik dengan kandungan NPK (15-15-15) dan pupuk kompos merk
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Petroganik dari PT Petrokimia Gresik, dan dengan kandungan C organik minimal
15%, C/N ratio 15-25, pH 4-9. Padi yang digunakan adalah varietas Ciherang
kelas SS diperoleh dari UPBS BPTP Jatim
Rancangan penelitian
Pengkajian dilaksanakan di Desa Pucung Kecamatan Balongpanggang
Kabupaten Gresik dan Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro, pada lahan sawah irigasi mulai bulan Desember sampai April 2015.
Pada jenis tanah gromosol mulai bulan Desember 2014 sampai April 2015 dengan
metode on farm research langsung di lahan petani Penelitian melibatkan 10 orang
petani, dengan menggunakan sistem legowo 2:1 dengan jarak tanam berapa 20 x10
cm x 40 cm. Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan 4 perlakuan : a) 200 Urea, 300 NPK phonska, 500 petroganik (kontrol)
b) 200 Urea, 300 NPK phonska, 500 petroganik, dan 25 kg pupuk hayati/ha; (c)
200 Urea, 300 NPK phonska, 500 petroganik, dan 50 kg pupuk hayati/ha; d) 200
Urea, 300 NPK phonska, 500 petroganik, dan 75 kg pupuk hayati/ha. Masingmasing perlakuan diulang sebanyak 5 kali, dengan luas masing-masing perlakuan
bervariasi sesuai petakan alami petani.
Pengamatan produktifitas
Parameter yang diamati meliputi jumlah gabah isi (biji), jumlah gabah
hampa (biji), panjang malai (cm) dan produksi tanaman (ton). Pengambilan sampel
untuk tiap parameter pada saat panen, dengan cara diacak pada tiap perlakuan dan
diambil 10 sampel masing-masing perlakukan kemudian dianalisis secara statistik.
Analisis data
Data selanjutnya dianalisis secara statistik dengan menggunakan analysis
of variance (ANOVA) dengan selang kepercayaan 95% dan diuji untuk melihat
pengaruh beda nyata dilakukan uji DMRT, pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pupuk hayati dan kompos memberikan respon pertumbuhan yang lebih lambat
dibandingkan dengan pupuk anorganik, sehingga pemberian pupuk hayati dan
kompos diaplikasikan pada awal pertanaman, dan pemenuhan kebutuhan hara
tanaman dipenuhi oleh aplikasi pupuk anorganik. Pada saat fase vegetatif telah
maksimal, maka produksi tanaman juga akan mendekati potensi hasil secara
genetik, hal tersebut diduga disebabkan oleh kegiatan fotosintesis tanaman
berlangsung secara optimal sehingga asimilat yang diperoleh akan terkonsentrasi
secara utuh untuk komponen produksi tanaman tersebut, dan perakaran dapat
menyerap nutrisi secara sempurna untuk pertumbuhan dan produksinya.
Pemberian pupuk hayati mampu meningkatkan aerasi tanah untuk mengubah
sifat fisika tanah menjadi lebih gembur, sehingga perakaran tanaman mudah
berkembang dan mampu menyerap unsur hara yang tersedia baik melalui pupuk
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anorganik yang diberikan maupun penyediaan unsur hara melalui aktivasi enzim
yang berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu pemberian pupuk hayati pada
awal penggunaan memberikan respon lambat karena mikroba melalui beberapa
proses terlebih dahulu melakukan berbagai proses yang kimia untuk melepaskan
unsur hara yang awalnya tidak tersedia oleh tanaman menjadi tersedia.
Tabel 1. Parameter produksi tanaman padi di Kabupaten Bojonegoro
Bojonegoro
perlakuan

p malai (cm)

gabah isi
(biji)

gabah
hampa(biji)

Produksi
(ton)

I

25,1a

123a

21a

7.78d

II

24,1a

109ab

16a

8.52b

III

24,8a

101ab

27a

8.63a

IV

23,7a

98b

28a

8.45c

Tabel 2. Parameter produksi tanaman padi di Kabupaten Gresik
Gresik
perlakuan

p malai

gabah isi
(biji)

gabah hampa
(biji)

Produksi
(ton)

I

25.94a

122.8a

17.6a

9.2d

II

26.10a

138.2a

44.6b

9.9b

III

25.64a

115.2a

19.2a

11.267a

IV

26.74a

141.6a

27.2ab

10.567b

Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa parameter panjang malai dan gabah
isi di dua lokasi pengkajian menunjukkan tidak berbeda antar perlakuan, hal tersebut
diduga karena panjang malai dipengaruhi oleh karakter genetik varietas, dan
tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sedangkan untuk parameter gabah hampa,
Kabupaten Bojonegoro tidak ada perbedaan hasil yang sigifikan antar perlakuan,
akan tetapi di Kabupaten Gresik penambahan 50% pupuk hayati menyebabkan
peningkatan jumlah gabah hampa, hal tersebut diduga jumlah gabah hampa tidak
dipengaruhi seluruhnya oleh faktor genetik, tetapi juga terjadi interaksi dengan
lingkungan tumbuh tanaman. Hasil tersebut sesuai dengan Antonius dkk (2009),
bahwa Pseudomonas sp., Bacillus sp. dan Streptomyces merupakan mikroba
penyubur perakaran yang mampu menyediakan nutrisi dan hormon tumbuh bagi
tanaman. Dan laporkan pula oleh hasil penelitian dari Sangeetha dan Thevanathan
(2010) mengatakan bahwa penggunaan pupuk hayati pada tanaman padi mampu
meningkatkan akar lateral bibit 264-390% dibanding kontrol, jumlah daun dan
luas daun juga lebih tinggi. Sehingga, kemampuan akar untuk menyerap hara
tanah sebagai bahan untuk kegiatan fotosintesis meningkat (Nuridah dkk, 2009).
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Komposisi bahan aktif (mikroba) yang berbeda tidak mampu merombak
hara yang tersedia dalam tanah seperti P dan K dalam waktu yang cepat, aplikasi
pupuk hayati dengan komposisi mikroba yang lebih tinggi, lebih cepat dalam
menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Aplikasi kompos tanpa
pupuk hayati menunjukkan produksi terendah pada kedua lokasi dibandingkan
perlakuan lain yang menggunakan pupuk hayati, hal tersebut dikarenakan aplikasi
kompos saja memberikan dampak yang lambat pada penyediaan unsur hara yang
dibutuhkan oleh tanaman. Karena unsur organik yang terdapat dalam kompos
harus dirubah menjadi unsur anorganik oleh mikroba alami yang terdapat dalam
tanah terlebih dahulu sebelum dapat diserap oleh tanaman. Sedangkan dengan
penurunan kesuburan tanah di Jawa Timur, kuantitas alami mikroba tanah juga
cenderung mengalami penurunan.
Aplikasi penambahan pupuk hayati sebesar 50% memberikan hasil terbaik
dari semua perlakuan di masing-masing lokasi pengkajian. Hal tersebut diduga
pada dosis tersebut jumlah mikroba alami dan mikroba aditif dari pupuk hayati
dan substrat dari kompos dalam jumlah yang berimbang sehingga respon tanaman
terhadap produksi tanaman mencapai hasil optimal. Jumlah mikroba yang
seimbang akan memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan aerasi tanah, dan
lambat dalam memberikan respon untuk peningkatan komponen pertumbuhan
tanaman. Sehingga petani cenderung menambah takaran pupuk anorganik yang
digunakan dan tidak mau menggunakan pupuk organik (Antonius, 2009).
Siklus mikroba yang terdapat pada pupuk hayati, dalam penyediaan unsur
hara tanaman berbeda dengan pupuk kimia. Mikroba harus melakukan berbagai
proses metabolisme, agar hara yang terikat dalam tanah bisa tersedia bagi tanaman.
Untuk memenuhi kebutuhan siklus hidupnya mikroba akan melaksanakan
immobilisasi berbagai unsur hara, sehingga dapat meminimalisir kehilangan unsur
hara akibat pencucian. Unsur yang diimobilisasi diubah sebagai massa sel mikroba
dan akan kembali tersedia untuk tanaman setelah terjadi mineralisasi yaitu setelah
mikroba mati (antonius dkk, 2009).
Kombinasi mikroba dalam pupuk hayati bekerja lebih cepat dalam
penyediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kandungan unsur hara di
kompos lebih mudah terurai dari pada unsur hara yang tersimpan dalam tanah
dan pupuk anorganik. Penambahan pupuk hayati yang mengandung inokulum
seperti Aspergillus niger, Azospiriluim sp, Bacillus sp, bakteri pelarut posphat,
dan mikroba selulolistik dapat berpengaruh terhadap kandungan unsur hara dalam
tanah,dan meningkatkan unsur hara tanah yang akan diserap oleh tanaman sebagai
nutrisi fotosintesis, sehingga hasilnya akan mempengaruhi produksi tanaman
(Nuridah dkk, 2009).
Peningkatan produksi padi juga karena tidak adanya serangan OPT melalui
tanah, dikarenakan penambahan mikroba yang terdapat pada pupuk hayati
mengeluarkan metabolit sekunder yang yang bersifat antibiotik bagi patogen tular
tanah di sekitar perakaran tanaman (sahwan et al, 2011). Menurut Suryaman dkk
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(2011), pupuk hayati dan kompos memiliki daya ameliorasi tanah ganda dengan
berbagai macam proses yang saling dukung, bekerja menyuburkan tanah sekaligus
memperbaiki ekosistem tanah, serta penghindaran dari kemungkinan pencemaran
lingkungan.
KESIMPULAN
Pemberian pupuk hayati mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan
sampai dengan dosis 50 kg/ha dan terjadi penurunan hasil pada dosis yang lebih
tinggi.
SARAN
Perlu dilaksanakan penelitian lanjutan tentang perbandingan antara pupuk kompos
dengan pupuk hayati yang diberikan pada pertanaman padi di lahan sawah,
sehingga diketahui dosis optimal.
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PENDAMPINGAN PROGRAM SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN
TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI DI ACEH BESAR
Abdul Azis, Basri A. Bakar, 1) dan Aris Hairmansis2)
Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh, Jalan Panglima
Nyak Makam No. 27 Lampineung Banda Aceh Telp. 0651-7551811
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Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Jalan Raya 9, Sukamndi-Subang, Jawa
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ABSTRAK
Pendampingan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi 60 % lokasi dengan peningkatan produksi mencapai 5% di Provinsi
Aceh. Tujuan SL-PTT untuk melaksanakan pendampingan pada Laboratorium
Lapang (LL) dari SL-PTT padi sebanyak 1.800 unit dengan cara apresiasi
demplot, pelatihan dan bimbingan penerapan PTT untuk mempercepat adopsi
inovasi teknologi. Lokasi pendampingan SL-PTT dilaksanakan di kegiatan SLPTT pada 18 kabupaten dengan display varietas pada kabupaten Aceh Besar.
Setiap kabupaten didampingi dan dikawal oleh Liasen Officer (LO) yang dibantu
oleh peneliti dan penyuluh. Prosedur kegiatan pendampingan SL-PTT meliputi:
a) apresiasi teknologi PTT, b) demplot penerapan PTT, c) pelatihan penyuluh dan
petani, dan d) bimbingan penerapan PTT. Cakupan kegiatan tersebut meliputi : a)
koordinasi dengan pemerintah kabupaten, b) membantu dalam pelaksanaan kajian
kebutuhan dan peluang (KKP) untuk menggali potensi permasalahan dilokasi SLPTT, c) melaksanakan apresiasi PTT, d) melaksanakan bimbingan penerapan PTT,
e) pelaksanaan demplot PTT, f) melaksanakan pelatihan penyuluh dan POPT
di kabupaten pelaksana SL-PTT, serta g) monitoring evaluasi kegiatan SL-PTT.
Hasil kegiatan terjadinya percepatan penerapan inovasi teknologi yang mampu
meningkatkan produksi 1 ton/ha pada LL dan 0,5 ton/ha pada SL.
Kata kunci: pendampingan, SL-PTT dan padi
ABSTRACT
Mentoring the Integrated Crop Management Program of Field School of rice
utilizing 60% locations has increased the production up to 5% in Aceh province.
The aim of this mentoring program was to provide assistance on Field Laboratory
of ICMP-FS on 1800 units by appreciating the demonstration plots as well as
providing training and guidance in applying Integrated Crop Management (ICM)
to accelerate the adoption of technological innovations. The mentoring of ICMPFS was implemented in 18 districts with display of varieties at districts in Aceh
Besar. Each district was assisted and escorted by Liasen Officers (LO) accompanied
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by researchers and extension workers. The mentoring procedures were as follows:
a) appreciating ICM technology, b) appreciating the demonstration plots of ICM
application, c) providing training for extension workers and farmers, and d)
providing guidance of ICM application. The scope of these activities involved:
a) coordination with local government, b) assistance on the implementation of the
needs and opportunities assessment (NOA) to explore the potential problems of
ICMP-FS locations, c) ICM appreciation, d) guidance on ICM application, e) the
implementation of ICM pilot project, f) training for extension workers and district
executive of ICMP-FS, and g) monitoring and evaluation activities of ICMPFS. The result of this activity showed that the implementation of technological
innovation has accelerated and enhanced the production up to 1 ton/ha on Field
Laboratory and 0.5 ton/ha in Field School.
Keywords: mentoring, ICMP-FS, and rice.
PENDAHULUAN
Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan
pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan
dan pakan. Sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi
amat penting dan strategis. Komoditi padi berperan untuk memenuhi kebutuhan
pokok karbohidrat masyarakat. Disamping menjadi komoditas utama dan seumber
kehidupan masyarakat Indonesia, padi juga terkadang masuk dalam ranah politis.
Sasaran produksi padi nasional tahun 2013 adalah 72,06 juta ton GKG atau
meningkat 6,25 % dibandingkan sasaran produksi sebelumnya sebesar 67,82
ton GKG. Sasaran tanam 14,59 juta ha, sasaran panen 14,09 juta ha, sasaran
produktivitas 51,15 ku/ha. Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun
2012 (ARAM II), sasaran produksi tahun 2013 adalah 4,51 % diatas produksi
ARAM II 2012 yaitu sebesar 68,96 juta ton GKG, sedangkan produktivitas
menurun sebesar 0,03 % (provitas ARAM II 2012 sebesar 51,19 ku/ha). Untuk
itu, maka sasaran produktivitas tahun 2013 ditetapkan sebesar 52,00 ku/ha atau
meningkat 0,81 % dibanding ARAM II 2012, sasaran tanam 14,36 juta ha dan
sasaran panen sebesar 13,86 juta ha. (Dirjen Tanaman Pangan, 2013).
Provinsi Aceh merupakan sentra produksi tanaman pangan (padi) dalam
pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan industri nasional yang setiap tahunnya
terus meningkat. Sekitar 16,6% kebutuhan beras nasional dipenuhi dari Provinsi
Aceh, dengan rerata produktivitas 4,6 ton/ha (Dinas Pertanian TPH Prov. Aceh,
2009). Produktivitas padi Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari 4,26 ton per
hektar pada 2008, meningkat jadi 4,32 ton per hektar pada 2009 atau meningkat
sebesar 1,37 persen, sedangkan target peningkatan pada tahun 2012 sebesar 6,08%
atau 4,6 ton per hektar (BPS, 2011).
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Padi sebagai salah satu komoditi pangan yang mempunyai potensi produksi
dan pekembangan yang cukup tinggi di Provinsi Aceh. Ketersediaan lahan sawah
potensial ada seluas 408.486 ha tersebar pada 21 kabupaten/kota. Dari data
tersebut menunjukkan bahwa setiap musim tanam Aceh membutuhkan benih padi
12,25 juta ton dengan perhitungan kebutuhan benih 30 kg/ha. (Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Aceh, 2012).
Peningkatan produktivitas tanaman padi antara lainnya disebabkan antara
lain curah hujan dan persediaan pupuk yang cukup serta penggunaan bibit semakin
berkualitas. Luas panen meningkat sebesar 5,87 persen dibandingkan tahun 2011.
Ini disebabkan sudah berfungsinya irigasi secara baik di beberapa daerah seperti
Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur.
Dengan berfungsinya irigasi tersebut, dan didukung curah hujan yang cukup,
maka pemanfaatan lahan dapat lebih optimal, khususnya lahan yang sebelumnya
tidak terairi. Selain itu peningkatan indeks penanaman (IP) di beberapa daerah,
telah melakukan penanaman 2-3 kali setahun juga memberikan kontribusi bagi
peningkatan produktivitas padi di Aceh (BPS, 2009).
Penelitian/pengkajian yang diimplementasikan dalam bentuk ”Sekolah
Lapang (demplot)” akan lebih bersifat lokal spesifik, dinamis dan partisipatif
dimana petani terlibat langsung sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengembangannya. Petani dapat mengadopsi secara parsial atau paket spesifik
tergantung kemampuan petani. Dengan pendekatan seperti ini teknologi hasil
penelitian akan cepat sampai dan diadopsi petani karena paket tersebut sudah
teruji langsung di lapangan.
Salah satu kegiatan diseminasi yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan
adopsi teknologi yaitu kegiatan SL-PTT. Pendampingan SL-PTT dilakukan BPTP
Aceh bertujuan agar teknologi Badan Litbang Pertanian dapat diterapkan secara
optimal dalam SL-PTT, sehingga pelaksanaan PTT lebih berkualitas dalam
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan produksi padi.
Untuk itu, pengembangan informasi pertanian merupakan kegiatan untuk
menyebarluaskan teknologi dan informasi pertanian kepada pengguna yang
tersebar secara luas, yang dilakukan melalui penggunaan berbagai media
komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik (Anonimous, 2001).
Penerapan SL-PTT padi di Provinsi Aceh mampu meningkatkan kuantitas
dan kualitas hasil usahatani, meningkatkan efisiensi biaya usahatani dengan
penggunaan teknologi yang tepat untuk masing-masing lokasi, serta terjaganya
kesehatan lingkungan tumbuh pertanaman dan lingkungan kehidupan secara
keseluruhan.
PROSEDUR PELAKSANAAN
Kegiatan pendampingan SL-PTT Padi dilaksanakan di kabupaten Aceh Besar
mulai Maret – Desember 2013, pelaksanaan kegiatan dilapangan didampingi oleh
Liaison Officer (LO) BPTP Aceh bekerjasama dengan penyuluh (PPL) setempat.
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Model SL-PTT yang dilaksanakan yaitu: (1) mengidentifikasi masalah di
suatu tempat, (2) mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan lingkungan fisik
maupun biologi, (3) mengidentifikasi teknologi-teknologi yang tersedia untuk
suatu ekosistem, dan (4) mempelajari keterkaitan dan sistem di antara teknologi
lain yang tersedia dengan sosial budaya petani. Dari hasil identifikasi permasalahan
yang telah dilakukan dapat disimpulkan masalah-masalah utama yang ditemukan
di desa contoh. Dari sini dapat diidentifikasi teknologi-teknologi yang tersedia
serta teknologi yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam Demonstrasi Plot.
Pengamatan
Pengamatan hasil panen dilakukan secara ubinan, yaitu di lokasi SL-PTT
sebanyak 2 ubinan panen, di lokasi demoplot (LL) masing-masing varietas
1 ubinan panen (8 ubinan panen per lokasi) dan 2 lokasi di luar areal SL-PTT
masing-masing 5 ubinan panen.
Analisis Data
Data agronomis ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Analisis tingkat
efisiensi usahatani PTT, digunakan indikator imbangan penerima dan biaya, atau
analisis R/C ratio. Untuk mengukur tingkat keunggulan model PTT digunakan
analisis marginal B/C ratio (MBCR).
Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan berupa juklak, juknis, dan CD teknologi PTT,
benih, PUTS, PUTK, ATK, sarana produksi , cangkul, pisau, gembor, meteran, tali
ajir, dan handspayer.
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Gambaran Umum Lokasi
Kabupaten Aceh Besar terletak di ujung barat daya Provinsi Aceh dan
merupakan titik awal dari Banda Aceh menuju daerah Aceh dan Sumatera lainnya.
Sebelum dimekarkan di akhir tahun 70an, ibukota Aceh Besar adalah kota Banda
Aceh, kemudian kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya sehingga ibukota
Aceh Besar pindah ke daerah Jantho di pegunungan Seulawah.
Kabupaten Aceh Besar terletak 5,2 – 5,8 LU 9,50 – 95,8 BT, dengan sisi
barat,timur dan utaranya dibatasi dengan Samudera Hindia, Selat Malaka dan Teluk
Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana kota Sabang
berada. Sedangkan untuk wilayah darat, sebelah Utara Aceh Besar berbatasan
dengan kota Banda Aceh, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya, di sebelah
Timur dengan Kabupaten Pidie serta di sisi Barat dengan Samudera Indonesia.
Daerah ini memiliki luas wilayah 297.412 ha, dengan jumlah penduduk
301.746 jiwa, 596 desa, 23 kecamatan.
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Kabupaten Aceh Besar terbagi atas kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
Baitussalam, Darul Imarah, Darul Kamal, Darussalam, Indrapuri, Ingin Jaya,
Krueng Barona Jaya, Kuta Baro, Kuta Cot Glie, Kota Jantho, Kuta Malaka,
Lembah Seulawah, Lhoknga, Leupung, Lhoong, Mesjid Raya, Montasik, Peukan
Bada, Pulo Aceh, Seulimeum, Simpang Tiga, Suka Makmur dan Blang Bintang.
Potensi alam dari sektor perkebunan yaitu lada, jahe dan rambutan, untuk
pertanian padi dan palawija. Daerah ini juga memilik sumberdaya alam hutan
yaitu kapas dan jati super. Sedangkan dari sektor perikanan, ikan mas, kerapu, lele
dan rumput laut.
Berdasarkan hasil survey identifikasi karakteristik lokasi yang dilakukan,
maka lokasi yang ditetapkan berdasarkan kajian KKP atau PRA adalah; 1) Desa
Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.
Desa Cot Cut adalah sebuah desa dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa ini adalah desa yang memiliki potensi
besar untuk pembangunan pertanian di kecamatan Kuta Baro yang merupakan
kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya. Luas lahan
sawah desa Cot Cut 64 ha, kelompok tani Makmu Jaya untuk usahatani padi
dengan sumber air dari irigasi Krueng Aceh.
Pelaksanaan pendampingan display varietas unggul baru (VUB) pada
kegiatan SL-PTT telah berjalan sangat baik. Hasil display VUB yang dilakukan di
Desa Cot Cut, Kuta Baro dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
padi sawah dengan menggunakan beberapa varietas unggul baru seperti, Inpari-7=
5,87 t/ha, Inpari 10= 7,20 t/ha, Inpari 20= 7,50 t/ha dan Ciherang (pembanding)
mencapai hasil rata-rata 5,60 ton/ha dalam kegiatan display tersebut ada terjadi
peningkatan hasil produksi sebanyak 1,60 t/ha dibanding dengan Inpari-10 dan
1,90 t/ha dibandingkan dengan Inpari-20.
Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Pengembangan Terpadu (SLPTT) padi di Aceh Besar pada umumnya berjalan sangat baik, yang dimulai dari
koordinasi Dinas/Instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/
Kota, terutama dalam penentuan/penetapan lokasi.
Khusus dalam pendampingan/pengawalan teknologi dalam usahatani telah
dilakukan perakitan beberapa komponen teknologi budidaya melalui pendekatan
pemilihan teknologi PTT baik itu teknologi dasar maupun teknologi pilihan sesuai
kebutuhan lokasi dengan memperhatikan aspek lingkungan atau sumberdaya
yang tersedia, sehingga diperoleh teknik budidaya yang spesifik lokasi, upaya ini
dilakukan untuk pencapaian peningkatan produktivitas padi >5%.
Lokasi display VUB seluas 2,0 ha mendapat dukungan kebijakan infrastruktur
yang memadai terutama perbaikan saluran air dan tersedianya varietas unggul baru
(VUB) padi hasil pengkajian. Begitu juga halnya dengan sarana produksi lainnya
yang tepat waktu maupun permodalan sekaligus penjaminan pemasaran hasil.
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Hasil kegiatan pendampingan ini adalah inovasi dalam mewujudkan SL-PTT
padi di agroekologi lahan sawah irigasi, sehingga dapat dilakukan secara optimal.
Manfaat yang diperoleh terjadi sinkronisasi dan inovasi pengelolaan tanaman
terpadu (PTT) dalam meningkatkan produksi, terutama pengembangan varietasvarietas padi yang adaptif. Namun demikian, dampak dari kegiatan tersebut baru
dapat dilihat pada musim tanam berikutnya.
Program pendampingan padi pada lokasi sentra produksi di Provinsi
Aceh, setiap program SL-PTT tersebut terdiri 25 ha dan didalamnya terdapat 1
ha laboratorium lapang (LL) sebagai tempat petani belajar, menganalisa setiap
masalah dan memecahkan masalah secara bersama. Program Display Varietas
Unggul Baru (VUB), yaitu kegiatan demontrasi di lapangan. Dalam pelaksanaan
kegiatan dilakukan pelatihan petani oleh BPTP dan Dinas Pertanian Kabupaten.
Selain itu adanya kegiatan temu lapang (field day) atau hari tani. Kegiatan SL-PTT
2013 telah berjalan sangat baik, mulai perencanaan, persiapan, hingga persemaian.
Persoalan yang dihadapi petani di lapangan seperti terjadi kekeringan,
serangan hama dan penyakit, melalui rancangan dan rekomendasi teknologi,
antara lain rekayasa genetik varietas dan kalender tanam (Katam) terpadu.
Kawasan yang rentan kekeringan menggunakan varietas Inpar-10, Inpari-18,
Inpari-19, Situ Patenggang, Limboto, Batutegi, Situ Bagendit, Inpago-6 dan
Inpago-8. Beberapa varietas tersebut dapat pula digunakan di lahan sawah tadah
hujan yang relatif terjadi kekeringan. Pada area endemis hama (wereng coklat),
telah direkomendasikan Inpari-6, Inpari-13, Inpari-18, Inpari-19 dan Mekongga.
Sedangkan untuk lahan rawa dengan menggunakan varietas Inpara.
Meskipun terjadi serangan hama blast, varietas ciherang masih menunjukkan
hasil yang optimal. Masalah lain yang dihadapi petani adalah, ketersediaan air
terbatas. Meskipun terus dihadapkan berbagai tantangan dilapangan namun upaya
untuk meningkatkan produksi tetap dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan.
Hasil pengamatan di lokasi pengkajian, tingkat adopsi teknologi yang
dilakukan petani sangat baik dan bervariasi yakni mencapai 60 persen. Hal ini
berdasarkan luas lahan diujicoba pada musim tanam sebelumnya. Sedangkan
dampak dari kegiatan display VUB tersebut yaitu sekitar 20 persen. Teradopsinya
sesuatu teknologi baru sangat dipengaruhi oleh karakteristik petani, salah satunya
adalah tingkat pendidikan. Umumnya pendidikan petani di Indonesia dibawah
rata-rata/tamatan di bawah SLTP (BPS, 2012).
Pelatihan Petani
Pendampingan SL-PTT 2013 dilakukan pelatihan, pelatihan berjenjang dan
pada akhir kegiatan dilakukan temu lapang. Adanya kegiatan pelatihan diikuti
petani pelaksana, petani sekitar, penyuluh pertanian lapangan, kepala Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP), Badan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, dan tokoh masyarakat.
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Untuk meningkatkan pemahaman tentang SL-PTT yang lebih fokus ke
LL petugas pendamping dipandu untuk dapat melakukan mengumpulkan data
dan informasi tentang kegiatan SL-PTT dari kelompok tani pelaksana. Adapun
kabupaten pelaksana SL-PTT kegiatan display varietas adalah sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Kegiatan Pelatihan Petani SL-PTT Tahun 2013
No

Uraian

Jumlah peserta (org)

Keterangan
Petani, Kontak tani, Pengurus
Kelompok dan Penyuluh

1

Pelatihan Petani

34

2

Temu Lapang

64

Jumlah

98

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Temu Lapang yaitu Sekolah
lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) padi sawah, Sistem tanam legowo
tanaman padi sawah, Panen dan Pasca panen serta Rencana Tindak Lanjut.
Produktivitas Hasil Display VUB
Pada unit areal SL-PTT dilaksanakan pembuatan percontohan (Display
Varietas VUB) bagi petani peserta dan disediakan benih unggul bermutu dengan
harapan dengan adanya display VUB dapat mempercepat alih teknologi.
Tabel 2. Produktivitas padi hasil display VUB kegiatan pendampingan SL-PTT
No
1

Kabupaten
Aceh Besar

Kecamatan
Kuta Baro

Desa

Varietas

Cot Cut

- Inpari 7
- Inpari 10
- Inpari 20
- Ciherang

Produktivitas
(ton/ha)
5,87
7,20
7,50
5,60

Model dan Materi Pendampingan
Untuk menguji komponen teknologi lengkap PTT pada sedangkan pada
Laboratorium Lapangan (LL) dalam Sekolah Lapangan (SL) seluas 0,25 ha.
Lahan SL yang luasnya 24 ha dijadikan lahan perluasan inovasi teknologi yang
dikembangkan dalam LL dan lahan demplot. Penyelenggaraan pendampingan di
SL dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Laboratorium Lapangan
(LL) adalah kawasan/areal yang terdapat dalam kawasan SL-PTT yang berfungsi
sebagai percontohan, tempat belajar dan tempat praktek penerapan teknologi yang
disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompoktani/petani dengan model dan
materi sebagaimana Tabel 3.

Aziz et al : Pendampingan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu....

239

Tabel 3. Model dan Materi Pendampingan Komponen Teknologi Kegiatan SLPTT
Komponen teknologi

Cek List Adopsi
komponen
teknologi

Penggunaan varietas unggul

√

Varietas Inpari-10, Inpari-20,
Mekongga dan Ciherang

Penggunaan benih bermutu
dan bibit sehat

√

Benih berlabel biru.

Umur bibit muda

√

15-20 hari setelah sebar

Pengelolaan tanaman untuk
mendapatkan rumpun
tanaman optimal

√

Jumlah rumpun tanaman permeter
persegi pada 14 hari setelah tanam:
Legowo 2:1, 4:1 dan Tegel 20 x 20 cm

Pemupukan berimbang

√

Petani sudah bisa mengggunakan
pemupukan berimbang

Pengendalian hama terpadu
sesuai OPT sasaran

√

Pengendalian hama masih belum
kontinyu/sebagian sudah menggunakan
pestisida selektif

Perbaikan aerasi tanah

√

Belum mengerti, belum semua bisa
memahami tentang aerasi tanah dan
sebagian sudah menerapkan irigasi
berkala

Penambahan bahan organik

√

Manfaat penggunaan bahan organik
sudah dirasakan oleh petani

Pupuk cair atau suplemen
lainnya

√

Penggunaan pupuk cair sangat
kondisional

Penanganan panen dan
pasca panen

√

Panen dilakukan bila 1/5 dari malai
atau gabah pada bagian malai telah
kuning. Perontokan gabah paling lama
1-2 hari setelah panen
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Rekomendasi VUB Padi
Berdasarkan hasil display varietas unggul baru, uji adaptasi varietas dan
demoplot di lahan petani dengan benih unggul bermutu untuk mempercepat alih
teknologi direkomendasikan beberapa varietas untuk dikembangkan. Adapun
komoditi dan kabupaten pelaksana sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4. Rekomendasi Varietas Unggul Baru (VUB) komposit per-kabupaten
Komoditi Padi di Provinsi Aceh.
No

Kabupaten

Padi

keterangan

1

Aceh Besar

Inpari-10, Inpari-13, Inpari-20 dan Ciherang

2

Pidie

Inpari-10, inpari-13, Inpari-20 dan Ciherang

3

Pidie Jaya

Inpari-10, Inpari-20 dan Ciherang

4

Bireuen

Inpari-10, Inpari-13, Inpari-20, Cigeulis dan Ciherang

5

Aceh Utara

Inpari-10, Inpari-20 dan Mekongga

6

Aceh Timur

Inpari-10, Inpari-20 dan Ciherang

7

Aceh Tamiang

Inpari-10, Inpari-20 dan Ciherang

13

1. Inpari-28
kerinci
Aceh Jaya
Inpari-10, Inpari-20 dan Ciherang
untuk
dataran
Aceh Barat
Inpari-10, Inpari-13 dan Ciherang
tinggi
Nagan Raya
Inpari-10, Inpari-3, Inpari-28 Kerinci dan Ciherang 2. Inpari-13
utk endemis
Aceh Barat Daya Inpari-10, Cigeulis dan Ciherang
wereng
Aceh Selatan
Inpari-10, Inpari-20 dan Ciherang
coklat
Bener Meriah
Inpari-10, Inpari-13, Inpari-28 Kerinci dan Ciherang

14

Aceh Tengah

Inpari-10, Inpari-13, Inpari-28 Kerinci dan Ciherang

15

Gayo Lues

Inpari-10, Inpari-20, Inpari-28 Kerinci dan Ciherang

16

Aceh Tenggara

Inpari-10, Inpari-20 dan Ciherang

17

Singkil

Inpara-5,dan Ciherang

18

Simeulue

Inpari-10, Inpari-13 dan Ciherang

8
9
10
11
12

Hasil Pengamatan
Pengamatan keragaan hasil panen kegiatan SL-PTT dan non SL-PTT
dilakukan secara ubinan 2 m x 5 m, yaitu di lokasi SL-PTT sebanyak 2 ubinan
panen, di lokasi demoplot (LL) masing-masing varietas 1 ubinan panen (8 ubinan
panen per lokasi) dan 2 lokasi di luar areal SL-PTT masing-masing 5 ubinan
panen. Hasil gabah ditimbang dalam bentuk kering panen untuk Cek List adopsi
komponen teknologi. Hasil panen masing-masing dibandingkan antar varietas
yang dicoba dalam LL, serta mencatat setiap kegiatan usahatani yang bersifat
teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan SL-PTT (Tabel 5).
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Tabel 5. Hasil Pengamatan Kegiatan SL-PTT
Kegiatan

LL

DEMPLOT
LL

SL-PTT

NON
SL-PTT

Nama lokasi : Provinsi Aceh
Ekoregion : lahan sawah dan
lahan kering
Keragaan Agronomi :
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Jumlah malai per rumpun
Jumlah bulir per malai
Pengamatan PHT :
- Jenis OPT dan persentase
tingkat serangan
- Pengendalian OPT yang
dilakukan petani
Keragaan Sosial Ekonomi:
Analisis R/C ratio dan analisis
marginal B/C ratio (MBCR).
Pelaksanaan Panen dan Pasca
panen:
- Produksi, umur panen,
jumlah tenaga kerja dan
harga GKP
- Kegiatan pasca panen yang
dilakukan petani
Penerapan komponen teknologi
SL-PTT (%)

Lahan
sawah
110
26
22
134

Lahan
sawah
110
24
19
130

Lahan
sawah
110
20
17
114

Lahan
sawah
107
16
11
104

Tikus
Tikus
Tikus
Tikus
Sanitasi,
Sanitasi dan Sanitasi dan Sanitasi dan
Radentisida Rodentisida Rodentisida Rodentisida
1,79

1,79

1,44

1,39

7,2
105-110
Penjemuran
gabah K.A
14%

7,2
105-110
Penjemuran
gabah
K.A.14%

6,3
105-110
Penjemuran
gabah
K.A.14%

5,60
105-110
Penjemuran
gabah.

90 %

90 %

70 %

55 %

Program Pendampingan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SL-PTT) Padi di 4 Lokasi Sentra Produksi dengan Peningkatan Produksi
mencapai 15% di Provinsi Aceh. Model atau konsep baru diseminasi teknologi
yang dipandang dapat mempercepat penyampaian informasi dan bahan dasar
inovasi baru yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian dan diharapkan dapat
berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung dengan pelaku agribisnis dan
pengguna inovasi (Badan Litbang Pertanian, 2009).
Program Badan Litbang Pertanian 5 tahun mendatang secara nasional
adalah peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang
mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas
dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. Program ini nantinya
mempunyai tiga keluaran yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan benih dan bibit
sumber tanaman/ternak; (2) meningkatnya ketersediaan paket teknologi budidaya
tanaman, ternak, pengelolaan lahan dan pupuk; dan (3) meningkatnya ketersediaan
teknologi, mekanisasi dan pascapanen.
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Sejak lebih dari satu dekade yang lalu sebahagian lahan sawah mengalami
penurunan produktivitas, sebagaimana tercermin pada laju pelandaian produksi
padi. Puslitbang tanaman pangan telah berupaya menghasilkan inovasi penigkatan
produksi padi melalui penelitian secara intensif telah dihasilkan inovasi SLPTT. SL-PTT merupakan Sekolah Lapangan bagi petani dalam menerapkan
berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien dan
menurut spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi untuk
menunjang peningkatan produksi secara berkelanjutan.
Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui
pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan,
menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/ mengalami kembali),
menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik
budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi (Dirjen Tanaman
Pangan, 2010).
Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang
tersedia (varietas, tanah, air dan sarana produksi) secara terpadu dalam melakukan
budidaya di lahan usahataninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi sehingga petani
menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka
peningkatan produksi padi. Namun demikian wilayah di luar SL-PTT akan tetap
dilakukan pembinaan peningkatan produksi sehingga produksi dan produktivitas
tahun 2013 dapat meningkat (Dirjen Tanaman Pangan, 2013).
Suwijanana dkk, 2013, menyatakan bahwa produktivitas dan efisiensi
usahatani padi dapat ditingkatkan melalui penerapan PTT. Hasil pengkajian
usahatani padi menggunakan varietas unggul baru (VUB) Inpari-7, Inpari-8,
Inpari-9, dan Inpari-10 dengan menerapkan PTT menunjukkan pertumbuhan
tanaman paling tinggi dan jumlah anakan produktif paling banyak pada varietas
Inpari 8 dan inpari-10. Sedangkan produktivitas paling tinggi dimiliki terdapat
pada varietas Inpari 7.
Hasil kajian beberapa VUB padi sawah dengan pendekatan PTT di lahan
sawah tadah hujan varietas Ciherang memberikan hasil tertinggi yaitu 7.1 ton
GKP/ha kemudian varietas Cisantana 6.6 ton GKP/ha dan teknologi petani dengan
IR 64 menghasilkan 4.5 ton GKP/ha (August Polakitan dan L. Taulu, 2008).
Menurut Hutapea, Y (2012), efisiensi usahatani padi akibat penerapan
inovasi, biaya yang dikeluarkan, produksi dan pendapatan usahatani padi pada
SL-PTT Padi adalah semakin menurunnya biaya pokok untuk menghasilkan
gabah kering panen dari Rp 1.384,22/kg menjadi Rp 1.229,56/kg. Efisiensi ini
juga dibuktikan dengan semakin meningkatnya Nilai R/C dari 1,8 menjadi 2,43
dan nilai MBCR sebesar 5,3.
Dirjen Tanaman Pangan, (2012) melaporkan bahwa pada prinsipnya SL-PTT
adalah pendekatan dalam budidaya yang mengutamakan pengelolaan tanaman,
lahan, air, dan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu. SL-PTT
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adalah kombinasi teknologi pilihan yang penerapannya disesuaikan dengan
kondisi dan potensi setempat. Pada dasarnya SL-PTT bukanlah suatu paket
teknologi, akan tetapi lebih merupakan metodologi atau strategi bahkan filosofi
bagi peningkatan produksi melalui cara mengelola tanaman, tanah air, dan unsur
hara serta organisme pengganggu tanaman secara holistik dan berkelanjutan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

Pelaksanaan pendampingan SL-PTT sudah terlaksana pada semua lokasi
melalui pelatihan, display varietas ungul baru, temu lapang dan informasi
melalui media massa baik media tulis maupun elektronik.

2.

Pelaksanaan pelatihan untuk dapat meningkatkan keterampilan dan alih
teknologi disampaikan kepada pemandu lapang/petugas dengan total peserta
dari empat kabupaten sebanyak 159 peserta.

3.

Pelaksanaan display VUB terlaksana dengan baik di empat lokasi pada
display VUB, adopsi teknologi PTT pada masing-masing lokasi, Aceh Besar;
80%, Pidie Jaya; 90%, Bireuen; 75%, Aceh Utara; 75%.

4.

Produksi hasil tertinggi pada masing-masing lokasi menurut varietas;
kabupaten Aceh Besar; produksi tertinggi varietas Inpari 20 (7,5 t/ha) dan
terendah Ciherang (5,6 t/ha).

5.

Dari hasil analisa usahatani padi sawah pada pendampingan SL-PTT R/C
Rasio nya adalah 1,79 (layak diusahakan). Sedangkan hasil analisa usahatani
pada perlakuan petani hasil R/C Rasio yang didapat adalah >1,38 Hal ini
membuktikan bahwa usahatani padi dengan mengikuti program SL-PTT lebih
menguntungkan dibandingkan perlakuan petani (non SL-PTT).
Saran

Pengembangan padi pada musim tanam kering/rendengan khususnya pada lahan
irigasi diperlukan penyesuaian dengan iklim dan perlu kesesuaian penggunaan
varietas yang adaptif.
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KINERJA ALAT TANAM RICE TRANSPLANTER TERHADAP
PERTUMBUHAN, HASIL DAN KELAYAKAN USAHATANI
Widyantoro
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9 Sukamandi, Ciasem 41256 Subang jawa Barat
email: widyantoro712@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tenaga kerja tanam dalam satu sistem usahatani padi menempati porsi 60% dari total
biaya, oleh karena itu apabila biaya tanam dapat ditekan maka akan mengurangi
porsi dari total biaya tenaga kerja. Penggunaan alat tanam rice transplanter untuk
penanaman bibit padi secara tanam pindah dapat mengisi alasan tersebut. Alat
tanam rice transplanter merupakan alat pindah tanam bibit padi dengan jumlah,
kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Pesemaian bibit dilakukan
dengan metode pesemaian kering (dapog) menggunakan baki pesemaian (trays).
Tujuan penelitian untuk mengetahui keragaan pertumbuhan padi dan kelayakan
pada cara tanam padi manual jajar tegel dan alat tanam rice transplanter.
Penelitian dilaksanakan pada MK 2013 berupa demplot skala luas. Dua perlakuan
diuji dalam satu hamparan sawah yaitu P1= cara tanam padi manual jajar tegel dan
P2= cara tanam padi dengan alat rice transplanter. Hasil penelitian menunjukkan
pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan padi pada cara tanam pindah
menggunakan alat rice transplanter lebih baik dibandingkan cara tanam manual
jajar tegel demikian pula hasil gabah yang dihasilkan. Diperlukan waktu 0,14 ha/
jam atau 7,14 jam/ha untuk pekerjaan tanam pindah menggunakan alat tanam rice
transplanter dengan biaya borong Rp.500.000/ha diluar biaya pesemaian, angkut
dan gulung bibit, bahan bakar, dan penyulaman. Tanam pindah padi menggunakan
alat tanam rice transplanter menguntungkan dan layak secara ekonomi.
Kata kunci: Mesin tanam padi, pertumbuhan, hasil, kelayakan ekonomi.
ABSTRACT
Performance of rice transplanter machine on the growth, yield and feasibility
of rice farming. The labor of planting in the rice farming system occupies a
portion of 20% of the total cost, therefore when planting costs can be reduced
then it will reduce the portion of the total cost of labor. Rice transplanter for
transplanting can fill those reasons. Rrice transplanter is a transplanting rice
seedlings with the number, depth, spacing, and planting conditions uniform.
Nursery seedlings is done with a dry seedbed method (dapog) using the nursery
trays. Research purposes to determine the performance and feasibility of growing
rice in paddy planting method manual planting square rows and rice transplanter
machine. Research was conducted in 2013 dry season of wide scale plots. Two
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treatments were tested in a paddy field that is P1 = manual square row planting of
rice and P2 = planting by rice transplanter . The results showed the growth of plant
height and number of tillers on rice transplanter is better than the manual planting
square rows as well as grain yield produced. It takes 0.14 ha/hour or 7.14 hours/
ha for the work of transplanting rice transplanter using the cropping tool with the
cost of the entire stock of Rp500,000/ha beyond the cost of the nursery, rolls seed
and moving, fuel, and stitching. Transplanting of rice using a rice transplanter
beneficial and economically viable.
Key words: Rice transplanter, growth, yield, feasibility
PENDAHULUAN
Usahatani padi di Indonesia masih dikerjakan dengan mengandalkan tenaga
kerja manusia, yang bersumber dari tenaga kerja keluarga maupun tenaga kerja
luar atau buruh. Hal ini petani lakukan karena masih banyak tenaga kerja yang
bekerja di sektor pertanian terutama di pulau Jawa, sehingga sering dijumpai
pada wilayah-wilayah pengembangan pertanian masih banyak buruh tani yang
bekerja dengan upah yang murah. Usahatani padi di Indonesia sering dianggap
tidak efisien dan boros tenaga kerja, sehingga biaya produsi menjadi terlalu tinggi.
Biaya produksi terdiri dari upah tenaga kerja dan sarana produksi. Komponen
biaya tenaga kerja mencapai 60% dari total biaya produksi padi. Komponen
tenaga kerja yang membutuhkan biaya cukup tinggi dan dikerjakan oleh tenaga
kerja luar keluarga terdapat pada kegiatan-kegiatan pengolahan tanah, tanam,
penyiangan, dan panen. Salah satu terobosan yang memungkinkan dapat menekan
biaya tanam adalah dengan menggunakan alat tanam transplanter. Alat tanam ini
dirancang terutama untuk menghemat waktu dan tenaga kerja manusia sehingga
waktu tanam dapat dipercepat, apalagi bila diterapkan pada skala lahan yang luas
dan tenaga kerja tanam menjadi masalah. Komponen biaya tanam manual dan
pengendalian gulma pada pertanaman padi sebesar 40% dari total biaya tenaga
kerja (Yusuf, A.et al., 2004.; Sutriadi et al., 2000; dan Saputra et al., 2000). Cepat
atau lambat mekanisasi pertanian mutlak harus dilakukan agar supaya menarik
bagi tenaga kerja muda pertanian dan meningkatkan efisiensi, produktivitas padi,
dan intensitas pola tanam (Manwan dan Ananto,1994; Yudiarfis et al., 2000; dan
Nuryanto et al., 2000).
Rice Transplanter merupakan alat pindah tanam bibit padi dengan jumlah,
kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam (Antarlina et al., 2011).
Rice transplanter ini menggunakan motor penggerak, sedangkan operator berada
dibelakang untuk mengoperasikan alat tersebut. Pada saat alat tanam bergerak
dan berjalan maju, kaki operator yang berada dibelakangnya diatur untuk tidak
menginjak bibit padi yang telah tertanam (Antarlina et al., 2011). Pesemaian bibit
dilakukan dengan metode pesemaian kering (dapog) dengan menggunakan baki
pesemaian (trays) yang berukuran 28 cm x 58 cm x 3 cm. Pada tahap persiapan
pesemaian, benih direndam dalam air, ditiriskan dan diperam. Benih padi ditabur
secara merata kedalam baki pesemaian sekitar 150 - 180 gr/baki (tergantung
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keperluan), kemudian ditutup dengan tanah bokasi setinggi 1 cm. Bibit yang
digunakan adalah bibit berumur 15 hari setelah semai (HSS). Pengangkutan
pesemaian yang sudah jadi dengan digulung kemudian disusun dengan
menyesuaikan tempat yang sudah disediakan pada rice transplanter. Berdasar
pemikiran tersebut Balai Besar Penelitian Tanaman Padi telah menguji dalam
skala luas alat tanam padi Indo Jarwo Rice Transplanter di areal pesawahan Kebun
Percobaan Sukamandi. Diharapkan dengan penerapan alat tanam Indo Jarwo
Rice Transplanter ini dapat memberikan masukan dan saran perbaikan dalam
pengembangan lebih lanjut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui kinerja mesin tanam rice transplanter terhadap pertumbuhan,
hasil, dan kelayakan usahatani padi akibat perubahan teknologi.
METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian dilakukan di lokasi Kebun Percobaan (KP) Sukamandi,
pada MK 2013. Dua perlakuan diuji pada satu hamparan sawah dalam bentuk
demplot dengan masing-masing perlakuan seluas 0,25 ha. Ke-dua perlakuan
tersebut adalah :
P1. Tanam pindah manual jajar tegel jarak tanam (25 x 25) cm.
P2. Tanam pindah Iseki rice transplanter jarak tanam (30 x 16) cm.
Varietas padi yang digunakan adalah Ciherang, bibit padi ditanam pada umur
14 hari setelah semai, baik pada tanam pindah legowo manual maupun dengan
alat tanam transplanter. Pesemaian pada alat tanam transplanter menggunakan
sistem dapog (pesemaian kering) menggunakan alat trays, sedangkan pada tanam
pindah manual dengan pesemaian basah di lapangan. Semua perlakuan dipupuk
sesuai rekomendasi yaitu 150 kg urea + 250 kg NPK dan proteksi tanaman secara
maksimum. Variabel yang diamati meliputi data pertumbuhan tanaman (tinggi
tanaman dan jumlah anakan), hasil panen (ubinan 10 m2) dan input-output padi.
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, disajikan dalam bentuk tabel
silang sederhana. Kelayakan perubahan teknologi akibat penggunaan teknologi
baru dianalisis menggunakan Losses and Gains (Swastika, 2004).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman. Pengamatan terhadap variabel tinggi tanaman dan
jumlah anakan dilakukan sejak pertumbuhan vegetatif sampai dengan menjelang
panen dengan interval pengamatan setiap 15 hari. Dilihat dari perkembangannya
tampak bahwa tinggi tanaman dan jumlah anakan yang diamati bervariasi sesuai
perlakuan sistem tanam dan jarak tanam. Pada awal pertumbuhan tinggi tanaman
pada perlakuan tanam manual jajar tegel terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan cara tanam dengan rice transplanter. Namun setelah fase awal anakan
maksimum hingga pada akhir pengamatan, tinggi tanaman pada perlakuan cara
tanam dengan rice transplanter terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
cara tanam manual jajar tegel (Gambar 1).
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Ket: P1= tanam pindah manual jajar tegel, P2= tanam pindah rice transplanter
Gambar 1. Perkembangan pertumbuhan tinggi tanaman padi varietas Ciherang
pada dua cara tanam yang berbeda. Sukamandi. MK 2013

Ket: P1= tanam pindah manual jajar tegel, P2 = tanam pindah rice transplanter
Gambar 2. Perkembangan pertumbuhan jumlah anakan padi varietas Ciherang
pada dua cara tanam yang berbeda. Sukamandi. MK 2013
Variabel jumlah anakan juga diamati untuk mengetahui perkembangan
jumlah anakan non produktif sampai produktif. Jika pada fase vegetatif jumlah
anakan yang dihasilkan banyak namun setelah fase generatif cenderung akan
turun, dengan kata lain tidak seluruh jumlah anakan yang terbentuk selama fase
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vegetatif dapat bertahan hidup sampai fase generatif. Jumlah anakan maksimum
terjadi pada pengamatan umur tanaman mencapai sekitar 45 hst, kemudian akan
jumlah anakan akan turun sampai fase menjelang panen. Hal ini disebabkan
sebagian anakan produktif mengering dan mati (senecense), akibatnya tidak semua
anakan yang terbentuk dapat menghasilkan malai. Jumlah anakan produktif yang
dihasilkan ketika memasuki fase menjelang panen pada cara tanam manual jajar
tegel sebesar 61,5% sedangkan pada cara tanam dengan rice transplanter sebesar
64,2% (Gambar 2).
Hasil GKG k.a.14% dan kenaikan hasil. Hasil akhir gabah kering giling
(GKG) kadar air 14% ditentukan oleh keterkaitan G x E x M (genetis, lingkungan,
pengelolaan) selama pertumbuhan tanaman padi. Berdasarkan hasil analisis
seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3 dapat diketahui hasil gabah perlakuan
tanam manual jajar tegel adalah 4,60 t/ha gkg sedangkan pada tanam dengan cara
rice transplanter adalah 5,05 t/ha gkg. Jika dibandingkan dengan pelakuan tanam
pindah manual jajar tegel, maka pada tanam pindah dengan rice transplater terjadi
kenaikan hasil padi sebesar 0,45 t/ha gkg atau 9,78%.

Ket: P1= tanam pindah manual jajar tegel, P2= tanam pindah rice transplanter
Gambar 3. Hasil gabah t/ha gkg padi varietas Ciherang pada dua cara tanam
yang berbeda. Sukamandi. MK 2013
Biaya tanam cara manual dan mesin rice transplanter. Biaya pekerjaan
borong tanam pindah manual jajar tegel sebesar Rp.1.200.000/ha yang meliputi
pekerjaan cabut dan angkut bibit padi, caplak/membuat garis tanam Rp.400.000/
ha (8 HOK) dan tanam padi sebesar Rp.800.000/ha (16 HOK). Pada tanam pindah
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dengan menggunakan alat rice transplanter dibutuhkan biaya borong tanam
sebesar Rp.500.000/ha yang meliputi pekerjaan menggulung dan mengangkut
bibit padi sebesar Rp.100.000/ha (2 HOK) dan borong tanam sebesar Rp.400.000/
ha (8 HOK), sehingga terdapat selisih biaya tanam sebesar Rp.700.000/ha (Tabel
1). Tanam padi dengan menggunakan rice transplanter membutuhkan benih padi
sebanyak 35 kg/ha atau 10 kg/ha lebih banyak dibandingkan tanam pindah manual
jajar tegel. Selain itu juga dibutuhkan bahan bakar minyak dan tambahan tenaga
penyulaman yang lebih banyak dibandingkan dengan tanam padi manual jajar
tegel. Secara keseluruhan biaya tanam yang dikeluarkan sebesar Rp.1.000.000/
ha jika menggunakan rice transplanter dan Rp.1.500.000/ha jika tanam jajar
tegel manual. Jika biaya benih padi dihitung, maka total biaya yang dikeluarkan
pada cara tanam menggunakan rice transplanter sebesar Rp.1.350.000/ha dan
cara tanam manual jajar tegel sebesar Rp.1.750.000/ha. Terdapat selisih biaya
Rp.400.000/ha yang didapat dari tenagakerja borong tanam.
Kelayakan perubahan teknologi cara tanam dengan menggunakan alat
rice transplanter. Peningkatan hasil gabah akibat penggunaan alat tanam rice
transplanter dibandingkan dengan tanam manual jajar tegel sebesar 0,45 t/ha gkg.
Pada posisi harga gabah Rp.4.000/kg maka tambahan penerimaan yang diperoleh
sebesar Rp.1.800.000/ha (Tabel 2). Hasil analisis perubahan teknologi sebagai
akibat penggunaan alat tanam rice transplanter dapat memberikan keuntungan
sebesar Rp.2.200.000/ha dengan MBCR 8,33. Ini berarti setiap Rp.1,00 tambahan
biaya yang dikeluarkan akibat penggunaan alat tanam rice transplanter dapat
memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp.8,33 dalam batas penggunaan
input tertentu dengan kata lain penggunaan alat tanam rice transplanter layak
secara ekonomi.
Tabel 1. Perbandingan biaya dan waktu tanam pindah legowo per hektar cara
manual dan mesin rice transplanter. Sukamandi MK 2013
Uraian
1. Biaya penanaman/ha:
a. Benih
b. Tenaga penyemaian dan perawatan
c. Borong cabut dan angkut bibit dan
caplak
d. Biaya gulung dan angkut bibit
e. Borong tanam
f. Biaya penyulaman
2. Bahan bakar minyak
3. Waktu tanam
Total biaya

Tanam pindah
manual jajar tegel

Tanam pindah
rice transplanter

Rp.250.000 (25 kg)
Rp.100.000 (2 HOK)
Rp.400.000 (8 HOK)

Rp.350.000 (35 kg)
Rp.150.000 (3 HOK)
-

Rp.800.000 (16 HOK)
Rp.200.000 (4 HOK)
± 0,2 ha/jam
Rp.1.750.000

Rp.100.000 (2 HOK)
Rp.400.000*)
Rp.300.000 (6 HOK)
Rp.50.000
± 0,14 ha/jam
Rp.1.350.000

Keterangan:*) hasil wawancara operator rice transplanter. HOK (hari orang kerja) setara pria
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Tabel 2. Analisis kelayakan perubahan teknologi cara tanam padi menggunakan
mesin tanam rice transplanter. Sukamandi. MK 2013
Korbanan (Losses)

Rp.

Perolehan (Gains)

1. Tambahan biaya benih

100.000 1. Tambahan
penerimaan akibat
kenaikan produksi

2. Tambahan biaya semai

50.000

3. Tambahan biaya
penyulaman

100.000 -

4. Tambahan biaya BBM

50.000

Jumlah korbanan

300.000

2. Pengurangan
biaya tanam

Rp.

Keuntungan
(Rp.)

1.800.000
(450kg @
Rp.4.000)
700.000

Jumlah perolehan

2.500.000

2.200.000

KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan padi pada cara tanam pindah
menggunakan alat rice transplanter walaupun sebangun dan mengikuti tren
yang sama namun cenderung lebih baik dibandingkan cara tanam manual
jajar tegel.

2.

Hasil gabah yang diperoleh pada cara tanam pindah menggunakan alat rice
transplanter lebih tinggi dibandingkan cara tanam pindah manual jajar tegel.

3.

Diperlukan waktu 0,14 ha/jam atau 7,14 jam/ha untuk pekerjaan tanam
pindah menggunakan alat tanam rice transplanter dengan biaya borong
Rp.500.000/ha diluar biaya pesemaian, angkut dan gulung bibit, bahan bakar,
dan penyulaman.

4.

Tanam pindah padi menggunakan alat tanam rice transplanter menguntungkan
dan layak secara ekonomi.
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STATUS HARA DAN REKOMENDASI PUPUK PADI SAWAH DI
KABUPATEN ROKAN HILIR
Nurhayati1, Rathi Frima Zona1, Hery Widyanto1, Jubaedah2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau
Balai Penelitian Tanah
ABSTRACT
Fertilization in farmer practise were always increase based on harvested land
area, dose and type of fertilizer to improve grain yield production. Until now,
fertilization were not done rasionally in farmer practise based on crops needs or
nutrients availability in soil. Overrate fertilization means more budget, imbalance
nutrients in soil, and environmental pollution, nevertheless low rate ferlization
cannot produce optimal crop yield. The purpose of the study was to measure
soil nutrients status in lowland rice field and gave a fertilizer recommendation in
Rokanhilir district. The result of the study in fertilizer recommendation were N:
200-250 kg/ha; P: 50-100 kg/ha; and K: 50 kg/ha were to improve plantation index
(from 1 to 2 IP). In abandoned lowland rice, the recommendation were N: 200-250
kg/ha; P: 50-100 kg/ha and K: 50 kg/ha. In new lowland rice, the recommendation
were N: 200-250 kg/ha; P: 50-100 kg/ha and K: 50 kg/ha.
Key words: soil nutrients, fertilization recommendation, Rokan Hilir
ABSTRAK
Pemupukan di tingkat petani terus meningkat seiring dengan meningkatnya
luas panen, dosis serta jenis pupuk untuk meningkatkan produksi padi. Sampai
saat ini pupuk belum digunakan secara rasional sesuai kebutuhan tanaman serta
kemampuan tanah menyediakan unsur-unsur hara. Kelebihan pemberian pupuk
selain merupakan pemborosan dana, juga mengganggu keseimbangan unsurunsur hara dalam tanah dan pencemaran lingkungan, sedangkan pemberian pupuk
yang terlalu sedikit tidak dapat memberikan tingkat produksi yang optimal.
Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui status hara tanah sawah dan rekomendasi
pemupukan padi sawah spesifik lokasi di Kabupaten Rokan Hilir. Pada skenario
lahan IP 100 ke 200 dosis rekomendasi untuk pupuk N antara 200-250 kg/ha, P
antara 50-100 kg/ha dan K sebesar 50 kg/ha. Pada skenario lahan Rehabilitasi
Sawah Terlantar rekomendasi untuk pupuk N antara 200-250 kg/ha, P antara
50-100 kg/ha dan K sebesar 50 kg/ha. Pada skenario lahan Cetak Sawah Baru
rekomendasi untuk pupuk N berkisar antara 200-250 kg/ha, P antara 50-100 kg/ha
dan K sebesar 50 kg/ha.
Keyword: hara, rekomendasi pupuk, Rokan Hilir
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PENDAHULUAN
Upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan
pangan di Indonesia adalah melalui Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN).
Provinsi Riau mendukung program pemerintah untuk peningkatan produksi beras
dengan penambahan luas areal tanam padi seluas 100.000 ha. Program perluasan
areal tanam ini dicanangkan oleh Gubernur Riau pada tahun 2007 dalam Program
Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM), melalui 3 skenario yaitu 1) peningkatan
IP 100-200 seluas 68.108,10 ha, 2) Pencetakan sawah Baru (CSB) seluas
18.765,05 ha, dan 3) pemanfaatan lahan-lahan sub optimal melalui Rehabilitasi
Sawah Terlantar (RST) seluas 13.126, 85 ha. Lokasi OPRM tersebar di sembilan
kabupaten yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu,
Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Siak, dan Kuantan Singingi (Anonim. 2009)
Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang usaha
pertaniannya adalah padi sawah. Berdasarkan BPS (2010), luas lahan padi sawah
di kabupaten ini sebesar 9.339,58 ha. Tidak seluruh lahan dijadikan sebagai areal
persawahan, bila dibandingkan dengan lahan sawah, maka luas lahan keringnya
lebih besar yaitu sekitar 122.671, 89 ha. Dengan luas lahan tersebut kabupaten ini
menghasilkan produksi padi sebesar 156.942 ton (BPS, 2010).
Kondisi tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
pangan di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah program OPRM
di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan
tersebut.
Upaya peningkatan produktivitas lahan dapat dilakukan melalui perbaikan
status hara tanah. Pada kenyataannya tidak semua lahan sawah memerlukan pupuk
P dan K dalam jumlah yang sama, ada yang perlu banyak dan ada yang perlu
hanya sedikit pupuk, bahkan ada pula tanah yang tidak memerlukan tambahan
pupuk bila kadar haranya sudah sangat tinggi. Untuk menentukan dosis pupuk
yang sesuai, perlu diketahui status hara P dan K, dilanjutkan dengan penyusunan
rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.
Rekomendasi pemupukan adalah suatu rancangan yang meliputi jenis dan
takaran pupuk serta cara dan waktu pemupukan untuk tanaman pada areal tertentu.
Dampak yang diharapkan dari suatu rekomendasi pemupukan adalah tepat jenis,
tepat takaran, tepat cara dan tepat waktu (Supartini, 1995).
Saat ini rekomendasi pemupukan spesifik lokasi masih terbatas pada lokasilokasi penelitian dan pengkajian atau di daerah yang sudah memiliki peta status
hara P dan K yang lebih rinci. Namun peta status hara P dan K tanah sawah yang
telah tersebar belum dilengkapi dengan arahan rekomendasi pemupukan spesifik
lokasi hingga tingkat kecamatan.
Pemupukan di tingkat petani terus meningkat seiring dengan meningkatnya
luas panen, dosis serta jenis pupuk yang digunakan dalam upaya untuk
meningkatkan produksi padi. Sampai saat ini pupuk belum digunakan secara
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rasional sesuai kebutuhan tanaman serta kemampuan tanah menyediakan unsurunsur hara, sifat-sifat tanah, kualitas air pengairan dan pengelolaannya oleh petani
(Setyorini dan Widowati, 2006). Kelebihan pemberian pupuk selain merupakan
pemborosan dana, juga mengganggu keseimbangan unsur-unsur hara dalam tanah
dan pencemaran lingkungan, sedangkan pemberian pupuk yang terlalu sedikit
tidak dapat memberikan tingkat produksi yang optimal (Setyorini et al., 2007).
Sampai saat ini pemupukan P dan K untuk padi sawah masih bersifat umum
yaitu sekitar 100-150 kg TSP/ha/musim tanam dan 100 kg KCl/ha/musim tanam.
Penentuan rekomendasi tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan kandungan
hara P dan K dalam tanah dan keperluan hara bagi tanaman padi, sehingga kurang
efisien. Oleh karena itu, perlu diketahui berapa kandungan hara P dan K lahan
sawah agar penentuan dosis pupuk lebih rasional.
Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang adalah salah satu faktor
kunci untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian,
khususnya di daerah tropis. Dalam implementasinya, penggunaan pupuk secara
rasional dan berimbang perlu memperhatikan kadar hara di dalam tanah, jenis dan
mutu pupuk, dan keadaan pedo-agroklimat, serta mempertimbangkan unsur hara
yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berproduksi optimal. Pendekatan ini dapat
dilaksanakan dengan baik dan menguntungkan jika rekomendasi pemupukan
berdasarkan pada hasil uji tanah dan analisis tanaman dengan menggunakan
metodologi yang tepat dan teruji.
Salah satu metoda cepat dalam dalam penentuan status hara tanah sawah
adalah penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). PUTS merupakan
alat untuk mengukur kadar hara P dan K serta pH tanah yang dapat dikerjakan
langsung di lapangan. Hasil analisis P dan K tanah dengan PUTS ini selanjutnya
digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pupuk P dan K spesifik lokasi
untuk tanaman padi sawah, terutama varietas unggul dengan produktivitas setara
dengan IR64 atau Ciherang.
Prinsip kerja PUTS ini adalah mengukur hara P dan K tanah yang terdapat
dalam bentuk tersedia, secara semi kuantitatif dengan metode kolorimetri
(pewarnaan). Pengukuran kada P dan K tanah dikelompokkan menjadi tiga
kategori yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (TI). Satu unit perangkat uji tanah
sawah terdiri atas: (1) satu paket bahan kimia dan alat untuk ekstraksi kadar P, K
dan pH, (2) bagan warna untuk penetapan kadar pH, P, dan K, (3) Buku Petunjuk
Penggunaan dan Rekomendasi Pemupukan Padi Sawah.
Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui status hara tanah sawah dan
rekomendasi pemupukan padi sawah spesifik lokasi di Kabupaten Rokan Hilir.
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METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada lahan sawah tanah mineral pada sawah intensif
dan semi intensif mulai dari bulan Januari hingga Desember 2011. Dilakukan di
wilayah pengembangan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM), pada wilayah
IP 200, RST (Rehabilitasi Sawah Terlantar), dan CSB (Cetak Sawah Baru) di
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah peta-peta dasar
yaitu peta tata ruang kabupaten, peta administratif, peta penggunaan lahan, laporan
dinas terkait, Global Positioning System (GPS), bor tanah, cangkul/sekop, ember
plastik untuk mengaduk kumpulan contoh tanah komposit, Perangkat Uji Tanah
Sawah (PUTS) untuk menganalisa contoh tanah sawah di lapangan, kantong
plastik, karung, spidol, pena buku saku pengamatan, dll.
Kegiatan ini merupakan pengembangan konsep dari Permentan No.40 tahun
2007 dengan ruang lingkup kegiatan yang lebih spesifik meliputi survey per desa
sentra pengembangan padi sawah irigasi.
Cara pengambilan contoh tanah komposit: 1) Tentukan titik pengambilan
contoh tanah individu dengan salah satu dari empat cara, yaitu secara diagonal,
zig-zag, sistematik atau acak. 2) Contoh tanah sebaiknya diambil dalam keadaan
lembab, tidak terlalu basah atau kering. 3) Contoh tanah individu diambil dengan
bor tanah, cangkul, atau sekop pada kedalaman 0-20 cm. 4) Contoh tanah diaduk
merata dalam ember plastik. 5) Contoh tanah lembab yang sudah siap untuk
dianalisis diambil dengan syringe dengan cara: (a) permukaan tanah lembab
ditusuk dengan syringe sedalam 5 cm dan diangkat, (b) bersihkan dan ratakan
permukaan syringe, didorong keluar dan potong contoh tanah setebal sekitar 0,5
cm dengan sendok stainless, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi.
Prinsip kerja PUTS ini adalah mengukur hara P dan K tanah yang terdapat
dalam bentuk tersedia, secara semi kuantitatif dengan metode kolorimetri
(pewarnaan). Pengukuran kadar P dan K tanah dikelompokkan menjadi tiga
kategori yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (TI).
Satu unit perangkat uji tanah sawah terdiri atas: (1) satu paket bahan kimia
dan alat untuk ekstraksi kadar P, K dan pH, (2) bagan warna untuk penetapan kadar
pH, P, dan K, (3) Buku Petunjuk Penggunaan dan Rekomendasi Pemupukan Padi
Sawah, dan (4) Bagan Warna Daun (BWD) untuk menetapkan takaran pupuk urea.
Sebagai pembanding, pada kegiatan ini dilakukan juga analisis laboratorium
beberapa sampel pewakil sebagai cara untuk validasi data hasil PUTS. Analisis
P dan K di laboratorium untuk penentuan takaran pupuk P dan K tanaman padi
sawah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tanah dengan metode HCl 25%.
Dengan cara ini, tanah dapat digolongkan ke dalam salah satu kriteria status P dan
K: rendah, sedang atau tinggi seperti terlihat pada Tabel 1 dan 2.
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Tabel 1. Rekomendasi Pemberian Pupuk P untuk Tanaman Padi Sawah
Berdasarkan Status Hara P Tanah
Status Hara
P Tanah

Kadar P2O5
(Ekstrak HCl 25%)
(mg/100 gr tanah)

Dosis Pupuk P
(kg SP36/ha/musim)

Rendah
Sedang
Tinggi

< 20
20– 40
>40

100
75
50

Sumber: Permentan No.40 tahun 2007

Tabel 2. Rekomendasi Pemberian Pupuk K untuk Tanaman Padi Sawah
Berdasarkan Status Hara K Tanah
Status
Hara K
tanah

Kadar hara K tanah
terekstrak HCl 25%
(mg K2O/100 g)

Rendah

Takaran rekomendasi pemupukan K (kg
KCl/ha)
+ jerami

- jerami

<10

100

50

Sedang

10-20

50

0

Tinggi

>20

50

0

Sumber: Permentan No. 40 tahun 2007

HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Hara dan rekomendasi pupuk padi Sawah di Kabupaten Rokan Hilir
Hasil analisis PUTS pada masing-masing desa OPRM di Kabupaten Rokan
Hilir disajikan pada Tabel 3. Hasil PUTS untuk N antara rendah, sedang dan
sangat tinggi, P antara rendah, sedang dan tinggi, K antara sedang dan tinggi,
dan pH berkisar antara netral dan agak masam. Pada skenario lahan Rehabilitasi
Sawah Terlantar (RST) hasil PUTS untuk N antara rendah dan sangat tinggi, P
antara rendah dan tinggi, K antara sedang dan tinggi dan pHnya agak masam. Pada
skenario lahan Cetak Sawah Baru (CSB) hasil PUTS untuk N antara rendah dan
sangat tinggi, P antara rendah, sedang dan tinggi, K antara sedang dan tinggi dan
pH berkisar antara agak masam dan masam.
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Tabel 3. Data Hasil PUTS Masing-Masing Desa di Kabupaten Rokan Hilir
No

Kecamatan

Desa

Hasil PUTS
N

P

K

pH

Sei Bakau

Rendah

Rendah

Tinggi

Agak Masam

Sei Nyamuk

Sedang

Sedang

Tinggi

Agak Masam

Sedang

IP 100 ke 200
1

Sinaboi

Raja Bejamu

Rendah

Tinggi

Agak Masam

Bagan Punak Pesisir

Sgt tinggi Rendah

Tinggi

Agak Masam

Parit Aman

Sgt tinggi Rendah

2

Bangko

3

Bangko Pusako Teluk Bano 1

4

Batu Hampar

Sialang Hulu

6

Kubu

Pekaitan

Agak Masam

Tinggi

Agak Masam

Sgt tinggi Sedang

Tinggi

Netral

Sedang

Tinggi

Agak Masam

Bentaian

Sgt tinggi Rendah

Tinggi

Agak Masam

Jojol

Sgt tinggi Sedang

Tinggi

Agak Masam

Sungai Panji - Panji

Netral

Sialang Hilir
5

Tinggi

Rendah

Rendah
Rendah

Sgt tinggi

Tinggi

Tinggi

Teluk Merbau

Rendah

Tinggi

Tinggi

Netral

Teluk Piyai

Rendah

Sedang

Tinggi

Agak Masam

Rendah

Rokan Baru Pesisir

Rendah

Tinggi

Agak Masam

Rokan Baru

Sgt tinggi Rendah

Tinggi

Agak Masam

Suak Temenggung

Sgt tinggi Sedang

Sedang

Netral

Pedamaran

Sgt tinggi

Tinggi

Tinggi

Agak Masam
Agak Masam

Rehabilitasi Sawah Terlantar (RST)
1

Bangko

Parit Aman

Rendah

Rendah

Tinggi

2

Sinaboi

Sei Nyamuk

Sgt tinggi

Tinggi

Sedang Agak Masam

Cetak Sawah Baru (CSB)
1

Sinaboi

Sei Nyamuk

Sgt tinggi Sedang

Tinggi

Agak Masam

Raja Bejamu

Sgt tinggi

Tinggi

Tinggi

Agak Masam

2

Bangko

Rendah

Rendah

Sedang Agak Masam

3

Bangko Pusako Teluk Bano 1

Bagan Punak Pesisir

Rendah

Sedang

Sedang Agak Masam

4

Pekaitan

Suak Air Hitam

Rendah

Rendah

Sedang Agak Masam

5

Tanah Putih

Seidingin

Rendah

Sedang

Tinggi

6

Tanah Putih
Tjg. Melawan

Melayu Besar

Sgt tinggi Sedang

Masam

Sedang Agak Masam

Berdasarkan hasil analisa PUTS tersebut, maka diperoleh informasi
rekomendasi pemupukan N, P dan K pada masing-masing desa yang berada pada
3 skenario lahan OPRM di Provinsi Riau seperti terdapat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Masing-Masing Desa di
Kabupaten Rokan Hilir
No

Kecamatan

Desa

Rekomendasi (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

250
200
200
200
200
250
200
250
200
200
200
250
250
250
200
200
200

100
75
100
100
100
100
75
75
100
75
50
50
75
100
100
75
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

250
200

100
50

50
50

200
200
250
250
250
250

75
50
100
75
100
75

50
50
50
50
50
50

200

75

50

IP 100 ke 200
1

Sinaboi

2

Bangko

3
4

Bangko Pusako
Batu Hampar

5

Kubu

6

Pekaitan

Sei Bakau
Sei Nyamuk
Raja Bejamu
Bagan Punak Pesisir
Parit Aman
Teluk Bano 1
Sialang Hulu
Sialang Hilir
Bentaian
Jojol
Sungai Panji - Panji
Teluk Merbau
Teluk Piyai
Rokan Baru Pesisir
Rokan Baru
Suak Temenggung
Pedamaran

Rehabilitasi Sawah Terlantar (RST)
1 Bangko
Parit Aman
2 Sinaboi
Sei Nyamuk
Cetak Sawah Baru (CSB)
1 Sinaboi
Sei Nyamuk
Raja Bejamu
2 Bangko
Bagan Punak Pesisir
3 Bangko Pusako
Teluk Bano 1
4 Pekaitan
Suak Air Hitam
5 Tanah Putih
Seidingin
Tanah Putih Tjg.
6
Melayu Besar
Melawan

Pada Tabel 4 terlihat rekomendasi pemupukan N, P dan K pada masingmasing desa yang termasuk lahan OPRM di Provinsi Riau. Pada skenario lahan
IP 100 ke 200 dosis rekomendasi untuk pupuk Urea antara 200-250 kg/ha, SP36
antara 50-100 kg/ha dan KCl sebesar 50 kg/ha. Pada skenario lahan Rehabilitasi
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Sawah Terlantar rekomendasi untuk pupuk Urea antara 200-250 kg/ha, SP36
antara 50-100 kg/ha dan KCl sebesar 50 kg/ha. Pada skenario lahan Cetak Sawah
Baru rekomendasi untuk pupuk Urea berkisar antara 200-250 kg/ha, SP36 antara
50-100 kg/ha dan KCl sebesar 50 kg/ha.
Validasi Data dengan Analisis Laboratorium
Upaya untuk mendapatkan rekomendasi pemupukan padi sawah adalah
dengan melakukan analisa/pengujian tanah, baik dilakukan di laboratorium
maupun langsung di lapangan menggunakan PUTS. Salah satu keuntungan
melakukan analisis tanah di laboratorium adalah bahwa hasil yang diperoleh
bersifat kuantitatif dan ketelitian sangat tinggi, sedangkan jika menggunakan PUTS
maka hasil yang diperoleh bersifat semi kuantitatif dengan tingkat ketelitian lebih
rendah. Namun dengan menggunakan PUTS keuntungannya adalah prosedurnya
lebih cepat dan dapat dilakukan di lapangan.
Sebagai pembanding, pada kegiatan ini dilakukan juga analisis laboratorium
beberapa sampel pewakil sebagai cara untuk validasi data hasil PUTS. Analisis
P dan K di laboratorium untuk penentuan takaran pupuk P dan K tanaman padi
sawah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tanah dengan metode HCl 25%.
Dengan cara ini, tanah dapat digolongkan ke dalam salah satu kriteria status P dan
K: rendah, sedang atau tinggi seperti terlihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Status hara tanah berdasarkan hasil uji laboratorium

No Kecamatan

Desa

Hasil Analisa
Laboratorium
P2O5

K20

Mg/100g

Kriteria
P

K

Rekomendasi
Permentan 40
th 2007

Rekoendasi
berdasarkan
PUTS

SP-36

SP-36

KCl

KCl

(kg/ha)

1 Sinaboi

Sei Bakau

32,31

24,24 Sedang

Tinggi

75

50

100

50

2 Pekaitan

Pedamaran

27,17

9,09

Sedang Rendah

75

50

50

50

3 Kubu

Jojol

39,65

1,52

Sedang Rendah

75

50

75

50

4 Bangko

Parit Aman

26,43

15,15 Sedang Sedang

75

50

100

50

44,79

54,54

50

50

75

50

5 Tanah Putih Seidingin

Tinggi

Tinggi

Jika dibandingkan rekomendasi pemupukan menggunakan PUTS dan uji
laboratorium, terlihat bahwa rekomendasi pemupukan SP-36 dari PUTS cenderung
lebih tinggi dibandingkan dengan hasil analisis laboratorium. Sedangkan untuk
rekomendasi pupuk KCl adalah sama, baik menggunakan PUTS maupun uji lab.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil PUTS untuk N antara rendah, sedang dan sangat tinggi, P antara
rendah, sedang dan tinggi, K antara sedang dan tinggi, dan pH berkisar antara
netral dan agak masam.
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Dosis rekomendasi ini dapat digunakan sebagai panduan bagi petani untuk
melakukan pemupukan spesifik lokasi pada 3 skenario OPRM (peningkatan IP
Padi 100 ke IP Padi 200, rehabilitasi lahan sawah terlantar dan cetak sawah baru)
di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dosis rekomendasi pemupukan N, P dan K ini
juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan
kebutuhan pupuk pada 3 skenario OPRM (peningkatan IP Padi 100 ke IP Padi 200,
rehabilitasi lahan sawah terlantar dan cetak sawah baru) di Rokan Hilir.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2007. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/ OT.140/4/2007
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi sawah Spesifik
Lokasi (Revisi Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006).
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
Anonim. 2009. Pedoman Umum Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM)
Pengembangan Tanaman Padi Seluas 100.000 Ha di 9 Kabupaten SeProvinsi Riau. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
Badan Pusat Statistik. 2010. Riau dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi
Riau.
Setyorini, D. dan L. R Widowati, 2006. Pemupukan Berimbang dengan Perangkat
Uji Tanah Sawah V.01. Informasi Ringkas Teknologi Padi. Balai Penelitian
Tanah
Setyorini, D. dan L. R Widowati, A. Kasno, 2006. Petunjuk Penggunaan dengan
Perangkat Uji Tanah Sawah (paddy soil test kit) V1.1. Balai Penelitian
Tanah.
Setyorini, D., Didi Ardi S., dan Nurjaya. 2007. Rekomendasi Pemupukan Padi
Sawah Bukaan Baru, dalam : Tanah Sawah Bukaan Baru halaman 77-106.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
Bogor.
Soepartini. 1995. Status K tanah sawah dan tanggap padi terhadap pemupukan
KCl di Jawa Barat. Pemb. Penelitian Tanah dan Pupuk. No. 13:27-40. Pusat
Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor.

Nurhayati et al : Status Hara dan Rekomendasi Pupuk Padi Sawah di Kabupaten....

263

264

Nurhayati et al : Status Hara dan Rekomendasi Pupuk Padi Sawah di Kabupaten....

DINAMIKA HARA Zn PADA TANAH SAWAH DI BEBERAPA
DAERAH INDONESIA
Tia Rostaman, A. Kasno dan Linca Anggria
Email: rostamantia@yahoo.com
Balai Penelitian Tanah, Bogor
ABSTRAK
Penggunaaan pupuk NPK majemuk oleh petani dilapang merupakan pilihan dan
perlu didorong dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Selain
itu penggunaan bahan organik in situ juga perlu mendapat dukungan. Peningkatan
penggunaan pupuk N dan P terus-menerus tanpa pengembalian sisa hasil panen
atau bahan organik akan menguras hara makro lainnya seperti S, Ca dan Mg,
serta unsur mikro salah satunya adalah Zn. Penelitian bertujuan mempelajari hara
tanaman terutama hara mikro sekunder Zn yang dapat meningkatkan hasil tanaman
padi sawah. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan September
2012, menggunakan 3 contoh tanah bulk yang diambil dari Ngawi, Jawa Timur,
daerah Pemalang, Jawa Tengah dan Lampung Tengah, Lampung. Percobaan
dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap 5 perlakuan dan 3
ulangan. Perlakuan menggunakan kombinasi dosis pupuk Zn dan Bahan organik.
Dosis pupuk Zn yang diberikan 0, 5, 10, 20 dan 10 Kg Zn/Ha ditambah 2 t/Ha
kompos jerami. Sebagai sumber Zn digunakan ZnCl2. Tanah bulk dimasukkan
kedalam ember sebanyak 5 Kg, varietas padi Inpari 13 digunakan sebagai
tanaman indikator. Penelitian mencakup pula pelepasan hara Zn menggunakan
tanpa tanaman padi dengan contoh tanah 2 kg/pot. Hasil penelitian menunjukkan
pemberian pupuk Zn pada ketiga lokasi tanah dapat meningkatkan kadar hara Zn
dalam tanah. Tanah yang berasal dari Lampung Tengah, kadar Zn tanah tertinggi
dicapai pada pemberian 10 kg Zn/Ha, sedangkan pada tanah dari Pemalang dan
Ngawi pada pemberian 20 kg Zn/Ha. Pemberian hara Zn tidak dapat meningkatkan
hasil padi, namun cenderung dapat meningkatkan tinggi tanaman pada tanah dari
Pemalang dan Ngawi
Kata Kunci : produktivitas tanaman pangan, kombinasi pupuk Zn, kadar hara Zn
ABSTRACT
Compound fertilizers such as NPK usage by farmers in paddy fields is optional and
should be encouraged in order to improve productivity of food crops. In addition,
the use of in situ organic materials also need support. Increased and continuous
use of fertilizer N and P without restoring the rest of the crops or organic material
depletes other macro nutrients such as S, Ca and Mg, and micro elements like Zn.
In this research, we studied Zn plant nutrient as a micro nutrient that can increase
rice yields. The research was conducted between April and September 2012, using
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three bulk soil samples taken from Ngawi - East Java, Pemalang - Central Java
and Central Lampung - Lampung. The experiments were laid out in a completely
randomized design with 5 treatments replicated 3 times. The treatments were a
combination of Zn fertilizer and organic materials. ZnCL2 fertilizer was used a
source of Zn and was applied at 0, 5, 10, 20 and 10 kg Zn/ha in combination with
2 t/ha of straw compost. Five kilogram pots were used with the variety Inpari 13
used as an indicator plant. Another set of two kilogram pots were used to study
release of Zn nutrient in soil. Results showed Zn fertilizer increases Zn soil levels
in all the three sites. In soil samples collected from Central Lampung, highest soil
Zn content was achieved at 10 kg Zn/ha, whereas the soil of Pemalang and Ngawi
at 20 kg Zn/ha. However, Zn nutrient additions did not increase rice yields, but
tended to improve plant height in the soils from Pemalang and Ngawi.
Keywords : The productivity od food crops, Zn fertilizer combination, Zn nutrient
level.
PENDAHULUAN
Penggunaan terhadap pupuk NPK majemuk merupakan salah satu pilihan dan
perlu didorong dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Selain
itu penggunaan bahan organik in situ juga perlu mendapat dukungan. Peningkatan
penggunaan pupuk N dan P terus-menerus tanpa pengembalian sisa hasil panen
atau bahan organik akan menguras hara makro lainnya seperti S, Ca dan Mg,
serta unsur mikro seperti Zn, Cu, Mn dan Fe. Kenyataan di lapang sebagian besar
jerami padi sisa hasil panen dibakar, kadar N dan K pada lahan yang diberi jerami
selama 6 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan jerami yang dibakar (Mutters
et al., 2006). Pembakaran jerami sisa hasil panen akan kehilangan unsur hara TC
dan TN 100%, Si 35 dan 33% Si, 47 dan 36% K, 59 dan 34% P, 44 dan 38% Ca,
48 dan 42% Mg, serta 61 dan 55% Na (Husnain, 2011). Hasil penelitian Widowati
dan Rochayati (2003) menunjukkan bahwa dari 30 contoh tanah yang diambil di
Jawa, P. Lombok dan Sulawesi Selatan 30% diantaranya berkadar Zn < 2 ppm,
10% membutuhkan penambahan hara Mn perlu dilakukan pada tanah-tanah sawah
dari P. Lombok dan Sulawesi Selatan.
Hara mikro merupakan hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit,
sehingga penggunaan yang tidak tepat dapat meracuni tanaman. Hara tanaman
yang termasuk hara mikro adalah B, Zn, Cu, Fe, Mo dan Mn. Selama pertumbuhan
jagung, konsentrasi hara Zn, Cu dan Mn tinggi terdapat pada lapisan atas (0 –
15 cm), konsentrasinya menurun dengan kedalaman tanah (Dortzbach et al.,
2010). Selain itu juga disampaikan bahwa penggunaan pupuk kandang babi dapat
meningkatkan kadar Zn, Cu dan Mn.
Kebutuhan akan unsur hara mikro Seng (Zn) sangatlah kecil, apabila terjadi
secara berlebihan maka akan mengalami keracunan. Unsur hara seng didalam
tanaman tidak dapat dipindahkan dari jaringan tua ke jaringan yang lebih muda
sehingga gejala defisiensi akan terlihat lebih awal pada daun muda (Intan Sari,
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2011). Defisiensi Zn dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif terhambat selain
juga dapat menghambat pertumbuhan biji. Dalam pengelolaan hara P dan K
diperlukan penggunaan pupuk yang tepat terkait dengan sifat P yang tidak mudah
terlepas sehingga P tidak mudah tersedia bagi tanaman dan tidak mudah hilang
dari tanah. Hal ini terkait penentuan takaran pupuk P, yang ditambahkan untuk
mencapai keseimbangan hara dalam tanah agar mampu mencukupi kebutuhan
tanaman padi dan tidak menimbulkan kekahatan hara Zn.
Pemberian hara mikro Zn, B dan Mo nyata meningkatkan hasil padi varietas
BRRI DHAN-30 dibandingkan kontrol, pemberian kombinasi Zn dan Mo nyata
meningkan lagi (Hossain et al., 2001). Rekomendasi pemupukan NPK ditambah
pupuk kandang yang diperkaya dengan 5 kg Zn dapat meningkatkan hasil padi
(5,43 t ha-1) dan jerami (7,08 t ha-1) pada bukan tanah berkapur (Sridevi et al.,
2010).
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dinamika hara Zn pada tanah sawah
intensifikasi
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca, Laladon, Bogor, pada bulan April 2012
sampai dengan September 2012 yang terdiri dari 2 bagian yaitu dinamika dan
pelepasan hara Zn pada tanah sawah. Penelitian menggunakan 3 contoh tanah
bulk yang diambil dari propinsi Lampung, Jawa Tengah. Contoh tanah bulk dari
Ngawi diambil di Desa Ngale, Kecamatan Paron (07o 23 Contoh tanah bulk dari
Pemalang diambil di Desa Pedurungan Kecamatan Taman (06o 54’ 06” BS, 109o
24’ 51” BT).’ 90” BS, 111o 22’ 82” BT). Contoh tanah dari Lampung diambil di
Desa Karangtanjung, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah (05o
04’ 72” BS, 105o 01’ 54” BT).
Penelitian bertujuan mempelajari hara tanaman terutama hara mikro
sekunder Zn yang dapat meningkatkan hasil tanaman padi sawah.
Penelitian dinamika hara Zn dengan tanaman padi dilakukan dengan
menggunakan rancangan acak lengkap 5 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan
terdiri dari : (1) kontrol (tanpa Zn), (2) 5 kg Zn ha-1, (3) 10 kg Zn ha-1, (4) 20 kg
Zn ha-1, dan (5) 10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jeram ha-1. Pupuk dasar digunakan 300
kg urea, pupuk P dan K ditentukan berdasarkan status hara tanah. Sebagai sumber
Zn digunakan ZnCl2.
Pengamatan dilakukan terhadap analisis contoh tanah sebelum diberi
perlakuan, pada percobaan ini ditanami padi dan dipelihara sampai panen.
Pengamatan dilakukan terhadap: tinggi tanaman dan jumlah anakan, hasil padi:
berat basah dan kering jerami, berat gabah kering panen dan kering giling.
Pada penelitian Pelepasan hara Zn Percobaan tanpa menggunakan tanaman
padi dengan contoh tanah 2 kg pot-1 dilakukan dengan perlakuan yang sama
dengan perlakuan yang ditanami padi. Pengamatan dilakukan terhadap pelepasan
Zn tersedia yang diamati pada umur 1, 2, 4, 8, 12 dan 16 MST.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Contoh tanah yang berasal dari lokasi Ngale, Ngawi bertekstur liat, memiliki
pH netral dengan pH H2O 6,49 dan pH KCl 1 N 5,35 (Tabel 1). Tanah pada
kisaran pH tersebut merupakan kisaran pH yang optimum di dalam menyediakan
hara bagi tanaman. pH terekstrak KCl 1 N lebih rendah dibandingkan pH terlarut
dalam H2O, hal ini berarti bahwa pada pertukaran kation tanah bermuatan negatif.
Dengan demikian tanah dapat memegang hara baik yang terdapat dalam tanah
maupun yang ditambahkan (Kasno et al., 2015).
Kadar C-organik termasuk dalam kategori sedang, dan kadar N-total
termasuk kategori rendah. Kadar P dan K terekstrak HCl 25% termasuk tinggi
dan sedang, dan P terekstrak Olsen termasuk tinggi. Kadar Ca dapat dipertukarkan
sedang, Mg tinggi, dan K termasuk sedang, KTK tinggi.
Tabel 1. Hasil analisis kimia tanah
Jenis Penetapan
Tekstur
Pasir (%)
Debu (%)
Liat (%)
pH H2O
1 N KCl
Bahan organik
C-organik (%)
N-total (%)
C/N
Ekstrak HCl 25%
P2O5 (mg 100 g-1)
K2O (mg 100 g-1)
Bray 1 (P2O5) (mg kg-1)
Olsen (P2O5) (mg kg-1)
1 N NH4OAc pH 7
Ca (cmol(+) kg-1)
Mg (cmol(+) kg-1)
K (cmol(+) kg-1)
Na (cmol(+) kg-1)
KTK (cmol(+) kg-1)
KB (%)
Eks. DTPA
Fe (mg kg-1)
Mn (mg kg-1)
Cu (mg kg-1)
Zn (mg kg-1)
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Liat
4
13
83
6,49
5,35

Lempung
50
28
22
6,71
5,38

Padang Ratu Lampung
Tengah
Lempung berpasir
65
19
16
4,84
4,07

2,39
0,07
33

0,66
0,02
29

1,02
0,15
7

100
13

124
38

154,82

73,09

11
4
30,71

9,97
2,70
0,35
0,00
63,62
20

8,23
1,51
0,05
0,26
19,77
51

1,26
0,28
0,03
0,28
3,28
> 100

24,55
58,97
3,11
0,45

33,26
46,89
3,15
0,46

194,66
7,23
1,14
0,33

Ngawi Ngale Taman Pemalang
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Contoh tanah bulk dari Lokasi Taman, Pemalang bertekstur lempung,
memiliki pH bersifat netral, kadar C-organik dan N-total rendah. Kadar P dan
K terekstrak HCl 25% tinggi, demikian juga kadar P terekstrak Olsen termasuk
tinggi. Hara Ca dan Mg sedang, hara K dapat dipertukarkan rendah, KTK dan
kejenuhan basa sedang. Hara mikro Zn rendah, Fe, Mn dan Cu tinggi.
Tanah berasal dari lokasi dari Padang Ratu, Lampung tengah memiliki
tekstur lempung berpasir, bersifat masam, kadar C-organik dan N-total rendah.
Hara P dan K terekstrak HCl 25% rendah, namun P terekstrak Bray 1 tinggi. Hara
Ca, Mg, dan K terekstrak NH4OAc 1N pH 7 rendah. Hara mikro Zn, Fe, Mn dan
Cu tinggi.
Pertumbuhan tanaman padi pada percobaan dinamika hara Zn umur 1 dan
2 BST tanah dari Lampung Tengah, Pemalang dan Ngawi disajikan pada Tabel 2.
Pemberian hara Zn pada tanah dari Lampung Tengah tidak dapat meningkatkan
tinggi tanaman dan jumlah anakan baik pada umur 1 BST. Pada umur 2 BST,
pemupukan 5 kg Zn ha-1 nyata meningkatkan jumlah anakan. Sedangkan pada saat
panen pemberian 10 kg Zn ha-1 nyata meningkatkan tinggi tanaman. Penambahan
jerami padi belum mampu meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah anakan.
Pada contoh tanah dari Pemalang, pemberian hara Zn meningkatkan tinggi
tanaman pada umur 2 BST dan saat panen. Pada umur 2BST, pemberian 20 kg
Zn ha-1 nyata meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan kontrol. Sedangkan
pada saat panen pemberian 5 kg Zn ha-1 nyata meningkatkan tinggi tanaman
dibandingkan kontrol. Pemberian hara Zn meningkatkan jumlah anakan pada umur
1 BST, Pemberian 10 kg Zn ha-1 nyata meningkatkan jumlah anakan dibandingkan
kontrol, namun pemberian dosis Zn lebih tinggi lagi tidak dapat meningkatkan
jumlah anakan. Sementara pada umur 2 BST dan saat panen, pemberian hara Zn
tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah anakan.
Penelitian interaksi antara S dan Zn telah dilaksanakan di Bugallon,
Pangasinan, Philipina selama musim kering 1986 (7 ppm S dan 0,39 ppm Zn)
(Shah dan De Datta, 1991). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 10 kg
Zn ha-1 cukup untuk memperbaiki kekurangan Zn, respon S pada pemberian 40
kg Zn ha-1 pada pemberian 25 kg S ha-1. Pemberian hara Zn dapat meningkatkan
serapan N, sebaliknya sumber dan dosis N dan dosis Zn berpengaruh terhadap
serapan dan konsentrasi Zn (Hosseiny dan Maftoun, 2008). Kadar dan bentukbentuk Zn terutama dipengaruhi oleh pH, CaCO3 dan C-organik.
Pemberian hara Zn pada tanah dari Ngawi nyata meningkatkan tinggi tanaman
pada umur 2 BST dan menjelang panen. Pada umur 2 BST, pemberian 10 kg Zn
ha-1 nyata meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan kontrol, sedangkan pada
saat panen pemberian 5 kg ha-1 nyata meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan
dengan kotrol. Pemupukan hara Zn pada tanah yang diambil dari Ngawi tidak
dapat meningkatkan jumlah anakan baik pada umur 1 dan 2 BST maupun pada
saat panen.

Rostaman et al : Dinamika Hara Zn Pada Tanah Sawah di Beberapa Daerah Indonesia

269

Tabel 2. Pertumbuhan tanaman padi pada percobaan dinamika hara Zn umur 1
dan 2 BST serta saat panen tanah dari Lampung Tengah, Pemalang dan
Ngawi
Lokasi dan Perlakuan

Tinggi tanaman (cm) umur Jumlah anakan padi umur
1 BST 2 BST Saat panen 1 BST

2 BST Saat panen

Kontrol (-Zn)

66,2 a

88,2 a

88,8 b

24,3 a

19,7 ab

24,3 a

5 kg Zn ha

67,9 a

88,3 a

94,1 ab

22,0 a

21,0 a

21,3 a

10 kg Zn ha-1

67,9 a

94,2 a

98,3 a

24,3 a

20,0 ab

22,0 a

20 kg Zn ha-1

67,0 a

90,3 a

91,5 b

25,3 a

18,7 b

23,0 a

10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jerami ha-1 68,5 a

94,6 a

98,4 a

27,0 a

18,0 b

21,7 a

5,0

3,2

13,7

5,6

6,9

Padang Ratu, Lampung Tengah

-1

K.K. (%)

1,8

Taman, Pemalang
Kontrol (-Zn)

71,2 a 108,8 b

115,7 b

17,7 c

15,7 a

17,7 a

5 kg Zn ha-1

71,4 a 113,3 ab

120,2 a

18,7 bc

15,3 a

17,0 a

10 kg Zn ha-1

71,6 a 113,4 ab

121,1 a

21,3 ab

15,3 a

17,3 a

20 kg Zn ha-1

73,7 a 117,1 a

119,9 a

22,3 a

15,3 a

18,3 a

10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jerami ha-1 70,9 a 110,5 ab

116,0 b

22,0 a

16,3 a

20,3 a

1,6

8,0

5,6

9,3

K.K. (%)

3,3

3,3

Ngale, Ngawi
Kontrol (-Zn)

78,3 a 110,2 b

115,2 b

23,0 a

17,0 ab

16,7 ab

5 kg Zn ha-1

78,1 a 115,4 ab

120,3 a

22,3 a

14,3 bc

16,7 b

10 kg Zn ha-1

76,8 a 118,2 a

119,8 ab

24,7 a

13,3 c

17,0 b

20 kg Zn ha-1

79,6 a 118,4 a

119,6 ab

23,7 a 16,0 abc

18,7 ab

10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jerami ha-1 77,5 a 112,8 b

115,0 b

25,0 a

18,0 a

21,0 a

2,2

9,9

11,5

9,1

K.K. (%)

3,0

2,4

Keterangan: Angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda
nyata pada taraf 5% uji DMRT
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Hasil tanaman padi pada percobaan dinamika hara Zn tanah dari Lampung
Tengah, Pemalang dan Ngawi disajikan pada Tabel 3. Pemupukan hara mikro
Zn tidak bisa meningkatkan berat gabah kering panen, berat gabah kering giling
dan berat jerami kering pada contoh tanah yang diambil dari Lampung Tengah,
Pemalang dan Ngawi.
Tabel 3. Hasil tanaman padi pada percobaan dinamika hara Zn tanah dari
Lampung Tengah, Pemalang dan Ngawi
Lokasi dan Perlakuan
Padang Ratu, Lampung Tengah
Kontrol (-Zn)
5 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1
20 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jerami ha-1
K.K. (%)
Taman, Pemalang
Kontrol (-Zn)
5 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1
20 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jerami ha-1
K.K. (%)
Ngale, Ngawi
Kontrol (-Zn)
5 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1
20 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jerami ha-1
K.K. (%)

BGKP

BGKG

BJK

.....................g pot-1...................
40,11 a
33,72 a
30,00 a
37,45 ab
30,66 ab
28,67 a
36,59 ab
29,67 b
29,33 a
34,41 b
29,45 b
28,33 a
38,59 ab
32,91 ab
31,00 a
5,6
6,0
6,9
53,05 a
49,36 a
50,76 a
51,73 a
52,10 a
6,0

42,63 a
42,02 a
41,84 a
42,40 a
43,75 a
6,3

43,33 a
40,33 b
39,33 b
41,33 ab
43,33 a
3,4

51,66 ab
50,03 ab
46,61 b
48,27 ab
52,51 a
5,2

42,59 ab
39,60 bc
38,38 c
38,98 c
43,01 a
4,0

40,67 ab
38,33 b
38,00 b
39,33 ab
43,00 a
5,8

Keterangan: Angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda
nyata pada taraf 5% uji DMRT. BGKP = berat gabah kering panen, BGKG =
berat gabah kering giling, BJK = berat jerami kering

Kadar Zn dalam air genangan pada penambahan hara Zn tanah dari Lampung
Tengah, Pemalang, dan Ngawi disajikan pada Tabel 4. Kadar Zn dalam air pada
tanah dari Lampung Tengah terlihat meningkat. Pemberian 10 kg Zn ha-1 nyata
meningkatkan kadar Zn dalam air dibanding kontrol. Penambahan 20 kg Zn ha-1
nyata meningkatkan Zn dalam air dibandingkan pada penambahan 10 kg ha-1.
Sedangkan penambahan kompos jerami jerami menurunkan Zn dalam air.
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Penambahan hara Zn tidak meningkatkaan kadar Zn dalam air genangan pada
tanah dari Pemalang dan Ngawi. Hal ini menunjukkan bahwa hara Zn merupakan
hara yang tidak mobil.
Tabel 4. Kadar Zn dalam air genangan pada penambahan hara Zn tanah dari
Lampung Tengah, Pemalang dan Ngawi
Perlakuan
Kontrol (-Zn)
5 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1
20 kg Zn ha-1
10 kg Zn ha-1 + 2 t kompos jerami ha-1

Kadar Zn dalam air genangan (mg l-1)
Lampung Tengah Pemalang
Ngawi
0,013 c
0,00
0,00
0,127 bc
0,00
0,00
0,167 b
0,00
0,00
0,497 a
0,00
0,03
0,077 bc
0,00
0,00

Kadar Zn tanah dengan pemberian pupuk Zn pada tanah dari Lampung
Tengah, Pemalang dan Ngawi disajikan pada Gambar 1. Pemberian Zn pada
tanah nyata meningkatkan kadar Zn tanah ketiga contoh tanah yang digunakan.
Pemberian 20 kg Zn ha-1 nyata meningkatkan Zn tanah dibandingkan pemberian
10 kg Zn ha-1. Pemberian 2 t kompos jerami ha-1 tidak meningkatkan Zn tanah
ketiga contoh tanah yang digunakan.
Peningkatan Zn tanah dengan pemberian hara Zn tertinggi terjadi pada tanah
yang diambil dari Lampung Tengah, disusul tanah dari Pemalang dan Ngawi. Hal
ini mungkin disebabkan oleh perbedaan karakteristik tanah.

Gambar 1. Kadar Zn tanah dengan pemberian pupuk Zn pada tanah dari
Lampung Tengah, Pemalang dan Ngawi
Percobaan dinamika hara Zn dalam tanah yang berasal dari Ngawi, kadar
Zn tersedia tinggi pada minggu ke 8 untuk semua perlakuan (Gambar 2). Kadar
Zn tersedia lebih tinggi untuk tanah dengan perlakuan 20 kg Zn ha-1 dibanding
perlakuan lainnya disetiap minggu pengamatan, dimana puncak tertinggi (3,51
mg Zn kg-1) terjadi pada minggu ke 8 pengamatan. Kadar Zn terendah (0,16 mg
Zn kg-1) terjadi pada ke 1 untuk tanah kontrol. Setelah mengalami penurunan
pada minggu ke 12, kadar Zn tersedia kembali meningkat pada minggu terakhir
pengamatan kecuali untuk perlakuan 5 kg Zn ha-1.
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Pada contoh tanah yang berasal dari Lampung Tengah, Hampir sama dengan
contoh tanah dari Ngawi, ketersediaan Zn lebih tinggi untuk perlakuan 20 kg Zn
ha-1 pada minggu ke 12 (Gambar 2). Umumnya kadar Zn rendah pada minggu ke
2 untuk semua perlakuan. Dimana terendah (0,08 kg Zn kg-1) terjadi pada tanah
kontrol.
Kadar Zn tersedia pada tanah dengan penambahan 10 kg Zn ha-1 menunjukkan
kecenderugan hasil yang sama dengan perlakuan 10 kg Zn ha-1 + jerami yaitu
tinggi di minggu ke 8 dan menurun di minggu ke 16. Dengan perlakuan 10 kg Zn
ha-1 + jerami, kadar Zn lebih tinggi pada minggu ke 8. Artinya dengan penambahan
jerami ada sedikit pengaruh terhadap ketersediaan Zn untuk dosis penambahan Zn
yang sama.
Pada tanah Pemalang, dengan penambahan pupuk Zn 20 kg ha-1 dapat
meningkatkan ketersediaan Zn lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya. Sama
halnya dengan tanah dari Ngawi, kadar tertinggi (3,12 mg Zn kg-1) dicapai
pada minggu ke 8 untuk perlakuan 20 kg Zn ha-1. Sedangkan hara Zn terendah
terjadi pada perlakuan kontrol di minggu ke 2 (0,17 mg Zn kg-1).Meskipun tidak
terlalu banyak berbeda, namun dengan penambahan jerami pada tanah dapat
meningkatkan ketersediaan Zn, seperti terlihat pada Gambar 2. Kadar Zn lebih
tinggi untuk perlakuan penambahan 10 kg Zn ha-1 + jerami dibanding 10 kg Zn
ha-1.

Gambar 2. Hara Zn tanah dengan penambahan pupuk Zn pada contoh tanah
yang diambil dari Ngawi, Lampung Tengah, Pemalang.
KESIMPULAN
1.

Dari percobaan dinamika hara Zn diketahui bahwa hara Zn yang ditambahkan
ke dalam tanah ternyata tidak larut dalam air genangan dan tidak tercuci. Hara
Zn lebih banyak berada di dalam tanah, hal ini menunjukkan bahwa hara Zn
merupakan hara yang tidak mobil.

2.

Hara Zn terlarut dalam air genangan dan tercuci lebih banyak pada tanah
yang diambil dari Lampung Tengah dibanding dari Ngawi dan Pemalang.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik tanah, terutama tekstur tanah
Lampung Tengah yang tinggi.
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3.

Pemberian hara Zn dapat meningkatkan tinggi tanaman pada contoh tanah
dari Pemalang dan Ngawi, namun tidak meningkatkan hasil padi. Kadar hara
Zn tertinggi pada perlakuan penambahan 20 kg Zn ha-1 dan paling tinggi
pada tanah dari Lampung.
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ABSTRACT
Kalender Tanam Terpadu (KATAM) represents a breakthrough in anticipation
of climate anomalies that tend to reduce the production of rice. Inside there is
a recommendation KATAM when appropriate planting time, seed varieties,
fertilizers as well as anticipation of pest / disease, it is expected that crop
failures will be inevitable. BPTP Yogyakarta has socialized katam the counselor
each ahead of the planting season. This study aims to determine the degree of
correspondence between katam recommendations with application in the field
and their effects on rice production. The study was conducted in April 2015 with
data on MH 1 (2014/2015) and MH 2 (2015), which explored the interview to
Extension Field berpaduan on questionnaires. The study was conducted in 54
locations built Extension Field spread over 4 districts in DI Yogyakarta and chosen
at random. Conformity assessment of each growing season based on 4 parameters:
at planting, varieties, fertilizers and pest attacks, the corresponding got a score of
1 and is not suitable got a score of 0. suitability Data were analyzed by percentage
of suitability, while the influence of conformity analyzed by linear regression with
production as the dependent variable and suitability as an independent variable.
The results showed that the level of conformity katam in MH 1 year 2014/2015
was 46.3% application of fertilizers, planting time 53.7%, 72.2% and 77.8% VUB
application suitability pest attack. Rice productivity is affected by the suitability of
the use of VUB, time of planting, fertilizers and pest attack with very real.
Keywords: KATAM, Level Conformance KATAM.
ABSTRAK
Kalender Tanam Terpadu (KATAM) merupakan terobosan dalam mengantisipasi
anomali iklim yang cenderung menurunkan produksi padi. Di dalam KATAM
terdapat rekomendasi kapan waktu tanam yang tepat, varietas benih, dosis pupuk
serta antisipasi serangan hama/penyakit, maka diharapkan kegagalan panen
akan terhindarkan. BPTP Yogyakarta telah mensosialisasikan KATAM kepada
para penyuluh setiap menjelang musim tanam. Penelitian ini bertujuan untuk

Srihartanto et al : Evaluasi Tingkat Kesesuaian Kalender Tanam Terpadu dan....

277

mengetahui tingkat kesesuaian antara rekomendasi KATAM dengan penerapan
di lapangan dan pengaruhnya terhadap produksi padi. Penelitian dilakukan pada
bulan April 2015 dengan data pada MH 1 (2014/2015) dan MH 2 (2015) yang
digali dengan wawancara kepada Penyuluh Lapang berpaduan pada kuisioner.
Penelitian dilakukan di 54 lokasi binaan Penyuluh Lapang yang tersebar di 4
kabupaten di D.I. Yogyakarta dan dipilih secara acak. Penilaian kesesuaiannya
tiap musim tanam didasarkan atas 4 parameter yaitu saat tanam, varietas, dosis
pupuk dan serangan OPT, yang sesuai mendapat skor 1 dan yang tidak sesuai
mendapat skor 0. Data kesesuaian dianalisa dengan prosentase kesesuaian,
sedangkan pengaruh kesesuaian dianalisa dengan regresi linier dengan produksi
sebagai variabel dependen dan kesesuaian sebagai variabel independen. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian KATAM pada MH 1 tahun
2014/2015 adalah 46,3% penerapan dosis pupuk, 53,7% waktu tanam, 72,2%
penerapan VUB dan 77,8% kesesuaian serangan OPT. Produktivitas padi
dipengaruhi oleh kesesuaian penggunaan VUB, waktu tanam, dosis pupuk dan
serangan OPT dengan sangat nyata.
Kata kunci: Kalender tanam terpadu,Tingkat Kesesuaian KATAM.
PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini terjadi perubahan jumlah, pola dan frekuensi hujan sehingga
terjadi pergeseran musim, yang berupa maju atau mundurnya musim hujan dan
kemarau yang pasti berpengaruh terhadap waktu dan pola tanam padi (Naylor et
al. 2002). Pergeseran musim tersebut ditenggarai dengan muculnya fenomena
musim hujan yang basah atau disebut El Nino yang berpengaruh terhadap tanaman
padi. Fenomena El Nino ini menyebabkan perubahan realisasi luas areal tanam
serta pengunduran waktu tanam, yang akan berakibat pula terhadap waktu tanam
berikutnya.
Guna mendukung pencapaian target swasembada beras nasional, maka
dirilis Kalender Tanam Terpadu (KATAM) oleh Kementerian Pertanian. KATAM
ini dimaksudkan untuk memberi rekomendasi waktu musim tanam yang tepat
dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini (Runtunuwu
et. Al, 2011). Dengan berpedoman pada KATAM diharapkan akan mengurangi
kegagalan panen akibat terjadinya anomali iklim. KATAM dirancang dalam
bentuk sistem informasi Kalender Tanam berbasis web yang bersifat dinamis
karena kalender tanam tersebut memberikan informasi potensi luas areal tanam
pada musim tanam terdekat tentang Musim Tanam I (Musim Hujan/MH), Musim
Tanam II ( Musim Kemarau/MK-1), atau Musim Tanam III (Musim Kemarau/
MK-2) di setiap kecamatan dan kabupaten. KATAM juga bersifat terpadu
karena dipadukan dengan perkiraan luas potensi tanam, rekomendasi varietas
dan rekomendasi pupuk, tingkat kerawanan terhadap serangan OPT, monitoring
pertumbuhan tanaman melalui CCTV dan Standing Crop tanaman padi di Pulau
Jawa dan Bali (Badan Litbang Pertanian, 2014).
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Menurut Runtunuwu dan Syahbuddin (2011) awal waktu tanam di dalam
KATAM ditentukan berdasarkan kondisi curah hujan tahunan, yaitu pada kondisi
basah, normal, dan kering. Apabila sifat iklim tahunan suatu kecamatan adalah
basah, maka diasumsikan lahan sawah kecamatan tersebut mengalami kondisi
basah sepanjang tahun. Padahal sifat iklim bersifat tidak statis sepanjang
tahun. Oleh karena prakiraan sifat iklim oleh BMKG untuk setiap zona musim
menunjukkan hasil yang berbeda antar musim, maka informasi kalender tanam
dipadukan dengan hasil prediksi iklim sehingga mengubah kalender tanam yang
dulunya statis menjadi dinamis (Pramudia, 2013). Informasi sifat iklim yang
dulunya diasumsikan sama sepanjang tahun, telah dipecah menjadi tiga musim
berbeda berdasarkan prediksi sifat iklim. Dengan perubahan ini diharapkan akan
menjamin bahwa pengguna akan mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya,
kalender tanam yang dinamis ini dilengkapi informasi awal waktu tanam pada
setiap level kecamatan, pengguna juga mendapatkan informasi mengenai wilayah
rawan bencana seperti kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu
tanaman (OPT) sehingga menjadi kalender tanam terpadu. KATAM juga memberi
rekomendasi teknologi berupa: varietas, benih, pupuk, dan mekanisasi pertanian
yang perlu disiapkan sebelum masuk periode musim tanam berikutnya.
Kementerian Pertanian memperbaharui informasi dalam KATAM ini
minimal tiga kali setahun pada setiap awal musim tanam untuk seluruh kecamatan
di Indonesia (Runtunuwu dan Syahbuddin, 2011). Walaupun sangat beragam
sesuai dengan pola curah hujan, secara umum musim tanam (MT) dikelompokkan
sebagai berikut: Periode MT I, September III/Oktober I-Januari III/Februari
I, periode MT II, Februari II/III-Mei III/Juni I, dan periode MT III, Juni II/IIISeptember I/II.
Sebelum MH I 2014/2015 peluncuran Sistem Informasi Katam Terpadu
MT I dilakukan setiap bulan Agustus, MT II pada bulan Februari dan MT III
paling lambat bulan Mei namun dalam perkembangannya peluncuran Sistem
Informasi Katam Terpadu dilakukan 2 kali mengikuti prediksi BMKG yaitu MH
dan MK dengan dilakukan launching MH bulan September dan MK bulan Maret.
Penyusunan SI Katam Terpadu MT I merupakan basis, karena pada peluncuran
bulan Agustus itu sekaligus berisi pola tanam sepanjang setahun. Pada setiap
peluncuran MH dan MK dilakukan pemutakhiran berdasarkan data prediksi iklim
terbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan di lapangan
dengan rekomendasi saat tanam, varietas benih, dosis pupuk dan serangan OPT
yang direkomendasikan dalam KATAM pada MH1 tahun 2014/2015. Penelitian
juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesesuaian rekomendasi
KATAM terhadap produktivitas padi di D.I. Yogyakarta.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan secara evaluatif, yaitu membandingkan antara data lapangan
dengan rekomendasi KATAM. Evaluasi dilakukan pada kejadian MH 1 tahun
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2014/2015. Data penerapan budidaya padi pada musim itu digali melalui kuisioner
kepada Penyuluh Lapang tentang wilayah binaannya, sehingga responden
penelitian ini adalah Penyuluh Lapang. Ada 54 orang Penyuluh Lapang yang
menjadi responden yang terpilih wilayahnya secara acak, yang tersebar di 4
kabupaten, yaitu Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo.
Kesesuaian dilakukan dengan membandingkan antara penerapan di
lapangan dengan yang direkomendasikan dalam KATAM. Penilaian dilakukan
terhadap 4 variabel, yaitu waktu tanam, varietas yang ditanam, dosis pupuk yang
diaplikasikan serta terjadinya serangan OPT. Apabila penerapan di lapangan
sesuai dengan rekomendasikan dalam KATAM maka dinilai 1, sedangkan nilai
0 diberikan apabila tidak sesuai. Tingkat kesesuaian didapat dari menjumlahkan
yang mendapat skor 1 (artinya sesuai) lalu dibagi dengan total responden. Dan
tingkat kesesuaian dinyatakan dalam %.
Pengaruh kesesuaian penerapan di lapangan terhadap produktivitas dianalisa
melalui regresi linier dengan menggunakan program SPSS 21. Produtivitas
sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen adalah: kesesuaian
waktu tanam, kesesuaian varietas yang ditanam, kesesuaian dosis pupuk dan
kesesuaian serangan OPT.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesesuaian Penerapan dengan Rekomendasi KATAM
Dari 54 wilayah binaan Penyuluh Lapang, diketahui bahwa tingkat
kesesuaiannya masih rendah (Tabel 1). Dan yang paling rendah adalah
kesesuaian penerapan dosis pupuk, yang hanya 46,3%. Hal ini menunjukkan
bahwa aplikasi pupuk oleh petani belum sesuai dengan anjuran di dalam KATAM.
Rendahnya penerapan pupuk di lapangan, bisa disebabkan antara lain: 1) belum
tersosialisasikannya KATAM dengan baik kepada para petani, 2) kemampuan
petani yang terbatas, atau 3) aplikasi pemupukan padi masih berdasarkan
kebiasaan.
Tabel 1. Tingkat kesesuaian penerapan beberapa variabel
No
1
2
3
4

Variabel
Waktu Tanam
Penggunaan Varietas
Dosis Pemupukan
Serangan OPT

Tingkat Kesesuaian (%)
53,7
72,2
46,3
77,8

Tingkat kesesuaian yang juga masih rendah adalah penerapan waktu tanam,
yang mencapai 53,7%. Penentuan waktu tanam belum sesuai dengan rekomendasi
dalam KATAM dikarenakan sebagiab besar petani masih menganut pada “pranata
mangsa” dan mengikuti rekomendasi BUPATI khususnya di Kulonprogo dimana
pembukaan pintu air sudah ditentukan waktunya, sehingga kadang tidak sama
dengan yang direkomendasikan dalam KATAM.
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Tingkat kesesuaian dalam penggunaan varietas oleh petani sudah cukup
tinggi, yaitu sekitar 72,2%. Pada umumnya petani di D.I. Yogyakarta telah mulai
sadar akan pentingnya penggunaan varietas unggul baru. Adapun penyebaran
penggunaan varietas unggul baru tertera pada Gambar 1.

Gambar 1. Sebaran varietas pada Kabupaten/Kota di DIY pada MH 2014/2015.
Gambar 1 menunjukkan bahwa sebaran dominan varietas padi di
D.I.Yogyakarta bervariasi. Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta
varietas dominan adalah Ciherang 44,44% - 69,57% sedangkan Kabupaten Bantul
dan Kulonprogo varietas dominannya adalah Situ Bagendit 46,15% - 48%.
Sedangkan sebaran adopsi varietas terbanyak terdapat di wilayah Gunungkidul
yaitu 10 varietas.
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Tingkat kesesuaian serangan OPT yang terjadi di lapangan adalah cukup
tinggi, yaitu 77,8%. Hal ini menunjukkan bahwa ramalan akan terjadinya serangan
OPT adalah 77,8% tepat. Dan informasi ini sangat penting bagi petani agar dapat
mengantisipasinya sejak dini.
Dari tingkat kesesuaian 2 variabel yaitu ketepatan waktu tanam dan
penggunaan dosis pupuk, nampaknya perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif
kepada petani agar dapat meningkatkan kesadaran pentingnya penerapan waktu
tanam dan pemupukan sesuai dengan rekomendasi. Namun, seberapa jauh
pengaruh ke dua variabel tersebut terhadap produktivitas, akan dibahas dalam bab
selanjutnya.
2. Pengaruh Kesesuaian KATAM terhadap Produktivitas
Hasil analisa regresi linier variabel dependen, produktivitas dapat dijelaskan
oleh variabel independen (waktu tanam, dosis pupuk, penggunaan varietas unggul
baru dan serangan OPT) adalah 48% (yaitu nilai adjusted R square) seperti tabel
2. Sedangkan sisanya (52%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
Oleh karena nilai Std Error of the Estimate kecil (0,529416, yang kurang dari 1)
maka seperti menurut Ghozali (2011), model regresi ini tepat dalam memprediksi
variabel produktivitas.
Tabel 2. Ringkasan model regresi
Model

R
.721

a

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

.520

.480

.529416

a. Predictors: (Constant), OPT, varietas, pupuk, waktu

Dari hasil anova didapatkan uji F dengan F hitung sebesar 13,249 dan
probabilitas 0,000 (tabel 3). Karena probalibilitas jauh ebih kecil dari 0,05 maka
model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi produktivitas (Ghozali,
2011). Maka dapat dikatakan bahwa waktu tanam, penggunaan varietas unggul
baru, penerapan dosis pupuk serta serangan OPT secara bersama-sama berpengaruh
terhadap produktivitas.
Tabel 3. Hasil ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

14.853

4

3.713

Residual

13.734

49

.280

Total

28.587

53

F
13.249

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: produktivitas
b. Predictors: (Constant), OPT, varietas, pupuk, waktu
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Uji signifikansi dari ke 4 variabel independen dalam model regresi ini adalah
semuanya signifikan karena nilai sig semuanya < 0,05 yang berarti probabilitasnya
kurang dari α (0,05 atau 5%) seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Koefisien dan Hasil uji Signifikansinya
Model

1

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

Beta

(Constant)

5.423

.213

25.471

.000

waktu

.375

.155

.257

2.415

.020

varietas

.605

.165

.373

3.666

.001

pupuk

.622

.153

.426

4.072

.000

OPT

.587

.190

.336

3.088

.003

a. Dependent Variable: produktivitas

Oleh karena itu persamaan regresi untuk variabel yang berpengaruh terhadap
produktivitas adalah sebagai berikut:
Y = 5,423 + 0,375 X1 + 0.605 X2 + 0.622 X3 + 0.587 X4
Dengan

Y = produktivitas padi
X1 = kesesuaian waktu tanam padi
X2 = kesesuaian varietas unggul baru
X3 = kesesuaian dosis pupuk
X4 = kesesuaian serangan OPT.

Oleh karena variabel kesesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul
baru, dosis pupuk dan serangan OPT berpengaruh terhadap produktivitas,
maka sangat penting informasi KATAM tersampaikan kepada petani dan juga
diaplikasikannya di lapangan.
KESIMPULAN
1.

Tingkat kesesuaian penerapan rekomendasi KATAM adalah 46,3% untuk
dosis pupuk, 53,7% waktu tanam, 72,2% penggunaan VUB dan 77,8%
kesesuaian ramalan OPT.

2.

Penyebaran VUB di D.I. Yogyakarta bervariasi namun yang paling dominan
adalah Ciherang dan Situ Bagendit.

3.

Produktivitas padi dipengaruhi oleh kesesuaian waktu tanam, penggunaan
varietas unggul baru, dosis pupuk dan serangan OPT.
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SARAN
Waktu tanam, penggunaan varietas unggul baru, dosis pupuk dan serangan OPT
yang terdapat dalam KATAM sangat berpengaruh terhadap produktivitas padi,
maka informasi KATAM perlu disosialisasikan sampai kepada petani agar dapat
diterapkan di lapangan.
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ABSTRACT
Applications of rice production technologies on dry land through the use of
superior and adaptive varieties which has high yield with a regular planting
distance setting or row system planting are important to increase crop productivity.
An assessment based on the integrated crop management approaches has been
conducted to evaluate the performance results of the component technology
application of the use of superior rice varieties (Situbagendit, Ciherang) and local
upland rice variety of Gunungkidul (Mandel Handayani) each of which is planted
with the row systems (30 cm x 15 cm) and random systems (20-25 cm x 15 cm).
The assessment was carried out on a stretch of dry land area of 2,5 ha which
consists of 33 plots of land farmers in the village of Bejiharjo, Karangmojo,
Gunungkidul. The study was carried out in the wet/rainy season 2011/2012 on
a Typic Eutrusteps soil formed from limestone parent material. All combinations
of the treatments assessed was fertilized with 10 ton of organic fertilizer/manure,
150 kg fertilizer compounds NPKS 15:15:15:10, and 100 kg Urea fertilizer/ha.
Harvest was carried out when the plant has physiological ripening, i.e. at the age
of 107-112 days after planting the seeds. The results of the assessment showed
that the planting of Ciherang and Situbagendit rice varieties on the dry land was
capable of giving results of dry grain milled around the 4.62 ton/ha or 30 % higher
than that of obtained by Mandel Handayani local upland rice variety, namely 3.54
ton/ha. Rice planting with the row system gave increased effect on grain yield of
around 16.5 % compared to the grain yield obtained with random system planting.
Superior rice varieties of Ciherang and Situbagendit can be used as an alternative
to rice cultivation on dry land farming systems and the application of row system
planting is required in order to obtain an increase in the productivity of the plant.
Keywords: dry land, rice, variety, planting distance, productivity
ABSTRAK
Penerapan teknologi produksi padi di lahan kering melalui penggunaan varietas
yang unggul dan adaptif yang memiliki daya hasil tinggi dengan pengaturan
jarak tanam secara teratur atau sistim larikan adalah penting untuk meningkatkan
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produktivitas tanaman. Suatu pengkajian berdasarkan pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja hasil penerapan
komponen teknologi penggunaan varietas unggul padi (Situbagendit, Ciherang) dan
varietas padi gogo lokal Gunungkidul (Mandel Handayani) yang masing-masing
ditanam dengan sistim larikan (30 cm x 15 cm) dan sistim acak (20-25 cm x 15-20
cm). Pengkajian dilaksanakan pada suatu hamparan lahan kering/tegalan seluas
2,5 ha yang terdiri dari 33 petakan lahan petani di Desa Bejiharjo, Karangmojo,
Gunungkidul. Pengkajian dilaksanakan dalam musim hujan (MH) 2011/2012 pada
tanah Typic Eutrusteps yang terbentuk dari bahan induk batugamping. Semua
kombinasi perlakuan yang dikaji dipupuk dengan 10 ton pupuk organik/kandang,
150 kg pupuk majemuk NPKS 15:15:15:10, dan 100 kg pupuk Urea/ha. Panen
dilakukan ketika tanaman telah masak fisiologis, yaitu pada umur 107-112 hari
setelah penanaman benih. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa penanaman padi
varietas Situbagendit dan Ciherang pada lahan kering mampu memberikan hasil
gabah kering giling sekitar 4,62 ton/ha atau 30 % lebih tinggi dibandingkan hasil
gabah yang diperoleh dari varietas padi gogo lokal Mandel Handayani, yaitu 3,54
ton/ha. Penanaman padi dengan sistim larikan berpengaruh meningkatkan hasil
gabah sekitar 16,5 % dibandingkan hasil gabah yang diperoleh dengan penanaman
sistim acak. Varietas unggul padi Situbagendit dan Ciherang dapat dijadikan
sebagai alternatif untuk budidaya padi di lahan kering dan penerapan sistim tanam
secara larikan diperlukan guna memperoleh peningkatan produktivitas tanaman.
Kata Kunci: lahan kering, padi, varietas, jarak tanam, produktivitas.
PENDAHULUAN
Pengembangan dan optimalisasi lahan kering atau marginal Gunungkidul untuk
budidaya pertanian terus diupayakan, mengingat adanya potensi yang besar dalam
mendukung ketahanan dan swasembada pangan khususnya padi. Permasalahan
utama di lahan kering adalah ketersediaan air sedikit karena hanya mengandalkan
air hujan sehingga berpengaruh pada pola tanam; kesuburan tanah yang rendah serta
terdapat permasalahan alih fungsi lahan yang semakin besar dan bertambahnya
pertumbuhan penduduk, hal menyebabkan lahan-lahan produktif pertanian tergusur
menjadi bangunan dan peruntukan lainnya, hal ini menyebabkan berkurangnya
luas lahan produktif yang berakibat berkurangnya produksi padi. Sebagai bagian
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul mempunyai lahan kering
0,36 % (535 ha) dari total luas wilayah 14.853,6 ha. Wilayah ini beriklim tropis
dengan topografi didominasi daerah kawasan perbukitan kapur/karst yang
terdapat banyak goa-goa alam dan sungai bawah tanah (Bappeda Gunungkidul,
2010), keadaan ini memungkinkan diterapkannya inovasi teknologi budidaya
padi sehingga meningkatkan produktivitas yang berpengaruh pada peningkatan
kesejahteraan petani di lahan kering.
Pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB) dalam budidaya padi terus
diupayakan dalam rangka peningkatan produktivitas padi di lahan kering. Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah merilis varietas unggul padi yang
mempunyai spesifikasi tahan terhadap kekeringan baik inhibrida (INPARI,
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INPAGO) maupun hibrida (HIPA) (Made Jana Mejana, et.al, 2014). VUB padi
yang diterapkan di lahan kering harusnya mempunyai kebaharuan terkait umur
yang genjah (pendek), rasa nasi yang enak (pulen) serta mempunyai daya hasil
(produktivitas) yang tinggi. Selain itu pengembangan varietas lokal khususnya
Mandel Handayani Gunungkidul diperlukan untuk pelestarian konservasi
plasmanutfah hal ini penting karena selain sudah eksisting dan secara fisiologis
tahan ditanam tahan di lahan kering, juga mempunyai harga jual beras yang
lebih tinggi di pasar. Kelemahan varietas lokasl ini adalah produktivitasnya masih
rendah, sehingga diperlukan upaya inovasi penerapan VUB di lahan kering yang
dapat meningkatkan produktivitasnya.
Kebiasaan petani dilahan kering Gunungkidul menerapkan teknik tradisional
sebar benih langsung tanpa jarak tanam (ngawu-awu), teknik ini membutuhkan
banyak benih dan kompetisi unsur hara dan sinar matahari sangat tinggi, hal ini
diperlukan penerapan inovasi teknologi sistem tanam padi yang salah satunya
penerapan jarak tanam. Jarak tanam diperlukan sebagai upaya meminimalkan
dampak negatif yang ditimbulkan yang berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil
tanaman yaitu mengurangi kompetisi unsur hara, sinar matahari serta memudahkan
dalam pemeliharaan tanaman. pengaturan jarak tanam dan sistem tanam yang
terapkan mempengaruhi tingkat kepadatan populasi per satuan luas sehingga
berpengaruh terhadap produksi tanaman per satuan luas (Bunyamin et. al., 2013).
Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja hasil penerapan
komponen teknologi penggunaan varietas unggul padi (Situbagendit, Ciherang)
dan varietas padi gogo lokal Gunungkidul (Mandel Handayani) yang masingmasing ditanam dengan sistim larikan (30 cm x 15 cm) dan sistim acak (20-25 cm
x 15-20 cm).
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu
dan melibatkan partisipasi aktif petani baik dalam hal perencanaan pemilihan
komponen teknologi yang akan dikaji maupun pelaksanaan pengkajiannya di
lapangan. Pengkajian dilaksanakan pada suatu hamparan lahan kering/tegalan
seluas 2,5 ha yang terdiri dari 33 petakan lahan petani dengan ukuran luas berkisar
300-1300 m2 yang terletak di Dusun Grogol V, Desa Bejiharjo, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dalam musim hujan (MH) 2011/2012.
Pengkajian menggunakan metode pendekatan rancangan acak faktorial 3 x
2 dengan jumlah ulangan tidak sama, yaitu berkisar 3 sampai dengan 11. Sebagai
perlakuan yang dikaji terdiri atas 6 perlakuan yang merupakan kombinasi dari
3 macam penggunaan varietas padi, yaitu: Situbagendit, Ciherang, dan varietas
padi gogo lokal Gunungkidul yang dikenal sebagai Mandel Handayani dengan 2
macam sistim tanam, yaitu: sistim tanam dengan jarak tanam teratur/larikan (30
cm x 15 cm) dan sistim tanam dengan jarak tanam tidak teratur/acak (20-25 cm x
15-20 cm). Penanaman benih padi dilakukan dengan cara dibenam dalam lubang
yang dibuat dengan menggunakan tugal dan setiap lubang tanam diberi 2 -3 biji.
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Sebelum dilakukan penanaman, tanah diolah dengan cara dibajak/dicangkul
dan diratakan setelah mendapatkan hujan yang cukup, tanah siap ditanami
pada saat keadaan lapisan atas tanah (kedalaman 0-10 cm) telah cukup lembab.
Semua kombinasi perlakuan yang dikaji dipupuk dengan 10 ton pupuk organik/
kandang, 150 kg pupuk majemuk NPKS 15:15:15:10, dan 100 kg pupuk Urea/
ha. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk yang berasal dari kotoran dan
sisa pakan ternak sapi yang telah terfermentasi secara alami/konvensional dan
umum digunakan oleh petani setempat. Karakteristik mutu pupuk kandang yang
digunakan seperti disajikan dalam Tabel 2. Pupuk kandang diberikan dengan
cara ditebar merata pada petakan lahan dan dicampur/dibenamkan bersamaan
pengolahan tanah yang dilakukan sekitar 1-2 minggu sebelum tanam.
Pupuk majemuk NPKS 15:15:15:10 seluruhnya diberikan pada awal
pertumbuhan tanaman padi, yaitu pada umur 7-10 hari setelah tanam (HST)
dengan cara dibenam dalam lubang yang dibuat menggunakan tugal berjarak
sekitar 5 cm dari baris tanaman. Pupuk Urea seluruhnya diberikan setelah
dilakukan penyiangan, yaitu pada saat pertanaman padi berumur 21-25 HST,
dengan cara ditabur secara larikan yang berjarak sekitar 7,5 cm dari baris tanaman
kemudian dibenam dengan tanah. Pengairan sepenuhnya bergantung pada curah
hujan yang jatuh pada petakan lahan pertanaman padi setempat. Penyemprotan
untuk pencegahan serangan hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan
menggunakan pestisida yang direkomendasikan untuk tanaman padi, mudah
didapat dan dilakukan menurut kebiasaan petani setempat. Panen dilakukan ketika
tanaman telah masak fisiologis yang ditandai dengan lebih dari 90 % bulir padi
telah menguning dan keras, yaitu untuk ketiga varietas yang digunakan dalam
pengkajian ini dicapai pada umur 107-112 HST.
Data yang dikumpulkan meliputi: sifat fisik dan kimia tanah lapisan atas (020 cm), tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif/malai pada saat menjelang
panen, gabah kering giling kadar air 14 % (GKG), dan berat jerami kering
konstan. Sampel tanah untuk analisis di laboratorium diambil secara komposit dari
10 sampel tanah individu yang diambil secara random dari hamparan lahan yang
digunakan untuk pengkajian. Sampel tanah komposit diambil sebelum penanaman
padi. Sampel tanaman untuk pengumpulan data tinggi tanaman dan jumlah anakan/
malai berasal dari 10 tanaman/petak yang dipilih secara acak pada bagian tengah
petakan sedangkan untuk pengumpulan data gabah dan jerami berasal dari ubinan
berukuran 2,5 m x 2,5 m.
Data keragaan dan hasil tanaman yang terkumpul diolah untuk analisis
ragam (ANOVA/Analysis Of Variance) dan uji lanjutan untuk pembandingan nilai
rerata perlakuan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 5
%. Untuk keperluan analisis data menggunakan alat bantu perangkat lunak SAS
Versi 5 (SAS Institute Inc. 1985).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Sifat Fisik dan Kimia Tanah Lapisan Atas
Jenis tanah di lokasi pengkajian adalah tergolong Typic Eutrusteps yang
berkembang dari bahan induk batugamping. Karakteristik sifat fisik dan kimia
tanah lapisan atas (0-20 cm) disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Sifat fisik dan kimia tanah lapisan atas (0-20 cm) sebelum percobaan
dari lahan kering di Dusun Grogol V, Desa Bejiharjo, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
Parameter

Harkat

Tekstur

Kategori*
Klei (Clay)

Pasir (%)

16

Debu (%)

32

Liat (%)

52

pH-H2O

6,40

Agak masam

C-organik (%)

1,17

Rendah

N-total (%)

0,11

Rendah

C/N

10,6

Sedang

93

Sangat Tinggi

P2O5 Bray I (ppm P)

4

Rendah

K2O Ekstrak HCl 25% (mg/100 g tanah)

12

Rendah

Ca (mg/100 g tanah)

15,47

Tinggi

Mg (mg/100 g tanah)

2,77

Tinggi

K (mg/100 g tanah)

0,14

Rendah

Na (mg/100 g tanah)

0,09

Sangat Rendah

Kapasitas Tukar Kation (mg/100 g tanah)

18,72

Sedang

Kejenuhan Basa (%)

98.63

Sangat Tinggi

P2O5 Ekstrak HCl 25% (mg/100 g tanah)

Kation-kation basa dapat ditukar

Keterangan: *Berdasarkan kriteria penilaian hasil analisis tanah secara umum (Balai Penelitian
Tanah, 2005)

Secara umum, tanah lapisan atas memiliki tekstur klei (clay), reaksi tanah
tergolong agak masam dengan kadar C organik rendah dan Kapasitas Tukar
Kation (KTK) tergolong sedang. Kadar unsur-unsur hara makro untuk nitrogen
(N) tergolong rendah, kadar fosfor (P) potensial tergolong sangat tinggi tetapi P
tersedia yang relatif mudah diserap tanaman tergolong rendah sedangkan kadar
kalium (K) potensial dan tersedia masing-masing tergolong rendah. Koloid
tanah yang berfungsi sebagai komplek jerapan kation-kation didominasi oleh
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kation-kation basa sebagaimana ditunjukkan kadar kalsium (Ca) dan magnesium
(mg) yang masing-masing berturut tergolong tinggi. Tanah demikian dapat
diinterpretasikan sebagai tanah yang agak pejal, tidak gembur sehingga aerasi
dan kemampuan menyerap air rendah. Disamping itu, kemampuan menyediakan
unsur-unsur hara terutama N, P, dan K yang relatif mudah tersedia bagi tanaman
tergolong rendah. Untuk itu, pemupukan baik organik maupun anorganik guna
memperbaiki kesuburan tanah perlu dilakuan agar produktivitas tanaman yang
lebih tinggi dapat dicapai.
B. Karakteristik mutu pupuk kandang untuk pengkajian.
Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk organik, petani memanfaatkan pupuk
kandang untuk yang diberikan ke lahan. Pupuk kandang yang digunakan adalah
pupuk yang berasal dari kotoran dan sisa pakan ternak sapi yang telah terfermentasi
secara alami/konvensional dan umum digunakan oleh petani setempat. Pupuk
kandang diberikan dengan cara ditebar merata pada petakan lahan dan dicampur/
dibenamkan bersamaan pengolahan tanah yang dilakukan sekitar 1-2 minggu
sebelum tanam. Adapun karakteristik mutu pupuk kandang yang digunakan seperti
disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik pupuk organik/kandang yang digunakan untuk pemupukan
padi pada lahan kering di Dusun Grogol V, Desa Bejiharjo, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
Parameter
pH
Kadar Air (%)
C-organik (%)
N-org. (%)
N-NH4 (%)
N-NO3 (%)
N-total (%)
Rasio C/N
P2O5 total (%)
K2O total (%)
Ca total (%)
Mg total (%)
Na total (%)
Fe total (%)
Mn total (%)
Cu total (%)
Zn total (%)
Bahan Ikutan (%)
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Harkat
9,28
67,46
27,01
1,65
0,15
0,04
1,84
16
0,70
1,90
1,63
0,52
0,36
21.200
714
16
95
68
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Pemberian bahan organik ke lahan mampu memperbaiki struktur tanah, sifat
fisik tanah, daya penyerapan air hujan, daya pengikat air serta ramah lingkungan
(Setyamidjaja, 1986). Selain itu pemberian bahan organik mempunyai fungsi
untuk menggemburkan lapisan tanah permukaan (top soil) dan meningkatkan
populasi jasad renik, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Beberapa jenis
bahan organik dapat digunakan untuk pupuk hayati, antara lain pupuk kandang
(kotoran ternak) dan inokulum mikrobia (Sutedjo dan Kartasapoetra, 1996).
Menurut Sarjiman et. Al. (2014) pemberian pupuk organik dosis 5000 kg/ha
berpengaruh baik terhadap produktivitas padi (6,572 kg GKG) varietas Inpari
23 di lahan sawah berunsur hara rendah. Dengan pemberian pupuk organik
yang cukup dan berimbang diharapkan pertumbuhan tanaman optimal sehingga
produktivitasnya meningkat.
C. Keragaan dan Hasil Tanaman Padi
Padi gogo merupakan salah satu komoditas utama yang banyak diusahakan
petani di lahan tegalan kawasan lahan kering Gunungkidul pada musim hujan
I (MH I) dan khususnya di lokasi Kajian. Demplot menggunakan padi varietas
Situbagendit, Ciherang, dan Mandel (padi lokal) dengan sistem tanam larik (jarak
tanam 30 cm x 15 cm) dan pemupukan 10 kg pukan + 150 kg Phonska + 100 kg
Urea/ha pada demplot dan 10 kg pukan + 200-300 kg Phonska untuk non demplot/
cara petani. Demplot dilaksanakan pada MH 2011/2012 yang penanamannya
mulai awal bulan Nopember 2011. Hasil padi yang dibperoleh disajikan dalam
Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil gabah kering giling pada demplot introduksi budidaya padi gogo
di Dusun Grogol V, Desa Bejiharjo, MH 2011/2012
Pengaturan Jarak Tanam**

Varietas*

Larik

Acak

Rerata

BNT 5%

Tinggi Tanaman Saat Panen (cm)
Ciherang

60,3

62,3

60,7 B

Situbagendit

58,5

58,2

58,4 B

124,3

123,5

123,9 A

Mandel Handayani
Rerata

67,9 B

BNT 5%

2,87

79,0 A
2,4

Jumlah Malai/Rumpun (cm)
Ciherang

14,2

14,3

14,2 A

Situbagendit

14,6

13,6

14,3 A

Mandel Handayani

12,2

10,9

11,6 B

Rerata

14,1 A

13,0 A

BNT 5%

1,43

1,2
Hasil Gabah Kering Giling (t/ha)

Ciherang

4,665

4,408

4,610 A

Situbagendit

4,811

4,212

4,627 A

Mandel Handayani

3,876

3,196

3,536 B

Rerata

4,619 A

BNT 5%

0,55

3,966 B
0,454

Hasil Jerami Kering (t/ha)
Ciherang

5,435

5,203

5,385 A

Situbagendit

5,525

4,923

5,340 A

Mandel Handayani

4,388

3,632

4,010 B

Rerata

5,334 A

BNT 5%

0,77

4,620 B
0,636
Indek Panen (%)

Ciherang

46,3

45,9

46,2 A

Situbagendit

46,6

46,2

46,5 A

Mandel Handayani

46,9

47,0

47,0 A

Rerata

46,5 A

BNT 5%

1,23

46,4 A
1,0

Keterangan: Angka dalam kolom atau baris yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan
tidak ada beda nyata berdasarkan uji BNT 5%
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Tabel 3 menunjukkan bahwa keragaan tinggi tanaman saat panen varietas
lokal Mandel Handayani (123,9 cm) lebih tinggi dibandingkan Situ Bagendit (58,4
cm) dan Ciherang (60,7 cm), hal ini varietas lokal secara genetis dan performa
fisiologis mempunyai keragaan performa yang lebih tinggi. Meski demikian
pada parameter jumlah malai per rumpun, Hasil Gabah Kering Giling (t/ha) dan
Hasil Jerami Kering (t/ha) varietas Ciherang dan Situ Bangendit lebih tinggi
dibandingkan varietas lokal Mandel Handayani. Tingkat produktivitas Varietas
Ciherang (4,610 t/ha) dan Situ Bagendit (4,627 t/ha) lebih tinggi dibandingkan
varietas lokal Mandel Handayani (3,536 t/ha). Menurut Made Jana Mejana
(2014) varietas unggul Ciherang mempunyai rata-rata hasil 5-7 t/ha sedangkan
Situ Bagendit 3-5 t/ha, varietas ini toleran terhadap kekeringan sehingga dapat
diterapkan pada MT I atau musim hujan di lahan kering atau tadah hujan.
Pada Penanaman padi gogo sistem larik tingkat produktivitasnya lebih
tinggi 16,5% dari pada sistem acak (jarak tanam tidak teratur) hal ini terlihat
pada hasil Gabah Kering Giling (t/ha). Hasil Gabah Kering Giling sistem larik
sebesar 4,619 t/ha sedangkan sistem acak sebesar 3,966 t/ha. Sistem tanam larik
berdasarkan pengalaman yang dipraktekkan petani juga juga dinilai lebih hemat
tenaga sekitar 30 % dari pada jumlah tenaga untuk tanam acak disamping itu juga
memudahkan dalam pemeliharaannya sehingga petani mau mengadopsinya pada
musim pertanaman berikutnya.
KESIMPULAN
1.

Penanaman padi varietas Situbagendit dan Ciherang pada lahan kering
mampu memberikan hasil gabah kering giling sekitar 4,62 ton/ha atau 30 %
lebih tinggi dibandingkan hasil gabah yang diperoleh dari varietas padi gogo
lokal Mandel Handayani, yaitu 3,54 ton/ha.

2.

Penanaman padi dengan sistim larikan berpengaruh meningkatkan hasil
gabah sekitar 16,5 % dibandingkan hasil gabah yang diperoleh dengan
penanaman sistim acak.

3.

Varietas unggul padi Situbagendit dan Ciherang dapat dijadikan sebagai
alternatif untuk budidaya padi di lahan kering dan penerapan sistim tanam
secara larikan diperlukan guna memperoleh peningkatan produktivitas
tanaman.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas agronomis penggunaan
pupuk majemuk NPK (NPK 20:10:10 dan NPK 20:10:10 humic acid) dibandingkan
dengan pupuk tunggal sumber nitrogen (N), fospor (P), dan kalium (K) yaitu Urea,
SP-18, dan KCl dalam budidaya padi pada lahan sawah irigasi dengan jenis tanah
tergolong Incepticols di daerah dataran sedimen volkan. Penelitian dilaksanakan
di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan Desa Madurejo,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan rancangan
acak kelompok lengkap dengan 12 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri
atas: tanpa pemupukan (Kontrol), pemupukan NPK tunggal (300 kg Urea + 100 kg
SP-18 + 50 kg KCl/ha), pemupukan majemuk NPK 20:10:10 dan NPK 20:10:10
humic acid masing masing dengan lima tingkat dosis (300, 275, 250, 225, dan
200 kg/ha) dan masing-masing ditambahkan dengan 100 kg Urea/ha. Varietas padi
yang digunakan adalah Ciherang yang ditanam dengan jarak tanam 20 cm x 20
cm dan 2-3 bibit/lubang. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
pupuk majemuk NPK 20:10:10 humic acid dan NPK 20:10:10 dengan dosis 275300 kg/ha secara efektif meningkatkan hasil gabah kering padi setara dengan
peningkatan hasil gabah yang diperoleh dari penggunaan pupuk tunggal N, P,
dan K standar (300 kg Urea + 100 kg SP-18 + 50 kg KCl/ha). Pada taraf dosis
pupuk yang sama, respon tanaman padi dalam hal hasil gabah kering terhadap
penggunaan pupuk majemuk NPK 20:10:10 humic acid pada lahan sawah di
Madurejo cenderung lebih tinggi dari pada penggunaan pupuk majemuk NPK
20:10:10 dan kecenderungan sebaliknya pada lahan sawah di Argorejo. Efektivitas
agronomis relatif dari penggunaan kedua macam dan dosis pupuk majemuk NPK
terhadap pupuk tunggal N, P, dan K standar (300 kg Urea 100 kg SP-18 50 kg KCl/
ha) adalah berkisar 81 % sampai 99 %. Pada penggunaan tingkat dosis pupuk
dan hasil gabah yang dicapai dalam penelitian ini tidak berdampak menurunkan
cadangan hara N, P, dan K dalam tanah.
Kata Kunci: pupuk majemuk dan tunggal N, P, K, padi, sawah, dataran volkan,
efektivitas agronomi relatif.
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ABSTRACT
This research was conducted to evaluate the agronomic effectiveness of using NPK
compound fertilizers (NPK 20:10:10 and NPK 20:10:10+Humic Acid) compared
to standard fertilizer of single NPK (Urea, SP-18, MOP) on wetland rice crop of
volcanic sediment terrain. Sites of the research were located at Argorejo Village,
Sedayu District, Bantul Regency and Madurejo Village, Prambanan District,
Sleman Regency. The research used randomized complete block design with 12
treatments and 4 replications. The treatments consisted of without fertilization
(control), fertilization of single NPK with local recommendation dosage (300
kg Urea, 100 kg SP-18, 50 kg MOP/ha), fertilization with compound fertilizers
of NPK 20:10:10 and NPK 20:10:10+Humic Acid with respective five dosage
levels (300, 275, 250, 225, 200 kg/ha) and each of the dosage levels was added
by 100 kg Urea/ha. Rice crop variety used was Ciherang planted with 20 cm x
20 cm distance and 2-3 seeds/hill. Results of the research showed that the use
of both compound fertilizers with dosage of 275-300 kg/ha increased effectively
dry grain yield equal to the increased yield obtaned with the use of N, P, K single
fertilizer. At the same fertilizer dosage, rice crop responses in term of dry grain
yield to the use of NPK 20:10:10 humic acid fertilizer on lowland at Madurejo
tended higher than that of NPK 20:10:10 fertilizer and in contrast on on lowland
at Argorejo. Relative agronomic efficiency of the use of both kind and dosage of
NPK compund ferlilizers to the N, P, and K single fertilizer as standard was around
of 81 % sampai 99 %. At the level dosage of fertilizers and achieved grain yields
in this research were not impact to decline in nutrient reserves of N, P, and K in
the soils.
Keywords: NPK single and compound fertilizers, lowland rice, volcanic sediment,
relative agronomic efficiency
PENDAHULUAN
Varietas padi unggul dengan daya hasil tinggi telah banyak diperkenalkan kepada
petani untuk upaya meningkatkan produksi tanaman padi. Varietas-varietas
demikian tentunya memerlukan unsur-unsur hara yang relatif tinggi untuk dapat
mewujudkan potensi hasilnya. Untuk itu, unsur-unsur hara yang dibutuhkan dan
dapat diserap dari dalam tanah bagi tanaman harus tidak menjadi faktor pembatas
atau dalam keadaan kahat. Namun demikian pada kenyataannya, kemampuan
alami dari kebanyakan tanah dalam menyediakan unsur-unsur hara seperti
nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) tidak mencukupi bagi kebutuhan hara dari
varietas unggul berdaya hasil tinggi untuk dapat mewujudkan potensi hasilnya.
Oleh kerena itu, pemupukan untuk menambah unsur-unsur hara N, P, dan K sangat
diperlukan jika tingkat hasil yang tinggi dari penanaman padi dengan varietas
unggul ingin dicapai.
Target hasil akan tercapai hanya jika jumlah yang tepat dari unsur-unsur
hara yang dibutuhkan tanaman diberikan pada saat yang tepat dan sesuai dengan
kebutuhan tanaman. Jika pertumbuhan tanaman padi hanya dibatasi oleh pasokan
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unsur-unsur hara N, P, dan K saja, keseimbangan unsur-unsur hara optimal, secara
umum, dicapai dengan serapan tanaman sekitar 15 kg N, 2,6 kg P, dan 15 kg K
per ton hasil gabah. Namun, rasio kebutuhan pupuk N: P: K yang perlu diberikan
adalah bersifat spesifik lokasi karena tergantung pada target hasil dan pasokan
setiap unsur hara alami dari tanah (Fairhurst dan Witt, 2002). Hasil pemupukan
N, P, dan K pada budidaya padi pada lahan sawah dataran sedimen volkan yang
memiliki kadar N rendah, P2O5 tinggi, dan kadar K2O sedang sampai dengan
tinggi di daerah Kabupaten Bantul dan Sleman dilaporkan bahwa dosis optimum
N, P, dan K adalah 115-138 kg N, 18 kg P2O5, dan 30 kg K2O atau setara dengan
250 -300 kg Urea, 50 kg SP 36 atau 100 kg SP 18, dan 50 kg KCl/ha (Mulyadi et
al., 2004;. Mulyadi et al., 2006; Mulyadi et al., 2009).
Sampai saat ini, sumber pupuk N, P, dan K tunggal seperti Urea, Super Fosfat
(SP), dan Kalium Klorida (KCl) telah dikenal dan digunakan petani. Namun, tidak
semua petani menggunakannya secara lengkap, antara lain karena keterbatasan
ketersediaan pupuk dan/atau harga yang relatif mahal di pasaran lokal, khususnya
untuk pupuk KCl. Penggunaan pupuk yang tidak lengkap dari ketiga sumber hara
N, P, dan K selain tidak mengoptimalkan peningkatan hasil padi dan efisiensi
penggunaan pupuk (Mulyadi et al., 2004;. Mulyadi et al., 2006; Mulyadi et al.,
2009) juga dalam jangka panjang berpotensi menurunkan ketersidiaan hara dalam
tanah. Penanaman padi secara terus menerus dengan hanya pemupukan N dan
hasil yang tinggi cepat atau lambat akan menguras cadangan P dan K dalam tanah
(von Uexkull, 1993). Oleh karena itu, pemupukan N, P, dan K berimbang secara
tepat dan berkesinambungan akan sedikit demi sedikit memperbaiki kesuburan
tanah dan dengan demikian akan menciptakan kedaan tanah yang baik untuk
keberlanjutan hasil yang tinggi dan peningkaatan hasil potensial lebih lanjut (von
Uexkull, 1993). Salah satu strategi untuk mendorong penerapan penggunaan pupuk
N, P, dan K pada sistim budidaya padi atau tanaman lainnya, antara lain adalah
dengan menyediakan pupuk majemuk N, P, dan K di pasaran dan terjangkau oleh
petani.
Akhir-akhir ini, telah mulai diperkenalkan beberapa pupuk majemuk NPK
dengan bervariasi komposisi kadar hara, diantaranya adalah NPK 20:10:10 dan
NPK 20: 10: 10 humic acid. Humic acid (asam humat) adalah bahan organik
berwarna gelap yang dapat diekstraksi dari tanah oleh encer alkali dan reagen lain
dan yang tidak larut dalam asam encer (Stevenson, 1994). Sebagai fraksi humus
atau bahan organik tanah, asam humat dalam tanah memiliki efek menguntungkan
pada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dengan demikian, ada asam humat
yang diformulasikan dalam pupuk majemuk NPK diharapkan penggunaan pupuk
menjadi lebih efisien dari pada yang tidak mengandung asam humat.
Makalah ini menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan
penggunaan pupuk majemuk NPK (NPK 20:10:10 dan NPK 20:10:10 humic acid)
dibandingkan dengan penggunaan kombinasi pupuk tunggal sumber nitrogen (N),
fospor (P), dan kalium (K) yaitu Urea, SP-18, dan KCl dalam budidaya padi pada
lahan sawah irigasi dengan jenis tanah Incepticols pada daerah dataran sedimen
volkan di Kabupaten Sleman dan Bantul Kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan melalui percobaan lapang pada lahan sawah irigasi dengan
jenis tanah tergolong Inceptisols di daerah dataran sedimen volkan yang terletak
di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan Desa Madurejo,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
musim hujan tahun 2009/2010. Rancangan percobaan yang digunakan adalah acak
kelompok lengkap dengan 12 perlakuan dan 4 ulangan. Ukuran petak perlakuan
yang digunakan adalah 5 m x 5 m. Perlakuan terdiri atas: tanpa pemupukan
(Kontrol), pemupukan NPK dengan pupuk tunggal (300 kg Urea + 100 kg SP18 + 50 kg KCl/ha), pemupukan NPK dengan pupuk majemuk NPK 20:10:10
dan NPK 20:10:10 humic acid masing masing dengan lima taraf dosis (200, 225,
250, 275, dan 300 kg/ha) ditambahkan dengan 100 kg Urea/ha (Tabel 1). Varietas
padi yang digunakan adalah Ciherang yang ditanam dengan sistem tanam pindah
(transplanting) menggunakan bibit umur 17-20 hari, jarak tanam 20 cm x 20 cm,
dan 2-3 bibit/lubang. Sebelum tanam dilakukan pengolahan tanah dengan cara
dibajak dan diratakan sebagaimana kebiasaan petani setempat. Selama percobaan
berlangsung, tanaman dipelihara secara baik sehingga terhindar dari ganguan
gulma, kekeringan, dan serangan hama penyakit tanaman.
Table 1. Perlakuan macam dan dosis pemupukan NPK pada tanaman padi di
lahan sawah Desa Argorejo dan Desa Madurejo
Macam dan Dosis Pupuk (kg/ha)
No. Kode Perlakuan

NPK 20:10:10

NPK 20:10:10
Humic Acid

Urea

SP-18

KCl

1

Kontrol

-

-

-

-

-

2

Pupuk Tunggal *

-

-

300

100

50

3

NPK: 300

300

-

100

-

-

4

NPK: 275

275

-

100

-

-

5

NPK: 250

250

-

100

-

-

6

NPK: 225

225

-

100

-

-

7

NPK: 200

200

-

100

-

-

8

NPK+HA: 300

-

300

100

-

-

9

NPK+HA: 275

-

275

100

-

-

10

NPK+HA: 250

-

250

100

-

-

11

NPK+HA: 225

-

225

100

-

-

12

NPK+HA: 200

-

200

100

-

-

Keterangan: * dosis pupuk sesuai rekomendasi untuk lokasi setempat
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Seluruh pupuk SP-18, KCl, dan 1/3 dosis pupuk Urea diberikan pada saat
tanaman berumur 9 hari setelah tanam (HST) sedangkan 2/3 bagian sisa dosis
pupuk Urea diberikan 2 tahap, yaitu: 1/3 dosis pada umur 25 HST dan 1/3 dosis
pada saat primordia (umur 38 HST). Untuk semua perlakuan yang menggunakan
pupuk majemuk NPK 20:10:10 dan NPK 20:10:10 humic acid, seluruh dosis
pupuk majemuk yang digunakan diberikan sekaligus pada saat tanam sedangkan
pupuk Urea sebagai tambahannya diberikan pada saat tanaman berumur 21 HST.
Data yang dikumpulkan dari pelaksanaan percobaan lapang meliputi:
1.

Karakteristik beberapa sifat fisika dan kimia tanah lapisan atas kedalaman
0-20 cm dari lahan sawah yang digunakan untuk percobaan saat sebelum
ditanami padi dan ketika padi dipanen. Analisis sifat tanah mencakup tektur,
pH, kadar karbon (C) organik, N total, P2O dan K2O potensial tersedia,
kation-kation Ca, Mg, K, dan Na dapat ditukar, dan kapasitas tukar kation
(KTK). Untuk keperluan pengumpulan data tersebut digunakan sampel
tanah komposit yang merupakan campuran tanah dari 4 petak ulangan untuk
perlakuan yang sama sehingga sesuai dengan jumlah perlakuan ada 12 sampel
tanah komposit yang diambil pada saat sebelum tanam dan ketika padi di
panen. Selanjutnya, sampel tanah yang terkumpul diproses dan dianalisis di
laboratorium terakreditasi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Yogyakarta.

2.

Keragaan dan hasil tanaman padi yang mencakup tinggi tanaman dan jumlah
anakan per rumpun pada umur 21 dan 49 HST, tinggi tanaman dan jumlah
malai per rumpun pada saat panen, hasil gabah kering giling (kadar air 14 %),
dan hasil jerami kering oven pada suhu 65oC selama 48 jam. Data keragaan
pertumbuhan dan komponen hasil tanaman dikumpulkan dari 16 tanaman
sampel yang tersebar secara sistematis pada keempat sudut petakan bagian
tengah dari tiap petak perlakuan sedangkan khusus untuk data hasil gabah dan
jerami dikumpulkan dari seluruh tanaman yang terdapat dalam petak ubinan
ukuran 2,4 m (12 rumpun) x 3,2 m (16 rumpun) yang terletak pada bagian
tengah dari tiap petak perlakuan.

Data yang terkumpul diolah dan dilakukan analisis varians (ANOVA),
pembandingan nilai tengah antar perlakuan, dan analisis regresi untuk mengetahui
gambaran tren pengaruh dari perlakuan. ANOVA digunakan untuk mendeteksi
ada tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan sedangkan analisis lanjutan
untuk mengetahui dan memilahkan perlakuan yang berbeda nyata menggunkan
uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%. Untuk keperluan pengolahan
dan analisis data ini digunakan paket perangkat lunak SAS Versi 5 yang relevan
untuk analisis statistik yang bersangkutan (SAS Institute Inc. 1985). Penggunaan
pupuk yang diuji dinilai efektif secara teknis apabila dengan perlakuan pupuk
yang diuji hasilnya secara statistik sama dengan perlakuan standar atau lebih baik
dibandingkan perlakuan kontrol pada taraf nyata 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Fisika dan Kimia Tanah Sebelum dan Perubahannya Selama
Percobaan
Karakteristik beberapa sifat fisika dan kimia tanah lapisan atas kedalaman
0-20 cm sebelum ditanami padi dari lahan sawah yang digunakan untuk lokasi
percobaan di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan Desa
Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman masing-masing disajikan
dalam Tabel 2 dan Tabel 3 sedangkan kecenderungan perubahannya selama
percobaan berlangsung (satu musim pertanaman padi) masing-masing disajikan
dalam Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 2. Karakteristik fisika dan kimia tanah sawah lapisan atas (0-20 cm)
sebelum percobaan pada lokasi penelitian di Desa Argorejo, Kecamatan
Sedayu, Kabupaten Bantul
No.

Perlakuan

1.
2.

Kontrol
Pupuk Tunggal

3.
4.
5.
6.
7.
8.

NPK: 300
NPK: 275
NPK: 250
NPK: 225
NPK: 200
NPK+HA: 300

9.

NPK+HA: 275

K 2O
pH
Tekstur (Hydrometer) C-org N-total C/N P2O5 P2O5
H2O KCl Pasir Debu Liat
Bray-I Ekstrak HCl 25%
%
%
ppm
mg/100 g
5,2 5,0
24
39
37 1,82
0,11 17
18
31
19

9,60
7,02
7,32
8,86
8,60
8,81

4,25
3,33
3,09
3,36
3,51
3,36

0,74
0,38
0,38
0,29
0,41
0,28

0,50
0,38
0,42
0,56
0,27
0,27

47
42

18 9,01
20 10,22

3,54
3,76

0,55
0,28

0,27 16,53 80,88
0,35 18,49 79,02

47

50

20

8,45

3,52

0,33

0,23 16,13 77,68

30

58

19

8,16

3,77

0,36

0,64 16,06 80,51

52
29
10,5

59
46
9,5

17
20
2,4

7,93
8,53
0,89

3,33
3,56
0,32

0,23
0,38
0,14

0,17 14,49 80,47
0,38 16,65 77,64
0,15 1,71 7,37

15
27
30
24
28
32

48
41
40
41
43
38

37
32
30
35
29
30

1,59
1,05
1,14
1,44
1,04
1,18

0,12
0,11
0,09
0,10
0,10
0,10

13
10
13
14
10
12

18
23
27
24
34
26

33
45
35
42
55
51

22
21
18
26
21
21

5,6
5,5

5,5
5,5

25
25

41
43

34
32

1,15
1,15

0,10
0,11

12
10

32
24

10. NPK+HA: 250

5,5

5,5

25

43

32

1,20

0,10

12

11. NPK+HA: 225

5,5

5,5

28

41

31

1,12

0,11

10

12. NPK+HA: 200

5,4
5,4
0,2

5,4
5,3
0,2

32
26
5

39
41
3

29
32
3

1,10
1,25
0,24

0,09
0,10
0,01

12
12
2,0

Standar Deviasi

KB

8,39

5,0
5,2
5,3
5,1
5,3
5,4

Ca

KTK

K
Na
me/100 g
%
3,92 0,38
0,50 17,97 73,40

5,1
5,3
5,3
5,1
5,3
5,4

Rata-rata

Kation-kation dapat ditukar
(Amonium Asetat 1 N, pH 7)
Mg

19,84
16,19
18,28
16,66
14,63
14,48

76,06
68,62
61,32
78,45
87,42
87,85

Data dalam Tabel 2 dan Tabel 3 berdasarkan kriteria penilaian hasil analisis
sifat tanah (Balai Penelitian Tanah, 2005) dapat diketahui bahwa karakteristik tanah
lapisan atas sebelum ditanami padi untuk kedua lahan sawah adalah tergolong
ke dalam kelas yang sama, kecuali dalam hal kelas tekstur tanah (perbandingan
proporsi butir fraksi pasir, debu, liat). Kedua lahan sawah memiliki kelas tekstur
yang berbeda, yaitu untuk lokasi Argorejo tergolong ke dalam kelas tekstur loam
berliat (clay loam) sedangkan untuk lokasi Madurejo tergolong lom (loam).
Karakteristik sifat kimia tanah dari kedua lahan sawah yang tergolong sama,
yaitu: reaksi tanah masam (pH 5,4), kadar bahan organik dan N rendah, kapasitas
tukar kation (KTK) rendah sedangkan khususnya untuk kadar P2O5 dan K2O
potensial dalam kaitannya untuk padi sawah masing-masing tergolong tinggi dan
sedang (Moersidi et al., 1991; Sri Rochyati et al., 1991; Soepartini, et al., 1994;
Departemen Pertanian, 2007). Tanah-tanah demikian dapat diinterpretasikan
memiliki kemampuan penyediaan unsur-unsur hara N rendah, P tinggi, K sedang,
dan kemampuan tanah memegang unsur-unsur hara yang tergolong rendah sampai
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dengan sedang. Pada tanah-tanah sawah demikian, rekomendasi pemupukan N, P,
dan K yang cukup memadai untuk mencapai hasil tanaman padi yang tinggi adalah
250-300 kg Urea, 50 kg SP-36 atau 100 kg SP-18, dan 50 kg KCl/ha atau jerami
sisa panen dikembalikan ke lahan (Departemen Pertanian, 2007; Mulyadi et al.,
2004; Mulyadi et al., 2009). Oleh karena itu, acuan rekomendasi pemupukan: 300
kg Urea, 100 kg SP-18, dan 50 kg KCl/ha dipilih sebagai standar perlakuan dalam
penggunaan pupuk tunggal dari penelitian yang dilaporkan ini.
Tabel 3. Karakteristik fisika dan kimia tanah sawah lapisan atas (0-20 cm)
sebelum percobaan pada lokasi penelitian di Desa Madurejo, Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Sleman
No.

Kation-kation dapat ditukar
(Amonium Asetat 1 N, pH 7)

Perlakuan

pH
H2O

Tekstur (Hydrometer) C-org N-total
KCl

Pasir Debu

C/N

Liat

P 2O 5

P 2O5

K 2O

Bray-I Ekstrak HCl 25%
ppm
mg/100 g
12
50 100
16

Ca

Mg

Na

7,16

K
me/100 g
3,00
0,38

KTK

KB

5,4

4,9

41

42

17

%
1,07

%
0,09

5,4
5,5
5,3
5,5
5,5
5,3

5,0
5,3
5,4
5,3
5,3
5,4

39
37
41
37
39
41

46
50
46
50
46
48

15
13
13
13
15
11

0,98
1,03
0,98
1,12
0,94
1,12

0,10
0,09
0,10
0,11
0,10
0,09

10
11
10
10
9
12

52
47
76
54
50
52

96
89
104
93
93
98

19
16
15
23
15
20

6,84
6,64
6,57
6,54
6,03
6,32

2,96
2,98
2,70
3,00
3,05
2,76

0,36
0,42
0,43
0,35
0,38
0,37

0,22
0,38
0,41
0,23
0,20
0,32

5,5
5,4

5,4
5,4

37
39

52
46

11
15

1,12
1,03

0,10
0,10

11
10

51
49

102
101

15
17

7,18
6,03

2,82
2,78

0,37
0,29

0,32 12,56 85,11
0,25 12,33 75,83

10. NPK+HA: 250

5,4

5,4

43

44

13

1,08

0,10

11

54

119

18

6,44

2,69

0,31

0,23 12,14 79,65

11. NPK+HA: 225

5,4

5,2

41

48

11

1,12

0,10

11

46

114

25

5,64

2,71

0,35

0,26 12,75 70,27

12. NPK+HA: 200

5,5
5,4
0,1

5,4
5,3
0,2

43
40
2,2

46
47
2,8

11
13
2,0

1,17
1,06
0,1

0,10
0,10
0,01

12
11
1,0

54
53
7,6

106
101
8,7

20
18
3,3

5,47
6,41
0,5

2,57
2,84
0,2

0,34
0,36
0,0

0,19 11,81 72,57
0,27 12,73 77,81
0,1
0,9 6,5

1.
2.

Kontrol
Pupuk Tunggal

3.
4.
5.
6.
7.
8.

NPK: 300
NPK: 275
NPK: 250
NPK: 225
NPK: 200
NPK+HA: 300

9.

NPK+HA: 275

Rata-rata

Standar Deviasi

%
0,24 13,26 81,30
13,48
11,94
12,64
12,95
15,12
11,82

77,00
87,27
79,98
78,15
63,89
82,66

Tabel 4. Perubahan karakteristik fisika dan kimia tanah sawah lapisan atas
setelah percobaan dibandingkan dengan sebelum percobaan di Desa
Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul
No.

Perlakuan

pH

Tekstur (Hydrometer) C-org N-total C/N

H2O KCl

K 2O

Kation-kation dapat ditukar
(Amonium Asetat 1 N, pH 7)

0

%
-11 -0,26

%
0,01

-0,4
-0,5
-0,7
-0,5
-0,7
-0,5

-0,4
-0,4
-0,7
-0,5
-0,8
-0,5

22
8
3
11
5
1

-9
-4
0
-3
-4
1

-13
-4
-3
-8
-1
-2

0,17
0,41
0,18
0,26
0,27
0,38

-0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00

4
4
-1
2
3
3

-10
-15
-16
-15
-27
-19

49
25
22
20
16
22

14 -0,79 -1,60
13 2,83 -0,54
19 0,81 -0,60
10 -0,13 -0,82
13 -0,35 -0,88
12 1,28 -0,22

-0,66
-0,28
-0,26
-0,23
-0,32
-0,16

-0,24
-0,15
-0,14
-0,25
0,10
-0,03

-6,64
-1,59
-5,30
-4,98
-0,76
-1,10

-0,4 -0,4
-0,5 -0,6

10
5

-4
-3

-6
-3

0,55
0,52

0,01
0,02

4
2

-18
-18

31
39

13
13

-0,45
-0,16

0,18
-0,11

-1,09 3,76
-3,96 15,67

10. NPK+HA: 250

-0,6 -0,6

0

0

0

0,86

0,03

4

-39

17

18

2,73 -0,31

-0,21

-0,02

-1,53 23,14

11. NPK+HA: 225

-0,7 -0,8

3

0

-3

0,43

0,01

3

-23

11

17

0,33 -1,02

-0,24

-0,39

-1,59

-0,25

12. NPK+HA: 200

-0,6 -0,6

-3

4

-1

0,46

0,02

2

-48

18

21 -0,15 -0,39

-0,11

0,11

-1,09

2,49

NPK: 300
NPK: 275
NPK: 250
NPK: 225
NPK: 200
NPK+HA: 300

9.

NPK+HA: 275

K
Na
me/100 g
1,30 -0,93 -0,27 -0,29

KB

11

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ca

KTK

-0,4 -1,0

Kontrol
Pupuk Tunggal

Liat

P 2O 5

Bray-I Ekstrak HCl 25%
ppm
mg/100 g
-3
0
45
14

1.
2.

Pasir Debu

P 2O5

Mg

0,51 -0,54
0,04 -0,63

%
-3,83 18,53
13,33
20,21
23,50
21,17
-5,66
13,76

Keterangan: angka negatif menunjukkan penurunan dibandingkan dengan keadaannya sebelum percobaan.
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Tabel 5. Perubahan karakteristik fisika dan kimia tanah sawah lapisan atas
setelah percobaan dibandingkan dengan sebelum percobaan di Desa
Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
No.

Perlakuan

pH

Tekstur (Hydrometer) C-org N-total C/N

H2O KCl

P 2O5

K 2O

Kation-kation dapat ditukar
(Amonium Asetat 1 N, pH 7)

2

6

-7

%
0,31

%
0,02

-0,95

-0,6
-0,6
-0,3
-0,4
-0,6
-0,4

-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5

8
1
3
6
7
4

-3
0
1
-2
-1
-2

-5
-1
-3
-3
-7
-3

0,45
0,79
0,55
0,60
0,44
0,22

0,01
0,03
0,02
0,00
0,01
0,03

4
4
3
5
3
-1

-44
-38
-63
-46
-33
-27

50
44
33
46
48
44

38
47
50
38
48
35

-1,18
0,31
0,12
0,50
0,54
0,51

-0,89
-0,57
-0,26
-0,78
-0,68
-0,42

-0,24
-0,27
-0,16
-0,15
-0,19
-0,22

-0,6 -0,6
-0,6 -0,6

8
3

-5
4

-4
-8

0,08
0,98

0,00
0,01

0
8

-24
-27

28
38

42
34

-1,01
-0,17

-0,69
-0,74

-0,22 -0,11 -2,13 -2,03
-0,19 -0,07 -2,01 3,49

10. NPK+HA: 250

-0,7 -0,8

4

1

-4

0,51

0,01

4

-32

25

31

-0,03

-0,70

-0,22 -0,06 -0,72 -3,80

11. NPK+HA: 225

-0,6 -0,4

3

2

-5

0,27

0,02

1

-22

33

30

0,90

-0,73

-0,20 -0,10 -0,43 1,50

12. NPK+HA: 200

-0,7 -0,6

1

3

-4

0,27

0,02

1

-30

47

27

0,96

-0,44

-0,10

3.
4.
5.
6.
7.
8.

NPK: 300
NPK: 275
NPK: 250
NPK: 225
NPK: 200
NPK+HA: 300

9.

NPK+HA: 275

Ca

KB

-0,6 -0,3

Kontrol
Pupuk Tunggal

Bray-I Ekstrak HCl 25%
ppm
mg/100 g
0
-39
34
42

KTK

K
Na
me/100 g
%
-0,60 -0,23 0,04 -2,15 0,11

1.
2.

Pasir Debu Liat

P 2O 5

Mg

0,01
-0,14
0,39
-0,04
-0,03
-0,14

-2,43
-1,50
-1,16
0,16
-1,62
-1,50

-3,90
6,00
8,84
-4,57
5,06
9,43

0,00 -0,55 7,28

Keterangan: angka negatif menunjukkan penurunan dibandingkan dengan keadaannya sebelum percobaan.

Data dalam Tabel 4 dan Tabel 5 masing-masing menyajikan perubahan
karakteristik fisika dan kimia tanah lapisan atas selama masa pertanaman padi
menurut perlakuan pemupukan untuk lokasi penelitian di Desa Argorejo,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan Desa Madurejo, Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Sleman. Nilai perubahan karakteristik fisika dan kimia
tanah diperoleh dari nilai hasil analisis sampel tanah yang diambil setelah
percobaan (ketika tanaman padi dipanen) dikurangi nilai hasil sebelum percobaan
(sebelum penanaman padi). Nilai perubahan dengan angka negatif menunjukkan
penurunan dan sebaliknya angka positif menunjukkan peningkatan dibandingkan
dengan keadaannya sebelum percobaan.
Nampak dalam Tabel 4 dan Tabel 5 bahwa pada umumnya nilai pH tanah,
P2O5 tersedia (Bray-1), dan KTK setelah percobaan cenderung menurun untuk
semua perlakuan. Sebaliknya, kadar C organik, N total, dan kadar P2O5 maupun
K2O potensial setelah percobaan cenderung meningkat, hal ini diduga karena
adanya pertambahan bahan organik dari sisa perakaran padi yang terbentuk selama
masa pertumbuhan padi, immobilisasi unsur-unsur hara dari decomposisi bahan
organik insitu dari perakaran maupun residu pupuk yang diberikan. Terjadinya
peningkatan kadar unsur-unsur hara N, P, dan K ini merupakan potensi penyediaan
unsur hara bagi pertanaman berikutnya.
Pengaruh Pemupukan NPK Terhadap Keragaan dan Hasil Tanaman Padi
Pengaruh pemupukan NPK terhadap keragaan dan komponen hasil tanaman
padi varietas Ciherang pada lokasi penelitian di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu,
Kabupaten Bantul dan Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
masing-masing disajikan dalam Tabel 6 dan Tabel 7.
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Tabel 6. Pengaruh pemupukan NPK terhadap keragaan dan hasil tanaman padi
varietas Ciherang pada lahan sawah di Desa Argorejo, Kecamatan
Sedayu, Kabupaten Bantul
Tinggi
Jumlah
Tinggi
Jumlah
Tinggi
Jumlah
Tanaman
Anakan
Tanaman
Anakan
Tanaman
Malai
Umur 21 HST Umur 21 HST Umur 49 HST Umur 49 HST Saat Panen Per Rumpun
cm
anakan/rumpun
cm
anakan/rumpun
cm
malai/rumpun
1 Kontrol
41,1
9,1
63,3 a
12,9
94,0
8,2
2 Pupuk Tunggal
41,6
10,5
78,0 d
14,8
105,3
10,4
3 NPK-300
43,3
10,5
74,2 bcd
14,4
105,3
10,3
4 NPK-275
44,0
9,8
76,7 cd
14,9
108,4
10,9
5 NPK-250
42,6
9,1
76,8 cd
14,7
107,5
9,9
6 NPK-225
42,3
9,4
75,1 bcd
13,5
106,1
10,0
7 NPK-200
42,3
9,9
70,5 b
13,6
102,3
9,6
8 NPK+HA-300
43,1
11,0
72,9 bcd
13,5
103,6
10,3
9 NPK+HA-275
43,3
10,2
71,0 bc
13,7
103,3
9,5
10 NPK+HA-250
44,8
12,4
74,0 bcd
14,6
120,6
10,3
11 NPK+HA-225
43,7
10,9
73,2 bcd
14,1
105,3
10,2
12 NPK+HA-200
42,7
10,0
71,9 bc
13,3
103,0
9,9
Rata-rata
42,9
10,2
73,1
14,0
105,4
10,0
Koefisien Keragaman (%)
5,1
13,0
5,6
7,9
8,8
9,9

No.

Kode Perlakuan

BNT pada taraf 5%

3,2tn

1,9tn

5,9n

1,6tn

13,3tn

1,4tn

Jerami
Kering
ton/ha
3,040 a
4,905 b
4,577 b
4,785 b
4,778 b
4,459 b
4,167 b
4,439 b
4,450 b
4,866 b
4,709 b
4,409 b
4,465
14,90

Hasil Gabah Indek
Kering Giling Panen
(GKG)
(IP)
ton/ha
%
3,050 a
49,9
5,470 d
52,7
5,449 cd
54,3
5,317 bcd
52,7
5,004 bcd
51,3
4,963 bcd
52,9
4,567 bc
52,4
4,772 bcd
52,0
4,893 bcd
52,5
4,696 bcd
49,6
4,968 bcd
51,8
4,536 b
50,7
4,807
51,9
12,02
5,68

0,957n

0,831n

4,2tn

Keterangan: BNT = Beda Nyata Terkecil; tn = tidak nyata; n = nyata
Angka dalam kolom yang sama diikuti huruf yang sama adalah tidak berbeda nyata
berdasarkan uji BNT taraf 5%.

Tabel 7. Pengaruh pemupukan NPK terhadap keragaan dan hasil tanaman padi
varietas Ciherang pada lahan sawah di Desa Madurejo, Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Sleman
Tinggi
Jumlah
Tinggi
Jumlah
Tinggi
Jumlah
Tanaman
Anakan
Tanaman
Anakan
Tanaman
Malai
Umur 21 HST Umur 21 HST Umur 49 HST Umur 49 HST Saat Panen Per Rumpun
cm
anakan/rumpun
cm
anakan/rumpun
cm
malai/rumpun
1 Kontrol
37,2
6,0 a
71,5 a
13,8
97,3 a
9,2
2 Pupuk Tunggal
39,8
8,7 bcd
84,3 cd
17,0
109,3 cd
10,6
3 NPK-300
40,0
9,0 cd
80,7 bcd
16,2
106,9 bcd
10,5
4 NPK-275
37,9
8,3 bcd
76,8 ab
16,3
102,0 ab
9,4
5 NPK-250
37,3
10,0 d
76,0 ab
17,5
100,5 a
9,6
6 NPK-225
37,6
8,7 bcd
76,0 ab
16,4
102,0 ab
9,4
7 NPK-200
37,6
8,5 bcd
76,6 ab
14,5
102,4 ab
9,0
8 NPK+HA-300
38,2
6,9 ab
80,5 bcd
15,7
106,2 bcd
10,2
9 NPK+HA-275
40,1
7,4 abc
82,2 cd
16,4
108,1 cd
10,0
10 NPK+HA-250
39,1
8,1 bc
79,7 bcd
15,7
105,0 bcd
10,1
11 NPK+HA-225
38,6
7,8 abc
79,9 bcd
16,3
105,0 bcd
10,4
12 NPK+HA-200
39,7
7,7 abc
79,1 bcd
15,8
105,0 bcd
9,3
Rata-rata
38,6
8,1
78,6
16,0
104,1
9,8
Koefisien Keragaman (%)
5,4
15,3
4,7
9,3
3,6
9,7
tn
n
n
tn
n
tn
BNT pada taraf 5%
3,0
1,8
5,3
2,1
5,3
1,4

No.

Kode Perlakuan

Jerami
Kering
ton/ha
4,947 a
6,855 b
6,607 b
5,606 ab
5,880 ab
6,027 ab
4,955 a
6,251 ab
6,471 b
6,320 ab
6,614 b
6,174 ab
6,059
16,24
1,416n

Hasil Gabah Indek
Kering Giling Panen
(GKG)
(IP)
ton/ha
%
3,507 a
42,1
5,177 de
43,2
5,276 e
44,5
4,865 cd
46,9
4,422 b
43,0
4,565 bc
43,8
4,433 b
47,4
5,100 de
45,1
5,150 de
44,5
4,854 cd
43,5
4,843 cd
42,4
4,607 bc
43,0
4,733
44,1
5,50
8,51
tn
n
5,4
0,374

Keterangan: BNT = Beda Nyata Terkecil; tn = tidak nyata; n = nyata
Angka dalam kolom yang sama diikuti huruf yang sama adalah tidak berbeda nyata
berdasarkan uji BNT taraf 5%.
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Dalam Tabel 6 dan Tabel 7 nampak bahwa pengaruh pemupukan NPK baik
dengan pupuk tunggal maupun majemuk NPK dan NPK humic acid terhadap
keragaan tanaman padi (tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai) bervariasi
antara kedua lokasi namun terhadap hasil tanaman padi (jerami kering, gabah
kering giling) memberikan kecenderungan pengaruh yang relatif sama. Pada
lokasi tanah sawah di Argorejo (Tabel 6), pemupukan NPK terhadap keragaan
tanaman hanya nampak berpengaruh nyata meningkatkan tinggi tanaman pada
umur 49 hari sedangkan terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan/malai yang
diamati lainnya tidak berpengaruh nyata. Di lain pihak, pada lokasi tanah sawah
di Madurejo (Tabel 7), pemupukan NPK selain berpengaruh nyata meningkatkan
tinggi tanaman pada umur 49 hari juga terhadap jumlah anakan pada umur 21
hari dan tinggi tanaman saat panen sedangkan terhadap tinggi tanaman pada
umur 21 hari, jumlah anakan pada umur 49, dan jumlah malai saat panen tidak
berpengaruh nyata. Meskipun demikian, pada kedua lokasi menunjukkan bahwa
hasil jerami dan gabah kering giling dari perlakuan yang dipupuk NPK tunggal
maupun majemuk nampak nyata lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari
tanpa dipupuk NPK. Hasil penelitian ini menekankan bahwa kemampuan tanah
secara alami dalam menyediakan kebutuhan unsur-unsur hara N, P, dan K yang
diperlukan untuk pencapaian hasil tanaman padi yang lebih tinggi belum memadai
jumlahnya sehingga penambahan unsur-unsur hara N, P, dan K ke dalam tanah
melalui pemupukan perlu dilakukan.
Respon Hasil Gabah dan Efektivitas Agronomi Relatif dari Penggunaan
Pupuk Majemuk NPK Terhadap Pupuk Tunggal
Tren respon tanaman padi, dalam hal hasil gabah kering giling, terhadap
pemupukan NPK dari kedua lokasi lahan sawah, yaitu di Argorejo, Sedayu, Bantul
dan Madurejo, Prambanan, Sleman yang digambarkan berdasarkan hasil analisis
regressi untuk masing-masing lokasi disajikan dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Respon hasil gabah kering giling padi varietas Ciherang terhadap
pemupukan NPK pada tanah sawah di Argorejo, Kecamatan Sedayu,
Kabupaten Bantul.
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Gambar 2. Respon hasil gabah kering giling padi varietas Ciherang terhadap
pemupukan NPK pada tanah sawah di Madurejo, Kecamatan
Prambanan, Kabupaten Sleman,
Dalam Gambar 1 dan Gambar 2 nampak bahwa pada kedua lokasi, perlakuan
pemupukan NPK dengan pupuk tunggal standar (300 kg Urea + 100 kg SP 18 + 50
kg KCl/ha) memberikan hasil gabah kering yang nyata lebih tinggi dari pada hasil
gabah kering yang diperoleh dari perlakuan kontrol (tanpa pemupukan NPK). Tren
hasil gabah kering dari perlakuan dosis pemupukan NPK dengan pupuk majemuk
NPK maupun NPK+Humic Acid meningkat sejalan dengan meningkatnya taraf
dosis pemupukan. Namun demikian, pada masing-masing lokasi nampak bahwa
hasil gabah kering yang dicapai dengan penggunaan pupuk majemuk NPK yang
diuji cenderung relatif lebih rendah dibandingkan dengan hasil gabah kering yang
dicapai dengan penggunaan pupuk tunggal NPK standar (300 kg Urea + 100 kg SP
18 + 50 kg KCl/ha). Dengan kata lain, efektivitas agronomi relatif dari penggunaan
pupuk majemuk NPK maupun NPK+Humic Acid cenderung relatif lebih rendah
dibandingkan terhadap penggunaan pupuk tunggal NPK standar sebagaimana
hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9. Efektivitas agronomi
relatif menggambarkan persentase kenaikan hasil relatif dari penggunaan pupuk
majemuk NPK yang diuji dibandingkan terhadap penggunaan pupuk tunggal NPK
standar.
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Table 8. Efektivitas agronomi relatif penggunaan pupuk majemuk NPK terhadap
pupuk tunggal berdasarkan respon hasil gabah padi pada lahan sawah di
Argorejo, Sedayu, Bantul.
No.

Kode
Perlakuan

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

Kontrol
Pupuk-Tunggal
NPK-300
NPK-275
NPK-250
NPK-225
NPK-200
NPK+HA-300
NPK+HA-275
NPK+HA-250
NPK+HA-225
NPK+HA-200

Hasil Gabah Kering Giling
(GKG)
ton/ha
3,050
5,470
5,449
5,317
5,004
4,963
4,567
4,772
4,893
4,696
4,968
4,536

Efektivitas Agronomi
Relatif*
%
0,0
100,0
99,1
93,7
80,7
79,0
62,7
71,2
76,2
68,0
79,3
61,4

Keterangan: * hasil GKG dari perlakuan pupuk yang diuji (pupuk majemuk) dikurangi hasil GKG
dari tanpa pemupukan (kontrol) dibagi hasil GKG dari perlakuan pupuk standar (pupuk
tunggal) dikurangi hasil GKG dari kontrol dikalikan 100 % (Marchay et al., 1984 dalam
Suriadikarta et al., 2004)

Table 9. Efektivitas agronomi relatif penggunaan pupuk majemuk NPK terhadap
pupuk tunggal berdasarkan respon hasil gabah padi pada lahan sawah di
Madurejo, Prambanan, Sleman
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kode Perlakuan
Kontrol
Pupuk-Tunggal
NPK-300
NPK-275
NPK-250
NPK-225
NPK-200
NPK+HA-300
NPK+HA-275
NPK+HA-250
NPK+HA-225
NPK+HA-200

Hasil Gabah Kering Giling
(GKG)
ton/ha
3,507
5,177
4,977
4,855
4,732
4,610
4,487
5,187
5,061
4,932
4,801
4,667

Efektivitas Agronomi
Relatif*
%
0,0
100,0
88,0
80,7
73,4
66,0
58,7
100,6
93,0
85,3
77,5
69,5

Keterangan: * hasil GKG dari perlakuan pupuk yang diuji (pupuk majemuk) dikurangi hasil GKG
dari tanpa pemupukan (kontrol) dibagi hasil GKG dari perlakuan pupuk standar (pupuk
tunggal) dikurangi hasil GKG dari kontrol dikalikan 100 % (Marchay et al., 1984 dalam
Suriadikarta et al., 2004)
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Berkaitan dengan efektivitas agronomi relatif terhadap penggunaan pupuk
tunggal NPK standar, hasil pengujian di Argorejo menunjukkan bahwa efektivitas
agronomi relatif dari perlakuan pemupukan majemuk NPK+Humic Acid cenderung
lebih rendah dari pada perlakuan pemupukan majemuk NPK untuk masing-masing
dosis pemupukan yang sama dan keadaan sebaliknya terjadi untuk hasil pengujian
di Madurejo. Dengan demikian, tingkat efektivitas penggunaan kedua macam
pupuk majemuk NPK yang diuji nampaknya terkait dengan keadaan karakteristik
lingkungan dari lokasi pengujian.
Di Argorejo (Gambar 1) hasil gabah kering dari penggunaan pupuk majemuk
NPK maupun NPK+Humic Acid dengan dosis 200-300 kg/ha setara dengan hasil
gabah kering yang diperoleh dengan penggunaan pupuk tunggal NPK standar
(300 kg Urea + 100 kg SP-18 + 50 kg KCl/ha). Di lain pihak, hasil pengujian di
Madurejo (Gambar 2) menunjukkan bahwa hasil gabah kering dari pemupukan
majemuk NPK dengan dosis 275-300 kg/ha maupun NPK+Humic Acid dengan
dosis 225-300 kg/ha tidak berbeda nyata dengan hasil gabah kering yang diperoleh
dari penggunaan pupuk tunggal NPK standar.
KESIMPULAN
Berdasarhan hasil penelitian yang diperoleh dari penggunaan pupuk majemuk
NPK dan NPK humic acid dibandingkan dengan penggunaan pupuk tunggal N,
P, dan K standar (Urea+SP-18+KCl) untuk pemupukan padi sawah pada dataran
sedimen volkan di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan
Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dapat disimpulkan
bahwa:
1.

Penggunaan pupuk majemuk NPK 20:10:10 humic acid dan NPK 20:10:10
dengan dosis 275-300 kg/ha secara efektif meningkatkan hasil gabah kering
setara dengan hasil gabah yang diperoleh dari penggunaan pupuk tunggal N,
P, dan K standar (300 kg Urea + 100 kg SP-18 + 50 kg KCl/ha) dan memiliki
efektivitas agronomis relatif terhadap penggunaan pupuk tunggal N, P, dan K
standar berkisar 81 sampai 99 %. Pada penggunaan tingkat dosis pupuk dan
hasil gabah yang dicapai dalam penelitian ini tidak berdampak menurunkan
cadangan hara N, P, dan K dalam tanah.

2.

Pupuk majemuk NPK 20:10:10 dan NPK 20:10:10 humic acid dapat
dijadikan alternatif sumber pupuk N, P, dan K untuk pemupukan dalam upaya
meningkatkan hasil padi. Penggunaan dosis pupuk majemuk yang efektif dan
efisien untuk budidaya padi bisa berbeda tergantung karakteristik kesuburan
tanah dari lahan sawah yang digunakan.
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DAN HASIL TANAMAN PADI DI LAHAN RAWA LEBAK DANGKAL
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ABSTRAK
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan kebutuhan
pangan dalam negeri adalah dengan meningkatkan luasan pertanaman padi terutama
di lahan sub optimal. Lahan rawa lebak merupakan salah satu lahan sub optimal
yang mempunyai potensi untuk pengembangan padi. Permasalahan gulma menjadi
salah satu kendala dalam budidaya padi di lahan rawa lebak dangkal. Penelitian
ini dilaksanakan pada lahan rawa lebak dangkal di Kayu Agung, Kab. OKI,
Provinsi Sumatera Selatan selama musim tanam 2014 yang disusun menggunakan
rancangan split-split plot dengan 3 ulangan. Petak utama terdiri dari pengolahan
tanah, yaitu tanpa olah tanah dan olah tanah. Anak petak adalah varietas, terdiri
dari Siputih (varietas lokal) dan Inpara 4 (VUB). Anak-anak petak terdiri dari
cara pengendalian gulma terdiri dari tanpa pengendalian, manual, herbisida pra
tanam+manual, herbisida pra tanam, herbisida pasca tumbuh, herbisida pra tanam
dan pasca tumbuh, serta manual+herbisida pra tanam+herbisida pasca tumbuh.
Parameter yang diamati adalah identifikasi jenis, populasi dan biomas gulma
selama fase pertumbuhan vegetatif dan generatif, pertumbuhan tinggi tanaman
dan jumlah anakan, data komponen hasil yaitu jumlah malai per rumpun, jumlah
gabah per malai, persen gabah isi, bobot 1000 butir dan hasil. Pengendalian gulma
pada lahan rawa lebak dangkal lebih efektif bila dilakukan pengolahan tanah
dengan pengelolaan gulma secara manual dikombinasikan dengan penggunaan
herbisida pra tanam dan pasca tumbuh. Adanya investasi gulma di lahan rawa
lebak dangkal dapat menurunkan produksi hingga 38% bila tidak dikendalikan
dengan tepat.
Kata kunci : rawa lebak dangkal, pengelolaan gulma, padi
ABSTRACT
One attempt to meet the challenges of domestic food needs is to ncrease the
area of rice cultivation, especially in sub-optimal land. Fresh water swampy
area is one of the sub-optimal land that has the potential for the development
of rice. The problem in this area were weeds. The research was conducted in
fresh water swampy area in Kayu Agung, OKI district, South Sumatra Province
during the growing season in 2014 which were prepared using a split-split plot
design with three replications. The main plot consisted of tillage method, ie no

Pratiwi et al : Pengaruh Pengelolaan Gulma Terhadap Pertumbuhan dan Hasil....

311

tillage and tillage. The subplots is the variety, consisting of Siputih (local varieties)
and Inpara4 (VUB). The sub subplot consisted of weed control method consists
of Without control, manual, pre-plant herbicide + manual, pre-plant herbicides,
herbicide post-growth, pre-plant herbicides and post-growth, as well as preplant herbicide+manual+ herbicide post-growth. Parameters observed were the
identification of weeds species, populations and weed biomass during vegetative
and generative growth phase, growth of plant height and number of tillers, the
yield components data, namely number of panicles per hill, number of grains per
panicle, percent filled grains and 1000 grain weight. Controlling weeds in fresh
water swampy is more effective when tillage with manually weed management
combined with herbicides pre-planting and post planting. Investments weeds in
shallow swampy wetlands can reduce the production of up to 38 % when not
properly controlled. The losses of yield due to the infestation of weeds in fresh
water swampy can reduce the production up to 38% if not properly controlled .
Key words : fresh water swampy, weeds management, rice
PENDAHULUAN
Penyediaan beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia tetap menjadi prioritas
utama. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, telah ditetapkan
sasaran produksi padi tahun 2015 sebesar 73.400.000 ton gabah kering giling
(GKG). Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran produksi
tersebut, antara lain rendahnya penggunaan benih bersertifikat, jaringan irigasi
belum optimal, serta degradasi lahan dan alih fungsi lahan pertanian. Salah satu
usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan
meningkatkan luasan pertanaman padi terutama di lahan sub optimal.
Lahan rawa merupakan salah satu jenis lahan sub optimal yang menyimpan
potensi besar dalam peningkatan produksi padi. Menurut Widjaja-Adhi et al. (1992),
luas lahan rawa di Indonesia sekitar 33,40 juta ha, sedangkan lahan rawa lebak (13,40
juta ha). Penelitian teknologi budidaya padi lahan rawa lebak telah lama dirintis dan
hasilnya dikompilasi oleh Noor (1997). Dari kompilasi komponen teknologi padi
rawa lebak dapat disusun teknologi PTT Padi rawa lebak yang masih bersifat umum.
Kawasan rawa lebak dikelompokkan berdasarkan kedalaman genangan airnya, yaitu :
lebak dangkal (lama genangan <3 bulan dan tinggi genangan <50 cm), lebak tengahan
(lama genangan 3-6 bulan dan tinggi genangan 50-100 cm), dan lebak dalam (lama
genangan >6 bulan dan tinggi genangan >100 cm) (Alihamsyah dan Ar-Riza. 2006).
Umumnya petani membudidayakan padi rawa lebak dangkal dan lebak tengahan pada
musim kemarau, ketika permukaan air mulai susut.
Di kawasan rawa lebak dijumpai tanah mineral, tanah mineral bergambut
(bergambut tipis dengan kedalaman lapisan gambut 0-20 cm; lahan bergambut
dengan lapisan >20 cm; gambut tengahan dengan ketebalan lapisan gambut 50100 cm). Lahan yang potensial untuk budidaya padi adalah jenis lahan bergambut
dan lahan sulfat masam potensial. Berdasarkan posisinya, rawa lebak disebut lebak
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sungai (lebak yang genangannya dipengaruhi oleh sungai), serta lebak terkurung
dan setengah terkurung (genangan tidak dipengaruhi oleh sungai atau sebagian
dipengaruhi oleh sungai).
Kendala yang dihadapi pada lahan rawa lebak antara lain umumnya mempunyai
rejim air yang fluktuatif dan sulit diduga serta resiko kebanjiran (flooding) di
musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, keterbatasan infrastruktur
pendukung dan sumber daya manusia. Kondisi kekeringan pada saat musim
kering memicu tingginya populasi gulma di lahan rawa lebak dangkal, didukung
dengan keterbatasan tenaga dalam mengelola pertanaman padi di areal tersebut.
Keterbatasan tersebut mendorong petani setempat untuk menerapkan tanpa olah
langsung dan aplikasi herbisida pada pertanaman padi.
Gulma merupakan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tidak akan
pernah hilang dari pandangan petani, penyuluh, peneliti, dan pengambil kebijakan
karena keberadaannya lebih banyak merugikan daripada memberikan keuntungan.
Pengelolaan gulma yang tepat dan efisien merupakan salah satu faktor yang
menentukan keberhasilan budidaya. Pengelolaan gulma sudah lama dikenal
oleh petani dengan menyebutnya pengendalian gulma. Aktifitas semacam ini
sebenarnya telah dilakukan petani sejak merekamulai bercocok tanam (Klingman
and Ashton, 1975). Sikap dan kepentingan petanisangat menentukan apakah
gulma tersebut dianggap memang mengganggu atau masih berguna. Soerjani
(1977) telah mengidentifikasi setidaknya dari 80 jenis gulma penting di Indonesia
tercatat 59 jenis (74%) yang dapat memberikan manfaat kepada manusia.
Pengendalian gulma merupakan salah satu kendala dalam pengembangan
teknologi padi tabela (Bernasor dan De Datta 1983). Infestasi gulma pada padi
tabela lebih padat daripada padi tapin karena genangan air tidak ada pada awal
pertumbuhan (Moorthy dan Dubey 1979). Apabila tanaman tidak disiang sampai
umur 6 minggu maka kehilangan hasil sangat nyata (Dubey et al. 1977). Persaingan
gulma dan tanaman padi yang sudah terjadi sejak tumbuh tersebut menyebabkan
penurunan hasil panen sampai 53% (Nyarko dan De Datta 1991).
Teknik pengendalian gulma terpadu adalah wacana yang mengacu pada
pengendalian hama terpadu dengan kombinasi 3 teknik pengendalian : biologis,
mekanis, dan kimiawi. Komposisi prioritas digunakan tergantung pada populasi
gulma, spesies gulma dan stadia tumbuh tanaman padi. Proporsi 3 teknik
pengendalian gulma berbeda pada lahan rawa lebak dangkal, lebak tengahan, dan
lebak dalam. Perbedaan kedalaman genangan akan menimbulkan perbedaan pola
spesies dan populasi gulma.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada lahan rawa lebak dangkal di Kayu Agung,
Kab. OKI, Provinsi Sumatera Selatan selama musim tanam 2014 yang disusun
menggunakan rancangan split-split plot dengan 3 ulangan. Petak utama terdiri
dari pengolahan tanah, yaitu tanpa olah tanah dan olah tanah. Anak petak adalah
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varietas, terdiri dari Siputih (varietas lokal) dan Inpara4 (VUB). Anak-anak
petak terdiri dari cara pengendalian gulma. Pada tabel 1, disajikan perlakuan
pengendalian gulma.
Tabel 1. Perlakuan Pengendalian Gulma di Lahan Rawa Lebak Dangkal dan
Tengahan MT 2014
Perlakuan

Keterangan

G0

Tanpa pengendalian (Control)

G1

Manual (Hand weeding) umur 21 HST dan 42 HST

G2

Manual + Herbisida pra tanam

G3

Herbisida pra tanam

G4

Herbisida pasca tumbuh umur 9-10 HST dan setelah gulma tumbuh

G5

Herbisida pra tanam dan pasca tumbuh (umur 9-10 HST dan setelah gulma tumbuh)

G6

Herbisida pra tanam + pasca (10 HST dan setelah gulma tumbuh) + manual

Padi ditanam menggunakan jarak tanam 25 cm x 25 cm, pemupukan
dilakukan berdasarkan rekomendasi pemupukan setempat, sedangkan untuk
pengendalian OPT menggunakan insektisida yang direkomendasikan sesuai
dengan hama maupun penyakit sasaran. Pada saat tanaman telah siap dipanen, data
panen tiap perlakuan atau plot diambil dari hasil ubinan dengan jumlah tanaman
dalam ubinan minimal 120 rumpun per plot.
Parameter yang diamati adalah identifikasi jenis, populasi dan biomass gulma
selama fase pertumbuhan vegetatif dan generatif, pertumbuhan tinggi tanaman
dan jumlah anakan, data komponen hasil yaitu jumlah malai per rumpun, jumlah
gabah per malai, persen gabah isi bobot 1000 butir dan hasil. Data komponen hasil
dan hasil dianalisis dengan menggunakan program SAS. ANOVA dengan uji F
sedangkan analisis lanjut untuk melihat perbedaan antar perlakuan diuji dengan
DMRT (Duncan Multiple Range Test) pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Tanah. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa kondisi lahan lebak
mempunyai pH sangat masam hingga masam, mengandung bahan organik yang
tinggi. Kondisi tersebut merupakan karakterisktik dari lahan rawa. Hal ini nampak
pada nilai kandungan C, N, dan C/N berada pada kisaran sedang hingga tinggi.
Kandungan P berada pada kisaran sedang hingga tinggi, sedangkan kandungan K
berada pada kisaran rendah. Nilai KTK tergolong rendah, sehingga diperkirakan
kemampuan tanah menyerap hara tergolong lambat.
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Tabel 2. Hasil Analisis Tanah pada Lahan Rawa Lebak Dangkal di KP. Kayu
Agung MT1 Tahun 2014
C
P2O5
K2O
pH
N
Walkley&
C/N
KTK
Kjeldahl
Bray 1 HCl25% HCl25% Morgan
H2O KCl
Black
Lebak dangkal
4,33
0,38 11 19,1
37
9
53 7,42 4,5 3,9
Sampel
tanah

Sumber : Lab. Tanah, Balittanah, 2014

Tinggi Tanaman. Pertumbuhan tinggi tanaman dipengaruhi oleh faktor
genetik dan manipulasi lingkungan. Pertumbuhan tinggi tanaman dapat terlihat
jelas pada grafik 1, dimana perlakuan tanpa olah tanah dan olah tanah varietas
Siputih menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman yang tidak berbeda pada semua
perlakuan pengendalian gulma, kecuali pada perlakuan kombinasi herbisida pada
olah tanah lebih rendah dibandingkan pada perlakuan dengan olah tanah. Karakter
tinggi tanaman Siputih menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan varietas
Inpara4.

Grafik 1.

Pertumbuhan Tinggi Tanaman Varietas Siputih dan Inpara4 di semua
Perlakuan Pengendalian Gulma pada Tanpa Olah Tanah dan Olah
Tanah di Rawa Lebak Dangkal.

Jumlah Anakan per Rumpun. Jumlah anakan per rumpun dipengaruhi oleh
faktor genetis dan kondisi lingkungan. Pada varietas Siputih menunjukkan jumlah
anakan terbaik pada perlakuan TOT adalah dengan pengendalian herbisida pasca
tumbuh. Pada perlakuan olah tanah, perlakuan kombinasi antara herbisida pra tanam
dengan pasca tumbuh serta kombinasi herbisida dengan mekanis menunjukkan
jumlah anakan tertinggi (Grafik 2). Pada varietas Inpara4, menunjukkan jumlah
anakan terbaik dalam kondisi TOT pada perlakuan pengendalian mekanis dengan
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mekanis dan pra tanam. Sedangkan pada perlakuan OT, pengendalian gulma
dengan herbisida pra tanam, kombinasi pra-pasca tumbuh, serta kombinasi
herbisida pra-pasca tumbuh dengan mekanis memberikan jumlah anakan terbaik.

Grafik 2.

Pertumbuhan Jumlah Anakan Varietas Siputih dan Inpara4 di semua
Perlakuan Pengendalian Gulma pada Tanpa Olah Tanah dan Olah
Tanah di Rawa Lebak Dangkal.

Kondisi gulma. Berdasarkan hasil pengamatan pada umur 40 HST dan 60
HST, jenis gulma beserta jumlah maupun populasinya terhadap varietas Siputih
dapat dilihat pada tabel 4. Gulma dominan yang terdapat di lokasi rawa lebak
dangkal antara lain : Echinochloa glaberescens, Fimbristylis dichotoma, dan
Fimbristylis mililacea. Populasi gulma yang terbanyak ditemui pada umur
pengamatan 40 HST, terutama pada perlakuan kontrol dan kombinasi herbisida pra
dan pasca tumbuh. Hal ini didukung dengan tinggi permukaan air yang cenderung
fluktuatif pada pada umur 40 HST, terutama dari sumber air hujan sehingga
diperkirakan aplikasi herbisida kurang efektif pada saat berumur 40 HST. Setelah
berumur 60 HST, populasi gulma mengalami peningkatan. Pada perlakuan tanpa
olah tanah, perlakuan kombinasi herbisida pra dan pasca tumbuh serta kombinasi
herbisida dengan mekanis dapat menurunkan populasi gulma dibandingkan
perlakuan pengendalian lainnya. Hal ini serupa dengan pada varietas Inpara4,
dimana populasi gulma dapat ditekan dengan melakukan pengendalian secara
mekanis dan kombinasi antara herbisida serta mekanis (Tabel 3). Pada Tabel 4,
nampak Nilai Penting (NP) dari masing-masing jenis gulma pada saat berumur 60
HST. Dari NP dapat dilihat gulma dominan pada setiap perlakuan pengendalian
gulma. Pada tanpa olah tanah (TOT), gulma dominan adalah E. Glaberescens
pada pengendalian kombinasi herbisida pra-pasca tumbuh, sedangkan pada OT
ditemui F. Dichotoma dan F. Miliacea sebagai gulma dominan masing-masing
pada pengendalian kombinasi herbisida pra dan pasca tumbuh dan pengendalian
mekanis.
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Alternanthera sessilis
Eclipta prostrata
Genjer
Mimosa diplotricha
Polygonum hydropiper L
Sphenoclea zeylanica
Teratai
Echinochloa colona
E. crusgalli
E. glabrescens
Leptochloa cinensis
Leersia hexandra
Paspalum scrobiculatum
Rottboellia
cochinchinensis
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2

0
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Tabel 3. Nilai Penting Gulma pada Tanpa Olah Tanah terhadap Perlakuan Pengendalian Gulma umur 40 HST
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Komponen Hasil dan Hasil. Pengolahan tanah nyata berpengaruh pada
jumlah gabah per malai. Pada rawa dangkal jumlah gabah per malai rata-rata
sebesar 90,92 butir lebih tinggi dari tanpa olah tanah. Perlakuan varietas secara
nyata mempengaruhi hasil gabah kering giling, jumlah gabah per rumpun dan
bobot 1000 butir, namun tidak berpengaruh nyata pada jumlah gabah per malai dan
persentase gabah isi. Varietas lokal Siputih mempunyai nilai GKG dan 1000 butir
lebih tinggi dari VUB Inpara 4 meski jumlah malai per rumpunnya kecil hanya
12,93. Varietas local Siputih diperkirakan mempunyai ketahanan lebih terhadap
serangan penyakit Blas, hal ini merupakan salah satu kearifan local. Akan tetapi,
Inpara4 juga mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan, terutama
dengan keragaan kanopinya yang beserak, diharapkan dapat menghambat
pertumbuhan gulma.
Tabel 5. Komponen Hasil dan Hasil Pengaruh Pengolahan Tanah terhadap
Varietas dan Pengendalian Gulma pada Rawa Lebak Dangkal di KP.
Kayu Agung, MT 2014.
Perlakuan
Pengolahan Tanah
Tanpa Olah Tanah (TOT)
Olah Tanah (OT)
Varietas
Lokal Siputih
VUB Inpara 4
Pengendalian Gulma
Kontrol
Manual
Manual+Herbisida pra tanam
Herbisida pra tanam
Herbisida pasca tumbuh
Herbisida pra dan pasca tumbuh
Herbisida pra+pasca
tumbuh+manual

Hasil
GKG
(t/ha)

Jmlh
Malai/
Rump

Jmlh
Gabah/
Malai
(butir)

% Gabah
Isi

Bobot
1000
Butir
(gram)

2.14 a
2.21 a

13.89 a
14.62 a

85.95 b
90.92 a

54.29 a
53.22 a

19.97 a
20.10 a

2.96 a
1.38 b

12.93 b
15.58 a

98.38 a
78.48 a

53.53 a
53.97 a

21.31 a
18.76 b

1.71 f
2.07 ed
1.97 e
2.33 b
2.16 cd
2.26 bc
2.69 a

12.85 b
14.57 ab
14.58 ab
14.32 ab
14.32 ab
13.94 ab
15.22 a

77.01 c
78.85 c
85.19 bc
90.82 ab
91.49 ab
95.48 ab
100.18 a

51.11 c
51.71 bc
52.49 abc
54.65 abc
54.67 abc
55.47 ab
56.17 a

19.38 c
19.32 c
19.99 b
20.11 ab
20.52 ab
20.65 a
20.30 ab

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5%
DMRT.

Pada rawa dangkal, perlakuan pengendalian gulma berpengaruh sangat nyata
pada hasil GKG, jumlah malai per rumppun, jumlah gabah per malai, presentase
gabah isi dan bobot 1000 butir. Hasil gabah kering giling pada penelitian berada
pada kisaran 1,7 – 2-69 t/ha. Hal ini dikarenakan saat masa vegetatif dan generatif
tanaman terserang Blas daun. Serangan Blas ini mempengaruhi produksi
pertanaman di lokasi penelitian. Diperkirakan gulma mempunyai peranan penting
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dalam penyebaran penyakit Blas, karena gulma jenis rumput dan teki merupakan
inang potensial penyakit Blas. Gulma jenis F. miliacea dan F. dichotoma dapat
menyebabkan kehilangan hasil produksi hingga 50% (Nyarko and De Datta,
1991). Pengendalian gulma dengan cara penggunaan kombinasi perlakuan antara
herbisida saat pra tanam dan pasca tumbuh dan disertai pengendalian secara
manual memiliki GKG paling tinggi dibandingkan dengan semua perlakuan.
Hasil GKG pada perlakuan tanpa pengendalian memperlihatkan hasil yang paling
rendah.
KESIMPULAN
1.

Pengendalian gulma pada lahan rawa lebak dangkal lebih efektif bila dilakukan
pengolahan tanah dengan pengelolaan gulma secara manual dikombinasikan
dengan penggunaan herbisida pra tanam dan pasca tumbuh.

2.

Kehilangan hasil akibat adanya infestasi gulma di lahan rawa lebak dangkal
dapat menurunkan produksi hingga 38%.
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KAJIAN BUDIDAYA PADI PADA LAHAN IRIGASI
DI SUMETERA SELATAN
Wiratno dan Syahri
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
Jl. Kol H. Barlian No. 83 Km 6, Palembang 30153
Telp. (0711) 410155, Faks (0711) 411845
email: wiratno@litbang.kemtan.go.id
ABTRAK
Pengkajian budidaya padi pada lahan irigasi dilakukan di Desa Srikaton, Kecamatan
Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pengkajian dilakukan
melalui wawancara dan pengamatan pertanaman padi di lapangan. Wawancara
dilakukan untuk mengetahui etnis penduduk dan eksisting teknologi budidaya
yang diterapkan petani dan rata-rata produksi tanaman. Pengamatan terhadap
tanaman padi dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman padi, pola tanam
dan organisme hidup yang berasosiasi dengan tanaman padi. Hasil wawancara
dengan petani responden diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Srikaton
adalah berasal dari Jawa Timur dan sebagian kecil dari Jawa Tengah. Oleh karena
itu cara bercocok tanam petani di Desa Srikaton mirip dengan cara yang dilakukan
oleh petani-petani di Pulau Jawa yaitu menggunakan sistem tanam pindah dan
tanaman dipelihara secara intensif dengan mengaplikasikan pupuk dan pestisida
sintetis secara terjadwal. Tanaman padi dibudidayakan dengan pola IP 300 padipadi-padi dan ditanam hampir serempak dengan jarak tanam 30x30 cm2. Tingkat
serangan hama dari tahun ke tahun umumnya sangat rendah dan produktivitas
tanaman dapat dipertahankan rata-rata 6-7 ton/ha. Dari luasan areal pertanaman
padi sekitar 651 ha diperkirakan 90% diantaranya telah menggunakan sistem
tanam Jajar Legowo. Hasil pengamatan tanaman padi di lapang menunjukkan
bahwa umumnya tanaman padi tumbuh subur dan tingkat serangan OPT sangat
rendah. Organisme yang berasosiasi dengan tanaman padi adalah ular sawah, labalaba (Tetragnatha sp.), penggerek batang padi putih (Scirpophaga innotata), keong
mas (Pomacea sp), capung (Neurothomis fluctuans dan Ischnura senegalensis ).
Pola jajar Legowo yang diterapkan menggunakan sistem 6-1 tanpa menyisipkan
tanaman padi pada barisan terluar. Sehubungan air tersedia setiap saat maka pola
tanam salibu dapat diperkenalkan untuk dikembangkan di lahan irigasi tersebut.
Kata kunci: Budidaya, lahan, irigasi, padi.
PENDAHULUAN
Beras mempunyai peranan penting dalam kehidupan rakyat dan perekonomian
Indonesia. Selain bersifat strategis, juga merupakan barometer kecukupan pangan
khususnya di daerah pedesaan, serta merupakan bahan makanan pokok bagi hampir
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seluruh penduduk Indonesia. Erwidodo dan Pribadi (2004), memperkirakan
Indonesia masih akan menghadapi defisit beras untuk beberapa tahun mendatang
karena pengelolaan lahan pertanian masih belum optimal. Makarim et al. (2000)
menyatakan bahwa belum optimalnya produktivitas padi di lahan sawah, antara
lain disebabkan oleh rendahnya efisiensi pemupukan, kahat unsur mikro, sifat
fisik tanah tidak optimal, penggunaan benih kurang bermutu, varietas yang dipilih
kurang adaptif, belum efektifnya pengendalian hama penyakit, dan pengendalian
gulma kurang optimal. Produktivitas padi irigasi dapat terus ditingkatkan
dengan menerapkan paket teknologi seperti pemupukan dengan takaran tinggi,
penambahan bahan organik melalui pengembalian sisa-sisa bahan organik, dan
pengaturan pemberian air irigasi (Hikmatullah et al., 2002).
Pada tahun 2013 produksi padi nasional ditargetkan sebesar 72,06 juta
ton GKG dari 69,06 juta ton pada tahun 2012 serta ditargetkan terjadi surplus
beras 10 juta ton pada tahun 2014 yaitu dengan target produksi 76,57 juta ton
(Kementerian Pertanian, 2013). Sejalan dengan target pencapaian tersebut perlu
dilakukan berbagai usaha diantaranya melalui dua pendekatan, yaitu intensifikasi
atau peningkatan produktivitas lahan dan ekstensifikasi yaitu perluasan areal
dan areal tanam. Hikmatullah et al. (2002), menyampaikan bahwa peningkatan
produksi pertanian dapat pula dilakukan melalui diversifikasi dan rehabilitasi lahan
pertanian. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan
menerapkan pola budidaya tanaman yang telah direkomendasikan Balitbangtan
diantaranya dengan menerapkan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).
PTT pada padi sawah merupakan salah satu model yang mengedepankan
pendekatan spesifik lokasi dengan mengimplementasikan berbagai komponen
teknologi budidaya yang sinergis untuk mendapatkan hasil optimal dan
kelestarian lingkungan (Sumarno et al., 2000). Model tersebut menganjurkan
petani menerapkan teknologi yang cocok untuk lokasi setempat sesuai pilihan
dan kemampuan mereka. Komponen teknologi yang dianjurkan, antara lain
penggunaan benih bermutu, pemupukan berimbang terpadu spesifik lokasi
yaitu dengan mengkombinasikan pupuk anorganik berdasarkan uji tanah dan
penggunaan bahan organik, pengendalian hama/penyakit secara terpadu, sistem
pengairan berselang (intermitten), dan penanganan panen dan pasca panen (Las
et al., 2002). Rintayani dan Sutijo (2010) menyatakan hasil analisis statistik
deskriptif untuk masing-masing variabel komponen teknologi pertanian dalam
SL-PTT, mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,23%
sampai 25,6%. Hutapea (2012) menyatakan bahwa petani peserta SLPTT dapat
bertanam lebih efisien dibanding dengan petani bukan peserta. Biaya pokok untuk
menghasilkan gabah kering panen pada petani peserta adalah sekitar Rp 1.230/
kg sedangkan pada petani bukan peserta adalah sekitar Rp 1.364/kg. Nilai R/C
usahatani padi petani peserta 2,44 sedangkan bukan peserta sebesar 2,20 dengan
nilai MBCR sebesar 3,97.
Namun demikian, implementasi PTT di lapangan terkadang kurang dapat
diterapkan sepenuhnya oleh petani. Hal ini disebabkan arus teknologi yang
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dihasilkan Balitbangtan tidak mengalir dengan baik kepada petani sehingga
rekomendasi cara budidaya tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai
dengan harapan. Tulisan ini mengangkat hasil evaluasi lapangan terhadap cara
budidaya padi di lahan irigasi khususnya di Desa Srikaton Kecamatan Buay
Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan dan saran masukan
demi perbaikannya.
METODOLOGI
Evaluasi dan pengkajian budidaya padi di lahan irigasi dilakukan di Desa
Srikaton, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Sumatera Selatan pada bulan Mei-Juni 2014. Pengkajian dilakukan melalui 2
pendekatan yaitu wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Wawancara
dilakukan dengan ketua kelompok tani Sumber Rejeki I (Bapak Nuryanto), serta
3 petani responden yang dijumpai di lahan sawah.Wawancara untuk mengetahui
etnis penduduk, teknik budidaya yang diterapkan petani dan produksi tanaman.
Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini
pertumbuhan tanaman padi, pola tanam yang diterapkan petani dan mengetahui
berbagai organisme hidup yang berasosiasi pada tanaman padi. Pengamatan
organisme yang berasosiasi pada tanaman padi dilakukan pada 2 petakan sawah
masing-masing seluas sekitar 1000 m2. Pada setiap petakan sawah ditentukan 4
sub-petak sampel sesuai arah mata angin dan masing-masing sub-petak berukuran
±2 m2 untuk diamati organisme yang hidup di pertanaman padi. Hasil wawancara
dan pengamatan langsung dilapangan digunakan sebagai landasan rekomendasi
cara budidaya padi dikemudian hari.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Etnis Penduduk
Penduduk yang mendiami Desa Srikaton didominasi oleh Etnis Jawa
khususnya dari Trenggalek (Jawa Timur) yakni sekitar 90%. Warga Trenggalek
ini merupakan warga pendatang yang menurut Ketua Poktan Sumber Rejeki
I, Bpk. Nuryanto, Etnis Jawa yang menempati desa ini sudah ada sejak tahun
1938 melalui “Program Kolonisasi”. Sejak dahulu kegiatan utama warga desa
ini yakni bertani terutama komoditas tanaman pangan. Sampai saat ini selain
warga asal Trenggalek, desa ini juga didiami oleh warga dari Blitar, Yogyakarta
dan sebagian kecilnya berasal dari Sumatera Barat yang bekerja sebagai pedagang
dan umumnya tinggal di sekitar pasar. Mata pencaharian utama warganya yakni
bertani padi, kebun karet dan budidaya ikan patin.
Eksisting Teknologi Budidaya Padi Irigasi
Hasil wawancara mengindikasikan bahwa cara bercocok tanam petani di
Desa Srikaton mirip dengan cara yang dilakukan oleh petani di Pulau Jawa yaitu
tanaman padi dibudidayakan secara intensif dengan mengaplikasikan pupuk dan
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pestisida sintetis secara terjadwal. Penanaman padi dilakukan hampir sepanjang
tahun atau dengan indeks pertanaman 300 (IP 300). Pola tanam yang diterapkan
di desa ini yakni padi-padi-padi. Penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi
sawah sudah dilakukan oleh petani setempat. Beberapa VUB padi yang pernah
ditanam di antaraya varietas Inpari 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12,13, dan Inpari 15, Mekongga,
Situbagendit, Ciliwung, dan varietas Ciherang. Petani umumnya lebih menyukai
varietas yang produksinya tinggi dan mudah dipasarkan (bentuk ramping seperti
varietas Ciherang), sedangkan kalau beras dari varietas yang ditanam berbentuk
bulat seperti beras Thailand petani umumnya tidak mau menanamnya.
Dari semua varietas yang ditanam tersebut, yang saat ini paling disukai
petani adalah varietas Ciliwung dan Ciherang. Hal ini disebabkan kedua varietas
tersebut telah terbukti secara terus-menerus mampu berproduksi tinggi yaitu 6-7
ton/ha dan mudah dijual. Hal ini memperkuat hasil evaluasi Bank Dunia menjelang
swasembada beras 1984 yang menyebutkan bahwa penanaman varietas unggul
modern dapat menyumbang 5% terhadap laju kenaikan produksi padi (Fagi et al.,
2001) sehingga peran varietas unggul menjadi sangat dominan dalam budidaya
padi.
Penggunaan varietas Ciliwung dan Ciherang sangat luas dan secara terusmenerus dilakukan di Desa Srikaton dan bahkan Kabupaten OKU Timur. Hasil
ini sejalan dengan Yenni dkk. (2011) yang menyatakan varietas unggul padi yang
paling banyak ditanam petani pada kabupaten ini adalah Ciherang yaitu sebesar
66.345 hektar (47,88%), Ciliwung 52.481 hektar (37,88%), padi hibrida 2.510
(1,81%) dan beberapa varietas lain (IR-64, IR-42, padi lokal) sebesar 17.220
hektar (12,43%) dari luas tanam.
Penggunaan varietas yang sama secara terus-menerus dapat menyebabkan
munculnya ras/strain patogen baru yang berdampak menurunnya ketahanan
tanaman. Las et al. (2004) menyatakan, pelandaian laju produksi padi nasional
sejak lebih dari satu dasawarsa terkahir terutama disebabkan oleh menurunnya
produktivitas akibat ketidakmampuan genetik terutama varietas unggul untuk
berproduksi lebih tinggi. Selain itu, adanya penggunaan varietas yang sama
dalam kurun waktu yang lama tentunya berakibat pada menurunnya sifat-sifat
ketahanan varietas tersebut terhadap faktor tertentu. Sebagai contoh, Hendarsih
dan Kertoseputro (2000) menyatakan bahwa terjadinya ledakan penggerek
batang padi putih pada dekade 90-an diduga disebabkan oleh luasnya pertanaman
IR64 sehingga Kadir et al. (2011) merekomendasikan bahwa cara pengendalian
yang paling utama pada saat itu adalah menggunakan baru yang varietas tahan.
Sehingga introduksi varietas unggul baru yang memiliki ketahanan tertentu sangat
diperlukan guna meningkatkan produksi dan produktivitas padi (Thamrin et al.,
2013).
Dalam hal penggunaan benih dan bibit padi, petani di desa Srikaton telah
menerapkan teknologi sesuai dengan PTT yakni menggunakan rata-rata sebanyak
3 bibit/lubang tanam, sehingga kebutuhan benih cukup rendah yakni 15-20 kg/
ha. Bahkan, beberapa petani menggunakan hanya 1 bibit/lubang tanam sehingga
kebutuhan benih bisa ditekan menjadi hanya 5-7 kg/ha.
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Sistem irigasi yang teratur di desa ini memungkinkan petani bisa
menggunakan bibit dalam jumlah sedikit, hal ini karena tingkat serangan keong
mas pada lokasi bisa ditekan melalui pengeringan sawah setelah 15 hst, kemudian
digenangi lagi secara bergantian (intermitten irrigation), pemasangan perangkap
telur keong mas menggunakan ajir-ajir bambu yang diletakkan di areal pertanaman
serta melakukan pemungutan secara berkala. Pemusnahan satu kelompok telur saja
telah memusnahkan sebanyak 300-500 keong mas apabila telur tersebut menetas
sempurna, sehingga kalaupun ada serangan masih relatif rendah dan terkendali.
Selain itu, pengendalian keong mas yang masih dilakukan yakni menggunakan
moluskisida berbahan aktif niklosamida seperti Siputox yang dianggap petani
cukup efektif dalam menekan populasi keong mas.
Pupuk yang digunakan di antaranya pupuk Phonska 250 kg/ha, urea 150200 kg, SP-36 100 kg/ha. Penentuan dosis pupuk ini hanya didasarkan pada
kebiasaan yang mereka anggap memberikan hasil yang baik sehingga kebutuhan
pupuk pada setiap musimnya akan sama. Padahal ketua kelompok tani di desa
ini telah memiliki perangkat uji tanah sawah (PUTS) yang bisa digunakan untuk
menentukan dosis pemupukan secara cepat dan tepat. Pemberian pupuk N dengan
dosis yang berlebihan dapat berakibat pada menurunnya ketahanan tanaman.
Pirngadi et al. (2007) menyatakan bahwa persentase serangan penyakit blas
meningkat dengan meningkatnya pemberian pupuk N. Menurutnya dengan dosis
pemupukan 45 kg N/ha sudah bisa menyebabkan persentase serangan penyakit
blas 8,8%. Suprihanto et al. (2008) menambahkan semakin tinggi dosis nitrogen
(135 kg N/ha) maka padi akan semakin rentan terhadap berbagai penyakit
seperti busuk batang, hawar pelepah, hawar daun jingga, hawar daun bakteri dan
false smut. Selanjutnya Baehaki (2009), menyatakan bahwa pemberian pupuk
sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat menekan
perkembangan hama penyakit. Pemberian pupuk kalium dalam bentuk KCl tidak
pernah dilakukan petani karena harga pupuk tersebut relatif mahal yakni Rp.
275.000 per 50 kg. Sejak 1995 jerami telah dibenamkan ke tanah dengan hand
traktor bersamaan dengan pengolahan tanah. Tindakan ini secara tidak langsung
mampu memenuhi kebutuhan hara kalium untuk pertanaman padi. Walaupun
demikian, masih banyak petani yang menumpuk sisa jerami di pinggiran sawah
untuk selanjutnya dibakar. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan teknologi
pemupukan di Desa Srikaton guna menekan baik risiko serangan OPT maupun
biaya input produksi.
Berdasarkan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan ketua
Gapoktan di Desa Srikaton diketahui bahwa dari luas areal pertanaman padi sekitar
651 ha, diperkirakan 90% diantaranya telah menggunakan sistem tanam jajar
legowo (jarwo) dengan jarak tanam 30x30 cm2. Namun pola tanam jarwo yang
diterapkan berbeda dengan pola yang telah direkomendasikan oleh Balitbangtan
(Gambar 1). Pola tanam jarwo yang diterapkan petani di Desa Srikaton adalah
sistem 6:1 tanpa melakukan penyisipan pada barisan pinggir (sistem lorong)
sehingga populasi padi untuk setiap hektarnya menjadi berkurang. Namun,
dengan jarak tanam yang lebar (30x30 cm2) memungkinkan padi bisa memberikan
penampilan individu yang lebih bagus.
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Gambar 1. Sistem jarwo 6:1 tanpa penyisipan pada baris pinggir (A) sebelum
tanaman dipanen dan (B) setelah tanaman dipanen.
Pemahaman yang berkembang di tingkat petani adalah keuntungan yang
diperoleh dengan adanya sistem jarwo hanya sebatas memberikan kemudahan
petani dalam melakukan penyiangan gulma, pemupukan, dan penyemprotan
pestisida tanpa mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman. Teknologi
jarwo yang dilakukan petani di Desa Srikaton dapat diperbaiki dengan melakukan
demplot pola tanam jarwo yang direkomendasikan Balitbangtan yaitu melalui
jarwo 4:1 maupun 2:1 dan pada barisan terluar disisipkan tanaman padi. Nazam
et al. (2000) melaporkan bahwa teknologi legowo 2:1 maupun 4:1 memberikan
hasil yang lebih tinggi (12-22%) dibandingkan cara tanam tegel. Balitbangtan
(2013) menyatakan sistem tanam jajar legowo mampu memberikan sirkulasi
udara dan pemanfaatan sinar matahari lebih baik untuk pertanaman. Selain itu,
menurut Pujiharti dan Ernawati (2012), selain meningkatkan produksi, sistem
legowo memiliki banyak kelebihan antara lain pemeliharaan tanaman, pemupukan
dan penyemprotan menjadi lebih mudah dilaksanakan. Sehingga perbaikan sistem
jarwo yang dilakukan petani diprediksi mampu meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman padi .
Pengendalian hama penyakit umumnya masih sangat bergantung pada
penggunaan pestisida sintetis. Petani belum pernah mengaplikasikan biopestisida
dikarenakan ketersediaan biopestisida di lapangan masih sangat sedikit dan sulit
ditemukan di kios-kios desa. Pestisida kimia sintetis yang sering digunakan di
antaraya adalah insektisida berbahan aktif klorantraniliprol + thiamethoksam
dengan dosis 7,5 cc/15 l air, klorantraniliprol 15-30 cc/15 l air untuk mengendalikan
hama penggerek batang, wereng, dana walang sangit, fungisida difenokonazol
10 cc/15 l air yang digunakan untuk mengendalikan penyakit blas (patah leher),
serta penggunaan copper oxysulfate sebanyak 20-30 cc/15 l air untuk mencegah
serangan penyakit kresek.
Pemilihan jenis dan merek pestisida ini hanya didasarkan pada kebiasaan
dan informasi dari petani yang lain sehingga sangat jarang memperhatikan jenis
OPT yang menyerang. Frekuensi aplikasi insetisida yakni satu kali di pembibitan
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dan ketika tanaman padi berumur 15, 30, 45 hari setelah tanam (hst). Sedangkan
aplikasi fungisida dilakukan pada 45-60 hst dan biasanya dicampur dengan
insektisida. Penyemprotan dilakukan jam 6-9 pagi atau 4 sampai dengan 5.30
sore. Pencampuran beberapa pestisida sering dilakukan oleh petani selain karena
untuk menekan jumlah tenaga untuk menyemprot, juga disebabkan karena mereka
beranggapan pestisida tersebut akan lebih efektif dalam mengendalikan hama
dan penyakit. Hasil wawancara diketahui bahwa petani belum memperhatikan
keamanan dan keselamatan dalam menyemprot. Penggunaan pakaian pelindung
yang seadanya serta menyemprot tanpa memperhatikan kecepatan dan arah
angin masih dilakukan petani. Bahkan beberapa petani membuang sisa kemasan
pestisida yang telah habis secara sembarangan (Gambar 2). Padahal kesalahan
dalam aplikasi ini dapat berakibat pada keracunan yang dialami petani itu sendiri.

A

B

Gambar 2. (A) Aplikasi pestisida yang dilakukan petani dan (B) kemasan
pestisida yang dibuang secara sembarangan.
Hama Penyakit Penting dalam Budidaya Padi Irigasi di Desa Srikaton
Berdasarkan laporan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BPTPH) Propinsi Sumatera Selatan (2014), Kecamatan Buay Madang Timur
merupakan daerah endemis kresek dengan luas serangan kresek sebanyak 121,5
ha. Sedangkan hasil wawancara diketahui bahwa hama dan penyakit utama
menyerang tanaman padi di antaranya adalah tikus, penggerek batang padi,
keong mas dan penyakit kresek yang dijumpai pada musim tanam sebelumnya.
Berdasarkan informasi, tahun 2013 serangan penyakit patah leher sangat parah
sehingga menyebabkan kerugian yang besar, dimana dari setiap 1 bahu lahan
(0,72 ha) hanya dihasilkan 15 karung gabah, padahal jika kondisi normal biasanya
dihasilkan sebanyak 60-70 karung. Pengendalian hama tikus biasanya dilakukan
dengan cara gropyokan dan pengemposan pada lubang-lubang tikus. Tindakan ini
dirasa warga masih kurang efektif mengingat musim tanam yang tidak sepenuhnya
serempak karena keterbatasan tenaga kerja yang tersedia, sehingga berdampak
pada tersedianya inang bagi hama secara terus-menerus. Oleh karena itu, teknologi
pengendalian tikus yang dapat diterapkan di desa ini adalah dengan sistem pagar
plastik dan bubu perangkap atau yang lebih dikenal dengan trapping barrier systemTBS. Sistem TBS dengan ukuran 25x25m2 diketahui mampu mengendalikan
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tikus hingga radius beberapa hektar. Selain itu, sistem pengendalian TBS ini dapat
mengendalikan populasi tikus dalam jumlah yag besar secara terus-menerus sejak
awal tanam hingga panen.
Hasil pengamatan langsung di lapang menunjukkan bahwa tingkat serangan
OPT sangat rendah. Organisme hidup yang berasosiasi pada tanaman padi adalah
ular sawah, laba-laba (Tetragnatha sp.), penggerek batang padi putih, (Scirpophaga
innotata), keong mas (Pomacea sp), capung (Neurothomis fluctuans dan Ischnura
senegalensis) (Gambar 3). Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa populasi
laba-laba di pertanaman sangat tinggi yaitu rata-rata mencapai hingga 12 ekor per
m2 sehingga mengindikasikan penggunaan pestisida di lokasi ini masih dalam
batas normal. Keseimbangan ekosistem ini dapat terus terjaga jika penggunaan
dan frekuensi aplikasi pestisida dilakukan secara bijaksana. Apabila ini terlaksana
maka ledakan populasi hama ataupun serangan penyakit akan dapat ditekan
sehingga produksi dan produktivitas padi di desa Srikaton bisa terus meningkat.

A

B

C

D

E

F

Gambar 3. Beberapa organisme hidup yang berasosiasi dengan tanaman padi di
Desa Srikaton (A: telur keong mas, B: ngengat penggerek batang
padi, C: tikus sawah, D&E: laba-laba, F: capung).
Peluang Penerapan Teknologi “Salibu” di Desa Srikaton
Padi Salibu merupakan tanaman padi yang tumbuh lagi setelah batang sisa
panen ditebas/dipangkas, tunas akan muncul dari buku yang ada di dalam tanah
tunas ini akan mengeluarkan akar baru sehingga suplai hara tidak lagi tergantung
pada batang lama, tunas ini bisa membelah atau bertunas lagi seperti padi tanaman
pindah biasa, inilah yang membuat pertumbuhan dan produksinya sama atau lebih
tinggi dibanding tanaman pertama. Padi salibu berbeda dengan padi ratun, ratun
adalah padi yang tumbuh dari batang sisa panen tanpa dilakukan pemangkasan
batang, tunas akan muncul pada buku paling atas, suplai hara tetap dari batang
lama.
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Pada kondisi lahan sawah yang terlalu kering, segera setelah padi di
panen lahan digenangi air setinggi ± 5 cm selama 2-3 hari, kemudian saluran
pembuangan air dilepas kembali. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban
tanah dan menghindari agar batang padi yang masih berdiri tidak mati kekeringan.
Sebelum melakukan pemotongan batang, pupuk kandang diberikan pada lahan
terlebih dahulu dengan kebutuhan 1 ton/ha. Pemotongan dilakukan pada pangkal
batang menggunakan mesin potong rumput dengan ketinggian ± 5 cm dari
permukaan tanah. Setelah selesai melakukan pemotongan maka semua jerami baik
sisa pemanenan ataupun bekas pemotongan batang ditabur merata di permukaan
lahan. Tunggul padi tidak ada yang tertutup oleh tumpukan jerami, kalau itu terjadi
maka tunas baru tidak akan tumbuh. Untuk melumpurkan tanah di hamparan
persawahan maka dilakukan dengan cara menginjak–injak tanah dan jerami di
antara rumpun padi sampai jeraminya terbenam ke dalam tanah. Perlakuan
menginjak-injak tanah dan jerami tersebut di samping untuk melumpurkan tanah
dan mempercepat proses pelapukan jerami juga sebagai upaya untuk penyiangan.
Penyiangan dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk Urea sebanyak 150
kg/ha. Pemupukan kedua dilakukan pada tanaman berumur 40 hari, pupuk yang
diberikan adalah SP-36 125 kg dan KCl diberikan sebanyak 25 kg. Pemupukan
KCl dilakukan dengan ½ dosis dari dosis anjuran (Erdiman, 2014).
Teknologi ini memungkinkan tanaman padi bisa dipanen berulang kali. Panen
bisa dilakukan pada umur ± 90 hari, dimana 10 hari menjelang panen sebaiknya
sawah dikeringkan, tujuannya adalah untuk menyerempakkan pematangan gabah.
Penerapan salibu di Desa Srikaton sangat mungkin untuk dilakukan mengingat di
lokasi ini sistem tata air berasal dari irigasi yang ketersediaannya bisa diatur jumlah
dan waktunya. Bahkan berdasarkan informasi dari ketua Poktan Sumber Rejeki
I, Dinas TPH Kabupaten OKU Timur telah menetapkan desa ini sebagai salah
satu lokasi pengembangan padi salibu di Kabupaten OKU Timur. Dengan adanya
teknologi salibu ini maka beberapa keuntungan bisa diperoleh petani di antaranya
mengurangi kebutuhan benih untuk tanam (karena pemakaian benih hanya pada
awal tanam), menghemat tenaga untuk semai, tanam dan pengolahan tanah,
panen bisa dilakukan lebih awal sehingga secara keseluruhan bisa menekan biaya
produksi namun dengan hasil yang lebih tinggi dari musim tanam sebelumnya.
KESIMPULAN
Penerapan budidaya padi irigasi di Desa Srikaton hampir memenuhi prinsip dalam
PTT terutama dalam hal penggunaan benih dan varietas unggul, pemakaian bibit,
pengendalian OPT, penggunaan bahan organik berupa jerami padi. Beberapa
teknologi masih perlu diperbaiki seperti dalam hal pemahaman sistem tanam
jarwo yang diterapkan, pemupukan berdasarkan ketersediaan hara dan kebutuhan
tanaman, serta pergiliran varietas dalam beberapa musim tanamnya. Selain itu,
diseminasi beberapa inovasi teknologi hasil Balitbangtan memiliki peluang yang
besar untuk diterapkan di desa ini, seperti penggunaan pupuk organik, pestisida
alami, pengendalian tikus dengan sistem pagar plastik dan bubu perangkap
(trapping barrier system-TBS) serta penggunaan perangkap cahaya untuk menekan
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populasi hama yang bersifat nokturnal. Penerapan salibu di Desa Srikaton sangat
mungkin untuk dilakukan mengingat di lokasi ini sistem tata air berasal dari
irigasi yang ketersediaannya bisa diatur jumlah dan waktunya. Penerapan sistem
tanam salibu dapat menghemat penggunaan bibit, biaya pembelian saprodi dan
meningkatkan IP dari 300 menjadi 400.
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UPAYA MEMPERPANJANG UMUR SIMPAN (SHELF LIFE) GABAH
ATAU BERAS MELALUI PENGENDALIAN TERHADAP
FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANAN DAN METODE
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Elis Septianingrum dan Bram Kusbiantoro
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9, Sukamandi, Ciasem, Subang 41256
Emai: elis.septianingrum@gmail.com
ABSTRAK
Komoditas pertanian seperti gabah atau beras akan mengalami perubahan fisik,
kimia, dan flavor selama penyimpanan, sehingga perlu dikelola dengan baik.
Penyimpanan gabah atau beras dengan cara yang tepat akan dapat meminimalisir
terjadinya susut hasil dan menjaga kualitas gabah/beras agar tetap dapat
menghasilkan mutu dan cita rasa tinggi serta umur simpan yang lama. Tujuan
dari penulisan review ini adalah untuk memberikan informasi dasar faktor-faktor
yang mempengaruhi penyimpanan yang meliputi faktor fisik, kimiawi, fisiologis,
biologis dan pengemasan; perubahan yang terjadi selama penyimpanan meliputi
perubahan fisik, kimia, mutu tanak dan flavor, serta metode penyimpanan gabah
atau beras yang meliputi pengendalian kadar air, pengemasan kedap udara
(hermetic) dan pengemasan atmosfir termodifikasi (MAP).
Kata Kunci: Gabah, Beras, Penyimpanan, Faktor-Faktor Penyimpanan, Pengemasan Kedap Udara (Hermetic), Metode Pengemasan atmosfir
termodifikasi (MAP).
ABSTRACT
Agricultural commodities such as rice will undergo physical, chemical, and
flavor changes during storage, therefore it needs to be managed properly. The
appropriate methode for storage of rice will minimize the occurrence of losses,
that maintain high quality and have a long shelf life. The purpose of this review
is to provide basic information about factors that can affect the storage, which
include physical, chemical, physiological, biological and packaging. It is also give
information about changes that occur during storage, which include changes in
physical, chemical, cooking quality and flavor as well as the the method of storage
rice which includes control of moisture content, hermetic packaging and modified
atmosphere packaging (MAP).
Key Word: Paddy, Rice, Storage, Storage factors, Hermetic Packaging, Modified
Atmosphere Packaging (MAP).
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PENDAHULUAN
Kualitas gabah atau beras tidak hanya ditentukan oleh kualitas padi yang
ditanam, namun juga cara penyimpanannya (Anggara, A dan Sudarmaji, 2009).
Penyimpanan merupakan bagian integral dari proses penanganan pascapanen
padi (Kongkiattikajorn, 2008) yang merupakan tahapan penting dalam proses
produksi padi untuk konsumsi dan dalam sistem produksi benih (Pillaiyar, 1988).
Penyimpanan gabah atau beras dengan cara yang tepat akan dapat meminimalisir
terjadinya susut hasil selama penyimapan, menjaga kualitas gabah/beras agar tetap
dapat menghasilkan mutu dan cita rasa tinggi dan memiliki umur simpan yang
lama.
Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan hasil
pertanian. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor fisik/lingkungan
(temperatur, kelembaban relatif ruang simpan), faktor kimiawi (aktivitas air,
komposisi kimia biji, proses oksidasi), faktor fisiologis (respirasi, transpirasi)
dan faktor pengemasan. Hal ini terkait dengan terjadinya perubahan selama
penyimpanan seperti perubahan fisik, biokimia dan serangan agen-agen perusak
yang dapat menyebabkan susut dan menghasilkan metabolit yang berbahaya bagi
kesehatan. Kesalahan dalam melakukan penyimpanan gabah atau beras dapat
mengakibatkan terjadinya respirasi, tumbuhnya jamur, dan serangan serangga,
binatang mengerat dan kutu beras yang dapat menurunkan mutu gabah/beras.
Oleh karena itu, pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang berperan
dalam penyimpanan serta terhadap agen-agen yang dapat menimbulkan kerugian
dan memperpendek umur simpannya mutlak diperlukan. Penyimpanan gabah atau
beras harus dilakukan dengan baik dan benar berdasarkan prinsip-prinsip Good
Handling Practices (GHP). Dengan mengetahui faktor-faktor lingkungan yang
berperan dalam penyimpanan dan memahami proses perubahan yang terjadi
selama penyimpanan, maka diharapkan dapat ditentukan metode penyimpanan
yang baik.
Faktor – Faktor yang Berpengaruh Pada Penyimpanan Gabah atau Beras.
Penyimpanan merupakan salah satu proses penanganan pascapanen yang
sangat penting. Sebelum diproses lebih lanjut atau didistribusikan, gabah atau
beras dapat disimpan dalam ruang yang aman. Faktor-faktor yang berpengaruh
dalam penyimpanan gabah atau beras antara lain adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor fisik (suhu dan kelembaban ruang simpan serta kondisi
gedung ruang simpan).
Penyimpanan bahan makanan merupakan satu dari 6 prinsip higiene dan
sanitasi makanan. Astawan (2004) menjelaskan bahwa penyimpanan beras
harus dilakukan dengan baik untuk melindungi beras dari pengaruh cuaca,
mencegah hama dan menghambat perubahan mutu serta nilai gizi beras.
Konstruksi gudang atau ruang penyimpanan beras penting untuk diperhatikan.
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Gudang atau ruang penyimpanan harus kering dan tidak mudah terkena
banjir. Atap ruangan tidak bocor dan tidak boleh terdapat lubang yang dapat
dilalui burung atau binatang. Bangunan dibuat dari bahan yang tidak mudah
terbakar serta dapat menghindarkan untuk tempat hidup/ bersembunyi binatang
mengerat seperti tikus dan untuk hidup serangga-serangga seperti kecoa.
Kelembaban relatif ruang simpan berpengaruh terhadap kadar air gabah/
beras selama penyimpanan. Jika kelembaban relatif ruang simpan terlalu tinggi
maka air dari udara akan masuk ke dalam biji (hingga mencapai keseimbangan)
yang mengakibatkan kadar air biji meningkat dan biji menjadi rentan terhadap
serangan jamur. Penyimpanan padi dalam jangka waktu yang lama pada
suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan penurunan kualitas beras seiring
dengan meningkatnya keasaman lemak yang diikuti juga dengan peningkatan
ketengikan beras (Sung, et al, 2014). Selain itu, suhu tinggi dan kelembaban
yang relatif tinggi juga akan memicu infestasi serangga dalam kemasan dan
serangan penyakit gudang yaitu munculnya bintik kehitam-hitaman disertai
munculnya kapang (Aryatai dan Irma, 2010).
2. Faktor-faktor kimiawi (kadar air biji, komposisi kimia biji, proses
oksidasi).
Kadar air biji selama penyimpanan memegang peran sangat vital dalam
menentukan masa simpan padi karena akan mempengaruhi sifat-sifat fisik
(kekerasan dan kekeringan) dan sifat-sifat fisiko-kimia, perubahan-perubahan
kimia, kerusakan mikrobiologis, perubahan enzimatis serangga dan rayap
terutama pada makanan yang tidak diolah (Winarno, 2004). Makin tinggi suhu
dan kadar air, makin besar perubahan yang terjadi. Kadar air perlu dikendalikan
agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Agar jamur tidak tumbuh
dan struktur beras juga tidak menjadi rapuh dan mudah patah (Setyawan dan
Franciscuss, 2013).
Dalam masa penyimpanan ini perubahan atau kerusakan pada beras
sering timbul. Penurunan mutu beras dapat terjadi karena proses metabolisme
di dalam biji tetap berlangsung, walaupun padi telah dipanen. Perubahan
komposisi kimia beras selama penyimpanan disebabkan oleh kegiatan enzim
dalam biji yang masih aktif setelah padi dipanen, selain itu proses oksidasi
yang terjadi selama penyimpanan juga berkontribusi terhadap terbentuknya
senyawa-senyawa yang menyebabkan bau apek beras dan berkurangnya aroma
wangi dari beras wangi.
3. Faktor-faktor fisiologis (respirasi, transpirasi).
Sifat alami bahan pertanian termasuk gabah atau beras adalah masih
melakukan proses metabolisme (respirasi, transpirasi) selepas dari panen
dengan menghasilkan CO2, H2O dan energi (kalori) sampai bahan tersebut menjadi rusak dan proses kehidupan berhenti. H2O yang dihasilkan
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apabila terakumulasi dan tidak ditangani atau dikendalikan dengan baik akan
meningkatkan kelembaban gabah/beras yang akan memicu tumbuhnya jamur.
Pada benih padi, pertumbuhan mikroorganisme pada padi yang disimpan
akan berpengaruh terhadap perubahan warna benih, dan menghambat
perkecambahan. Akumulasi gas-gas volatil seperti asetaldehid, aseton, metil
ester, valeral dehid, hidrogen sulfida dan ammonia menyebabkan bau asam dan
bau apek. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi setelah panen ini ditentukan
mulai sejak panen (Haryadi, 2006)
4. Faktor-faktor biologis (hama, serangga, tikus, dll).
Kerusakan beras ditingkat penyimpanan umumnya disebabkan oleh
serangan hama-hama gudang, seperti serangga, tungau, tikus, burung, dan
kapang. Serangga menyebabkan kerusakan bahan pangan terbesar, berupa
penurunan kualitas dan kuantitas beras yang disimpan. Hal ini disebabkan
serangga hama gudang mempunyai kemampuan berkembang biak yang cepat,
mudah menyebar dan dapat mengundang pertumbuhan kapang dan jamur
(Halid, 1983 : haryadi, 2006)
Kerusakan yang terjadi pada saat penyimpanan dalam gudang
penyimpanan, yaitu adanya serangga hama gudang; sehingga biji-bijian
menjadi berlubang-lubang atau kulit biji terkelupas. Kerusakan pada bijibijian tersebut secara tidak langsung dapat menjadi jalan masuk bagi sporaspora kapang kontaminan. Di dalam biji, spora-spora kapang berkecambah
membentuk hifa-hifa dan anyaman miselium. Selanjutnya kapang-kapang
tumbuh dan berkembangbiak serta melakukan metabolisme. Salah satu jenis
metabolit sekunder yang dihasilkan oleh kapang ialah mikotoksin. Apabila
mikotoksin tertelan bersama-sama makanan yang telah terkontaminasi
oleh kapang kontaminan penghasil mikotoksin, maka dapat menyebabkan
keracunan, yang disebut mikotoksikosis. Kualitas makanan yang tercemar oleh
kapang penghasil mikotoksin akan berkurang sehingga tidak layak dikonsumsi
(Hastuti, 2010).
Hastuti (2010) menjelaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan
oleh Siagian, Harsojo, dan Lidia (1983) terhadap kapang kontaminan pada beras
yang disimpan selama 1-2 bulan dalam gudang beras di Surabaya, Malang,
Mojokerto, Kediri, Nganjuk, Madiun, Cirebon, dan Jakarta menunjukkan
bahwa terdapat tiga genus kapang kontaminan yang paling dominan pada
beras, yaitu Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium.
5. Faktor Pengemasan
Fungsi utama pengemasan makanan adalah mengurangi jumlah susut,
memperpanjang daya simpan, dan menjaga kualitas bahan pangan. Kemasan
yang digunakan diharapkan dapat melindungi gabah atau beras dari kerusakan
yang disebabkan oleh lingkungan seperti panas, cahaya, oksigen, enzim,
tekanan, kelembaban, mikroorganisme, serangga, kotoran dan partikel debu,

338

Septianingrum dan Kusbiantoro: Upaya Memperpanjang Umur Simpan (Shelf Life)....

dan emisi gas (Restuccia, et al. 2000). Hawa, et al, (2010) menjelaskan bahwa
penyimpanan gabah atau beras secara konvensional seperti penyimpanan di
udara terbuka atau dikemas dengan karung goni tanpa pelapis apapun dapat
menyebabkan beras yang sudah pecah kulitnya ataupun beras giling akan
mengalami kerusakan struktur fisik dan kimiawi akibat reaksi oksidasi.
Perubahan yang Terjadi Selama Penyimpanan Beras
Setelah dipanen, padi atau gabah masih mengalami proses kehidupan antara
lain respirasi dan transpirasi. Perubahan pascapanen ini akan mempengaruhi sifatsifat kimiawi, fisikokimiawi, dan sifat fungsional beras. Pada akhirnya, hal ini
akan berdampak pada penerimaan konsumen terhadap beras yang akan mereka
konsumsi.
Perubahan Fisik
Komponen mutu beras yang ditetapkan dalam standar mutu beras diantaranya
adalah beras kepala atau butir utuh, butir patah, butir menir, butir merah, butir
kuning/rusak, dan butir hijau/kapur. Berdasarkan penelitian dari Setyawan dan
Franciscuss (2013), selama penyimpanan akan terjadi peningkatan butir hijau/
kapur, butir kuning/rusak, dan butir menir serta penurunan butir kepala. Butir
kepala akan berubah menajdi butir rusak dan menir selama penyimpanan.
Perubahan warna pada gabah/beras merupakan salah satu efek dari
penyimpanan. Muchtadi dan Sugiono, (1992) menjelaskan bahwa suhu yang
tinggi dan kondisi penyimpanan yang tidak tepat menyebabkan perubahan
warna beras dari putih menjadi kecoklatan, merah atau kuning. Beras menguning
disebabkan oleh tumbuhnya jamur selama penyimpanan. Apabila terus dibiarkan
akan menyebabkan beras menjadi kehitaman dan rusak. Warna coklat gelap atau
hitam juga dapat disebabkan oleh Helminthosporium oryzae atau warna orange
Penicillium puberulum yang tumbuh selama penyimpanan.
Perubahan Kimia
Perubahan komposisi kimia beras selama penyimpanan disebabkan oleh
kegiatan enzim dalam biji yang masih aktif setelah padi dipanen. Proses hidrolisis
dan degradasi menyebabkan peningkatan jumlah gula reduksi, asam amino bebas,
dan asam oleat serta berkurangnya gula non reduksi dan pati selama penyimpanan
(Zhou, et al. 2001).
Salah satu perubahan kimia dalam padi selama penyimpanan adalah
peningkatan keasaman lemak. Keasaman lemak merupakan indikator untuk
menilai kerusakan akibat penyimpanan. Peningkatan keasaman disebabkan oleh
terjadinya hidrolisis dan oksidasi lipid yang apabila terakumulasi secara terus menerus akan menimbulkan ketengikan dan bau yang tidak diinginkan (off flavor).
Keasaman lemak beras meningkat dengan semakin lama waktu penyimpanan dan
semakin tinggi suhu penyimpanan (Chrastil, 1994).
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Perubahan Mutu Tanak (Cooking Quality)
Kualitas nasi tergantung pada banyak faktor. Salah satu faktor tersebut
adalah penyimpanan. Pati, protein dan lipid adalah komponen gabah utama yang
mempengaruhi mutu tanak nasi. Tekstur nasi dari beras yang telah lama disimpan
menjadi lebih keras dan kurang lengket dibandingkan nasi yang baru dipanen
diukur dengan metode sensorik dan texturometer (Zhou, et al. 2001). Perubahan
selama 3 bulan penyimpanan diketahui sebagai waktu minimum mulai terjadinya
perubahan kekerasan, konsistensi gel dan viskositas amylograph nasi (Katekhong
dan Sanguansri, 2011). Selain itu dilaporkan juga bahwa waktu memasak optimum
untuk beras giling menjadi 4-6 menit lebih lama setelah 6 bulan penyimpanan
dibandingkan pada saat setelah panen (Zhou, et al. 2001).
Tabel 1. Skema Model Proses Perubahan selama penyimpanan beras terhadap
perubahan sensori.
Substrat

Perubahan Selama
Penyimpanan

Perubahan setelah proses
pemasakan

Pati

Peningkatan kekuatan
ikatan misel

Menghambat
Tekstur
pengembangan granula pati
Asam lemak-amilosa

(1) Hidrolisis
Lemak

Protein

Perubahan Sensori

Tekstur

Komplek asam lemak bebas
teroksidasi
Hidroperoksida

(2) Oksidasi

Senyawa karbonil

Meningkatkan
senyawa karbonil
yang mudah
menguap

Oksidasi

SH-SS

Pengurangan
senyawa volatil

Interaksi antara protein

Menghambat
pengembangan
granula pati

Sumber: Zhou, et al. 2001.

Perubahan Flavor
2-acetyl-1-pyrroline (2-AP) adalah senyawa utama yang berkontribusi
terhadap karakter flavor beras wangi. Prekusor dari senyawa 2-AP adalah proline.
l-pyrroline yang bereaksi dengan produk degradasi gula membentuk senyawa 2-AP.
Berdasarkan hasil penelitian Kongkiattikajorn (2008) diketahui bahwa perubahan
flavor beras selama penyimpanan disebabkan oleh berkuranggnya senyawa
volatile 2-acetyl-1-pyrroline (2-AP) dan meningkatnya senyawa heksanal. Selama
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7 bulan waktu penyimpanan beras kepala (Brown rice) pada suhu 37OC terjadi
penurunan senyawa 2-AP dari 562.35 ± 18.4 ng/g menjadi 112.42 ± 6.82 ng/g dan
peningkatan senyawa heksanal dari 204.71 ± 14.64 ng/g menjadi 805.74 ± 12.62
ng/g. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Tulyathan dan Bundit (2006)
yang menemukan bahwa jumlah aroma karakteristik kimia (2AP) dari beras Khao
Dawk Mali 105 asal Thailand berkurang sekitar 75% setelah periode penyimpanan
2 bulan. Flavor beras dapat mengalami perubahan dikarenakan perubahan senyawa
volatile melalui berbagai mekanisme, diantaranya yaitu terjadinya pemecahan
komponen senyawa volatile yang diinginkan, “losses” akibat terjadinya difusi
senyawa volatile dari dalam beras menuju ke lingkungan, dan terbentuknya
senyawa volatile yang tidak diinginkan.
Bau apek dari beras giling yang telah lama disimpan ternyata disebabkan
oleh beberapa senyawa karbonil yang berkontribusi terhadap bau tengik, yaitu
senyawa-senyawa hasil oksidasi lemak yang terdapat pada permukaan beras.
Salah satu senyawa karbonil itu dikenal sebagai 1-heksanal (Koswara, 2009).
Meningkatnya senyawa heksanal mengindikasikan terjadinya peningkatan
laju reaksi oksidasi lemak selama penyimpanan yang dipercepat oleh aktivitas
enzim lipase and lipoxygenase dalam beras (Frankel,1991: Kongkiattikajorn,
2008). Semakin lama penyimpanan beras, jumlah senyawa ini semakin banyak
terbentuk. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator berapa lama beras tersebut
telah disimpan.
Metode Penyimpanan
Penurunan kualitas beras selama penyimpanan berawal dari kenaikan kadar
air dan kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh kapang. Oleh karena itu
penyimpanan beras harus dilakukan dengan baik untuk melindungi beras dari
pengaruh cuaca dan hama atau menghambat perubahan mutu dan nilai gizi.
Beberapa teknologi penyimpanan makanan yang dapat diterapkan untuk menjaga
kualitas dan umur simpan produk makanan yaitu penggunaan bahan kimia
mikroba, pengontrol kandungan air, pengontrolan suhu ruang penyimpanan,
serta penggunaan panas dan energi, pengemasan produk yang disimpan, maupun
teknologi kombinasi.
Untuk komoditas padi, hal yang menjadi fokus pertama penanganan pada
tahap penyimpanan adalah kadar air gabah/beras yang akan disimpan. Seperti
diketahui, kadar air panen padi adalah ± 25 – 30 %, dan apabila akan disimpan
maka kadar air tersebut harus diturunkan sampai ≤14 % untuk dapat disimpan
dengan aman. Jika kadar air penyimpanan lebih besar dari kadar air standard
maka resiko kerusakan padi akibat serangan kapang menjadi tinggi. Kerusakan
pada serealia seperti beras dapat diperlambat melalui pengendalian kadar air dan
suhu. Kadar air yang dianjurkan dalam penyimpanan bijian-bijian seperti padi
ditampilkan pada tabel 2.
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Tabel 2. Kadar Air yang aman pada berbagai Jangka Waktu Penyimpanan.
Lama Penyimpanan

Kadar Air yang aman

Potensi Masalah

< 8 bulan

14-18%

Kapang, perubahan warna, kerusakan
karena serangga, susut hasil karena
respirasi.

8-12 bulan

≤ 13%

kerusakan karena serangga

Penyimpanan > 1 tahun

≤ 9%

Hilangnya viabilitas

Sumber: IRRI

Hal yang penting juga untuk dilakukan dalam penyimpanan gabah/beras
adalah pengontrolan suhu ruang penyimpanan. Koswara, (2009) menjelaskan
bahwa setelah 3 – 4 bulan disimpan, beras akan mengalami perubahan aroma
dan rasa khususnya, jika disimpan pada suhu di atas 15oC. Pada umumnya
suhu dari gudang beras di Indonesia biasanya lebih tinggi dari 15oC, hal inilah
yang mengakibatkan kerusakan aroma dan penyimpangan rasa beras selama
penyimpanan. Semakin lama disimpan, semakin menurun rasa dan aroma nasinya
setelah dimasak.
Untuk tempat penyimpanan yang modern, tempat penyimpanan dapat
dilengkapi dengan alat pengatur suhu dan kelembaban, namun Anggara dan
Sudarmaji (2009) menjelaskan bahwa untuk menjaga kelembaban ruang
penyimpanan juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara tradisional yaitu
dengan meletakkan abu hasil pembakaran merang padi di bawah karung-karung.
Selain kadar air awal gabah atau beras dan suhu penyimpanan, kelembaban
relatif ruang simpan berpengaruh juga perlu diperhatikan karena akan berpengaruh
terhadap kadar air gabah atau beras selama penyimpanan (Sahay & Singh, 2004).
Selama penyimpanan, kadar air gabah atau beras akan akan bergerak menuju ke
kadar air kesetimbangan. Apabila kadar air gabah atau beras lebih tinggi dari
lingkungan maka akan terjadi proses perpindahan uap air dari gabah atau beras
ke udara, begitu pula sebaliknya. Tabel 3 menjelaskan kadar air kesetimbangan
yang akan tercapai pada kondisi penyimpanan yang berbeda-beda dan blok warna
magenta menunjukkan kondisi yang direkomendasikan untuk penyimpanan gabah
atau beras.
Selain metode pengendalian kadar air, suhu serta kelembaban relatif ruang
simpan, teknik/metode pengemasan produk selama penyimpanan juga merupakan
hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas produk makanan. Seperti
diketahui bahwa salah satu parameter umur simpan suatu produk makanan dapat
dilihat dari kemunduran mutunya.
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Tabel 3. Kadar air kesetimbangan padi pada kondisi penyimpanan berbeda (IRRI)
Suhu Penyimpanan
Kelembaban Relatif

22ºC

24ºC

28ºC

32ºC

36ºC

40ºC

44ºC

50%

11,2

10,9

10,7

10,5

10,2

10,0

9,9

55%

11,7

11,5

11,2

11,0

10,8

10,6

10,4

60%

12,3

12,0

11,8

11,6

11,4

11,2

11,0

65%

12,7

12,6

12,4

12,2

12,0

11,8

11,6

70%

13,5

13,3

13,1

12,8

12,6

12,5

12,3

75%

14,3

14,0

13,8

13,6

13,4

13,2

13,0

77%

14,6

14,3

14,1

13,9

13,7

13,5

13,4

79%

14,9

14,7

14,5

14,3

14,1

13,9

13,7

81%

15,3

15,1

14,9

14,6

14,5

14,3

14,1

83%

15,7

15,7

15,3

15,1

14,9

14,7

14,5

85%

16,1

15,9

15,7

15,5

15,3

15,1

15,0

87%

16,6

16,4

16,2

16,0

15,8

15,6

15,5

89%

17,2

17,0

16,8

16,6

16,4

16,2

16,1

91%

17,9

17,7

17,5

17,3

17,1

16,9

16,7

Sumber: IRRI

Salah satu metode penyimpanan yang banyak dikembangkan adalah
penyimpanan kedap udara (hermetic). Penyimpanan kedap udara telah digunakan
di 32 Negara untuk penyimpanan sejumlah komoditas kering yang penting (Villers,
2008). Dalam sistem penyimpanan kedap udara, gabah atau beras ditempatkan di
dalam wadah kedap udara, sehingga tidak terjadi migrasi oksigen dan air antara
udara luar dan di dalam kemasan (IRRI). Lebih lanjut Villers, (2008) menjelaskan
bahwa penyimpanan kedap udara (hermetic) merupakan teknologi yang ramah
lingkungan karena penggunaan pestisida dan fumigasi selama pasca panen dan
penyimpanan benih atau beras menjadi tidak perlu dilakukan. Sistem penyimpanan
ini cukup efektif untuk mengontrol kadar air dan aktivitas serangga pada biji-bijian
seperti padi yang disimpan di daerah tropis. Penyimpanan/pengemasan kedap
udara dapat mempertahankan mutu benih padi dan mutu beras hasil penggilingan
(Nugraha dan Lubis et al., 2005). Selain itu, penggunaan kemasan kedap udara
juga terbukti efektif dalam menjaga kualitas beras aromatik. Kemasan kedap udara
mampu memerangkap flavor (senyawa volatil) dari beras aromatik. Penyimpanan
kedap udara telah dikembangkan IRRI dengan membuat kemasan kantong semar
yang telah diperkenalkan di Indonesia.
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Metode penyimpanan lain yaitu dengan menggunakan pengemasan atmosfir
termodifikasi. Berdasarkan hasil penelitian penyimpanan terhadap beras pecah
kulit dan beras sosoh dengan menggunakan pengemasan atmosfir termodifikasi
(MAP, Modified Atmosphere Packaging) yaitu penyimpanan dengan menggunakan
gas nitrogen 100% dan gas karbondioksida 99,56% yang dilakukan oleh Hawa,
et al (2010), diketahui bahwa penyimpanan beras dengan menggunakan MAP
dapat menjaga/memperbaiki karakteristik beras dibandingkan penyimpanan
atmosfir normal. Penyimpanan MAP menghasilkan tekstur nasi yang lebih baik
dibandingkan penyimpanan atmosfir normal.
Nitrogen adalah gas yang inert atau netral terhadap bahan dan dapat mencegah
tumbuhnya kapang sehingga sangat baik jika digunakan dalam penyimpanan. Beras
pecah kulit yang dikemas dengan N2 dapat meminimalisir terjadinya penyusutan
selama penyimpanan, sedangkan persentase karbondioksida tinggi mencegah
pertumbuhan mikroba, khususnya pada temperatur dingin dan juga mengurangi
pH pada produk makanan (Mannaperuma et al, 1989: Hawa, et al, 2010).
KESIMPULAN
Untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan gabah atau beras perlu
diperhatikan faktor-faktor seperti faktor fisik, kimiawi, fisiologis, biologis dan
pengemasan. Selain itu juga diperlukan pemahaman mengenai perubahan yang
terjadi selama penyimpanan meliputi perubahan fisik, kimia, dan flavor sehingga
dapat dipilih dan diaplikasilan metode penyimpanan gabah atau beras yang sesuai.
Metode tersebut antara lain pengendalian kadar air, pengemasan kedap udara
(hermetic) dan pengemasan atmosfir termodifikasi (MAP).
DAFTAR PUSTAKA
Anggara, A dan Sudarmaji. 2009. Hama Pascapanen Padi dan Pengendaliannya.
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. http://www.litbang.pertanian.go.id/
special/padi/bbpadi_2009_itp_17.pdf. diakses tanggal 8 Januari 2015
Pukul 09.30 WIB.
Aryati, Vivi dan Irma Calista Siagian. 2010. Kajian Pengaruh Pengemasan
Terhadap Umur Simpan Benih Padi. http://bengkulu.litbang.pertanian.
go.id/ind/images/dokumen/pascapanen/vivi-bptpsumutdanbkl.pdf. diakses
tanggal 8 Januari 2015 Pukul 10.00 WIB.
Astawan, M. 2004. Tetap Sehat dengan Produk Makanan Olahan. Tiga Serangkai.
Solo.
Chrastil, J. Effect of storage on the physicochemical properties and quality
factors of rice. In ‘Rice Science and Technology’, (W.E. Marshall and J.I.
Wadsworth, eds), Marcel-Dekker, New York (1994) pp 49–81.

344

Septianingrum dan Kusbiantoro: Upaya Memperpanjang Umur Simpan (Shelf Life)....

Hawa, La Choviya, Anang Lastriyanto, dan Subiantoro Bangun. 2010. Pengemasan
Atmosfir Termodifikasi Beras Pecah Kulit Dan Sosoh. Jurnal Teknologi
Pertanian Vol. 11 No.3 (Desember 2010) 177-183.
Haryadi. 2006. Teknologi Pengolahan Beras. Yogyakarta: UGM Press.
Hastuti, Utami Sri. 2010. Pencemaran Bahan Makanan Dan Makanan Hasil
Olahan Oleh Berbagai Spesies Kapang Kontaminan Serta Dampaknya
Bagi Kesehatan. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu
Mikrobiologi pada FMIPA Universitas Negeri Malang. Malang.
IRRI.

Storage. http://www.knowledgebank.irri.org/step-by-step-production/
postharvest/storage#storage-systems. Diakses pada hari Selasa, 13 Januari
2015 Pukul 11.06 WIB

Katekhong, Wattinee and Sanguansri Charoenrein. 2011. Effect of rice storage on
pasting properties, swelling and granular morphology of rice flour. As. J.
Food Ag-Ind. 2012, 5(04), 315-321.
Kongkiattikajorn, 2008. Effect Of Storage Time And Temperature On Volatile
Aroma Compounds And Physicochemical Properties Of Rice. Kasetsart J.
(Nat. Sci.) 42 : 111 - 117 (2008).
Koswara, Sutrisno. 2009. Teknologi Pengolahan Beras (Teori Dan
Praktek). eBookPangan.com. http://tekpan.unimus.ac.id/wp-content/
uploads/2013/07/Teknologi-Pengolahan-Beras-Teori-dan-Praktek.pdf.
Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2015 Pukul 09.00.
Muchtadi, T.R. dan Sugiono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Tinggi Pusat Antar
Universitas Pangan dan Gizi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Nugraha S., Sudaryono dan S. Lubis. 2005. Pengaruh Kemasan Terhadap
Kandungan Oksigen (oxygen level) dan Perubahan Kualitas Gabah/
Beras. Prosd. Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk
Pengembangan Industri Berbasis Pertanian. Bogor, 7-8 September 2005.
Balai Besar Pascapanen Pertanian. Bogor
Pitaloka, Adelia Luhjingga. 2012. Gambaran Beberapa Faktor Fisik Penyimpanan
Beras, Identifikasi Dan Upaya Pengendalian Serangga Hama Gudang
(Studi Di Gudang Bulog 103 Demak Sub Dolog Wilayah I Semarang).
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, Volume 1, Nomor 2, Tahun
2012, Halaman 218 – 217.
Restuccia, D., U.G. Spizzirri, O.I. Parisi, G. Cirillo, M. Curcio, F.Iemma, F. Puoci,
G. Vinci, and N. Picci. 2010. New EU regulation aspects and global market
of active and intelligentpackaging for food industry applications. Journal
Food Control 21:1425-1435.

Septianingrum dan Kusbiantoro: Upaya Memperpanjang Umur Simpan (Shelf Life)....

345

Setyawan dan Franciscuss, 2013. Pengaruh Penyimpanan Terhadap Kualitas
Beras: Perubahan Sifat Fisik Selama Penyimpanan. http://eprints.undip.
ac.id/36706/1/13._KUALITAS_BERAS.pdf. Diakses pada hari Selasa, 22
Juli 2015 pukul 15.00.
Sung, Jeehye, Bum-Keun Kim , Byung-Sam Kim , Yoonsook Kim. 2014. Mass
spectrometry-based electric nose system for assessing rice quality during
storage at different temperatures. Journal of Stored Products Research xxx
(2014) 1-5.
Villers, S. Navarro, T. De Bruin. 2008. Development of Hermetic Storage
Technology in Sealed Flexible Storage Structures. http://grainpro.com/pdf/
PU2015PV0708-CHENGDU-PAPER-CAF-Presentation-Developmentof-Hermetic-Storage-Technology.pdf. diakses tanggal 15 Maret 2015
Pukul 10.00 WIB.
Winarno, 2004. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: Gramedia.
Zhou, Z, K. Robards, S. Helliwell and C. Blanchard. 2001. Ageing of Stored Rice:
Changes in Chemical and Physical Attributes. Journal of Cereal Science 33
(2001) 000–000

346

Septianingrum dan Kusbiantoro: Upaya Memperpanjang Umur Simpan (Shelf Life)....

ANALISIS MUTU BERAS MENGGUNAKAN SISTEM VISI KOMPUTER
Septian D.W. Putra dan Bram Kusbiantoro
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Sukamandi - Subang
ABSTRACT
Rice is one of the most important cereal commodities in Indonesia. The need to
deliver good quality of rice grain to the market pushes the development of quality
analysis techniques. One of which is computer vision to analyze visual parameter
of grain quality. This short paper presents some insight about computer vision, its
technique and application to determine rice grain quality. This article would be
very valuable to cereal researchers and food practitioners who are interested in
conducting research using computer and sensor technology to study food quality
parameters.
Keywords: computer vision, image processing, quality, rice
ABSTRAK
Beras merupakan salah satu komoditas serealia terpenting di Indonesia. Kebutuhan
akan beras yang bermutu baik mendorong perkembangan teknik analisis mutu. Salah
satu teknik modern untuk analisis mutu secara visual adalah dengan menggunakan
sistem visi komputer. Tulisan singkat ini mencoba memberikan gambaran secara
umum mengenai sistem visi komputer, serta teknik dan pengaplikasiannya dalam
penentuan mutu beras. Materi yang disajikan akan sangat bermanfaat untuk
peneliti serealia dan praktisi pangan yang akan melakukan riset memanfaatkan
teknologi komputer dan sensor untuk mengkaji berbagai parameter mutu suatu
produk pangan.
Kata kunci: visi komputer, pengolahan citra, mutu, beras
PENDAHULUAN
Beras merupakan makanan pokok masyarakat di Indonesia. Pada tahun 2002-2013
rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun masyarakat adalah sebanyak 103,2
kg/kapita/tahun (Pusdatin, 2014). Tingginya konsumsi beras ini memberikan
gambaran mengenai pentingnya komoditas beras di Indonesia, termasuk mutu
komoditas beras itu sendiri.
Mutu adalah kombinasi atribut atau karakteristik dari suatu produk yang
secara signifikan menentukan tingkat penerimaan produk tersebut oleh konsumen
(Robertson, 2012). Di sisi lain Nollet & Toldra (2010) mendefinisikan mutu
sebagai kumpulan karakterisik dari suatu produk yang dirasakan oleh konsumen.
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Berbicara tentang mutu pasti tidak lepas dari konsumen karena tujuan akhir
suatu produk adalah agar produk tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Mutu
suatu komoditas harus dapat dijamin untuk dapat diterima oleh konsumen. Beras
yang diperjualbelikan wajib memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah, yakni SNI 6128:2008. Tabel 1 menunjukkan parameter apa saja yang
diperlukan dalam pengkelasan mutu beras berdasarkan SNI.
Tabel 1. Spesifikasi persyaratan mutu beras berdasarkan SNI (BSN, 2008)
No

Komponen mutu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Derajat sosoh (min)
Kadar air (maks)
Butir kepala (min)
Butir patah (maks)
Butir menir (maks)
Butir merah (maks)
Butir kuning/rusak (maks)
Butir mengapung (maks)
Benda asing (maks)
Butir gabah (maks)

Mutu Mutu Mutu Mutu Mutu
I
II
III
IV
V
(%)
100
100
95
95
85
(%)
14
14
14
14
15
(%)
95
89
78
73
60
(%)
5
10
20
25
35
(%)
0
1
2
2
5
(%)
0
1
2
3
3
(%)
0
1
2
3
5
(%)
0
1
2
3
5
(%)
0
0,02
0,02
0,05
0,20
(butir/100g)
0
1
1
2
3
Satuan

Semua pengukuran parameter di atas, kecuali kadar air, menggunakan
pengamatan visual menggunakan tenaga manusia. Pengamatan menggunakan
tenaga manusia memakan waktu lama dan membutuhkan banyak tenaga kerja
(Brosnan & Sun, 2002) yang membutuhkan biaya tinggi namun hasil yang tidak
selalu konsisten (Zareiforoush et al., 2014). Sistem visi komputer memiliki potensi
untuk menggantikan peranan manusia dalam melakukan penilaian terhadap mutu
visual produk beras. Visi komputer dikenal konsisten, lebih cepat, akurat serta
memiliki biaya yang lebih rendah sehingga banyak digunakan di industri pangan
(Brosnan & Sun, 2004). Tabel berikut menunjukkan kelebihan dan kekurangan
sistem visi komputer.
Tabel 2. Kelebihan dan kelemahan sistem visi komputer (Brosnan & Sun, 2004)
Kelebihan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kekurangan

Menghasilkan data deskriptif yang
tepat
Cepat dan objektif
Mengurangi keterlibatan manusia
Konsisten, efisien, dan biaya efektif
Otomatisasi proses yang tidak
membutuhkan banyak tenaga kerja
Mudah
Bersifat nondestruktif
Sistem sudah mapan
Dokumentasi permanen, memudahkan
analisa selanjutnya

•
•

Identifikasi objek sulit untuk citra yang
tidak terstruktur
Butuh pencahayaan buatan untuk
kondisi yang remang-remang atau
gelap
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Sistem Visi Komputer
Manusia sangat bergantung pada indera penglihatannya. Informasi visual
dari lingkungan yang dibawa oleh cahaya masuk ke mata kemudian diproses dan
diinterpretasikan di otak manusia sehingga memiliki makna. Lebih dari 50% bagian
otak besar manusia digunakan untuk memproses informasi visual (Snowden et al.,
2012). Sistem visi komputer memiliki proses yang sama: informasi visual dari
lingkungan diperoleh oleh sensor (misalnya kamera) melalui cahaya kemudian
diproses dan diinterpretasikan oleh komputer menjadi informasi yang bermakna
(Henderson, 2009).
Pengolahan citra dan analisis citra merupakan komponen inti dari sistem visi
komputer (Ponce et al., 2014). Pengolahan citra dibutuhkan untuk meningkatkan
kualitas citra sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Analisis citra, di lain pihak,
dibutuhkan untuk memisahkan objek yang diinginkan dari latar belakang serta
menarik informasi dari objek tersebut sehingga menghasilkan data kuantitatif.
Oleh karena itu, sistem visi komputer dapat dijabarkan sebagai kesatuan dari
proses pengambilan citra, pengolahan citra dan analisis citra.
Teori dan teknik pengolahan citra berawal dari penelitian mengenai optik
dan alat-alat optik (Luo, 1998). Penemuan komputer membuka peluang baru untuk
mengimplementasikan teori dan teknik tersebut. Tahun 1960 merupakan tahun
dimulainya penelitian serius tentang pengolahan citra digital dengan salah satu
perintisnya adalah Jet Propulsion Laboratory (JPL) milik NASA yang mengolah
citra digital dari proyek Ranger (Dorf, 1997).
Pada awal perkembangannya, pengolahan citra digital mengalami kendala
komputer yang lambat dan biaya yang mahal (Delp & Buda, 2012). Namun,
dengan perkembangan komputer yang pesat dan semakin murah, saat ini hampir
semua bidang ilmu memanfaatkan teknik pengolahan citra digital. Pengolahan
citra digital banyak digunakan dalam bidang kesehatan, forensik, penginderaan
jauh, komunikasi, otomotif (Jayaraman, 2011), untuk mendeteksi kerusakan pada
konstruksi (Hu et al., 2010), dan bidang pertanian (Wang et al., 2014).
Rangkaian Sistem Visi Komputer
Rangkaian sistem visi komputer secara umum dapat dibagi menjadi 4
(Zareiforoush et al., 2014), yakni:
1. Pencahayaan,
2. Pengambilan citra,
3. Digitisasi citra, serta
4. Pengolahan dan analisis citra.
Secara detail, penjelasan keempat komponen tersebut diatas dalam rangkaian
sistem visi komputer sebagai berikut:
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Pencahayaan
Pencahayaan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam
pengambilan citra. Pencahayaan dapat berpengaruh besar terhadap kualitas
citra yang tertangkap (Wu & Sun, 2013). Oleh karena itu sistem pencahayaan
perlu dibuat secara hati-hati agar citra yang dihasilkan konsisten dan terhindar
dari variasi. Kunci utama pencahayaan ada pada sumber cahaya, pengaturan tata
letak pencahayaan, dan geometri pencahayaan (Mathew et al., 2013). Jenis-jenis
sumber cahaya yang biasa digunakan dalam visi komputer antara lain lampu pijar,
lampu pendar, laser, sinar-X, dan lampu inframerah (Raji & Alamutu, 2005).
Pengambilan citra
Ada berbagai jenis instrumen untuk mengambil citra, mulai frame grabber
profesional hingga webcam berbasis USB. Beberapa sensor yang digunakan
untuk membuat citra antara lain adalah scanner, spektroskopi sinar-X dan NIR
(Zareiforoush et al., 2014). Saat ini kamera yang umum dipakai dalam visi
komputer adalah berjenis CCD (charged-coupled device), namun di masa
mendatang kemungkinan akan digantikan kamera CMOS (complementary metaloxide-semiconductor) menurut Wu & Sun (2013).
Digitisasi citra
Proses mengubah citra piktorial menjadi bentuk numerik disebut sebagai
proses digitisasi. Dalam proses ini, sebuah citra akan dibagi-bagi ke dalam kotakkotak kecil dua dimensi yang disebut piksel oleh sebuah alat yang disebut frame
grabber (Brosnan & Sun, 2004). Penggunaan frame grabber tidak lagi diperlukan
jika pengambilan citra dilakukan dengan kamera digital karena kamera tersebut
tidak membutuhkan frame grabber untuk proses digitisasi.
Pengolahan dan analisis citra
Inti dari visi komputer ada pada pengolahan dan analisis citra. Pengolahan
citra terdiri dari serangkaian proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas
citra dengan mengeliminasi kecacatan citra, seperti kompleksitas geometri,
fokus yang tidak sesuai, derau (noise), pencahayaan yang tidak seragam, serta
pergerakan kamera, sementara analisis citra merupakan proses diferensiasi bagian
yang menjadi fokus perhatian dengan latar belakang dan proses menghasilkan
informasi kuantitatif. (Zareiforoush et al., 2014).
Pengolahan citra dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni pengolahan tingkat
rendah, pengolahan tingkat menengah, dan pengolahan tingkat tinggi (Brosnan &
Sun, 2004; Raji & Alamutu, 2005) seperti bisa dilihat pada gambar 1.
Pengolahan tingkat rendah terdiri atas pengambilan citra dan pra-proses.
Pengambilan citra adalah pengiriman sinyal elektronik dari perangkat sensor
menjadi bentuk numerik. Pra-proses citra menunjuk pada proses awal dari data
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citra yang masih mentah untuk memperbaiki distorsi geometri, menghilangkan
derau, memperbaiki tingkat keabuan, serta memperbaiki kekaburan citra (Brosnan
& Sun, 2004).

Gambar 1. Tingkatan pada pengolahan citra (Sun, 2000)
Pengolahan tingkat menengah segmentasi citra, representasi citra, dan
deskripsi. Segmentasi merupakan salah satu proses yang paling penting dari
keseluruhan pengolahan citra karena data yang didapatkan akan sangat bergantung
pada tingkat akurasi operasi ini. Tujuan dari segementasi adalah membagi citra
menjadi bagian-bagian yang memiliki korelasi kuat dengan objek atau area yang
menjadi fokus perhatian (Brosnan & Sun, 2004). Segmentasi bisa dilakukan
dengan 3 teknik: penentuan batas ambang (thresholding), segmentasi berbasis
tepi, serta segmentasi berbasis area, seperti dapat dilihat digambar 2.

Gambar 2. Teknik umum segmentasi: (a) penentuan batas ambang, (b)
segmentasi berbasis tepi, (c) segmentasi berbasis luasan/area (Sun,
2000)
Citra yang sudah tersegmentasi kemudian direpresentasikan sebagai sebuah
garis batas atau sebagai area. Representasi berupa garis batas cocok untuk analisis
ukuran dan bentuk sedangkan representasi berupa area cocok untuk analisis tektur
citra dan kecacatan. Deskripsi citra berkaitan dengan pengambilan informasi
kuantitatif dari segmen citra yang sudah direpresentasikan. Terdapat berbagai
algoritma untuk melakukan proses ini.
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Proses tingkat tinggi terdiri atas pengenalan dan interpretasi, biasanya
menggunakan klasifikasi statistik atau jaringan syaraf buatan. Interaksi dengan
dasar pengetahuan merupakan hal yang penting dalam pengolahan citra. Dasar
pengetahuan dapat dibangun sebagai struktur komputer melalui algoritma, seperti
jaringan syaraf buatan, logika fuzzy, serta algoritma genetika (Brosnan & Sun,
2004).
Parameter Penting Mutu Beras dalam Visi Komputer
Beberapa sumber menyebutkan (Yadav & Jindal, 2001; Zareiforoush et al.,
2014) parameter yang penting dari mutu beras antara lain derajat sosoh, persentase
butir kepala, dan tingkat keputihan. Derajat sosoh terkait dengan nutrisi serta
penerimaan konsumen. Beras derajat sosoh yang rendah memiliki nutrisi yang
tinggi, namun kurang disukai konsumen karena kusam dan lebih cepat tengik.
Persentase butir kepala menggambarkan seberapa banyak beras yang tidak patah.
Sementara tingkat keputihan berkaitan erat dengan derajat sosoh dan memiliki
pengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen. Selain tiga parameter di
atas, parameter lain yang menentukan kelas suatu produk beras menurut standar
nasional tidak kalah pentingnya.
Aplikasi Visi Komputer dalam Analisis Mutu Beras
Derajat Sosoh
Shiddiq et al. (2011) mengembangkan sistem pengukuran derajat sosoh
menggunakan pengolahan citra dan ANFIS (Adaptive Network Based Fuzzy
Inference System). Dalam penelitian mereka ditemukan bahwa derajat sosoh
memiliki korelasi dengan nilai RGB. Pengembangan model ANFIS dilakukan
untuk menilai derajat sosoh suatu sampel beras. Validasi model ANFIS yang
dikembangkan menggunakan nilai RGB yang dinormalisasi menurunkan tingkat
nisbi rata-rata untuk menilai derajat sosoh beras sampai pada angka 3,55%.
Zareiforoush et al. (2015) mengembangkan algoritma untuk mengukur
kualitas beras, termasuk di dalamnya derajat sosoh. Algoritma yang dikembangkan
berhasil mencapai tingkat akurasi 92,83% untuk pengukuran derajat sosoh sampel
beras.
Persentase Butir Kepala
Yadav & Jindal (2001) melakukan pendekatan pengukuran karakteristik
dimensi butir beras untuk memperkirakan persentase butir kepala di dalam sampel.
Ditemukan korelasi yang kuat antara karakteristik dimensi butir beras dengan
persentase beras kepalanya dengan nilai R2 sebesar 0,994. Memanfaatkan korelasi
tersebut persentase butir kepala pada sampel beras dapat ditentukan.
Persentase Butir Patah
Chandra et al. (2014) melakukan klasifikasi cacat pada butir beras dengan
menggunakan teknik pengolahan citra. Metode yang digunakan adalah kNN

352

Putra dan Kusbiantoro: Analisis Mutu Beras Menggunakan Sistem Visi Komputer

(k-nearest neighbor). Didapatkan akurasi klasifikasi butir cacat (butir kapur,
patah, retak, dan rusak) menggunakan metode tersebut menghasilkan akurasi
sebesar 94,95%.
Liu & Wang (2014) menggunakan segmentasi butir beras berdasarkan
deteksi titik kecekungan. Setelah segmentasi dilakukan, persentase butir patah
dapat diketahui dengan memanfaatkan batas ambang. Tingkat deteksi butir patah
yang didapatkan mencapai 99,41%.
Zareiforoush et al. (2015) melakukan analisis perhitungan persentase butir
patah untuk diintegrasikan dengan derajat sosoh guna melakukan klasifikasi mutu
beras. Algoritma logika fuzzy yang dikembangkan berhasil mencapai tingkat
akurasi 98,71% dalam mengenali butir patah.
Persentase Butir Kapur
Yao et al. (2009) menggunakan metode muti-threshold berdasarkan entropi
maksimum menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antara penggunaan
pengolahan citra dengan cara manual dalam penentuan butir kapur. Koefisien
korelasi yang dimaksud mencapai 0,99 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
penggunaan pengolahan citra dapat menggantikan cara manual dalam penentuan
butir kapur.
Jinorose et al. (2010) menyarankan penggunaan nilai V dalam sistem HSV
(hue-saturation-value) untuk melakukan penilaian terhadap butir berkapur.
Sedangkan nilai H dan S ditambah nilai B dari sistem RGB (red-green-blue)
ditemukan cocok sebagai indikator butir merah dan butir kuning.
Sun et al. (2014) menggunakan pengolahan citra untuk menganalisis
persentase butir kapur dari sampel beras yang butirannya saling bersinggungan.
Segmentasi dilakukan dengan metode kesamaan titik cekungan. Sementara itu,
klasifikasi area berkapur butiran gabah dilakukan dengan metode SVM (Support
Vector Machine). Hasil yang diperoleh dengan memanfaatkan metode tersebut
adalah nilai keakuratan yang mencapai 98,5% untuk varietas indika dan 97,6%
untuk varietas japonika.
Bentuk dan Ukuran
Yao et al. (2009) melakukan analisis ukuran butir beras menggunakan
metode MER (Minimum Enclosing Rectangle). Ukuran panjang-lebar yang didapat
kemudian dibandingkan dengan ukuran panjang-lebar menggunakan pengukuran
manual. Melalui ANOVA dapat ditunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata
antara metode MER dengan pengukuran manual.
Hal senada juga disampaikan oleh Jinrose et al. (2010) yang menemukan
bahwa penggunaan pengolahan citra untuk melakukan analisis ukuran butir beras
tidaklah berbeda nyata dengan pengukuran metode konvensional (dalam taraf
10%). Selain itu, metode pengolahan citra digital memiliki standar deviasi yang
lebih kecil dibanding metode konvensional.
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Klasifikasi beras
Terdapat beberapa penelitian yang mencoba melakukan klasifikasi beras,
baik berdasarkan varietas maupun mutu. Tabel berikut merupakan ringkasan dari
penelitian-penelitian tersebut.
Tabel 3. Beberapa penelitian mengenai klasifikasi beras menggunakan teknik
pengolahan citra
Objek klasifikasi

Metode yang
digunakan

Tingkat
akurasi

Pustaka

Mutu 3 varietas beras Jaringan syaraf tiruan
India

90-95%

Verma (2010)

5 varietas beras

Jaringan syaraf tiruan
propagasi balik

96,67%

Rad et al. (2011)

6 varietas Basmati

Jaringan syaraf tiruan
propagasi balik

74%-90%

Gujjar & Sidappa (2013)

4 kelas mutu

Jaringan syaraf tiruan

96%

Neelamegam et al. (2013)

9 varietas

Jaringan syaraf tiruan

92%

Silva & Sonnadara (2013)

3 varietas

Jaringan syaraf tiruan

100%

Adnan et al. (2013)

3 produk Basmati
komersial

PCA (Principal
Component Analysis)

79%

Kambo & Yerpude (2014)

5 varietas beras

MLP (Multilayer
Perceptron) dan neurofuzzy

98,40%
dan
99,73%

Pazoki et al. (2014)

5 kelas mutu

Logika fuzzy

89,8%

Zareiforoush et al. (2015)

KESIMPULAN
Tulisan singkat ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai manfaat visi
komputer dalam analisis mutu beras. Penelusuran pustaka menunjukkan bahwa
sistem visi komputer dapat diterapkan untuk menggantikan peranan manusia dalam
melakukan uji mutu beras secara visual. Beberapa penelitian menunjukkan fokus
penerapan sistem visi komputer ada pada parameter derajat sosoh, persentase butir
kepala, butir kapur, butir patah, pengenalan varietas suatu sampel beras, maupun
pengklasifikasian mutu secara global. Teknik pengklasifikasian yang umum
digunakan adalah jaringan syaraf buatan, namun ada juga teknik lain yang bisa
digunakan seperti PCA dan logika fuzzy.
Dengan pesatnya perkembangan komputer serta teknik pengolahan dan
analisis citra, penerapan sistem visi komputer dalam penentuan mutu suatu produk,
khususnya beras, sangat terbuka lebar. Di sisi lain, masih diperlukan penelitian
lebih lanjut yang mengintegrasikan keseluruhan penentuan parameter mutu beras
dalam suatu kesatuan sistem yang dapat mengklasifikasikan mutu beras sesuai
dengan SNI yang berlaku di negara Indonesia.
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ABSTRAK

Uji stabilitas mutu beras dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan
mutu beras selama penyimpanan dalam kondisi suhu dan jenis kemasan yang
berbeda-beda. Penyimpanan dilakukan selama 4 bulan pada kondisi suhu
penyimpanan 22 oC dan 28oC dengan jenis kemasan adalah kantong plastik
(polipropilen) dan karung plastik. Varietas beras yang diujikan adalah varietas
Cilamaya Muncul (short grain) dan Ciliwung (long grain). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kadar air beras yang disimpan pada suhu 28oC cenderung
meningkat seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan baik pengemasan
menggunakan kantung plastik maupun karung plastik. Nilai derajat putih beras
varietas Cilamaya Muncul secara umum mengalami penurunan nilai derajat putih
seiring dengan meningkatnya waktu penyimpanan sedangkan untuk varietas
Ciliwung nilai derajat putihnya semakin meningkat dengan bertambahnya
waktu penyimpanan baik yang dikemas dengan plastik polipropilen maupun
karung plastik. Dengan peningkatan waktu penyimpanan juga menyebabkan
terjadinya peningkatan nilai asam lemak bebas seiring dengan peningkatan waktu
penyimpanan baik pada beras Cilamaya Muncul maupun Ciliwung. Sedangkan
untuk kandungan aflatoksin baik aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 tidak terdeteksi
pada suhu 22oC dan 28oC baik yang dikemas dengan kantong plastik polipropilen
maupun karung plastik.
Kata kunci: Uji stabilitas mutu, penyimpanan, suhu, bahan kemasan.
ABSTRACT
Rice quality stability test was conducted in order to determine changes in rice
quality during storage under different conditions of temperature and type of
packaging. Storage was carried out for 4 months at the temperature of 22°C and
28oC with the type of packaging are a plastic bag (polypropylene) and plastic sack.
Varieties of rice tested are Cilamaya Muncul (short grain) and Ciliwung (long
grain). The result indicated that the moisture content of the rice kept at a temperature
of 28oC tended to increase with increasing storage time both for the rice packed
in plastic bags or plastic sacks. Generally, whiteness level of Cilamaya Muncul
tended to decrease with increasing storage time while for varieties Ciliwung the
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whiteness level was increasing with increasing storage time, both were packed
with polypropylene plastic and plastic sacks. With the increased storage time, the
value of free fatty acid also increased both on Cilamaya Muncul or Ciliwung. As
for the aflatoxin content (B1, B2, G1, and G2) was not detected at 22oC and 28oC to
both that were packed with plastic bags and sacks of polypropylene plastic.
Key words : Quality stability test, storage, temperature, type of packaging.
PENDAHULUAN
Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman sereal paling penting dibudidayakan
di dunia, dan menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia
(IRRI, 1997). Padi tumbuh secara luas dan banyak kegunaannya. Umumnya,
padi dikonsumsi sebagai nasi atau digunakan sebagai bahan baku untuk industri
pangan.
Di Indonesia, produksi padi tahun 2014 menurut Angka Sementara Biro
Pusat Statistik (BPS) adalah 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG) atau
mengalami penurunan sebesar 0,45 juta ton (0,63 persen) dibandingkan tahun
2013. Penurunan produksi padi tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 0,83 juta
ton, sedangkan produksi padi di luar Pulau Jawa mengalami kenaikan sebanyak
0,39 juta ton. Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena penurunan luas
panen seluas 41,61 ribu hektar (0,30 persen) dan penurunan produktivitas sebesar
0,17 kuintal/hektar (0,33 persen). Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksikan
angka produksi padi pada 2015 akan meningkat 6,64 persen atau sebanyak 75,55
juta ton dibandingkan tahun sebelumnya (www.bps.go.id).
Berdasarkan data BPS dan Kementerian Perdagangan, konsumsi rumah
tangga ditambah rumah makan adalah sebesar 114 kg per tahun atau 312 gram
per hari. Dengan tingkat konsumsi seperti demikian maka konsumsi beras
nasional hanya sekitar 28 juta ton per tahun (Kepala Bappenas, 2015). Bila
melihat angka produksi padi tahun 2014 sekitar 70,83 juta ton (angka sementara
BPS) kemungkinan akan terdapat stok beras yang cukup banyak. Sebagian besar
stok beras akan tersimpan di gudang Bulog dan sebagian lainnya tersebar di
penggilingan-penggilingan, petani, rumah tangga, restoran, hotel dan pasar dalam
berbagai kemasan.
Selama masa penyimpanan akan terjadi perubahan fisikokimia dan fisiologi
yang disebut sebagai proses aging/pemasakan. Perubahan-perubahannya antara
lain adalah sifat pasta, warna, aroma dan beberapa komposisi yang berpengaruh
terhadap mutu beras. Perubahan fisiko kimia juga berpengaruh terhadap mutu tanak
beras, tekstur, flavor, dan mutu produk olahan beras (Chrastil, 1992; Noomhorm
et al., 1997). Perez and Juliano (1981) melaporkan bahwa penyimpanan 3 bulan
adalah waktu penyimpanan minimum yang dapat memberikan pengaruh terhadap
kekerasan, konsistensi gel dan nilai viskositas amilograf nasi. Retrogadasi pati
meningkat dengan meningkatnya waktu penyimpanan dan berbanding lurus
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dengan tingkat kekerasan (Perdon et al., 1999). Perubahan sifat protein (Zhou et
al., 2003) dan interaksi protein dengan pati (Teo et al., 2000) berperan terhadap
proses aging pada sifat pasta nasi.
Kondisi penyimpanan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap
proses aging pada beras. Penyimpanan beras giling (kadar air 14,7 %) pada kondisi
hermetis pada suhu 30 °C selama 3 bulan pada kondisi vakum atau pada kondisi
udara bernitrogen dan karbon dioksida sedikit berpengaruh terhadap penurunan
kadar gula, asam lemak, serta tingkat kekerasan dan adesif nasi (Yanai et al., 1979).
Penyimpanan beras pada kadar air 15,7%, dengan pengemasan secara vakum
menunjukkan perubahan terkecil terhadap penurunan kadar gula, keasaman, serta
tingkat kekerasan dan adesif, diikuti dengan pengemasan gas dan pengemasan
udara (Juliano, 1985). Hasil penelitian Perez dan Juliano (1981) menunjukkan
bahwa pada penyimpanan suhu udara 15°C proses aging terjadi secara signifikan
pada awal bulan ke-3 dan ke-4 penyimpanan.
Pada penelitian ini penyimpanan beras dilakukan pada suhu 22 dan 28°C
dengan menggunakan kemasan polipropilen dan karung plastik. Pengujian
dilakukan terhadap dua varietas beras yaitu Cilamaya Muncul (butir bulat)
dan Ciliwung (butir lonjong). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji
stabilitas mutu beras kedua varietas tersebut selama penyimpanan pada variasi
suhu dan kemasan yang digunakan dalam penelitian ini.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen Karawang pada tahun
2014. Bahan yang digunakan adalah kemasan karung plastik, kemasan plastik
(polipropilen), bahan kimia untuk analisa, beras varietas Cilamaya Muncul (butir
bulat), dan Ciliwung (butir lonjong). Bentuk (Shape) beras ditentukan oleh nilai
rasio Panjang (P) dan Lebar (L) (Rasio P/L) butiran beras. Untuk Lebar butiran
beras diukur antara punggung dan perut beras utuh, menggunakan alat Micrometer.
Lebar butiran beras dihitung dari rata-rata lebar 20 butir beras utuh (satuan mm).
Klasifikasi Bentuk Beras :
No.

Klasifikasi

Rasio P/L

1.

Ramping (Slender)

> 3,0

2.

Medium

2,1 – 3,0

3.

Bulat (Bold)

≤ 2,0

Pada penelitian ini, proses penyimpanan dilakukan selama 4 bulan dengan
pengamatan dilakukan pada bulan ke-2 dan ke- 4. Rancangan percobaan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan
tiga faktor yaitu jenis varietas (varietas Cilamaya Muncul dan Ciliwung), suhu
penyimpanan (22°C dan 28°C), dan jenis kemasan (karung plastik dan kemasan
plastik). Parameter yang diamati pada tahap ini yaitu kadar air (AOAC, 1985;
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SNI 6128:2008), derajat putih (whiteness meter), asam lemak bebas menggunakan
titrasi standar AOAC (1985), kandungan aflatoksin (SNI No.3555-1998), waktu
tanak (Thapar et al., 1998), dan rasio penyerapan air (Webb dan Stemmer, 1972).
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kadar Air
Data hasil pengukuran kadar air beras hasil penyimpanan selama 2 bulan dan
4 bulan disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa kadar air beras memiliki
tren yang cenderung naik pada penyimpanan bulan ke-2 hingga bulan ke-4 di suhu
22oC dan 28°C baik penyimpanan menggunakan kantung plastik (polipropilen)
maupun karung plastik meskipun rata-rata kenaikan kadar air kurang dari 0,5%.
Tabel 1. Data perubahan kadar air beras varietas Cilamaya Muncul dan Ciliwung
selama penyimpanan
Jenis varietas
Cilamaya Muncul

Ciliwung

Perlakuan
Suhu
Jenis kemasan
(°C)
22
Polipropilen
Karung plastik
28
Polipropilen
Karung plastik
22
Polipropilen
28

Kadar air (%)
2 Bulan

4 Bulan

b

12,7
13,5d
13,0c
13,5d
12,4a

13,4d
13,8e
13,4d
13,9f
12,6a

Karung plastik

12,4a

12,7b

Polipropilen

12,4

a

12,7b

Karung plastik

12,4a

12,9c

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama adalah tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

Untuk varietas Ciliwung, nilai kadar air beras pada penyimpanan bulan
ke-2 pada suhu 22°C maupun 28°C baik yang dikemas dengan kantung plastik
(polipropilen) maupun karung plastik menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata.
Sementara untuk varietas Cilamaya Muncul, nilai kadar air pada penyimpanan
bulan ke-2 terlihat berbeda nyata antara yang dikemas dengan kantung plastik
dengan karung plastik baik pada penyimpanan suhu 22°C maupun 28°C.
Pada penyimpanan bulan ke-4, nilai kadar air semua perlakuan cenderung
meningkat, dan secara umum nilai kadar air tertinggi ditunjukkan oleh varietas
Cilamaya Muncul pada kondisi penyimpanan suhu 28°C dengan menggunakan
kemasan karung plastik yaitu sekitar 13,9%. Sedangkan nilai kadar air terendah
ditunjukkan oleh varietas Ciliwung yang dikemas dengan kantung plastik
(polipropilen) pada kondisi suhu penyimpanan 22°C yaitu sekitar 12,6%. Mengacu
pada SNI 6128 : 2008, nilai kadar air semua perlakuan hingga penyimpanan bulan
ke-4 berada pada batas kadar air aman simpan yaitu maksimal 14%.
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b. Derajat Putih
Derajat putih beras merupakan tingkat atau derajat putih beras yang
dibandingkan dengan BaSO4 84,3% yang dinyatakan dalam angka. Derajat
putih beras berhubungan erat dengan derajat pengelupasan lapisan aleuron beras
(derajat sosoh). Semakin tinggi derajat sosoh maka warna beras akan semakin
putih/bening. Umumnya preferensi konsumen cukup tinggi terhadap beras dengan
derajat putih tinggi.
Nilai derajat putih beras varietas Cilamaya Muncul dan Ciliwung selama
penyimpanan disajikan pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat bahwa secara umum
nilai derajat putih beras varietas Cilamaya Muncul mengalami penurunan selama
penyimpanan hingga bulan ke-4 penyimpanan. Terjadinya penurunan nilai derajat
putih pada beras varietas Cilamaya Muncul kemungkinan dikarenakan oleh
adanya reaksi biokimia yang dipicu oleh terjadi perubahan kadar air dan suhu
(Mauron, 1981).
Namun sebaliknya untuk beras varietas Ciliwung, nilai derajat putihnya
cenderung meningkat selama penyimpanan. Kecenderungan ini berbeda dengan
yang biasanya terjadi pada beras selama penyimpanan sehingga belum diketahui
penyebab terjadinya peningkatan nilai derajat putih untuk varietas Ciliwung
selama penyimpanan.
Tabel 2. Data perubahan derajat putih beras varietas Cilamaya Muncul dan
Ciliwung selama penyimpanan
Jenis varietas
Cilamaya Muncul

Perlakuan
Suhu
(°C)
22
28

Ciliwung

22
28

Jenis kemasan

Derajat Putih (%)
2 Bulan

4 Bulan

Polipropilen
Karung plastik
Polipropilen
Karung plastik
Polipropilen

61,01f
59,91e
60,22ef
61,76g
53,26c

60,62d
54,53a
58,20c
59,67e
54,84a

Karung plastik

55,24d

55,87b

Polipropilen

52,67b

55,56b

Karung plastik

51,64a

59,55d

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama adalah tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

c. Kandungan Aflatoksin
Aflatoksin adalah metabolit sekunder yang diproduksi oleh kapang
Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus yang mengkontaminasi produk
pangan dan pertanian (Bhat, et.al., 2003). Menurut Lereau, et. al., (2012), aflatoksin
merupakan kelompok mikotoksin yang dihasilkan oleh Aspergillus dan tergolong
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sebagai kelompok hepatotoksin, mutagenik, neoplastisia (pemicu pertumbuhan
tumor), dan penyebab penurunan sistem imun. Paparan aflatoksin pada jumlah
tertentu dapat mengganggu kesehatan manusia seperti menyebabkan sirosis dan
nekrosis pada liver, kerusakan struktur otak dan rentan terserang hepatitis B.
Beberapa jenis aflatoksin antara lain aflatoksin B1, B2, G1, dan G2. Diantara
seluruh jenis aflatoksin, B1 merupakan jenis aflatoksin yang paling dominan
menyebabkan kontaminasi pada bahan pangan. Suhu optimum untuk produksi
aflatoksin berkisar antara 20 – 35oC. Aflatoksin B1 mampu menghasilkan toksin
yang paling berbahaya dan sering dihubungkan dengan hepatotoksigen dan
hepatokarsinogen. Biotransformasi aflatoksin B1 sering terjadi di dalam liver
melalui proses intraseluler yang melibatkan enzim P450 (Wang et. al., 1998).
Data hasil pengamatan kandungan aflatoksin selama penyimpanan beras
disajikan pada Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama proses penyimpanan
beras pada suhu 22 oC dan 28oC baik dengan kemasan plastik (polipropilen)
maupun karung plastik tidak terdeteksi adanya pertumbuhan aflatoksin baik jenis
aflatoksin B1, B2, G1 maupun G2. Hasil ini menunjukkan bahwa sampai dengan
masa penyimpanan 4 bulan beras varietas Cilamaya Muncul dan Ciliwung yang di
simpan pada suhu 22°C dan 28°C dengan kemasan kantung plastik (polipropilen)
dan karung plastik masih aman untuk dikonsumsi.
Menurut Asgar et. al., (2013), penangangan pascapanen padi yang tepat
dapat memperkecil resiko terkontaminasinya gabah oleh jamur yang dapat
memproduksi mikotoksin seperti aflatoksin. Titik kritis tahapan pascapanen
yang memungkinkan kontaminasi jamur adalah selama proses pemanenan,
pengemasan, dan transportasi. Selain itu, penundaan proses pengeringan dan
penyimpanan gabah berkadar air melebihi standar kadar air gabah simpan juga
dapat memicu pertumbuhan mikotoksin seperti aflatoksin. Oleh karena itu,
mempertahankan kadar air gabah pada proses penyimpanan merupakan salah satu
langkah pencegahan kontaminasi aflatoksin.
Keberadaan aflatoksin juga dipengaruhi oleh cuaca dan kelembaban.
Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan oleh Vasanthi, et. al.,
(1998) terhadap kemungkinan paparan aflatoksin pada gabah. Hasil penelitian
menunjukkan meskipun gabah bukan media yang potensial untuk pertumbuhan
Aspergillus, aflatoksin ditemukan pada gabah yang disimpan di tempat terbuka
dengan tingkat curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Dengan
dilakukannya penyimpanan beras pada suhu penyimpanan yang terkendali dan
kelembaban udara yang rendah, maka akan menghambat pertumbahan Aspergillus
sebagaimana yang telah dilakukan pada penelitian ini.
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Tabel 3. Data perubahan aflatoksin beras varietas Cilamaya Muncul dan
Ciliwung selama penyimpanan
Jenis varietas

Perlakuan
Suhu (°C) Jenis kemasan
22

Polipropilen

Cilamaya Muncul
28

Karung plastik

22
Polipropilen
Ciliwung
28

Karung plastik

Waktu
(Bulan)

Kandungan Aflatoksin
(%)
B1
B2
G1 G2

0 (Awal)

Tt

Tt

Tt

Tt

2

Tt

Tt

Tt

Tt

4

Tt

Tt

Tt

Tt

0 (Awal)

Tt

Tt

Tt

Tt

2

Tt

Tt

Tt

Tt

4

Tt

Tt

Tt

Tt

0 (Awal)

Tt

Tt

Tt

Tt

2

Tt

Tt

Tt

Tt

4

Tt

Tt

Tt

Tt

0 (Awal)

Tt

Tt

Tt

Tt

2

Tt

Tt

Tt

Tt

4

Tt

Tt

Tt

Tt

Keterangan : Tt = Tidak terdeteksi

d. Asam Lemak Bebas
Lapisan dedak merupakan salah satu sumber serat pangan, protein dan
minyak. Eksplorasi dedak sebagai sumber minyak nabati masih cukup rendah
(kurang dari 10%) karena adanya enzim lipase dalam dedak yang berperan
sebagai katalis dalam menghidrolisis komponen trigliserida menjadi gliserol dan
asam lemak bebas (Pourali et al., 2009). Adanya asam lemak bebas menyebabkan
terjadinya penurunan pH sehingga meningkatkan derajat keasaman dedak. Selain
itu, konsentrasi asam lemak di dalam lapisan dedak berimbas pada perubahan
flavor dan sifat fungsional dedak (Takano, 1993). Menurut Zhou et al., (2002),
meskipun lemak dedak relatif rendah (2 – 3%) komponen ini menjadi salah satu
penting dalam proses pengolahan dan mutu tanak beras. Data perubahan asam
lemak bebas varietas Cilamaya Muncul dan Ciliwung selama penyimpanan
disajikan pada Tabel 4.
Dari Tabel 4 terlihat bahwa selama penyimpanan beras selama 4 bulan
terjadi peningkatan jumlah asam lemak bebas pada beras varietas Cilamaya
Muncul dan Ciliwung baik pada penyimpanan suhu 22°C maupun 28°C. Pada
masa penyimpanan bulan ke-2 jumlah asam lemak bebas tidak begitu besar
dibanding pada masa penyimpanan bulan ke-4. Namun peningkatan jumlah asam
lemak bebas yang terjadi selama penyimpanan beras hingga bulan ke-4 tidak
menyebabkan terjadinya ketengikan.
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Tabel 4. Data perubahan asam lemak bebas beras varietas Cilamaya Muncul dan
Ciliwung selama penyimpanan
Jenis varietas
Cilamaya Muncul

Perlakuan
Suhu
(°C)
22
28

Ciliwung

22
28

Jenis kemasan
Polipropilen
Karung plastik
Polipropilen
Karung plastik
Polipropilen
Karung plastik
Polipropilen
Karung plastik

Asam lemak bebas
(%)
2 Bulan
0,10a
0,18b
0,18b
0,13a
0,12a
0,18b
0,20b
0,09a

4 Bulan
0,26e
0,27e
0,25e
0,16c
0,13b
0,19cd
0,21d
0,10a

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama adalah tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

e. Waktu Tanak dan Rasio Penyerapan Air
Menurut Wibowo et. al., (2009), waktu tanak adalah waktu yang diperlukan
dalam proses pemasakan biji beras menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Untuk
mendapat nasi dengan tekstur yang baik diperlukan waktu tanak optimum dimana
menurut Thanpar et.al ., (1998) waktu tanak optimum merupakan jangka waktu
dimana berat beras meningkat sebesar 250%.
Rasio penyerapan air atau water up take ratio adalah berat nasi dikurangi
dengan berat beras dan dibagi dengan berat beras. Kualitas butir nasi dapat
dilihat dari karakteristik pemanjangan butir, pengembangan volume, dan
penyerapan air selama pemasakan (Juliano, 1985). Butiran yang panjang,
sedikitnya pengembangan volume, dan penyerapan air yang minimal adalah ciriciri dari varietas beras yang berkualitas tinggi (Tang, 1987). Kasai et al., (2005)
menyatakan penyerapan air dari butiran beras selama proses pemasakan adalah
fenomena penting dalam menentukan kondisi pemasakan yang optimum.
Hubungan antara waktu tanak dengan rasio penyerapan air untuk varietas
Cilamaya Muncul disajikan pada Gambar 1 sedangkan untuk varietas Ciliwung
disajikan pada Gambar 2. Dari Gambar 1 terlihat bahwa waktu tanak semua
perlakuan relatif sama yaitu sekitar 10 menit. Perlakuan suhu dan kemasan tidak
berpengaruh secara siginifikan terhadap waktu tanak beras varietas Cilamaya
Muncul. Waktu penyimpanan juga tidak berpengaruh nyata terhadap waktu tanak
beras varietas Cilamaya Muncul. Untuk rasio penyerapan air menunjukkan tren
peningkatan dengan meningkatnya waktu penyimpanan. Dari beberapa perlakuan
terlihat bahwa rasio penyerapan air terendah ditunjukkan oleh perlakuan pada
suhu 22°C yang dikemas dengan karung plastik namun sebaliknya pada suhu
penyimpanan 28°C menunjukkan rasio penyerapan air tertinggi dibanding
perlakuan lainnya.
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Gambar 1. Hubungan antara waktu tanak dan rasio penyerapan air untuk varietas
Cilamaya Muncul
Sama seperti halnya varietas Cilamaya Muncul, waktu tanak untuk varietas
Ciliwung juga relatif sama untuk semua perlakuan yaitu sekitar 10 menit (Gambar
2). Waktu penyimpaan, perlakuan suhu dan kemasan juga tidak berpengaruh secara
siginifikan terhadap waktu tanak beras varietas Ciliwung. Untuk rasio penyerapan
air, peningkatan waktu penyimpanan berpengaruh terhadap rasio penyerapan air.
Pada awal penyimpanan rata-rata rasio penyerapan air sekitar 1,65 dan setelah
penyimpanan 4 bulan rasio penyerapan air meningkat menjadi rata-rata sekitar
1,7 – 1,8. Diantara beberapa perlakuan, rasio penyerapan air tertinggi terjadi pada
perlakuan suhu penyimpanan 28°C yang dikemas dengan karung plastik.

Gambar 2. Hubungan antara waktu tanak dan rasio penyerapan air untuk varietas
Ciliwung
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KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :
1.

Kadar air beras yang disimpan pada suhu 28oC cenderung meningkat seiring
dengan bertambahnya waktu penyimpanan baik pengemasan menggunakan
kantung plastik maupun karung plastik.

2.

Nilai derajat putih beras varietas Cilamaya Muncul secara umum mengalami
penurunan nilai derajat putih seiring dengan meningkatnya waktu penyimpanan
sedangkan untuk varietas Ciliwung nilai derajat putihnya semakin meningkat
dengan bertambahnya waktu penyimpanan baik yang dikemas dengan plastic
polypropylene maupun karung plastik.

3.

Dengan peningkatan waktu penyimpanan menyebabkan terjadinya
peningkatan nilai asam lemak bebas seiring dengan peningkatan waktu
penyimpanan baik pada beras Cilamaya Muncul maupun Ciliwung.

4.

Untuk kandungan aflatoksin baik aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 tidak
terdeteksi pada suhu 22oC dan 28oC baik yang dikemas dengan kantong
plastic polypropylene maupun karung plastik.
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MUTU FISIK GABAH DAN BERAS
BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU (VUB) PADI
PRODUKTIVITAS TINGGI RAKITAN BB PADI
Jumali dan Agus Guswara
Balai Penelitian Tanaman Padi Sukamandi (BB PADI)
Jl. Raya IX, Sukamandi, Subang, Jawa Barat 41256
ABSTRAK
Telah dilakukan kegiatan display beberapa varietas padi baik padi inbrida untuk
sawah irigasi, gogo, dan padi hibrida di Instalasi Kebun Percobaan Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi pada tahun 2014. Tujuan kegiatan
adalah untuk mengevaluasi mutu padi khususnya mutu fisik gabah dan beras
serta mutu giling . Sebanyak 17 varietas (antara lain Ciherang, Situ Bagendit,
Cibogo, Inpari 13, 14 dan 16, Inpago, Hipa 2 Jatim dan lain-lainnya ditanam
dengan pendekatan PTT antara lain benih bersertifikat, umur bibit muda < 21 hari,
pengairan berselang (intermitten), penggunaan pupuk organik dan anorganik, cara
tanam jajar legowo 21 : 1, pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman)
secara intensif, padi dipanen pada saat masak optimal (95% malai menguning).
Gabah kering panen (GKP) yang dihasilkan selanjutnya dikeringkan dengan cara
dijemur. Gabah kering selanjutnya dianalisis mutu fisik (kadar air, densitas, kotoran,
dan lain-lain). Sedangkan analisis pada beras meliputi mutu fisik (panjang, lebar,
rasio P/L, milling degree, dan lain-lani) dan mutu giling (kadar beras kepala, patah,
menir, dan lainnya). Hasil kajian menunjukkan kadar air gabah berkisar antara
10,55% (Inpago 5) – 14,60% (Situ Bagendit) termasuk dalam kategori aman untuk
penyimpanan. Rata-rata densitas gabah antara 467 g/l (Hipa 8) – 527 g/l (Cibogo).
Komponen mutu gabah lainnya yang berperan menentukan rendemen beras giling
adalah bobot 1000 butir gabah. Rata-rata bobot 1000 butir gabah 23,25 g (Batu
Tegi) – 29,02 g (Inpari 10 Laeya). Uji organoleptik terhadap semua varietas
menunjukkan dari segi warna nasi > 80 responden menyatakan suka, sisanya
menyatakan sedang. Sedangkan dari segi rasa nasinya sebanyak 10% responden
menyatakan sangat suka, 70% menyatakan suka, dan 20% menyatakan agak suka.
Kata kunci : karakteristik gabah/beras , VUB padi
PENDAHULUAN
Usaha peningkatan produksi padi secara berkelanjutan oleh petani di daerah melalui
program pengelolaan usaha tani padi terpadu diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa hal penting yang dapat ditempuh
diantaranya produksi gabah dan beras bermutu tinggi, perluasan areal tanam,
peningkatan pendapatan petani, perlusan lapangan kerja, dan lain sebagainya
(Djamaluddin et al. 1999). Berkembangya suatu varietas padi di suatu wilayah
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dipengaruhi oleh ciri dan karakteristik agroekosistem, kesesuaian hasil, rendemen
giling gabah, preferensi petani, minat pedagang maupun konsumen (Sumarno
1999). Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) sampai tahun 2013 telah
melepas beberapa varietas unggul baru (VUB) padi, baik padi sawah irigasi, padi
gogo, tadah hujan, rawa, dan beberapa varietas padi hibrida. Diharapkan dengan
adanya varietas baru tersebut dapat mendorong peningkatan produksi gabah/beras.
Padi sebagai salah satu komoditas pertanian strategis dapat dikembangkan
menjadi produk agroindustri unggulan wilayah setempat apabila dikelola secara
baik dan beras yang dihasilkan berkualitas baik. Produk yang dihasilkan perlu
diselaraskan dengan keinginan/preferensi masyarakat di wilayah tersebut.
Damardjati dan Oka (1992) mengevaluasi preferensi konsumen terhadap beras di
tiga kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta dan Makasar. Dari studi tersebut
diketahui bahwa ada perbedaan preferensi konsumen terhadap jenis/sifat beras.
Konsumen di Jakarta menyukai beras yang sifatnya relatif lebih pulen dibanding
konsumen di kota lain. Studi berhasil mengidentifikasi komponen/atribut mutu
yang memiliki kontribusi signifikan terhadap harga, seperti varietas, beras
kepala, dan sebagainya. Harga beras secara tidak langsung juga mencerminkan
kualitasnya. Rachmat et al. (2006) melaporkan adanya hubungan empiris antara
harga dan kualitas beras di pasar wilayah Jawa Barat.
Peningkatan kualitas beras menjadi sangat penting seiring dengan
meningkatnya daya beli masyarakat. Saat ini konsumen makin selektif dalam
menetapkan beras yang dikonsumsi. Konsumen bersedia membayar harga lebih
mahal untuk mendapatkan beras berkualitas tinggi, demikian sebaliknya. Kondisi
ini mendorong pengusaha dan pedagang beras untuk menyediakan beras dengan
kualitas beragam.
Gabah/beras berukuran panjang dan ramping yang identik dengan jenis IR64
dan Ciherang memiliki preferensi yang cukup tinggi di masyarakat. Konsumen
dengan tingkat sosial ekonomi tinggi menyukai beras dengan bentuk ramping
maupun agak bulat. Namun konsumen berpenghasilan menengah ke bawah lebih
menyukai beras dengan bentuk ramping. Beras lokal umumnya berbentuk agak
bulat dengan kualitas bagus meskipun harganya lebih mahal.
Mutu giling beras dicerminkan atas presentase butir patah atau beras
kepala dan derajat sosoh. Di pasar Internasional, kadar butir patah yang rendah
mendapat harga yang jauh lebih baik dibandingkan kadar butir patah tinggi. Di
Indonesia, pengaruh butir patah dan derajat sosoh terhadap harga relatif rendah,
kecuali untuk jenis beras kualitas premium. Dalam Standar Nasional Indonesia
(SNI) untuk gabah dan beras, kadar air merupakan salah satu kriteria penting.
Kadar air beras dalam seluruh kelas mutu tidak boleh melebihi 14% (BPS 1993;
2008). Disamping komponen mutu di atas dalam standar BULOG sifat fisik lain
yang merupakan krietria mutu adalah butir hijau/kapur, butir kuning/rusak, dan
gabah hampa/kotoran.
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Secara resmi pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan standar
kualitas beras giling dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) No 01-61281999 (Pusat Standarisasi dan Akkreditasi 1999). Penerapan standar kualitas dapat
menciptakan sistem perdagangan beras yang jujur dan adil. Para pelaku pasar
memperoleh insentif sesuai dengan kualitas beras yang diperjualbelikan, sedangkan
konsumen dapat terhindar dari praktek pasar yang merugikan, seperti penipuan.
Namun, kenyataaannya standar tersebut belum berlaku efektif, masyarakat belum
menyadari pentingnya standar mutu beras. Mutu beras umumnya masih ditentukan
berdasarkan sifat fisik maupun penampilan beras. Berdasarkan Standar Nasional
Indonesia (SNI) beras yang paling banyak dikonsumsi di Jawa Barat dan Jawa
Tengah termasuk dalam golongan kelas mutu IV (Wibowo et al. 2004).
Ditinjau dari aspek mutu, ternyata pemberlakuan standar atau kelas mutu
khususnya beras di pasaran masih belum dapat diterapkan mengingat masih
banyak kendala mulai dari tingkat pra panen, pasca panen, dan penggilingan
padi. Penentuan kelas mutu serta sertifuikasi mutu oleh lembaga yang berwenang.
Faktor sosial ekonomi masyarakat dan pemahaman tentang standar mutu beras
itu sendiri diduga merupakan faktor yang menghambat penerapan standar secara
permanen di tingkat pasar maupun konsumen. Peningkatan mutu beras juga akan
meningkatkan nilai jual (Suherman 1999).
Informasi tentang mutu fisik, giling, dan sifat fisikokimia beras sangat
diperlukan dan hingga saat ini masih terbatas. Selain itu dapat dimanfaatkan
sebagai data dasar sumber daya genetika (SDG) pada perakitan varietas unggul
baru oleh pemulia padi. Serta dapat dijadikan informasi diskripsi bagi petani
dan produsen beras yang menginginkan jenis padi yang produktivitasnya tinggi,
rendemen giling tinggi, serta mutu beras yang baik. Oleh karena itu studi ini
bertujuan untuk mempelajari kandungan mutu fisik gabah dan beras, mutu giling
beras serta sifat fisikokimia beberapa varietas unggul baru (VUB) padi hasil
rakitan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
BAHAN DAN METODE
Sebanyak 17 varietas padi yang terdiri dari padi sawah irigasi, padi gogo, rawa,
dan hibrida ditanam pada MK 2014 di Kebun Percobaan BB Padi Sukamandi.
Masing-masing ditanam pada ukuran petak 20 x 50 m2. Padi ditanam mengikuti tata
cara bercocok tanam padi yang baik (Good Agriculture Practices) (Abdurahman
et al., 2011). Padi ditanam dengan pendekatan PTT yaitu: umur bibit < 21 HSS ,
benih sertifikat, jarak tanam 25 x 25 cm2, pengairan berselang, dosis pupuk sesuai
rekomendasi, pengendalian OPT dan lain-lain. Pemanenan dilaksanakan dengan
pertimbangan padi sudah masak optimal (matang fisiologi) dengan ditandai lebih
dari 90% malai telah menguning. Pemanenan padi menggunakan mesin perontok
(power threser). Setiap sampel panen akan dianalisis di laboratorium BB Padi
meliputi analisis mutu fisisk dan giling gabah, serta mutu fisik beras giling,dan
uji organopelptik nasi beberapa vareitas unggul baru (VUB) padi hasil rakitan BB
Padi.
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Analisis Laboratorium
Kadar air diukur dengan alat “ Grain Moisture Tester”. Kadar butir hampa/
kotoran , hijau kapur, butir kuning dan bobot 1000 butir gabah dilakukan secara
manual dan dinyatakan dalam persen. Beras kepala, beras patah, menir, butir
kapur, butir kuning dan butir rusak dipisahkan dari beras giling secara manual
pula dan dinyatakan dalam persen. Panjang dan lebar beras diukur dengan alat
mikrometer. beras diukur dengan alat mikrometer. Derajat putih (whiteness),
transparansi dan milling degree diukur dengan alat milling meter (Satake) yang
dikalibrasikan dengan kristal BaSO4 yang tersedia. Kristal tersebut memiliki
nilai derajat putih, transparansi, dan milling degree berturut-turut 84,3%, 3,6%,
dan 199%. Analisis organoleptik terhadap karakter nasi menggunakan uji skala
skoring dan tingkat kesukaan menggunakan uji skla hedonik. Sebanyak 20 panelis
semi terlatih digunakan pada uji organoleptik ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Mutu Gabah
Karakteristik mutu fisik gabah kering giling varietas padi sawah irigasi,
padi gogo dan hibrida yang ditanam di Kebun Percobaan BB Padi MK 2014
disajikan pada Tabel 1. Air merupakan komponen utama bahan makanan yang
bertanggungjawab terhadap laju kerusakan selama periode simpan. Kadar air pada
beras yang tinggi menyebabkan tingkat kerusakan baik secara enzimatis maupun
hidrolisis meningkat. Selain itu kadar air pada beras yang tinggi menyebabkan
investasi hama gudang terutama Sitopilus Oryzae meningkat. Persyaratan kadar
air gabah/beras untuk tujuan penyimpanan maksimal 14% (SNI 2008). Data pada
Tabel 1. Menunjukkan kadar air gabah kering giling dari semua varietas padi yang
dianalisis berkisar 10,5% (Inpago 5) – 14,4% (Ciherang dan Inpari 16) dengan
rata-rata 12,72% kurang dari 14% termasuk kategori aman untuk penyimpanan.
Kadar air yang tinggi dalam beras giling memicu laju kerusakan baik karena
proses enzimatis dan hidrolisis selama penyimpanan. Bulog mensyaratkan kadar
air maksimal untuk penyimpanan beras pengadaan pangan dalam negeri sebesar
14%.
Komponen mutu fisik gabah lainnya adalah nilai densitas gabah. Karakter
ini bersama sama dengan kadar butir hampa menentukan tingkat kebernasan
gabah. Densitas gabah menggambarkan proporsi berat gabah per satuan volume
dan dinyatakan dengan satuan g/l. Karakter densitas gabah dan bobot 1000 butir
berpengaruh terhadap rendemen beras giling. Densitas gabah dan bobot 1000 butir
yang semakin besar akan menghasilkan rendemen beras giling yang semakin besar
pula. Informasi mengenai densitas gabah sangat bermanfaat dalam perancangan
silo dan wadah penyimpanan gabah. Kabah dengan densitas rendah bila disimpan
bersifat bulky yaitu memerlukan ruang yang lebih besar untuk bobot yang sama
. Rata-rata densitas gabah yang dianalisis sebesar 504,8 g/l dengan kisaran
antara 467,6 g/l (Hipa 8 Jatim) – 527 g/l (Cibogo). Densitas gabah diatas 500 g/l
umumnya disukai oleh pedagang beras, karena akan memberikan rendemen beras
giling yang tinggi.
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Tabel 1. Karakteristik fisik mutu gabah beberapa VU padi pada MK 2014
Varietas
Ciherang
Situ Bagendit
Cibogo
Batu Tegi
Hipa Jatim 1
Hipa Jatim 2
Hipa Jatim 3
Hipa 8
Hipa 18
Inpago 5
Inpago 7
Inpago 8
Inpari10
Inpari 13
Inpari 14
Inpari 16
Inpari 30
Rata-rata

K. air
(%)
14,40
13,10
12,60
13,30
13,25
12,85
13,14
13,37
13,15
10,55
11,45
11,10
12,25
11,30
12,32
14,40
13,67
12,72

Densitas
(g/l)
522
503,5
527
500
493,5
487,75
505,5
467,6
492
502
503
524
512
495,2
516
517
514,2
504,84

Mutu Fisik Gabah (rata-rata)
Hampa Hijau/kapur Kng/rusak Bobot 1000
(%)
(%)
butir
1,91
4,06
1,80
25,50
1,08
4,15
1,71
26,30
1,035
3,06
2,07
25,83
3,25
4,55
2,06
23,25
3,20
9,61
0,75
24,32
1,43
4,27
3,46
25,61
3,60
2,47
1,84
26,38
3,55
4,72
3,82
23,35
2,58
3,47
3,04
25,14
0,91
2,60
4,58
29,08
2,50
5,75
1,75
25,63
2,8
4,12
1,55
25,67
1,50
2,17
1,51
29,03
4,86
5,50
1,60
26,17
1,08
2,24
1,75
25,20
1,95
4,42
2,82
25,71
4,21
6,22
4,30
25,88
2,27
4,32
2,38
25,77

Komponen mutu fisik gabah lainnya adalah kadar gabah hampa/kotoran.
Karakter ini bersama dengan nilai densitasnya menentukan rendemen beras
giling yang diperoleh. Secara praktis pengukuran kedua karakter ini dilapangan
dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara menggenggam sejumlah gabah
kemudian diremas dan dilepaskan kembali. Apabila terasa berat di tangan, maka
diperkirakan rendemen beras yang dihasilkan tinggi dan sebaliknya. Rata-rata
kadar butir hampa/kotoran semua sampel yang dianalisis sebesar 2,27% dengan
kisaran antara 0,91% (Inpago 5) – 4,86% (Inpari 13). Untuk pengadaan pangan
dalam negeri BULOG mensyaratkan kadar butir hampa/kotoran maksimal
pada gabah kering giling sebesar 3% untuk kelas III dan 2% untuk kelas mutu
II. Berdasar kriteria ini terdapat 8 varietas yang termasuk dalam kelas mutu II
dan III, sisanya masuk kategori kelas mutu IV. Faktor penyebab tingginya kadar
butir hampa/kotoran antara lain keterlambatan dalam pemberian pupuk, adanya
investasi OPT, genetik dan penanganan pasca panen yang tidak baik.
Adanya butir hijau pada gabah kering panen tidak dikehendaki oleh
pengusaha penggilingan padi. Butir hijau ini apabila dikeringkan dan digiling
akan menghasilkan beras dengan butir mengapur. Butir mengapur ini mudah
diinvestasi hama gudang karena teksturnya lebih lunak. Sehingga tidak aman
untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Data pada Tabel 1 menunjukkan ratarata kadar butir hijau/kapur gabah yang dianalisis sebesar 4,32% dengan kisaran
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antara 2,17% (Inpari 10) – 9,61% (Hipa 8 Jatim). Maksimal kadar butir hijau/
kapur yang diperkenankan pada gabah untuk pengadaan pangan dalam negeri
menurut BULOG sebesar 2% untuk kelas mutu II. Selain faktor genetis, butir
kapur pada beras giling juga disebabkan karena umur panen yang tidak optimal.
Padi yang dipanen saat umur muda (belum masak optimal), maka gabah kering
panen yang dihasilkan mengandung butir hijau yang relatif lebih besar. Butir hijau
ini bila dikeringkan dan digiling menghasilkan beras giling dengan butir kapur
tinggi. Butir kapur ini mudah pecah bila digiling.
Bobot 1000 butir gabah dan densitas gabah merupakan komponen mutu
gabah yang berperan penting menentukan rendemen beras giling. Umumunya
semakin besar nilai densitas gabah dan bobot 1000 butir gabah, maka rendemen
beras giling yang dihasilkan semakin besar. Rata-rata bobot 1000 butir ke tujuh
belas sampel gabah varietas unggul baru (VUB) padi yang dianalisis sebesar 25,77
g, dengan kisaran antara 23,25 g (Batu Tegi) – 29,08 g (Inpago 5).
Mutu Fisik Beras
Pada Tabel 2 ditampilkan mutu fisik beras varietas unggul baru (VUB) padi
hasil rakitan BB padi. Bentuk beras berpengaruh terhadap tingkat penerimaan
konsumen. Bentuk beras dinyatakan sebagai perbandingan panjang dan lebar.
Berdasarkan bentuknya, beras diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu :
beras panjang ramping (slender) dengan rasio panjang dan lebar > 3,0 , beras
sedang (medium) dengan rasio panjang dan lebar 2,1 – 3,0 ; beras pendek agak
lonjong (bold) dengan rasio panjang dan lebar 1,1 – 2,0; serta beras bulat (round)
dengan rasio panjang dan lebar ≤ 1,0 (IRRI, 2009; Mutters dan Thompson, 2009).
Berdasarkan klasifikasi tersebut, sebagian besar varietas unggul baru (VUB)
padi yang dianalisis termasuk dalam kelompok beras berbentuk slender, sisanya
medium. Fan et al. (2000), menyatakan gabah dengan ukuran panjang sedang
mengalami pengurangan persentase beras kepala lebih besar dari pada gabah
dengan ukuran yang lebih panjang (Vernamkhasti et al. 2008).
Alat Satake Milling Meter digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur
derajat putih, persentase kebeningan, dan derajat sosoh beras. Yadav dan Jindal
(2008), menyatakan bahwa peningkatan derajat putih berbanding lurus dengan
lamanya waktu penyosohan. Rata-rata derajat putih ke 17 varietas unggul baru
padi yang dianalisis sebesar 45,95 % dengan kisaran antara 23,1% (Inpago 7) –
52,25% (Inpari 13). Sedangkan persentase keterawangan (kebeningan) varietas
unggul yang dianalisis sekitar 2,34 %, dengan kisaran antara 1,2% (Inpago 7) –
3,23% (Hipa Jatim 1). Gabah varietas Inpago 7 merupakan jenis padi beras merah,
sehingga apabila diukur dengan alata tersebut memberikan nilai derajat sosoh dan
keterawangan yang terendah.
Derajat sosoh menunjukkan tingkat hilangnya lapisan bekatul akibat
penyosohan. Semakin besar nilai derajat sosoh, maka semakin sedikit lapisan
bekatul yang tersisa pada beras giling. Terdapat beberapa metode derajat
sosoh, salah satunya menggunakan unit Satake Milling Meter seperti yang
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digunakan dalam peneltian ini. Menurut Mutters dan Thompson (2009), derajat
putih merupakan kombinasi antara sifat yang diturunkan (genetik) dan derajat
penyosohan. Pada varietas yang sama, semakin besar derajat sosoh maka akan
semakin besar pula derajat putih beras gilingnya. Rata-rata nilai derajat putih ke
tujuh belas varietas unggul baru (VUB) padi yang dianalisis sebesar 126,8 dengan
kisaran antara 103 (Hipa 8 Jatim) – 150 (Inpari 13). Faktor yang berpengaruh
terhadap derajat giling antara lain sifat genetis, metode penyosohan beras pecah
kulit, dan mutu gabah awal sebagai bahan baku. Penggunaan alat penyosoh tipe
abrasive menghasilkan beras giling berwarna putih seperti kapur, sedangkan pada
tipe friksi menghasilkan beras giling putih dan bening seperti kaca dengan nilai
derajat giling lebih tinggi.
Tabel 2. Karakteristik mutu fisik beras beberapa varietas unggul baru (VUB)
padi rakitan BB Padi
Varietas
Ciherang
Situ Bagendit
Cibogo
Batu Tegi
Hipa Jatim 1
Hipa Jatim 2
Hipa Jatim 3
Hipa 8
Hipa 18
Inpago 5
Inpago 7
Inpago 8
Inpari 10
Inpari 13
Inpari 14
Inpari 16
Inpari 30
Rata-rata

Panjang
( mm)
6,89
7,24
7,06
5,98
7,30
7,39
7,38
7,54
7,32
7,33
7,24
7,24
7,41
7,18
7,15
7,15
7,01
7,17

Lebar
(mm)
2,33
2,20
2,26
2,23
2,23
2,20
2,26
2,17
2,16
2,42
2,21
2,34
2,30
2,23
2,27
2,32
2,31
2,26

Mutu fisik beras
P/L
Derajat
Kebeningan
rasio
Putih (%)
(%)
3,01
47,0
3,09
3,27
49,2
1,99
3,37
43,8
2,82
2,23
50,6
1,52
3,27
49,0
3,23
3,37
47,3
2,65
3,30
48,6
2,24
3,48
42,7
2,09
3,44
43,70
2,80
3,25
48,9
2,15
3,28
23,1
1,20
3,10
45,25
2,62
3,21
50,15
2,30
3,21
52,25
2,23
3,14
47,05
2,28
3,09
45,55
2,32
3,05
47,05
2,30
3,19
45,95
2,34

Derajat
giling
128
132
112,5
137,5
138
127
130
103
112,5
132
123
117,5
141
150
127
118,5
126
126,8

Mutu Giling
Selain mutu fisik beras giling, karakter lainnya yang berpengaruh terhadap
tingkat penerimaan konsumen (pengusaha penggiingan padi) adalah karakter
mutu giling. Komponen mutu giling yang dianalisis meliputi kadar beras pecah
kulit (BPK), rendemen beras giling (BG), persentase beras kepala (BK), beras
patah (BP), dan butir menir (Tabel 3). Karakter yang berpengaruh secara langsung
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terhadap tingkat penerimaan konsumen adalah tingkat keutuhan beras yang
dicirikan oleh kadar beras kepala. Konsumen menghendaki beras dengan kadar
beras kepala yang tinggi atau kadar butir patah rendah.
SNI No. 6128: 2008 telah mengatur standar mutu beras giling di indonesia.
Menurut standar tersebut, beras giling di Indonesia dibagi menjadi 5 kelas mutu.
Kadar air sampel gabah varietas unggul baru padi yang dianalisis kurang dari
14%. Rendemen beras pecah kulit (BPK) varietas unggul baru yang dianalisis
berkisar antara 77,42% (Situ Bagendit) – 79,85% (Hipa 8 Jatim) dengan ratarata 78,70 % . Sedangkan rendemen beras giling (BG) berkisar antara 67,92%
(Hipa Jatim 3) – 71,74% (Cibogo). Suismono (2003) menyimpulkan bahwa, ratarata rendemen beras giling di Indonesia berdasarkan perbedaan varietas adalah
65 – 66%., dengan demikian secara keseluruhan varietas unggul baru padi yang
dihasilkan oleh BB Padi melebihi rata-rata nasional.
Tabel 3. Karakteristik mutu giling beras
Varietas
Ciherang
Situ Bagendit
Cibogo
Batu Tegi
Hipa Jatim 1
Hipa Jatim 2
Hipa Jatim 3
Hipa 8
Hipa 18
Inpago 5
Inpago 7
Inpago 8
Inpari 10
Inpari 13
Inpari 14
Inpari 16
Inprai 30
Rata-rata

BPK
79,33
77,42
79,64
78,07
79,85
79,38
79,46
78,37
78,16
78,35
78,53
78,02
79,01
78,44
78,26
79,15
78,45
78,70

BG
69,80
68,46
71,74
68,49
69,80
68,41
67,92
68,61
68,79
68,46
71,72
69,10
70,54
68,71
69,60
69,05
69,80
69,35

Mutu giling beras
BK
85,46
86,22
87,12
87,62
75,24
73,02
62,97
78,10
82,97
82,72
91,07
88,65
90,24
85,38
87,99
89,16
83,53
83,40

BP
14,11
10,53
10,22
12,19
23,28
25,87
35,41
20,62
16,40
15,37
8,80
11,11
9,48
14,02
11,75
10,51
16,00
15,63

Menir
0,42
0,45
0,16
0,24
0,95
1,12
1,67
1,16
0,62
1,12
0,13
0,24
0,28
0,59
0,26
0,28
0,44
0,60

Keterangan :
BPK = beras pecah kulit
BG = beras giling
BK = beras kepala
BP = beras patah
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Data pada Tabel 3. menunjukkan rata-rata kadar beras kepala sampel gabah
varietas unggul baru (VUB) padi termasuk tinggi sebesar 83,40% dengan kisaran
antara 62,97% (Hipa Jatim 3) – 91,07% (Inpago 7). Menurut standar kualitas
beras pengadaan dalam negeri, untuk kualitas Mutu IV SNI, maka kadar beras
kepala minimal 78%. Berdasarkan kriteria ini sebagian besar beras yang dianalisis
memenuhi kriteria kelas mutu IV bahkan III.
Uji Organoleptik
Evaluasi sensori pada produk beras mempunyai peran yang sangat penting
karena akan menentukan penerimaan konsumen. Suatu produk yang berkualitas
dan bergizi tinggi akan sia sia apabila mempunyai rasa yang tidak enak sehingga
kualitas yang dimilikinnya pun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal
(Setyaningsih et al. 2010). Evaluasi sensori salah satunya dapat dilaksanakan
dengan mengetahui tingkat kesukaan terhadap produk yang diujikan. Uji skala
hedonik dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaannya. Pada penelitaian
ini digunakan panelis semi terlatih sebanyak 20 orang untuk menguji nasi sampel
beras varietas unggul baru (VUB) padi.
Tabel 4. Persentase responden terhadap warna, rasa, dan kepulenan nasi VUB padi
Warna, (n = 20 )
Sedang Suka
Ciherang
Situ Bagendit
Cibogo
Batu Tegi
Hipa Jatim 1
Hipa Jatim 2
Hipa Jatim 3
Hipa 8
Hipa 18
Inpago 5
Inpago 7
Inpago 8
Inpari 10
Inpari 13
Inpari 14
Inpari 16
Inpari 30

20
35
20
25
20
20
10
20
15
35
20
10
20
10
20
20
20

80
65
80
75
70
80
70
80
75
65
80
70
80
70
65
70
75

Rasa, (n = 20)

Tak
Sedang Suka
suka
0
0
0
10
10
0
20
0
10
0
0
20
0
20
15
10
5

10
20
10
25
20
10
10
20
20
30
20
10
20
15
10
20
25

90
70
80
75
75
80
80
70
70
60
70
80
80
85
80
80
75

Kepulenan, ( n = 20 )

Tak
Sedang Suka
suka
0
10
10
0
5
10
10
10
10
10
10
10
0
0
10
0
0

10
20
10
30
30
10
20
10
30
20
10
30
20
20
10
30
10

90
80
90
60
60
90
80
90
60
80
90
60
80
80
90
60
90
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Tak
suka
0
0
0
10
10
0
0
0
10
0
0
10
0
0
0
10
0
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Komponen utama mutu sensori nasi adalah warna, rasa dan kepulenan,
disamping aroma. Konsumen menghendaki beras dengan warna nasi putih bersih,
rasa enak, dan tekstur nasi pulen. Kelas menengah atas selain ketiga komponen
tersebut, nampaknya aroma nasi juga menjadi faktor dalam memilih beras yang
akan dibeli.
Warna nasi merupakan karakter pertama kali yang dapat diindera sebelum
komponen lainnya. Secara umum konsumen beras di Indonesia lebih menyuakai
beras dengan warna nasi putih bersih. Data pada Tabel 4. menunjukkan dari segi
warna nasi, hampir sebagian besar panelis ( > 60%) menyatakan suka terhadap
warna nasi yang diujikan. Persentase panelis yang menyatakan agak suka atau
sedang terhadap warna nasi sampel beras yang diujikan berkisar antara 10 35%, sedangkan sisanya menyatakan tidak suka. Dari segi rasa dan kepulenan
nasi, Ciherang masih lebih disukai dibanding nasi lainnya. Sebanyak 90% panelis
menyatakan suka terhadap rasa dan kepulenan nasi sampel beras Ciherang yang
diujikan.
KESIMPULAN
1.
2.
3.
4.

Kadar air gabah kering varietas unggul baru (VUB) padi yang dianalisis
berkisar 10,5% (Inpago 5) – 14,4% (Ciherang dan Inpari 16) dengan rata-rata
12,72% kurang dari 14% termasuk kategori aman untuk penyimpanan.
Rata-rata densitas gabah yang dianalisis sebesar 504,8 g/l dengan kisaran
antara 467,6 g/l (Hipa 8 Jatim) – 527 g/l (Cibogo).
Rata-rata nilai derajat putih ke tujuh belas varietas unggul baru (VUB) padi
yang dianalisis sebesar 126,8 dengan kisaran antara 103 (Hipa 8 Jatim) – 150
(Inpari 13).
Dari segi rasa dan kepulenan nasi, Ciherang masih lebih disukai dibanding
nasi lainnya. Sebanyak 90% panelis menyatakan suka terhadap rasa dan
kepulenan nasi sampel beras Ciherang yang diujikan.
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PENYEBARAN LUBANG AKTIF TIKUS SAWAH PADA
AGROEKOSISTEM SAWAH IRIGASI DATARAN RENDAH
Agus W. Anggara1 dan Gigin Ginanjar2
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
2
Politeknik Agroindustri Subang
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ABSTRAK
Lubang aktif adalah lubang yang dihuni tikus sawah sebagai sarang tempat
tinggalnya. Pada agroekosistem sawah irigasi terdapat beragam habitat sebagai
lokasi untuk tikus membuat lubang sarangnya. Penelitian di lahan sawah BB
Padi dilakukan sepanjang MK 2013 untuk mengetahui penyebaran lubang aktif
tikus sawah pada agroekosistem sawah irigasi. Pengamatan dilakukan dengan
menghitung lubang aktif pada semua habitat di hamparan sawah tersebut. Hasil
pengamatan ditemukan total 65 lubang aktif tikus yang terdapat pada habitat
tanggul jalan, tanggul irigasi, bantaran sungai, tanggul kolam, dan pematang.
Sebagian besar (78%) lubang aktif berada pada jarak 1,4 ± 0,8 m dari pertanaman
padi atau sumber air. Pada saat padi stadia vegetatif, lubang aktif tersebar pada
habitat tanggul jalan (59,2%), tanggul irigasi (18,5%), bantaran sungai (14,9%),
dan tanggul kolam (7,4%). Pada periode generatif padi, terjadi peningkatan jumlah
lubang aktif sekitar 29%. Hal tersebut diduga berhubungan dengan aktivitas
reproduksi tikus sawah yang bertepatan dengan stadia generatif padi. Pada periode
ini, lubang aktif ditemukan pada semua habitat, meliputi tanggul jalan (57,9%),
tanggul irigasi (21,1%), bantaran sungai (11,5%), tanggul kolam (6,9%), dan
pematang (2,6%). Habitat yang lebih dipilih tikus sawah sebagai lokasi membuat
lubang sarang adalah tanggul yang berukuran relatif lebar (4-6m) dan tinggi (13m). Hasil penelitian juga membuktikan bahwa habitat tanggul jalan, tanggul
irigasi, dan bantaran sungai merupakan lokasi yang disukai tikus sawah untuk
membuat lubang sarangnya.
Kata kunci : lubang aktif, tikus sawah, sawah irigasi
ABSTRACT
Distribution of the ricefield rat active burrow on the lowland irrigated
ricefield agroecosystem. Ricefield rat occupy the burrow as their nest that called
as active burrow. There are available various habitat in lowland irrigated ricefield
for placing their active burrow. Research in ricefields ICRR done throughout
dry planting season 2013 to determine the distribution of active burrow of the
ricefield mouse on irrigated rice agroecosystem. Observations were carried out
according to the method of active burrow in all the ricefield habitats. The result
shown that total of 65 active burrows located in various habitats ie roadbank,
irrigation channelbank, riverbank, fishpond dikes and ricefield dike. Mostly (78%)
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of active burrow is located at a distance of 1.4 ± 0.8 m from rice crops or water
resources. During rice vegetative stage, active burrow scattered on the roadbank
habitat (59.2%), irrigation channel bank(18.5%), riverbank (14.9%), and fishpond
bank (7.4%). There is an increase in the number of active burrow approximately
29% during generative rice stage. In this period, the active burrow was found in all
habitats, including roadbank habitat (57.9%), irrigation channel bank (21.1%), river
bank (11.5%), fishpond bank (6.9%), and ricefield dike (2.6%). The preferred habitat
as a ricefield rat nesting site is habitat that relatively width (4-6m) and high (1-3m).
Keywords: active burrow, ricefield rat, irrigated ricefield.
PENDAHULUAN
Tikus sawah termasuk binatang yang aktif pada malam hari. Pada siang hari
tikus berlindung didalam sarang dengan membuat lubang didalam tanah atau
disemak-semak dan tikus lebih banyak diluar daerah pertanaman padi yaitu di
tanggul irigasi dan daerah-daerah yang dekat dengan perkampungan (Sudarmaji
dan Rahmini 2002). Siang hari tikus sawah tinggal di daerah pematang (82%),
sedangkan pada malam hari 95% aktif di tengah pertanaman padi.
Sudarmaji et al. (2007) melaporkan bahwa terdapat 5 jenis habitat tikus
sawah pada ekosistem sawah irigasi dan didapatkan habitat tepi kampung dan
tanggul irigasi merupakan habitat yang paling banyak dihuni oleh tikus sawah.
Tangkapan tikus sawah dengan metode linear trap barrier system (LTBS) paling
tinggi berasal dari habitat kampung (35,1%), tanggul irigasi (29,8%), jalan sawah
(16,5%) dan tangkapan tikus terendah berasal dari habitat parit sawah dan tengah
sawah masing-masing (9,6% dan 9,0%). Tingkat hunian sarang tikus bervariasi
tergantung kondisi lingkungan dan tidak semua lubang dihuni oleh tikus. Pada
periode kekurangan pakan atau banjir sarang tikus akan ditinggalkan. Hal tersebut
terjadi pada saat sawah periode bera, periode pengolahan tanah dan periode tanam.
Pada periode tersebut tikus bermigrasi dan akan kembali setelah pertanaman padi
berumur dua bulan atau menjelang stadium padi generatif (Sudarmaji dan Herawati
2001). Rochman (1982) melaporkan bahwa pada pertanaman padi berumur satu
bulan, hanya 25% sarang yang dihuni.
Tikus merupakan hewan terrestrial yang membuat lubang didalam tanah
sebagai tempat tinggal. Lubang yang dihuni tikus disebut “lubang aktif”. Pada saat
bera panjang, tikus sawah lebih banyak tinggal dihabitat pelarian (refuge area)
seperti semak, pekarangan atau migrasi ke gudang padi. Murakami et al. (1992)
melaporkan bahwa pada saat tanaman stadia vegetatif, tikus hidup soliter dan di
luar lubang, sedangkan pada stadia generatif, tikus hidup berpasang-pasangan dan
tinggal didalam lubang persawahan dengan pematang yang sempit (Sudarmaji
2005). Luas wilayah dan jarak jelajah harian tikus dipengaruhi oleh jumlah sumber
pakan dan populasi tikus. Bila sumber pakan berlimpah, jelajah hariannya relatif
dekat (50-125 m) dan bila sumber pakan sedikit, jelajah harian menjadi lebih jauh
(100-200 m) (BB Padi 2009).
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Tikus memilih lokasi bersarang terutama pada habitat yang memberikan
perlindungan dari para predator serta dekat dengan sumber makanan dan air.
Tingkat kerusakan tanaman oleh serangan tikus berdampak pada penyebaran
loksai habitat tikus yang dijadikan sebagai tempat bersarang tikus sawah, karena
tikus lebih menyukai habitat yang dekat dengan sumber makanan dan air.
Konstruksi struktur lubang sarang tikus sawah tergantung dari lokasi habitat dan
stadia tanaman padi. Murakami et al. (1992), struktur lubang sarang tikus sawah
stadia vegetatif berbeda dengan stadia generatif karena stadia vegetatif struktur
lubang lebih sempit dan pendek sedangkan stadia generatif lebih panjang dan
lebar serta mempunyai kamar-kamar yang banyak. Untuk mengetahui penyebaran
dan struktur lubang sarang tikus pada setiap habitat dilakukan pengamatan lokasi
bersarang tikus sawah di lingkungan sawah BB Padi dan deskripsi morfologi
lubang aktif yang ditemukan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di hamparan sawah Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
di Sukamandi Subang Jawa Barat, mulai pertengahan Bulan Juli hingga Bulan
September 2013 bertepatan dengan musim tanam padi MK 2013.
Penyebaran lubang aktif tikus sawah
Pengamatan dan identifikasi habitat dilakukan dengan mengidentifikasi
seluruh lingkungan sawah yang berpotensi menjadi habitat tikus sawah, meliputi
tanggul irigasi, tanggul saluran pembuangan/bantaran sungai, tanggul jalan/
pematang besar, tanggul kolam ikan, tanggul parit air ke dalam petakan lahan,
dan perbatasan sawah dengan pemukiman. Pada setiap lokasi tersebut dilakukan
penghitungan lubang aktif pada setiap habitat sepanjang 100 m. Lubang tikus yang
ditemukan pada masing-masing habitat ditutup menggunakan lumpur basah pada
sore hari (pukul 16:00-17:00WIB) kemudian pada pagi harinya (pukul 07:0009:00WIB) dilakukan pengamatan dan dihitung jumlah lubang yang kembali
membuka. Lubang tikus yang terbuka kembali dinyatakan sebagai lubang aktif
tikus sawah dan dinyatakan dalam persentase tingkat hunian.
Lubang aktif =

Jumlah lubang yang terbuka kembali
Jumlah semua lubang yang ditutup

X 100%

Struktur lubang sarang tikus sawah
Terhadap lubang aktif tikus dilakukan pengamatan untuk membuat
deskripsi bentuk, arah dan posisi (terhadap petak pertanaman dan mata angin),dan
pengukuran diameter mulut lubang tempat keluar masuk tikus. Selanjutnya
dilakukan pembongkaran lubang aktif dengan hati-hati agar tidak merusak struktur
dan bentuknya. Kemudian dilakukan pengukuran diameter lorong lubang (cm),
total panjang lorong (cm), diameter lorong (cm), jumlah chamber, dan jumlah
percabangan. Chamber adalah lorong lubang tikus yang membesar sehingga
menyerupai kantong sebagai tempat tikus sawah melahirkan dan merawat anakanaknya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran lubang aktif tikus sawah
Lubang aktif adalah lubang yang di dalamnya terdapat tikus sawah atau
lubang yang digunakan tikus sawah sebagai sarang tempat tinggalnya. Habitat
yang terdapat lubang aktif tikus pada pertanaman padi stadia vegetatif dan generatif
meliputi tanggul jalan/pematang besar, tanggul irigasi, bantaran sungai, dan tanggul
kolam (Balitkanwar). Habitat perbatasan dengan pemukiman hanya dijumpai pada
saat stadia generatif padi (Tabel 1, Gambar 1). Berdasarkan jenis habitat tempat
lubang aktif ditemukan, tanggul jalan/pematang besar dan tanggul saluran irigasi
merupakan habitat favorit bagi tikus sawah untuk membuat lubang sarangnya
pada agroekosistem sawah dataran rendah BB Padi. Bantaran sungai (sepanjang
Sungai Citempuran), tanggul kolam ikan (perbatasan dengan Balitkanwar), dan
perbatasan dengan perkampungan merupakan habitat alternatif bagi tikus untuk
membuat lubang sarang tempat tinggalnya. Habitat favorit ini merupakan lokasi
yang seharusnya mendapat prioritas dalam usaha pengendalian, seperti sanitasi,
fumigasi, dan sebagai lokasi penempatan petak tanaman perangkap trap barrier
syatem (TBS) maupun bentangan pagar plastik linear trap barrier system (LTBS)
(Anggara dan Sudarmaji 2008).
Tabel 1. Jumlah lubang aktif tikus sawah pada setiap 100m habitat. BB Padi,
MK 2013
No

Habitat

1 Tanggul jalan /
pematang besar
2 Tanggul irigasi

Padi Stadia Vegetatif

Jum Padi Stadia Generatif Jum
Jl3 Jl4 Jl5 Jl6 Jl7 Jl8 lah Jl3 Jl4 Jl5 Jl6 Jl7 Jl8 lah
3 3 2 4 2 2 16 6 5 - 2 6 3 22
-

1

1

2

1

-

5

-

-

4

3

1

1

9

3 Bantaran sungai

-

2

2

-

-

-

4

1

2

1

-

-

-

4

4 Tanggul kolam

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

5 Perbatasan
kampung
6 Pematang kecil

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

7 Tanggul parit air
Jumlah

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

5

6

5

6

3

2

27

9

7

5

6

7

4

38

Lubang aktif tikus sawah pada saat padi stadia vegetatif lebih sedikit
dibandingkan saat padi stadia generatif (Tabel 1). Terdapat kenaikan jumlah lubang
aktif pada stadia padi generatif sekitar 20%. Hal ini diduga kuat berhubungan
dengan siklus perkembangbiakan tikus sawah sepanjang periode musim tanamn
padi. Murakami (1992) dan Nolte et al. (2002) menyatakan bahwa pada padi stadia
generatif (primordia sampai panen) tikus sawah sedang dalam kondisi reproduksi
aktif. Kondisi tersebut menyebabkan tikus betina lebih banyak berada dalam
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lubang sarangnya untuk melahirkan dan merawat anak-anaknya, sedangkan tikus
jantan tetap lebih banyak berada dalam petak lahan. Penyebaran lokasi bersarang
tikus sawah pada habitat favorit relatif merata. Lubang aktif yang ditemukan pada
keseluruhan habitat pada jalan 3,4,5,6,7, dan 8 menunjukkan jumlah relatif setara
pada stadia padi yang bersesuaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa tikus sawah
relatif merata penyebarannya pada hamparan sawah BB Padi, terutama dari jalan
3 hingga jalan 8. Oleh karena itu, upaya pengendalian intensif untuk menekan
populasi tikus harus dilakukan pada semua habitat utama tikus dari jalan 3 hingga
jalan 8, tidak hanya berfokus pada lokasi jalan tertentu. Kesamaan pola yang
terlihat bahwa lubang aktif tikus dijumpai pada lokasi yang relatif jarang dilalui
(manusia berkativitas), dekat dengan pertanaman padi (sumber pakan) dan sumber
air.
Habitat tanggul irigasi yang ditemukan banyak lubang tikus berukuran
relatif besar, rata-rata memiliki lebar 6m dan tinggi 3m. Habitat tersebut terletak
di sepanjang jalan 3 hingga jalan 6 yang berdampingan dengan Jalan Raya Pantura
Sukamandi Subang. Selanjutnya habitat tanggul irigasi tersebut berbelok ke arah
Selatan dan kembali berbelok ke arah timur pada pertengahan hamparan sawah
jalan 7 hingga jalan 9. Pada petak lahan sawah jalan 7 dan 8, habitat tanggul irigasi
tersebut rata-rata berukuran lebar 7m dan tinggi 1 m, dan biasanya dimanfaatkan
untuk bercocok tanam sayuran. Habitat tanggul kolam berada tepat di perbatasan
sawah BB Padi dengan kolam ikan Balitkanwar. Lokasi yang dipilih tikus sawah
dalam membuat lubang sarangnya berada di tanggul kolam berukuran 8m, tinggi
5m, dan terdapat banyak rumput dan semak-semak. Habitat bantaran sungai yang
ditemukan lubang tikus memiliki lereng yang relatif lebar (8m) dan berkedalaman
sekitar 4m dari jalan di atasnya.
Struktur lubang sarang tikus sawah
Pengamatan di lapangan pada pertanaman padi MK 2013 menunjukkan
bahwa pada saat padi stadia vegetatif (tanam hingga padi anakan maksimum),
lubang aktif berbentuk sederhana dengan cirikhas mulut lubang terlihat terbuka
dan terdapat jejak kaki tikus di sekitarnya (Gambar 1). Rata-rata diameter lubang
masuk pada periode tersebut adalah 6 cm. Lubang aktif tikus sawah pada stadia
padi generatif (bunting hingga pemasakan menjelang panen) dicirikan dengan
adanya gundukan/tumpukan galian tanah tepat di depan mulut/pintu masuk lubang
(Gambar 1). Pada periode padi generatif tersebut, rata-rata mulut lubang aktif tikus
sawah berdiameter 8 cm dan tertutup serpihan tanah.
Konstruksi lubang aktif tikus sawah pada saat padi stadia vegetatif berbentuk
relatif sederhana, tidak terlalu dalam, tidak bercabang, dan belum ditemukan
ruangan besar (chamber) untuk melahirkan dan merawat anak-anaknya (Gambar
2). Hasil pengamatan tersebut sesuai dengan yang dilaporkan Nolte et al. (2002)
serta Anggara dan Sudarmaji (2008) bahwa pada stadia vegetatif padi, lubang aktif
berbentuk sederhana dan dangkal, tetapi menjadi komplek dan bercabang pada
stadia generatif padi yang juga merupakan saat berkembangbiak tikus sawah.
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Gambar 1. Lubang aktif tikus sawah pada padi stadia vegetatif (kiri) dan
generatif (kanan)
Konstruksi lubang aktif tikus pada habitat tanggul jalan pada padi stadia
vegetatif masih sederhana. Lubang berada di kiri atau kanan tanggul jalan, mulut
lubang (rata-rata berdiameter 6 cm) menghadap pertanaman padi dan pada posisi
tidak terkena air saat genangan tertinggi (20-40 cm dari dasar petak sawah).
Panjang lorong berkisar 60-210cm dengan diameter lorong relatif besar (1622cm), belum ditemukan percabangan pada lorong serta rata-rata hanya terdapat
sebuah chamber yang sebagian besar berjarak 90cm dari pintu masuk (Gambar 2).
Terdapatnya gundukan tanah di sebagian besar pintu masuk lubang pada stadia padi
vegetatif diduga karena tikus mulai memasuki periode perkembangbiakan. Pada
musim tanam MK ditemukan periode perkembangbiakan tikus yang masih aktif,
karena masa bera pascapanen MH relatif singkat sebelum memasuki musim tanam
MH sehingga banyak tikus masih dalam kondisi reproduksi aktif. Ketersediaan
ratun dan perbedaan waktu tanam dengan lahan di seberang sungai yang pada saat
penelitian sedang dalam kondisi baru saja panen juga menyebabkan tikus masih
mampu mempertahankan kondisi aktif reproduksinya.

Gambar 2. Skematis kontruksi lubang aktif tikus sawah pada padi stadia
vegetatif (kiri) dan generatif (kanan)

388

Anggara dan Ginanjar : Penyebaran Lubang Aktif Tikus Sawah pada Agroekosistem....

Konstruksi lubang sarang tikus pada padi stadia generatif relatif sama
dengan stadia vegetatif padi. Kondisi tersebut diduga kuat akibat tersedianya
pertanaman padi yang relatif panjang periodenya pada dua hamparan sawah yang
bersebelahan sehingga tikus mampu mempertahankan kondisi aktif reproduksinya.
Kondisi ini seperti yang dilaporkan Sudarmaji (2004) dan Rochman (1992) bahwa
ketersediaan ratun dan pertanaman padi yang tidak serempak akan memperpanjang
periode reproduksi aktif tikus sawah. Pada umumnya, konstruksi lubang sarang
tikus pada penelitian ini lubang masuk sejajar permukaan berjumlah 1 buah, juga
lubang keluar darurat berupa lorong buntu tetapi tinggal sekitar 2-3cm mencapai
permukaan tanah, rata-rata diameter pintu lubang 6cm, panjang lorong berkisar
250-370cm, diameter lorong 15-28cm, dan rata-rata terdapat 2 chamber yang
berukuran hampir sama tetapi terpisah letaknya. Pada chamber pertama biasanya
dijumpai anak tikus yang sudah besar (umur 1-1,5 bulan), sedangkan chamber
lain sedang dipersiapkan untuk melahirkan anak atau berisi anak tikus umur
beberapa hari. Percabangan lorong pada pertama tinggi 15cm dengan lebar 30cm,
yang kedua tinggi 21cm dengan lebar 30cm, dan tidak ditemukan percabangan
jarak dari chamber pertama ke lubang masuk 120cm dan chamber ke dua 180cm.
Percabangan lorong pada pada stadia padi generatif juga lebih banyak ditemukan,
sehingga dapat dinyatakan bahwa konstruksi lubang aktif tikus sawah lebih
kompleks pada sat padi stadia generatif. Chamber merupakan tempat pada lorong
lubang tikus yang membesar sehingga membentuk ruangan. Pada umumnya
digunakan tikus untuk tempat bersarang, melahirkan dan merawat anak-anaknya,
atau terkadang untuk menyimpan cadangan makanan berupa malai padi, keong,
atau potongan tubuh kepiting. Dalam satu lubang dapat ditemukan satu hingga
tiga chamber tergantung stadia tanaman padi. Pada stadia padi vegetatif dalam
satu lubang sarang hanya ada satu chamber, tetapi pada stadia padi generatif
dalam satu lubang sarang dapat ditemukan lebih dari satu chamber.
KESIMPULAN
1.

Habitat tanggul jalan/ pematang besar dan tanggul saluran irigasi pada
hamparan sawah BB Padi merupakan habitat favorit bagi tikus sawah untuk
bersarang dengan membuat lubang aktif.

2.

Lubang aktif tikus sawah menyebar relatif setara pada kedua habitat tersebut,
terutama dari Jalan 3 hingga Jalan 8.

3.

Konstruksi lubang aktif tikus sawah pada agroekosistem sawah BB Padi
relatih lebih kompleks pada saat padi stadia generatif (lebih panjang, lebih
banyak percabangan, dan lebih banyak chamber)
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PERKEMBANGAN PENYAKIT UTAMA PADA RATUN PADI
SISTEM SALIBU DI LAHAN SAWAH IRIGASI
Sudir dan Dini Yuliani
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya IX Sukamandi Subang 41256
ABSTRAK
Budidaya padi salibu adalah salah satu inovasi teknologi untuk memacu
produktivitas padi. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap budidaya
salibu antara lain: 1). Tinggi pemotongan batang padi sisa panen, 2). Varietas, 3).
Kondisi air tanah setelah panen, dan 4). Pemupukan. Upaya peningkatan produksi
padi mengarah pada peningkatan produktivitas lahan melalui peningkatan
indeks panen dari 2 hingga 3 bahkan bisa 4 kali panen dalam 1 tahun. Budidaya
padi salibu dapat memacu peningkatan produksi padi dengan meningkatkan IP
(indek panen). Kemudian ada beberapa keuntungan budidaya sistem tersebut
diantaranya: umurnya relatif lebih pendek, kebutuhan air lebih sedikit, biaya
produksi lebih rendah karena penghematan dalam pengolahan tanah, penanaman,
penggunaan bibit dan kemurnian genetik lebih terpelihara. Budidaya salibu dapat
mempengaruhi kepadatan populasi hama dan intensitas penyakit karena tanaman
padi selalu tersedia sebagai tempat hidup organisme pengganggu tanaman (OPT).
Oleh karena itu, penting dilakukan monitoring keberadaan OPT pada budidaya
padi dengan sistem ratun (salibu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perkembangan penyakit utama pada padi ratun di sawah irigasi yang dilakukan
di Kebun Percobaan Sukamandi pada musim tanam 2014. Untuk pengamatan
penyakit ditarik garis diagonal pada tiap petak percobaan, selanjutnya untuk setiap
garis diagonal diambil 10 rumpun tanaman sampel. Tiap rumpun sampel diamati
tingkat serangan penyakit yang ditemukan dengan metode skoring (IRRI, 2014).
Hasil penelitian menunjukkan penyakit tanaman padi yang ditemukan pada ratun
sistem salibu yaitu busuk batang Helmithosporium sigmoideum, hawar pelepah
Rhizoctonia solani, bercak daun Cercospora oryzae, hawar daun bakteri (HDB)
Xanthomonas oryzae pv. oryzae, dan Bacterial Leaf Streak (BLS). Hasil pengamatan
mulai dari tanaman utama hingga pertanaman salibu ketiga menunjukkan varietas
berpengaruh nyata terhadap keparahan beberapa penyakit padi, sedangkan interval
aplikasi pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap keparahan semua penyakit
padi. Tidak terjadi interaksi antara varietas dengan aplikasi pestisida terhadap
keparahan penyakit padi. Penyakit yang dominan menyerang tanaman utama pada
fase vegetatif yaitu busuk batang dan BLS, sedangkan pada fase generatif adalah
busuk batang, bercak daun Cercospora (BDC), HDB, dan BLS. Penyakit yang
dominan menyerang tanaman salibu pertama pada fase vegetatif yaitu ragged
stunt dan busuk batang, sedangkan pada fase generatif sama dengan penyakit yang
menyerang tanaman utama pada fase generatif. Penyakit yang dominan menyerang
tanaman salibu kedua pada fase vegetatif yaitu ragged stunt, sedangkan penyakit
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yang paling banyak ditemukan pada fase generatif yaitu hawar pelepah. Penyakit
yang dominan menyerang tanaman salibu ketiga baik fase vegetatif maupun
generatif yaitu grassy stunt.
Kata Kunci: Penyakit Utama, Ratun, Salibu
ABSTRACT
Salibu rice cultivation is one of technological innovation to spur productivity
of rice. There were several factors that affect the cultivation of salibu among
others: 1). High rice stem cutting crop residues, 2). Varieties, 3). Groundwater
conditions after harvest, and 4). Fertilization. Efforts to increase rice production
leads to increased land productivity through increased harvest index of 2 to 3 even
4 times the harvest in one year. Salibu rice cultivation can spur an increase in
rice production by increasing HI (harvest index). Then there are some advantages
cultivation systems include: age is relatively shorter, needs less water, lower
production costs because of the savings in land preparation, planting, use of seeds
and genetic purity is maintained. Salibu cultivation may affect the pest population
density and the intensity of the disease because the rice plant is always available
as a live plant pests. Therefore, it is important to monitor the presence of the pest
in rice cultivation system with ratoon (salibu). This study aims to determine the
development of major diseases in rice in irrigated rice ratoon conducted at the
experimental Sukamandi the planting season of 2014. For disease surveillance
diagonal line drawn in each experimental plot, next to each diagonal line taken 10
samples of plant clumps. Each clump of samples observed attack rate of disease
found by the method of scoring (IRRI, 2014). The results showed that the rice
plant diseases found in ratoon salibu system that stem rot Helmithosporium
sigmoideum, sheath blight Rhizoctonia solani, Cercospora leaf spot oryzae,
bacterial leaf blight (BLB) Xanthomonas oryzae pv. oryzae, and Bacterial Leaf
Streak (BLS). The observation start of the main crop until the third salibu crop
varieties showed significant effect on the severity of some diseases of rice,
while the pesticide application interval did not significantly affect the severity
of all diseases of rice. No interaction between varieties with the application of
pesticides on rice disease severity. The dominant disease attacks the main crop in
the vegetative phase was stem rot and BLS, while the generative phase was stem
rot, Cercospora leaf spot (CLS), HDB, and BLS. The dominant disease attacks the
first salibu plant in the vegetative phase was ragged stunt and stem rot, while at
the same generative phase of the disease affecting the main crop in the generative
phase. The dominant diseases attacking plants in the vegetative phase salibu both
were ragged stunt, while the disease was most commonly found in the generative
phase namely sheath blight. Diseases that attack plants dominant third salibu both
vegetative and generative phase namely grassy stunt.
Key Words: Major Diseases, Ratoon, Salibu
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PENDAHULUAN
Agroekosistem padi sawah irigasi terutama di daerah sentra padi sangat erat
kaitannya dengan tingginya intensitas serangan penyakit utama seperti penyakit
kerdil hampa, busuk batang, hawar pelepah, blas, tungro, dan hawar daun bakteri.
Adanya serangan hama dan penyakit merupakan salah satu faktor penyebab tidak
tercapainya produksi sesuai dengan potensi hasil yang optimal. Penyakit hanya
dapat terjadi jika populasi patogen, inang, dan lingkungan mendukung. Lingkungan
fisik (abiotik) adalah suhu, kelembaban, cahaya, curah hujan dan biotik adalah
musuh alami dan organisme kompetitor. Perubahan salah satu komponen akan
berpengaruh terhadap penyakit yang muncul.
Hawar pelepah (Rhizoctonia solani) dan busuk pelepah (Sarocladium
oryzae) merupakan penyakit yang endemis dan selalu terdapat di daerah
pertanaman padi di daerah tropis (Ou, 1985). Di Indonesia, suhu dan kelembaban
lingkungan tanaman padi umumnya cocok untuk perkembangan kedua penyakit
tersebut. Varietas padi yang tahan secara genetis terhadap penyakit kedua penyakit
tersebut belum ditemukan, sehingga penyakit mempunyai peluang besar untuk
berkembang mencapai kondisi epidemis. Beberapa varietas padi di lapangan
mempunyai respon keparahan yang berbeda-beda terhadap kedua penyakit
tersebut (Nuryanto, 2011). Tanaman padi yang memiliki anakan banyak dan
berdaun lebat menyebabkan kondisi lingkungan di sekitar tanaman lebih hangat
dan lembab, sehingga dapat meningkatkan keparahan penyakit (Eizenga et al.
2002). Hawar pelepah menyebabkan kerebahan tanaman padi terutama pada stadia
pengisian malai, sedangkan busuk pelepah menyebabkan malai tidak keluar dan
tetap terbungkus oleh pelepah daun bendera. Kerusakan tanaman tersebut sangat
menurunkan produksi padi baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Guo et al.
2006).
Lingkungan persawahan sangat bervariasi secara alami maupun oleh
aktifitas petani, yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain atau dari
satu musim dengan musim yang lain. Aktifitas petani dalam menerapkan teknologi
menyebabkan terjadinya perbedaan lingkungan fisik di sekitar pertanaman padi
(mesoclimate) pada tiap agroekosistem. Keadaan ini secara tidak langsung
berpengaruh terhadap tingkah laku patogen yang menyebabkan serangan penyakit
meningkat atau menurun atau terjadi pergeseran dominasi ras patogen (Suparyono
et al. 2004). Ras penyakit yang semula tidak merugikan dapat berubah menjadi
merugikan. Sebagai contoh, akhir-akhir ini dilaporkan penyakit blas berkembang
dan menimbulkan kerugian pada padi sawah irigasi di Jawa Barat (Amir dan
Anggiani, 2001; Anggiani et al. 2011) yang sebelumnya merupakan penyakit
utama padi gogo. Berkembangnya penyakit blas pada pertanaman padi di lahan
sawah irigasi kemungkinan disebabkan oleh genotipe padi yang ditanam berkaitan
dengan tingkat ketahanannya terhadap penyakit, cara tanam (jarak tanam),
pemupukan, dan lain-lain (Amir dan Anggiani, 2001).
Kombinasi antara varietas, pemupukan, dan lingkungan mempunyai efek
sinergis dalam mendukung perkembangan penyakit, menyebabkan penyakit
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berkembang luas, dan parah. Varietas unggul padi sangat respon terhadap
penggunaan pupuk nitrogen (N). Penggunaan pupuk N di lapangan cenderung
melebihi takaran anjuran dan waktu penggunaan yang tidak tepat. Hal ini
menyebabkan tanaman padi menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit.
Nitrogen tersedia dalam jumlah tinggi secara terus menerus dalam jaringan
tanaman dapat meningkatkan keparahan penyakit (Nagarajan and Muralidharan,
1995; Winarso, 2005). Penanaman varietas rentan dengan pemupukan N
berlebihan dan didukung kondisi lingkungan fisik (suhu dan kelembapan) yang
cocok memicu berkembangnya beberapa penyakit yang mendominasi di daerah
setempat. Penyakit hawar pelepah (Rhizoctonia saolani) dan busuk pelepah
(Sarocladium oryzae) merupakan penyakit yang endemis di daerah pertanaman
padi yang intensif (Nuryanto, 2011). Berdasarkan argumentasi tersebut di atas,
pemantauan perkembangan hama dan penyakit dari musim ke musim sangat
diperlukan untuk menentukan strategi pengendalian.
Informasi tentang sebaran penyakit di suatu ekosistem padi (spatial
dan temporal) menjadi sangat diperlukan sebagai dasar penentuan teknologi
pengendalian terutama dalam rekomondasi penanaman varietas tahan di suatu
wilayah dan strategi pengendalian dengan cara lain. Oleh karena itu pemantauan
perkembangan penyakit utama dan kemungkinan terjadinya perubahan status
penyakit khususnya di daerah-daerah sentra produksi padi sangat diperlukan. Oleh
karena itu pemantauan perkembangan penyakit-penyakit utama dan kemungkinan
munculnya penyakit baru khususnya di daerah-daerah sentra produksi padi di
wilayah dengan golongan pengairan berbeda sangat diperlukan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada musim tanam 2014 di Kebun Percobaan Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi, Jawa Barat. Percobaan menggunakan rancangan split
plot dengan tiga ulangan. Faktor utama yaitu pertanaman ratun menggunakan dua
varietas yaitu Ciherang dan Hipa Jatim 2. Anak petak adalah aplikasi pestisida
yang dilakukan dengan interval 3, 5, dan 10 hari. Ukuran tiap petak percobaan
adalah 9 x 4,25 m2 ditanam dengan jajar legowo 2:1. Pengendalian penyakit lebih
bersifat pencegahan dilakukan penyemprotan dengan fungisida dan bakterisida
pada fase anakan maksimum. Aplikasi pupuk diberikan sesuai Permentan 40
tahun 2007 (urea 275 kg/ha, SP36 25 kg/ha, KCl 30 kg/ha, dan pupuk kandang 2
ton)/ha. Tinggi pemotongan tanaman adalah 3 hingga 5 cm dari pangkal batang.
Penggenangan 7 hari setelah panen.
Untuk pengamatan penyakit ditarik garis diagonal pada tiap petak percobaan,
selanjutnya untuk setiap garis diagonal diambil 10 rumpun tanaman sampel. Tiap
rumpun sampel diamati keparahan penyakit yang ditemukan dengan metode
skoring (IRRI, 2014). Keparahan penyakit dihitung dengan menggunakan rumus
yang dikembangkan oleh Horswal and Cooling dalam Sudir et al. (2009) sebagai
berikut: KP = ∑(ni. Vi)/(Z. N) x 100%, KP = keparahan penyakit (%), ni = jumlah
sampel dengan nilai skor keparahan tertentu, i = skor keparahan (0, 1, 3, 5, 7
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dan 9), V = nilai skala dari sampel ke i, N = jumlah sampel yang diamati, dan
Z = skor keparahan tertinggi. Data yang terkumpul dianalisis statisitik dengan
menggunakan uji F pada taraf 5%. Jika hasil perlakuan berpengaruh nyata maka
dilakukan uji lanjut dengan menggunakan DMRT pada taraf 5% (Gomez and
Gomez, 1995). Penelitian ini dilakukan selama 3 pertanaman ratun secara terusmenerus.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman Utama
Penyakit tanaman padi yang ditemukan di lahan sawah irigasi pada ratun
sistem salibu yaitu busuk batang Helmithosporium sigmoideum, hawar pelepah
Rhizoctonia solani, bercak daun Cercospora oryzae, hawar daun bakteri (HDB)
Xanthomonas oryzae pv. oryzae, dan Bacterial Leaf Streak (BLS). Hasil pengamatan
mulai dari tanaman utama hingga pertanaman salibu ketiga menunjukkan varietas
berpengaruh nyata terhadap keparahan beberapa penyakit padi, sedangkan interval
aplikasi pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap keparahan semua penyakit
padi. Tidak terjadi interaksi antara varietas dengan aplikasi pestisida terhadap
keparahan penyakit padi.
Penyakit pada tanaman utama terutama fase vegetatif yaitu busuk batang
(19,45%), bercak daun Cercospora (17,41%), dan HDB (16,12%) banyak
ditemukan pada varietas Ciherang. Sedangkan penyakit hawar pelepah (3,33%)
dan BLS (39,82%) dengan keparahan tertinggi dijumpai pada varietas Hipa Jatim
2. Aplikasi pestisida pada interval 5 hari ditemukan keparahan penyakit hawar
pelepah dan BDC tertinggi masing-masing 3,52 dan 8,89%. Interval aplikasi
pestisida 10 hari menunjukkan keparahan busuk batang tertinggi sebesar 19,26%.
Penyakit BLS banyak dijumpai pada plot yang diaplikasi pestisida kebiasaan
berdasarkan ambang ekonomi sebesar 25,56%. Sedangkan pada plot yang diapikasi
pestisida rekomendasi berdasarkan ambang ekonomi diperoleh keparahan penyakit
BDC dan HDB tertinggi masing-masing 8,89 dan 8,70% (Tabel 1).
Tabel 1. Intensitas penyakit pada tanaman utama pada fase vegetatif, Sukamandi
MK 2014.
Perlakuan
Varietas
Ciherang
Hipa Jatim 2
Pestisida
Interval 5 hari
Interval 10 hari
AE (pestisida petani)
AE (pestisida rekomendasi)

Intensitas Penyakit (%)
Hawar
Daun
Bakteri

Busuk Hawar Bercak Daun
Batang Pelepah Cercospora

Bacterial
Leaf
Streak

19,45 a
17,60 a

3,24 a
3,33 a

17,41 a
0,00 b

16,12 a
0,00 b

8,15 b
39,82 a

17,78 a
19,26 a
18,15 a
18,89 a

3,52 a
3,15 a
3,15 a
3,33 a

8,89 a
8,52 a
8,52 a
8,89 a

7,78 a
8,16 a
7,59 a
8,70 a

22,97 a
23,89 a
25,56 a
23,52 a
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Penyakit pada tanaman utama terutama fase generatif yaitu hawar pelepah
(5,83%); bercak daun Cercospora (32,41%), dan HDB (36,67%) banyak
ditemukan pada varietas Ciherang. Sedangkan penyakit busuk batang (30,37%)
dan BLS (46,85%) dengan keparahan tertinggi dijumpai pada varietas Hipa Jatim
2. Aplikasi pestisida pada interval 5 hari tidak ditemukan keparahan penyakit padi.
Interval aplikasi pestisida 10 hari menunjukkan keparahan busuk batang tertinggi
sebesar 30,74%. Penyakit hawar pelepah (5,74%) dan HDB (23,52%) banyak
dijumpai pada plot yang diaplikasi pestisida kebiasaan petani berdasarkan ambang
ekonomi. Sedangkan pada plot yang diaplikasi pestisida rekomendasi berdasarkan
ambang ekonomi diperoleh keparahan penyakit busuk batang (30,74%), bercak
daun Cercospora (17,41%), HDB (23,52%), dan BLS (36,29%) (Tabel 2).
Tabel 2. Intensitas penyakit pada tanaman utama pada fase generatif, Sukamandi
MK 2014.
Perlakuan
Varietas
Ciherang
Hipa Jatim 2
Pestisida
Interval 5 hari
Interval 10 hari
AE (pestisida petani)
AE (pestisida rekomendasi)

Intensitas Penyakit (%)
Busuk Hawar
Bercak
Hawar
Batang Pelepah
Daun
Daun
Cercospora Bakteri

Bacterial
Leaf
Streak

30,00 a
30,37 a

5,83 a
4,81 a

32,41 a
0,00 b

36,67 a
6,67 b

21,48 b
46,85 a

29,63 a
30,74 a
29,63 a
30,74 a

5,19 a
5,56 a
5,74 a
4,81 a

16,67 a
15,93 a
14,82 a
17,41 a

18,89 a
20,74 a
23,52 a
23,52 a

32,04 a
33,52 a
34,81 a
36,29 a

Pertanaman Salibu Pertama
Pada tanaman salibu pertama ditemukan penyakit grassy stunt dan ragged
stunt. Masing-masing penyakit ditularkan oleh virus berbeda yaitu grassy stunt
virus dan ragged stunt virus. Kedua virus ditularkan oleh wereng coklat yang
banyak dijumpai pada pertanaman utama pada fase vegetatif hingga generatif.
Wereng coklat infektif akan aktif menularkan virus sekaligus memenuhi kebutuhan
makannnya. Varietas berpengaruh nyata terhadap keparahan penyakit grassy stunt
dan ragged stunt. Penyakit grassy stunt banyak dijumpai pada varietas Ciherang,
sedangkan penyakit ragged stunt banyak ditemukan pada varietas Hipa Jatim 2
(Tabel 3).
Aplikasi pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap keparahan penyakit
grassy stunt dan ragged stunt. Penyakit grassy stunt dengan keparahan tertinggi
dijumpai pada perlakuan aplikasi pestisida dengan interval 5 hari. Penyakit ragged
stunt dengan keparahan penyakit tertinggi dijumpai pada perlakuan aplikasi
pestisida rekomendasi berdasarkan ambang ekonomi sebesar 18,06%. Sedangkan
keparahan penyakit ragged stunt terendah dijumpai pada perlakuan aplikasi
pestisida kebiasaan petani berdasarkan ambang ekonomi sebesar 12,37%. (Tabel 3).
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Tabel 3. Intensitas grassy stunt dan ragged stunt pada salibu pertama, Sukamandi
MK 2014.
Intensitas Penyakit (%)
Grassy Stunt
Ragged Stunt

Perlakuan
Varietas
Ciherang
Hipa Jatim 2
Pestisida
Interval 5 hari
Interval 10 hari
AE (pestisida petani)
AE (pestisida rekomendasi)

10,84 a
5,28 b

5,63 b
25,91 a

8,89 a
8,20 a
8,48 a
6,67 a

16,12 a
16,53 a
12,37 b
18,06 a

Keparahan Penyakit hawar pelepah (1,57%) dan bercak daun Cercospora
(20,92%) tertinggi pada tanaman salibu pertama ditemukan pada varietas Ciherang
terutama fase vegetatif. Sedangkan penyakit busuk batang (9,63%), HDB (3,15%),
dan BLS (13,33%) dengan keparahan tertinggi dijumpai pada varietas Hipa Jatim
2. Aplikasi pestisida pada interval 5 hari ditemukan keparahan penyakit busuk
batang dan BLS tertinggi masing-masing 13,70 dan 42,60%. Interval aplikasi
pestisida 10 hari menunjukkan keparahan penyakit HDB tertinggi sebesar 2,78%.
Penyakit BDC banyak dijumpai pada plot yang diaplikasi pestisida kebiasaan
petani berdasarkan ambang ekonomi sebesar 10,74%. Sedangkan pada plot
yang diapikasi pestisida rekomendasi berdasarkan ambang ekonomi diperoleh
keparahan penyakit hawar pelepah dan BDC tertinggi masing-masing 1,85 dan
10,74% (Tabel 4).
Tabel 4. Intensitas penyakit pada salibu pertama pada fase vegetatif, Sukamandi
MK 2014.
Perlakuan
Varietas
Ciherang
Hipa Jatim 2
Pestisida
Interval 5 hari
Interval 10 hari
AE (pestisida petani)
AE (pestisida rekomendasi)

Busuk
Batang

Intensitas Penyakit (%)
Bercak
Hawar
Hawar
Daun
Daun
Pelepah
Cercospora Bakteri

Bacterial
Leaf
Streak

1,69 a
9,63 a

1,57 a
1,48 a

20,92 a
0,00 b

1,48 a
3,15 a

0,00 b
13,33 a

13,70 a
12,78 a
13,52 a
13,15 a

1,48 a
1,11 a
1,67 a
1,85 a

10,00 a
10,34 a
10,74 a
10,74 a

1,48 a
2,78 a
2,59 a
2,41 a

42,60 a
8,70 a
7,78 a
5,93 a

Penyakit pada tanaman salibu pertama terutama fase generatif yaitu busuk
batang (36,11%) dan bercak daun Cercospora (57,87%) banyak ditemukan pada
varietas Ciherang. Sedangkan penyakit hawar pelepah (6,02%), HDB (19,35%),
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dan BLS (31,94%) dengan keparahan tertinggi dijumpai pada varietas Hipa Jatim
2. Keparahan penyakit padi pada fase generatif lebih tinggi dibandingkan pada
fase vegetatif. Aplikasi pestisida pada interval 5 hari tidak ditemukan keparahan
penyakit padi. Interval aplikasi pestisida 10 hari menunjukkan keparahan busuk
batang (34,26%), HDB (16,67%), dan BLS (16,48%). Penyakit BDC banyak
dijumpai pada plot yang diaplikasi pestisida kebiasaan petani berdasarkan
ambang ekonomi sebesar 34,82%. Sedangkan pada plot yang diapikasi pestisida
rekomendasi berdasarkan ambang ekonomi diperoleh keparahan penyakit hawar
pelepah tertinggi sebesar 6,67% (Tabel 5).
Tabel 5. Intensitas penyakit pada salibu pertama pada fase generatif, Sukamandi
MK 2014.
Busuk
Batang

Perlakuan
Varietas
Ciherang
Hipa Jatim 2
Pestisida
Interval 5 hari
Interval 10 hari
AE (pestisida petani)
AE (pestisida rekomendasi)

Intensitas Penyakit (%)
Hawar
Bercak
Hawar
Pelepah
Daun
Daun
Cercospora Bakteri

Bacterial
Leaf
Streak

36,11 a
28,98 b

5,28 a
6,02 a

57,87 a
8,34 b

10,93 b
19,35 a

0,00 b
31,94 a

32,78 a
34,26 a
32,59 a
30,56 a

5,37 ab
4,07 b
6,48 a
6,67 a

33,15 a
31,67 a
34,82 a
32,78 a

14,45 a
16,67 a
15,74 a
13,70 a

15,56 a
16,48 a
15,93 a
15,93 a

Pertanaman Salibu Kedua
Pada pertanaman salibu kedua ditemukan penyakit busuk batang, bercak
daun Cercospora (BDC), ragged stunt, dan grassy stunt. Varietas berpengaruh
nyata terhadap keparahan penyakit padi. Pada fase vegetatif, keparahan penyakit
busuk batang, BDC, dan grassy stunt tertinggi ditemukan pada varietas Ciherang.
Penyakit ragged stunt tertinggi dijumpai pada varietas Hipa Jatim 2. Aplikasi
pestisida pada interval 5 hari ditemukan penyakit ragged stunt dengan keparahan
penyakit tertinggi sebesar 40,06%. Interval aplikasi pestisida 10 hari menunjukkan
keparahan busuk batang (2,07%) dan grassy stunt (11,58%). Penyakit BDC banyak
dijumpai pada plot yang diaplikasi pestisida dengan kebiasaan petani berdasarkan
ambang ekonomi sebesar 12,45%. Sedangkan pada plot yang diaplikasi pestisida
rekomendasi berdasarkan ambang ekonomi tidak ditemukan keparahan penyakit
padi (Tabel 6).
Penyakit pada tanaman salibu kedua terutama fase generatif yaitu busuk
batang (7,34%) dan bercak daun Cercospora (21,25%) banyak ditemukan pada
varietas Ciherang. Keparahan penyakit busuk batang pada fase generatif lebih
tinggi dibandingkan pada fase vegetatif. Aplikasi pestisida pada interval 5 hari
ditemukan penyakit busuk batang dengan keparahan penyakit tertinggi sebesar
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7,25%. Penyakit hawar pelepah banyak dijumpai pada plot yang diaplikasi
pestisida dengan kebiasaan petani berdasarkan ambang ekonomi sebesar 22,83%.
Interval aplikasi pestisida 10 hari dan plot yang diapikasi pestisida rekomendasi
berdasarkan ambang ekonomi tidak ditemukan keparahan penyakit padi (Tabel 7).
Tabel 6. Intensitas penyakit pada salibu kedua pada fase vegetatif, Sukamandi
MH 2014/2015.
Perlakuan

Busuk
Batang

Intensitas Penyakit (%)
Bercak Daun
Ragged
Cercospora
Stunt

Grassy
Stunt

Varietas
Ciherang

3,49 a

17,65 a

2,41 b

12,46 a

Hipa Jatim 2

0,00 b

0,85 b

65,19 a

2,81 b

Pestisida
Interval 5 hari

1,52 a

8,00 a

40,06 a

7,97 a

Interval 10 hari

2,07 a

9,28 a

32,68 b

11,58 a

AE (pestisida petani)

1,88 a

12,45 a

36,52 b

5,63 a

AE (pestisida rekomendasi)

1,52 a

7,27 a

25,95 b

5,34 a

Tabel 7. Intensitas penyakit pada salibu kedua pada fase generatif, Sukamandi
MH 2014/2015.
Perlakuan
Varietas
Ciherang
Hipa Jatim 2
Pestisida
Interval 5 hari
Interval 10 hari
AE (pestisida petani)
AE (pestisida rekomendasi)

Intensitas Penyakit (%)
Busuk Batang
Hawar Pelepah
7,34 a
6,15 b

21,25 a
13,39 a

7,25 a
6,88 a
6,00 a
6,88 a

16,53 a
15,97 a
22,83 a
13,95 a

Pertanaman Salibu Ketiga
Pada tanaman salibu ketiga ditemukan penyakit grassy stunt dan ragged
stunt. Penyakit grassy stunt banyak dijumpai pada varietas Ciherang, sedangkan
penyakit ragged stunt banyak ditemukan pada varietas Hipa Jatim 2. Sedangkan
penyakit padi lainnya tidak ditemukan pada fase vegetatif. Aplikasi pestisida tidak
berpengaruh nyata terhadap keparahan penyakit grassy stunt dan ragged stunt.
Penyakit grassy stunt dan ragged stunt dengan keparahan tertinggi dijumpai pada
perlakuan aplikasi pestisida dengan interval 5 hari masing-masing sebesar 44,00
dan 4,53%. Sedangkan keparahan kedua penyakit tersebut cukup rendah pada
perlakuan aplikasi pestisida lainnya (Tabel 8).
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Tabel 8. Intensitas penyakit pada salibu ketiga pada fase vegetatif, Sukamandi
MH 2014/2015.
Intensitas Penyakit (%)
Busuk
Batang

Hawar
Pelepah

Bercak
Daun
Cercospora

Ragged
Stunt

Grassy
Stunt

Ciherang

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0,99 b

39,93 a

Hipa Jatim 2

0,00 a

0,00 a

0,00 a

5,67 a

37,81 a

Interval 5 hari

0,00 a

0,00 a

0,00 a

4,53 a

44,00 a

Interval 10 hari

0,00 a

0,00 a

0,00 a

3,32 a

43,22 a

AE (pestisida petani)

0,00 a

0,00 a

0,00 a

2,78 a

33,65 a

AE (pestisida rekomendasi)

0,00 a

0,00 a

0,00 a

2,48 a

34,60 a

Perlakuan
Varietas

Pestisida

Penyakit pada tanaman salibu ketiga terutama fase generatif yaitu busuk
batang (6,67%) dan bercak, Cercospora (4,51%), dan grassy stunt (39,93%)
banyak ditemukan pada varietas Ciherang. Sedangkan penyakit hawar pelepah
(4,69%) dan ragged stunt (5,67%) dengan keparahan tertinggi dijumpai pada
varietas Hipa Jatim 2. Aplikasi pestisida pada interval 5 hari ditemukan penyakit
busuk batang (6,30%), BDC (2,78%), ragged stunt (4,53%), dan grassy stunt
(44,00%). Interval aplikasi pestisida 10 hari menunjukkan keparahan penyakit
hawar pelepah sebesar 4,77%. Sedangkan pada plot yang diapikasi pestisida
rekomendasi berdasarkan ambang ekonomi diperoleh keparahan penyakit busuk
batang setara dengan perlakuan aplikasi pestisida dengan interval 5 hari (Tabel 9).
Tabel 9. Intensitas penyakit pada salibu ketiga pada fase generatif, Sukamandi
MH 2014/2015.
Intensitas Penyakit (%)
Perlakuan

Busuk
Batang

Hawar
Pelepah

Bercak Daun Ragged
Cercospora
Stunt

Grassy
Stunt

Ciherang

6,67 a

4,13 a

4,51 a

0,99 b

39,93 a

Hipa Jatim 2

5,16 a

4,69 a

0,00 b

5,67 a

37,81 a

Interval 5 hari

6,30 a

4,60 a

2,78 a

4,53 a

44,00 a

Interval 10 hari

5,72 a

4,77 a

1,83 a

3,32 a

43,22 a

AE (pestisida petani)

5,33 a

4,05 a

2,02 a

2,78 a

33,65 a

AE (pestisida rekomendasi)

6,30 a

4,22 a

2,38 a

2,48 a

34,60 a

Varietas

Pestisida
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KESIMPULAN
1.

Penyakit tanaman padi yang ditemukan di lahan sawah irigasi pada ratun
sistem salibu yaitu busuk batang Helmithosporium sigmoideum, hawar
pelepah Rhizoctonia solani, bercak daun Cercospora oryzae, hawar daun
bakteri (HDB) Xanthomonas oryzae pv. oryzae, dan Bacterial Leaf Streak
(BLS).

2.

Hasil pengamatan mulai dari tanaman utama hingga pertanaman salibu ketiga
menunjukkan varietas berpengaruh nyata terhadap keparahan beberapa
penyakit padi, sedangkan interval aplikasi pestisida tidak berpengaruh nyata
terhadap keparahan semua penyakit padi. Tidak terjadi interaksi antara
varietas dengan aplikasi pestisida terhadap keparahan penyakit padi.

3.

Penyakit yang dominan menyerang tanaman utama pada fase vegetatif yaitu
busuk batang dan BLS, sedangkan pada fase generatif adalah busuk batang,
bercak daun Cercospora (BDC), HDB, dan BLS. Penyakit yang dominan
menyerang tanaman salibu pertama pada fase vegetatif yaitu ragged stunt
dan busuk batang, sedangkan pada fase generatif sama dengan penyakit
yang menyerang tanaman utama pada fase generatif. Penyakit yang dominan
menyerang tanaman salibu kedua pada fase vegetatif yaitu ragged stunt,
sedangkan penyakit yang paling banyak ditemukan pada fase generatif yaitu
hawar pelepah. Penyakit yang dominan menyerang tanaman salibu ketiga
pada fase vegetatif dan generatif yaitu grassy stunt.
SARAN

Perlu dikaji budidaya salibu pada tanaman padi di daerah yang tidak endemis
OPT seperti di dataran tinggi mengenai kepadatan populasi hama dan intensitas
penyakit sehingga teknologi ratun atau sistem budidaya salibu dapat meningkatkan
produktivitas dan indek panen padi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
petani di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Amir, M., dan Anggiani, 2001. Dinamika populasi dan deteksi ras Pyricularia
grisea yang menyerang varietas padi sawah. Laporan Hasil Penelitian Balai
Penelitian Tanaman Padi. Badan Litbang Pertanian. 10 hal.
Anggiani, N., B. Nuryanto, dan Sudir. 2011. Pengaruh cara budi daya padi di
tingkat petani terhadap perkembangan penyakit blas (Pyricularia grisea).
Laporan hasil penelitian tahun 2011. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
27 hal.
Eizenga, G.C., F.N. Lee, and J.N. Rutger. 2002. Screening Oryza species plant for
rice sheath blight resistance. Plant Dis. 86: 808-812.

Sudir dan Yuliani : Perkembangan Penyakit Utama pada Ratun Padi Sistem Salibu....

401

Gomez, A.K. and A.A. Gomez. 1995. Prosedur Statistika Untuk Penelitian
Pertanian. (Terjemahan oleh Enang Sjamsudin & Justika Baharsjah). Edisi
11. UI Press, Jakarta.
Guo, Q., A. Kamio, B.S. Sharma, Y. Sagara, M. Arakawa, and K. Inagaki. 2006.
Survival and subsequent of rice sclerotial diseases fungi, Rhizoctonia
oryzae and Rhizoctonia oryzae-sativae, in paddy fields. Plant Dis. 90: 615622.
IRRI. 2014. Standart evaluation system for rice. IRTP. IRRI. 5th edition. Los
Banos. Philippines. 57 p.
Nagarajan, S., and K. Muralidharan. 1995. Dynamics of plant diseases. Allied
Publisher. New Delhi, Bombay, Calcutta. India. 247p.
Nuryanto, B. 2011. Varietas, kompos, dan cara pengairan sebagai komponen
pengendali penyakit hawar upih. Disertasi. Program Pasca Sarjana.
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Ou, S.H. 1985. Rice diseases (2nd ed) CMI Kew. 380 pp.
Sudir, Suprihanto, dan T.S. Kadir. 2009. Identifikasi patotipe Xanthomonas oryzae
pv. oryzae, penyebab penyakit hawar daun bakteri padi di daerah sentra
produksi padi di Jawa. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 28 (3):
131-138.
Suparyono, Sudir, dan Suprihanto. 2004. Pathotype profile of Xanthomoas
campestris pv.oryzae, isolates from the rice ecosystem in Java. Indonesian
Jurnal of Agricultural Science 5(2): 63-69.
Winarso, S. 2005. Kesuburan tanah: Dasar kesehatan dan kualitas tanah. Gava
Media. Yogyakarta. 128p.

402

Sudir dan Yuliani : Perkembangan Penyakit Utama pada Ratun Padi Sistem Salibu....

IDENTIFIKASI KETAHANAN AKSESI PLASMA NUTFAH PADI
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ABSTRACT
Research identification rice germplasm accessions resistance against tungro
disease has been carried out in a greenhouse ICRR the MT-1 and MT-2 in 2013.
The purpose of the study was to identify the genetic material of rice germplasm
accessions that have the disease resistance of the disease. The method used is
the standard screening method of IRRI in 2002. The plant was observed and
the determined value of symptom severity scale based IRRI SES 2013. Of the
75 accessions of rice germplasm collections gained 3 accessions tested reacted
tungro virus that is resistant to Beronaja (519 ) with a score of resistance 1,
Pare Lottong (7928) with a score of resistance 1, and Pare Pulu (7929) with a
score of resistance 3. Third germplasm accessions have the potential to serve
as elders in the assembly of the varieties that are resistant to tungro disease.
Keywords: resistance, germplasm, tungro
ABSTRAK
Penelitian identifikasi ketahanan aksesi plasma nutfah padi terhadap penyakit
tungro telah dilakukan di rumah kaca BB Padi pada MT-1 dan MT-2 tahun 2013.
Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi materi genetik aksesi plasma
nutfah padi yang memiliki ketahanan terhadap penyakit tungro. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode skrining baku dari IRRI tahun 2002. Tanaman
diamati dan ditentukan nilai skala keparahan gejala penyakitnya berdasarkan
SES IRRI 2013. Dari 75 aksesi koleksi plasma nutfah padi yang diuji diperoleh
3 aksesi yang menunjukkan reaksi tahan terhadap virus tungro yaitu Beronaja
(519) dengan skor ketahanan 1, Pare Lottong (7928) dengan skor ketahanan 1, dan
Pare Pulu (7929) dengan skor ketahanan 3. Ketiga aksesi plasma nutfah tersebut
berpotensi untuk dijadikan tetua dalam perakitan varietas yang tahan terhadap
serangan penyakit tungro.
Kata kunci : ketahanan, plasma nutfah, tungro
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PENDAHULUAN
Penyakit tungro merupakan salah satu penyakit penting tanaman padi karena
memiliki potensi menyebabkan kerusakan yang tinggi. Di Indonesia penyakit
tungro dilaporkan telah menyebar hampir di seluruh sentra produksi padi, luas
serangan mencapai 12.078/ha (Thamrin et al. 2012). Epidemi tungro sering terjadi
di sentra produksi padi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara
Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sumatera
Utara (Raga, 2007).
Penyakit tungro disebabkan oleh infeksi ganda dua jenis virus yang
berbeda, yaitu rice tungro bacilliform virus (RTBV) dan rice tungro spherical
virus (RTSV). Kedua virus tersebut ditularkan oleh wereng hijau (Nephotettix
virescens) secara semi persisten (Hibino and Cabunagan 1986). Penyebaran tungro
dapat meluas dengan cepat apabila faktor-faktor pendukung perkembangannya
seperti kepadatan populasi serangga vektor utama yaitu wereng hijau (Nephotettix
virescens) dan sumber infeksi tersedia. Penanaman varietas padi yang peka, dan
pertanaman yang tidak serempak serta faktor lingkungan terutama musim hujan
dan kelembaban yang tinggi, sangat menguntungkan bagi perkembangan wereng
hijau sebagai vektor penyebaran tungro(Rosida et al. 2011).
Kehilangan hasil akibat serangan virus tungro bervariasi tergantung dari
fase tanaman pada saat terjadinya infeksi, lokasi titik infeksi, musim tanaman
dan varietas. Semakin muda tanaman saat terinfeksi, semakin besar persentase
kehilangan hasil yang ditimbulkan (Ladja et al. 2011). Kehilangan hasil pada
stadia infeksi 2-12 minggu setelah tanam (MST) berkisar antara 90-20%.
Kehilangan hasil pada tanaman terinfeksi di musim hujan lebih tinggi daripada
tanaman terinfeksi di musim kemarau (Widiarta, 2005).
Tiga komponen utama dalam pengendalian tungro ialah penggunaan
varietas tahan dan tanam serempak, eradikasi sumber inokulum, dan keputusan
dalam pemilihan varietas dan pengaturan waktu tanam. Penggunaan varietas
tahan merupakan komponen pengendalian tungro yang ramah lingkungan serta
sesuai dan mudah diterima oleh petani karena tidak memerlukan biaya tambahan
(Praptana et al. 2013).
Perakitan varietas tahan baru memerlukan ketersediaan plasma nutfah
dengan keragaman genetik yang luas untuk digunakan sebagai tetua persilangan.
Keragaman genetik merupakan faktor penting dalam pemuliaan tanaman. Sebelum
digunakan dalam perakitan varietas, sifat-sifat gen dari koleksi plasma nutfah
perlu diketahui melalui kegiatan karakterisasi morfologi, fisiologi, dan evaluasi
ketahanan/toleransi terhadap cekaman biotik maupun abiotik (Suhartini et al.
2003).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi materi genetik
aksesi plasma nutfah padi yang memiliki ketahanan terhadap penyakit tungro.

404

Roza et al : Identifikasi Ketahanan Aksesi Plasma Nutfah Padi Terhadap Penyakit....

BAHAN DAN METODE
Skrining ketahanan 75 aksesi koleksi plasma nutfah padi terhadap tungro dilakukan
di rumah kaca BB Padi Sukamandi pada MT-1 dan MT-2 tahun 2013. Skrining
dilakukan dengan memasukan tanaman sakit dalam kurungan mika kemudian
diinfestasi dengan imago wereng hijau (proses akuisisi) sebanyak jumlah sampel
yang akan diuji: satu aksesi/galur terdiri dari 20 bibit tanaman sebagai ulangan,
satu bibit diinfestasi 2 ekor. Dengan perkiraan adanya kematian selama proses
akuisisi, maka jumlah wereng hijau yang diinfestasi ditambah 30% dari jumlah
yang telah ditentukan. Setelah akuisisi selama 24 jam, imago wereng hijau diambil
dan diinokulasikan ke tanaman uji (aksesi) dalam tabung ukuran 18 mm x 150 mm
sebanyak 2 ekor/batang/tabung. Dua puluh empat jam setelah inokulasi tanaman
uji diambil dan ditanam dalam media yang telah ditentukan, sedangkan wereng
hijaunya dibiarkan dalam tabung. Varian virus tungro yang digunakan untuk
skrining adalah varian 073 dan 033. Empat belas hari setelah inokulasi tanaman
diamati dan ditentukan nilai skala keparahan gejala penyakitnya berdasarkan
Evaluation System for Rice (IRRI, 2013) sebagai berikut:
Skala

Gejala Serangan penyakit tungro*)

1

0% tidak ada gejala (sehat)

3

1 – 10% pemendekan dan daun tidak berwarna kuning

5

11 – 30% pemendekan dan daun tidak berwarna kuning

7

31 – 50% pemendekan dan daun berwarna kuning

9

> 50% pemendekan dan daun berwarna kuning

*) Perhitungan pemendekan/kekerdilan dibandingkan dengan TN1 yang tumbuh normal

Perhitungan penentuan ketahanannya berdasarkan rumus sebagai berikut:
DI =

n(1) + n(3) + n(5) + n(7) + n(9)
tn

Keterangan:
DI = indek penyakit tungro
N = jumlah tanaman terserang tungro dengan skala tertentu
tn = total rumpun yang diskor

dengan kriteria ketahanan berdasarkan nilai DI sebagai berikut: Tahan (T) = 0 – 3,
Agak Tahan (AT) = 4 – 6, dan Rentan (R)= 7 – 9.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 75 aksesi plasma nutfah padi BB Padi
diperoleh 3 aksesi yang tahan terhadap varian virus tungro 033 (Purwakarta)
dan varian virus tungro 073 (Garut) dengan skor 1-3, yaitu Beronaja (519), Pare
Lottong (7928), dan Pare Pulu (7929) (Tabel 1 dan 2).
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Tabel 1. Reaksi aksesi plasma nutfah padi terhadap varian virus tungro 033
(Purwakarta). Sukamandi, MT-1 dan MT-2 Tahun 2013
No. No. Urut
No.
Urut Pengujian Aksesi
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
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
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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

144
7775
160
273
7787
430
439
447
457
458
461
469
471
510
517
519
7902
544
561
569
579
582
7906
585
591
7908
7778
596
8216
598
7913
603
604
607
612
617
7922
623

Nama Aksesi
Padi Kuning
Tambleg
Pre Daya Ule – Ule
Si Lanting
Marahmay
Adik
Cipendeuy B
Careon
Ketan Hitam
Kapas
Lariang
Ngacong
Seratus Hari T 36
Banda B
Beras Merah Sleman
Beronaja
Bat kanjat
Celebes Maros
Gonggoi
Ikelo
Jamudin
Jawa Wangi Sleman
Ketumbar Merah
Kahoyongan
Ketalun Balo
Semut Putih
Ketan Hideung
Ketan Hitam
Padi Tinggong
Ketan Lumbu Banyumas
Rendah Kuning
Ketombol
Klamer Banyumas
Kuriak Kusambik
Laka Ndamu
Lapang
Warumbia
Leci C

Ulangan
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
1
7
7
7
7
7
9
7
7
7
9
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
9
7
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Skor

Ketahanan

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
T
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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No. No. Urut
No.
Urut Pengujian Aksesi
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

39
40
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

629
631
7926
635
639
7928
649
655
7929
668
670
671
7931
678
681
7942
684
685
688
689
691
696
7949
698
718
7955
7956
736
749
769
7957
7958
773
777
779
781
782

Nama Aksesi
Lokal Cikumpay
Mahapi A
Pate labeun
Mahsuri
Merae
Pare Lottong
Ngacong
Padi Jepang
Pare Pulu
Pandan Wangi Cianjur
Pae Daya Ndabye
Pae Daya Ule-ule
Getik
Parosi
Pokkali
Harum Manis
Pulut Dopi
Pulut Unggul (gold)
Raden Keming
Raja Putih
Ramos
Rantau Mudik
Siam Lantik
Reko B
Satelika
Mutiara
Cicih Cempaka
Super Win
Umbuk Wangi Ambarawa
Hawara Batu
Mansyur
Selak
Ketan Hitam
P. Nyeleng Membat
P. Mandailing
Komojoyo
Bintang

Ulangan
7
7
7
7
7
1
7
9
1
7
7
7
7
7
7
7
7
Tt
Tt
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Tt
7
Tt

7
7
7
7
7
1
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
tt
tt
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
tt
7
tt

7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Tt
Tt
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7
7
7
7
7
Tt
7
Tt

Skor

Ketahanan

7
7
7
7
7
1
7
7
3
7
7
7
7
7
7
7
7
tt
tt
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
tt
7
tt

R
R
R
R
R
T
R
R
T
R
R
R
R
R
R
R
R
Tt
Tt
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Tt
R
Tt

Keterangan: T-Tahan; AT-Agak Tahan; AR-Agak Rentan; R-Rentan; SR-Sangat Rentan; tt-tidak tumbuh
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Tabel 2. Reaksi aksesi plasma nutfah padi terhadap varian virus tungro 073
(Garut). Sukamandi, MT-1 dan MT-2 Tahun 2013
No. No. Urut
No.
Nama Aksesi
Urut Pengujian Aksesi
201
1
144 Padi Kuning
202
2
7775 Tambleg
203
3
160 Pre Daya Ule – Ule
204
4
273 Si Lanting
205
5
7787 Marahmay
206
6
430 Adik
207
7
439 Cipendeuy B
208
8
447 Careon
209
9
457 Ketan Hitam
210
10
458 Kapas
211
11
461 Lariang
212
12
469 Ngacong
213
13
471 Seratus Hari T 36
214
14
510 Banda B
215
15
517 Beras Merah Sleman
216
16
519 Beronaja
217
17
7902 Bat kanjat
218
18
544 Celebes Maros
219
19
561 Gonggoi
220
20
569 Ikelo
221
21
579 Jamudin
222
22
582 Jawa Wangi Sleman
223
23
7906 Ketumbar Merah
224
24
585 Kahoyongan
225
25
591 Ketalun Balo
226
26
7908 Semut Putih
227
27
7778 Ketan Hideung
228
28
596 Ketan Hitam
229
29
8216 Padi Tinggong
230
30
598 Ketan Lumbu Banyumas
231
31
7913 Rendah Kuning
232
32
603 Ketombol
233
33
604 Klamer Banyumas
234
34
607 Kuriak Kusambik
235
35
612 Laka Ndamu
236
36
617 Lapang
237
37
7922 Warumbia
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Ulangan
7
7
9
9
7
9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
1
7
9
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7
9
9
9
7
7
9
9

7
7
7
9
7
9
7
9
7
7
7
7
7
7
7
1
7
9
9
7
7
9
9
7
7
9
7
7
9
7
9
7
7
9
7
7
9

7
7
7
7
7
9
7
9
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7

Skor

Ketahanan

7
7
7
9
7
9
7
9
7
7
7
7
7
7
7
1
7
9
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
9
7
9
7
7
7
7
7
9

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
T
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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No. No. Urut
No.
Nama Aksesi
Urut Pengujian Aksesi
238
38
623 Leci C
239
39
629 Lokal Cikumpay
240
40
631 Mahapi A
241
41
7926 Pate labeun
242
42
635 Mahsuri
243
43
639 Merae
244
44
7928 Pare Lottong
245
45
649 Ngacong
246
46
655 Padi Jepang
247
47
7929 Pare Pulu
248
48
668 Pandan Wangi Cianjur
249
49
670 Pae Daya Ndabye
250
50
671 Pae Daya Ule-ule
251
51
7931 Getik
252
52
678 Parosi
253
53
681 Pokkali
254
54
7942 Harum Manis
255
55
684 Pulut Dopi
256
56
685 Pulut Unggul (gold)
257
57
688 Raden Keming
258
58
689 Raja Putih
259
59
691 Ramos
260
60
696 Rantau Mudik
261
61
7949 Siam Lantik
262
62
698 Reko B
263
63
718 Satelika
264
64
7955 Mutiara
265
65
7956 Cicih Cempaka
266
66
736 Super Win
267
67
749 Umbuk Wangi Ambarawa
268
68
769 Hawara Batu
269
69
7957 Mansyur
270
70
7958 Selak
271
71
773 Ketan Hitam
272
72
777 P. Nyeleng Membat
273
73
779 P. Mandailing
274
74
781 Komojoyo
275
75
782 Bintang

Ulangan
9
9
9
9
9
9
3
7
9
1
9
7
9
7
7
7
9
7
tt
tt
7
9
7
9
9
7
9
7
9
9
7
7
7
7
7
tt
7
tt

9
9
9
7
9
7
3
9
9
1
9
9
9
7
7
7
9
7
tt
tt
7
7
7
9
9
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
tt
7
tt

9
9
9
7
9
7
1
7
9
1
9
7
9
7
7
7
7
7
tt
tt
7
7
7
9
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
tt
7
tt

Skor

Ketahanan

9
9
9
7
9
7
3
7
9
1
9
7
9
7
7
7
9
7
tt
tt
7
7
7
9
9
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
tt
7
tt

R
R
R
R
R
R
T
R
R
T
R
R
R
R
R
R
R
R
tt
tt
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
tt
R
tt

Keterangan: T-Tahan; AT-Agak Tahan; AR-Agak Rentan; R-Rentan; SR-Sangat Rentan; tt-tidak tumbuh
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Aksesi Plasma nutfah padi Beronaja (519), Pare Lottong (7928),
dan Pare Pulu (7929) menunjukkan reaksi tahan terhadap varian virus tungro
033 (Purwakarta) dan varian virus 073 (Garut). Hal ini diasumsikan karena
ketiga aksesi plasma nutfah tersebut mempunyai karakter genetik yang mampu
mengambat kolonisasi virus tungro sehingga memperlihatkan reaksi yang lebih
tahan (Rosida et al. 2011). Menurut Sahjahan et al. (1990) bahwa varietas tahan
mengandung gen ketahanan, dimana gen yang mengatur ketahanan terhadap virus
tungro dikontrol oleh lebih dari satu gen (polygenic) dan ketahanan terhadap
vektornya dikontrol oleh satu gen (monogenic).
Galur-galur padi berbeda yang diinokulasi dengan isolat/galur virus tungro
yang berasal dari daerah yang berbeda dapat menghasilkan respons yang sama
atau berbeda. Suatu varietas padi dapat memberikan respons ketahanan yang sama
terhadap infeksi galur virus tungro tertentu walaupun memiliki latar belakang gen
ketahanan yang berbeda (Widiarta et al. 2004).
KESIMPULAN
1.

2.

Dari 75 aksesi koleksi plasma nutfah padi yang diuji diperoleh 3 aksesi yang
menunjukkan reaksi tahan terhadap virus tungro yaitu Beronaja (519) dengan
skor ketahanan 1, Pare Lottong (7928) dengan skor ketahanan 1, dan Pare
Pulu (7929) dengan skor ketahanan 3.
Ketiga aksesi plasma nutfah tersebut berpotensi untuk dijadikan tetua dalam
perakitan varietas yang tahan terhadap serangan penyakit tungro.
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IDENTIFIKASI KETAHANAN AKSESI PLASMA NUTFAH PADI
TERHADAP PENYAKIT HAWAR DAUN BAKTERI
(Xanthomonas oryzae pv. oryzae) DI RUMAH KACA
Triny S. Kadir1), Celvia Roza1), N. Usyati1), dan Made Jana Mejaya2)
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ABSTRACK
Research identification rice germplasm accessions resistance against bacterial
leaf blight (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) has been conducted in a greenhouse
ICRR Sukamandi on MT-1 and MT-2 Year 2013. Research with the aim to identify
the level of resistance of rice germplasm accessions against bacterial leaf blight
(BLB). The method used is the standard screening method of IRRI in 2002. Plants
were observed and determined the severity of the disease based on the value scale
SES IRRI 2013.The results of accession origin germplasm collection of the three
types of pathotype Xoo germplasm accessions showed that only has the nature
of resistance to pathotype III alone, both in the vegetative stage and generative
testing to moderately resistant reaction to hold. Accession is Ase Balacung (793),
Cere Measles (5818), Cere Bandung (5915), Bumbuy Inih (5929), Ceredek (6301),
and GADIS tan (6966).
Keywords: Xanthomonas oryzae pv. oryzae,plasma nutfah, resistance
ABSTRAK
Penelitian identifikasi ketahanan aksesi plasma nutfah padi terhadap penyakit
hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) telah dilakukan di rumah
kaca BB Padi Sukamandi pada MT-1 dan MT-2 Tahun 2013. Penelitian dengan
tujuan untuk mengidentifikasi tingkat ketahanan aksesi plasma nutfah padi terhadap
penyakit hawar daun bakteri (HDB). Metode penelitian yang digunakan adalah
metode skrining baku dari IRRI tahun 2002. Tanaman diamati dan ditentukan
nilai skala keparahan penyakitnya berdasarkan SES IRRI 2013 Hasil pengujian
aksesi asal koleksi plasma nutfah terhadap ketiga jenis patotipe Xoo menunjukkan
bahwa aksesi plasma nutfah hanya memiliki sifat ketahanan terhadap patotipe III
saja, baik pada pengujian stadia vegetatif maupun generatif dengan reaksi agak
tahan hingga tahan. Aksesi tersebut adalah Ase Balacung (793), Cere Campak
(5818), Cere Bandung (5915), Bumbuy Inih (5929), Ceredek (6301), dan GADIS
LANGSAT (6966).
Kata kunci: Xanthomonas oryzae pv. oryzae,plasma nutfah, ketahanan
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PENDAHULUAN
Hawar daun bakteri (HDB) merupakan salah satu penyakit tanaman padi
yang penting di negara-negara penghasil padi di dunia, termasuk di Indonesia
(Suparyono et al. 2004). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas
oryzae pv. oryzae (Xoo), dan dapat menginfeksi tanaman padi pada semua fase
pertumbuhan, mulai dari pesemaian sampai menjelang panen. Penyebab penyakit
(patogen) menginfeksi tanaman padi pada bagian daun dengan cara masuk melalui
luka atau lubang alami seperti stomata dan hidatoda kemudian merusak klorofil
daun, sehingga menurunkan kemampuan tanaman berfotosintesis. Apabila hal ini
terjadi pada saat fase generatif maka proses pengisian gabah kurang sempurna
(Sudir et al.2012). Suparyono dan Sudir (1992), melaporkan bahwa ambang
kerusakan penyakit HDB 20% pada dua minggu sebelum panen. Di atas ambang
tersebut setiap kenaikan keparahan penyakit 10% akan meningkatkan kehilangan
hasil 5-7%.
Perkembangan penyakit HDB dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama
kelembapan dan suhu serta cara budi daya terutama varietas dan pemupukan N
(Ou, 1985). Pada varietas rentan saat cuaca lembap dan pemupukan N dosis tinggi
tanpa diimbangi oleh pupuk K, penyakit ini berkembang sangat cepat (Sudir dan
Abdulrachman, 2008).
Pengendalian penyakit HDB yang dianjurkan adalah secara terpadu dengan
berbagai cara yang dapat menekan perkembangan penyakit, pemakaian varietas
tahan merupakan salah satu komponen utama dalam pengendalian HDB secara
terpadu (Sudir et al. 2012). Berbagai varietas dan galur padi dengan berbagai
tingkat ketahanan telah dikembangkan. Namun teknologi ini terkendala oleh
kemampuan patogen membentuk patotipe baru yang lebih virulen sehingga sifat
ketahanan varietas mudah terpatahkan (Suparyono et al. 2004).
Perakitan varietas tahan baru memerlukan ketersediaan plasma nutfah
dengan keragaman genetik yang luas untuk digunakan sebagai tetua persilangan.
Keragaman genetik merupakan faktor penting dalam pemuliaan tanaman. Sifatsifat gen dari koleksi plasma nutfah perlu diketahui melalui kegiatan karakterisasi
morfologi, fisiologi, dan evaluasi toleransi terhadap cekaman biotik maupun
abiotik (Suhartini et al. 2003). Plasma nutfah yang berupa varietas lokal merupakan
donor gen dalam membentuk keragaman genetik. Ketersediaan plasma nutfah
yang berfungsi sebagai donor gen untuk karakter tanaman yang menjadi target
perbaikan varietas mutlak diperlukan (Sitaresmi et al. 2013).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat ketahanan
aksesi plasma nutfah padi terhadap penyakit hawar daun bakteri (HDB).
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BAHAN DAN METODE
A. Skrining ketahanan koleksi plasma nutfah padi terhadap HDB pada
stadia bibit di rumah kaca
Aksesi ditanam dalam kotak plastik berukuran 35 x 26 x 10 cm menggunakan
tanah dari Sukamandi. Setiap aksesi uji ditanam dalam barisan, setiap baris berisi
20 tanaman. Pada setiap pengujian disertakan varietas diferensial IRBB5 dan
IRBB7 sebagai cek tahan serta IR64 dan TNI sebagai cek rentan. Varietas cek
tahan (IRBB5 dan IRBB7) ditanam di tengah dan cek rentan (IR64 dan TN1)
ditanam di tengah dan di pinggir. Pada hari ke-15 dilakukan penjarangan dengan
menyisakan 10 batang tanaman. Semua perlakuan diulang 3 kali. Tanaman
diinokulasi pada saat umur 15-21 hari setelah sebar (untuk stadia bibit) dengan
menggunakan suspensi Xanthomonas oryzae pv. oryzae konsentrasi 108 cfu
(colony forming unit). Inokulasi dilakukan dengan metode gunting menggunakan
gunting yang dicelup pada larutan inokulum. Pengamatan dilakukan pada
saat TN1 menunjukkan keparahan maksimum atau pada 14 HSI (hari setelah
inokulasi). Pengamatan dilakukan dengan mengukur panjang luka dan panjang
daun dan dihitung persentasenya. Penentuan ketahanan (reaksi) dilakukan dengan
skoring berdasarkan Standard Evaluation System for Rice (IRRI, 2013) yang telah
dimodifikasi sebagai berikut (Tabel 1):
Skala hawar daun bakteri di rumah kaca
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Luas luka (%)
0
<1
1-3
4-5
11-15
16-25
26-50
51-75
76-100

Kriteria
ST = Sangat Tahan
T = Tahan
AT = Agak Tahan
AR = Agak Rentan
R = Rentan
R = Rentan
SR = Sangat Rentan
SR = Sangat Rentan
SR = Sangat Rentan

B. Skrining ketahanan koleksi plasma nutfah padi terhadap HDB pada
stadia generatif di rumah kaca
Aksesi uji disemai dalam nampan plastik, kemudian dipindah tanam pada
pot berdiameter 15 cm sebanyak 1 batang/pot, untuk setiap patotipe ditanam 2 pot
dan diulang 3 kali. Pada setiap pengujian disertakan varietas diferensial IRBB5,
IRBB7 (cek tahan), IR64 dan TN1 (cek rentan). Pada saat primordia tanaman
diinokulasi dengan patotipe Xoo dengan konsentrasi 108 cfu menggunakan metode
gunting. Pengamatan dilaksanakan pada 14 HSI. Pengamatan dilakukan dengan
mengukur panjang luka dan panjang daun dan dihitung persentasenya. Penentuan
ketahanan (reaksi) dilakukan dengan skoring berdasarkan Standard Evaluation
System for Rice (IRRI, 2013) yang telah dimodifikasi sebagai berikut (Tabel 2):
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Skala hawar daun bakteri di rumah kaca
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Luas luka (%)
0
<1
1-3
4-5
11-15
16-25
26-50
51-75
76-100

Kriteria
ST = Sangat Tahan
T = Tahan
AT = Agak Tahan
AR = Agak Rentan
R = Rentan
R = Rentan
SR = Sangat Rentan
SR = Sangat Rentan
SR = Sangat Rentan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian terhadap aksesi dari koleksi plasma nutfah BB Padi dapat dilihat
pada Tabel 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesi plasma nutfah padi
yang diuji hanya memiliki sifat ketahanan terhadap HDB patotipe III saja, baik
pada pengujian stadia vegetatif maupun generatif dengan reaksi agak tahan hingga
tahan. Untuk HDB patotipe IV, semua aksesi bersifat tidak tahan dengan reaksi
agak rentan hingga rentan. Begitu juga terhadap HDB patotipe VIII, hanya 1
aksesi yang bereaksi agak tahan, sementara aksesi lainnya bereaksi agak rentan
hingga rentan.
Pada pengujian terhadap HDB patotipe III stadia vegetatif, dari 75 aksesi
yang diuji hanya 64 yang dapat tumbuh (11 aksesi tidak tumbuh), sebanyak 39
aksesi bereaksi agak tahan dan 4 aksesi bereaksi tahan, sementara aksesi lainnya
bereaksi agak rentan. Keempat aksesi yang bereaksi tahan tersebut adalah Ase
Balacung (793), Ampek Panjang (2720), Cimon Daulu (3980), dan Careon
(4210). Pada stadia generatif diperoleh 48 aksesi yang bereaksi agak tahan, dan 7
aksesi yang bereaksi tahan, yaitu Ase Balacung (793), Cere Campak (5818), Cere
Bandung (5915), Bumbuy Inih (5929), Ceredek (6301), Bangkal Merah (6741),
dan Gadis Langsat (6966) (Tabel 14).
Hasil pengujian koleksi plasma nutfah diperoleh 6 aksesi yang memiliki
sifat ketahanan terhadap patotipe III baik pada stadia vegetatif maupun generatif
yang dapat digunakan dalam perakitan varietas yang tahan terhadap patotipe III.
Aksesi tersebut adalah Ase Balacung (793), Cere Campak (5818), Cere Bandung
(5915), Bumbuy Inih (5929), Ceredek (6301), dan Gadis langsat (6966). Hasil
identifikasi aksesi plasma nutfah pada stadia bibit/vegetatif dan stadia generatif
yang menunjukkan reaksi sangat tahan dan tahan terhadap patotipe III diasumsikan
memiliki gen tahan berupa Xa-3, Xa-5, Xa-7, dan Xa-21. Hal ini dibandingkan
dengan reaksi galur isogenik IRRI yaitu IR-BB3 yang mengandung gen tahan
Xa-3, IR-BB5 yang mengandung gen tahan Xa-5, IR-BB7 yang mengandung gen
tahan Xa-7, dan IR-BB21 yang mengandung gen tahan Xa-21 (Hifni dan Kardin,
1998).
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Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa berdasarkan virulensinya,
isolat Xoo yang memiliki virulensi tertinggi ditunjukkan oleh patotipe IV diikuti
oleh patotipe VIII dan III (Susanto dan Sudir, 2012).
Tabel 3. Reaksi aksesi asal Koleksi Plasma Nutfah padi BB Padi terhadap
Xanthomonas oryzae pv. oryzae patotipe III, IV, dan VIII. Sukamandi,
MT-1 dan MT-2 Tahun 2013
Reaksi ketahanan galur Reaksi ketahanan galur
pada stadia vegetatif
pada stadia generatif
Patotipe Patotipe Patotipe Patotipe Patotipe Patotipe
III
IV
VIII
III
IV
VIII
1 Bandang Si Gadis (33)
AT
AR
AR
AT
R
AR
2 Cingri (448)
AT
AR
AR
AT
R
AR
3 Ase Bukne (502)
AT
AR
AR
AT
R
AR
4 Balirik (511)
AR
R
AR
AR
R
AR
5 Cikur (7803)
AR
AR
R
AR
R
AR
6 Beronaja (519)
AR
AR
AR
AR
R
AR
7 Bujang Inai (538)
AR
AR
AR
AR
R
R
8 Bat kanjat (7902)
AT
AR
AT
AT
R
AR
9 Cingri (549)
AT
AR
AR
AT
R
AR
10 Ase Balacung (793)
T
T
AR
AR
AR
AR
11 Bapuk (1041)
TT
TT
TT
TT
TT
TT
12 Banjar Kuning (1044)
AR
AR
AR
AR
R
AR
13 Bengkok (1046)
AT
AR
AR
AT
R
AR
14 Beurgeum Dadapan (1047)
AT
R
R
AR
R
AR
15 Biboh (1048)
AR
R
R
AT
R
AT
16 Brentel (1051)
AT
R
R
AT
R
AR
17 Bulu Putih (1052)
AT
R
R
AT
R
AR
18 Cinta Kasih (1240)
TT
TT
TT
TT
TT
TT
19 Galesong Takdir (1582)
AT
R
R
AT
AR
AR
20 Galesong Takalar (1583)
AT
AR
AR
AT
R
AR
21 Cere (1688)
AR
R
R
AT
R
R
22 Beunying (1695)
AT
R
R
AT
R
AR
23 Ceredek Putih (1753)
AT
R
R
AT
R
AR
24 Andel Abang (1755)
AR
R
R
AR
R
R
25 Anak Daro Magelang
AR
R
R
AT
R
AR
(1756)
26 Ase Mandi (1912)
AR
R
R
AT
R
AR
27 Ceredek Merah (1913)
AT
R
R
AT
R
AR
28 Ceredek putih (1921)
AT
R
R
AT
R
AR
29 Cempo Selamet (2199)
TT
TT
TT
TT
TT
TT
30 Bohopo (2646)
AT
R
R
AT
AR
AR
31 Ampek Panjang (2720)
T
R
R
AR
AR
AR
32 Beton (2860)
AT
R
R
AT
R
AR
33 Cere Melati (3421)
AT
R
R
AT
AR
AR
34 Buri – Bura (3578)
AT
R
R
AT
R
AR
35 Cimon Daulu (3980)
T
AR
R
AT
R
R

No

Aksesi
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36
37
38
39
40
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

Cemp Turi (4015)
Belitung (4035)
Careon (4210)
Dular (4509)
Bogor (4899)
Dular (4966)
Cempo Wulut (4982)
Bengawan Solo (4989)
Cilamaya Muncul (4995)
Cere Lulut (5146)
Bungkuk (5306)
Gamulang sawah gunung
Mas (5689)
Cere Manggu (5776)
Beureum Tomang (5780)
Cere Campak (5818)
Cere Cekece (5820)
Bangkok (5832)
Getik (7931)
Basmati original (5900)
Cere Bandung (5915)
Bumbuy Inih (5929)
Ampek Rujdo (5932)
Bumense (6143)
Bintang Landang (6150)
Bulu Bodas (6191)
Bawi (gold) (6267)
Ceredek (6301)
Cicih Ijo Gading (6307)
Cisokan Kuning (6315)
Cisokan Kuning (6316)
Danau gaung (6320)
Dewi Ratih (6321)
Dolok (6324)
Faram Bagade (6607)
Bangkal Merah (6741)
BATUR (6960)
GADIS LANGSAT (6966)
Ringkak Janggut (7939)
Carogol (7789)
Gebang (7795)
IR64 (cek rentan)
IRBB5 (cek tahan)
IRBB7 (cek tahan)
TN1 (cek rentan)

Keterangan : T = Tahan
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AT
TT
T
AR
AR
AT
TT
AT
TT
AR
AT
AR

R
TT
R
R
R
R
TT
R
TT
R
R
R

R
TT
R
R
AR
R
TT
R
TT
R
R
R

AT
TT
AT
AT
AT
AT
TT
AT
TT
AT
AT
AT

R
TT
R
AR
AR
R
TT
R
TT
R
R
R

R
TT
R
AT
AR
R
TT
R
TT
AR
AR
AR

AT
AT
AT
AR
AT
AR
AT
AT
AT
AR
AT
AT
TT
TT
AT
AT
AR
TT
TT
TT
AT
AT
AR
AT
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Perbedaan ketahanan terhadap patogen dapat disebabkan oleh perbedaan
jenis dan jumlah kandungan nutrisinya (asam amino dan asam organik lainnya)
dalam tanaman. Tanaman tahan, diduga tidak tersedia cukup jenis dan jumlah
nutrisi yang diperlukan patogen saat proses infeksinya (Suryadi dan Kadir, 2008).
Tanaman yang diinokulasi menunjukkan reaksi panjang luka (lesio) lebih tinggi
dibanding tanaman yang tidak diinokulasi. Tanaman yang rentan dilaporkan
cenderung mempunyai kandungan asam amino bebas yang tinggi serta kadar fenol
dan gula reduksi (GR) yang rendah (Ou,1985).
KESIMPULAN
1.

Pada pengujian terhadap HDB patotipe III pada stadia vegetatif di peroleh
4 aksesi yang bereaksi tahan, yaitu Ase Balacung (793), Ampek Panjang
(2720), Cimon Daulu (3980), dan Careon (4210).

2.

Pada stadia generatif diperoleh 7 aksesi yang bereaksi tahan, yaitu Ase
Balacung (793), Cere Campak (5818), Cere Bandung (5915), Bumbuy Inih
(5929), Ceredek (6301), Bangkal Merah (6741), dan Gadis Langsat (6966) .

3.

Aksesi plasma nutfah padi yang teridentifikasi tersebut di atas prospektif
untuk dijadikan tetua persilangan dalam merakit VUB padi tahan HDB
spektrum luas.
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PENGARUH DOSIS UREA TERHADAP PERKEMBANGAN WERENG
COKLAT (Nilaparvata lugens) PADA VARIETAS INPARI 13
Eko Hari Iswanto, Dede Munawar, Rahmini, dan Indra Gunawan
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9 Sukamandi, Ciasem Subang Jawa Barat
hariswanto@yahoo.com
ABSTRACT
Nitrogen in urea fertilizer is the important element for rice plant growth. But,
nitrogen effect to brown planthopper (BPH) development in resistant variety
adaptation. Experiment aimed to know the urea fertilizer effect to brown planthopper
development on Inpari 13 variety. Research was conducted at Indonesian Center
for Rice Research green house in 2015. Trial have been conducted using a factorial
completely randomized design with 5 replication, first factor is urea dosage level
and second factor is variety. Results show that nymphal survival rates in Inpari 13
variety were positively related to urea dosage increased. Nymphal survival rate
at 0, 200 and 400 Kg/ha dosage are 66, 74 and 80%, respectively. BPH progeny
increased with increase of urea dosage, in both susceptible and resistant variety. In
TN1 variety, the progeny at 400 kg/ha dosage reach 2,5 fold than control (0 kg/ha)
while in Inpari 13 achieve more than 1,5 fold.
Keywords : urea dosage, brown planthopper, resistant variety
ABSTRAK
Nitrogen yang terdapat pada pupuk urea merupakan unsur penting dalam
pertumbuhan tanaman padi. Namun, unsur tersebut berpengaruh terhadap
perkembangan wereng coklat dalam beradaptasi terhadap varietas tahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk urea terhadap
perkembangan wereng coklat pada varietas Inpari 13. Penelitian dilaksanakan di
rumah kaca Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi pada tahun 2015.
Penelitian menggunakan rancangan acal lengkap faktorial dengan 5 ulangan,
faktor pertama adalah tingkat dosis urea sedangkan faktor kedua adalah varietas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase hidup nimfa pada varietas tahan
Inpari 13 berkorelasi positif dengan dosis urea. Pada Dosis 0, 200 dan 400 Kg/ha
persentase hidup nimfa berturut-turut sebesar 66, 74 dan 80%. Jumlah keturunan
wereng coklat juga meningkat seiring dengan peningkatan dosis urea pada
tanaman, baik pada varietas rentan maupun varietas tahan. Pada varietas TN1,
jumlah keturunan pada dosis urea 400 kg/ha mencapai 2,5 kali lipat dibanding
kontrol (dosis 0 kg/ha), sedangkan pada varietas Inpari 13 mencapai lebih dari 1,5
kali lipat.
Kata kunci : Dosis urea, wereng coklat, varietas tahan
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PENDAHULUAN
Penggunaan varietas tahan merupakan salah satu komponen pengendalian yang
mudah, murah dan ramah lingkungan yang dapat diterapkan untuk pengendalian
serangan wereng coklat (Nilaparvata lugens). Varietas Inpari 13, merupakan salah
satu varietas tahan wereng coklat yang dilepas Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi (BB Padi, 2013). Varietas tersebut telah terbukti dapat meredam serangan
wereng coklat di Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah yang sebelumnya tidak panen
selama 3-4 musim karena serangan wereng coklat pada tahun 2011 (Baehaki,
2014). Hasil pengujian Rahmini et al., (2012) diketahui bahwa wereng coklat
mempunyai kemampuan makan lebih rendah pada varietas Inpari 13 dibanding
varietas rentan TN1. Selain itu, Inpari 13 mempunyai kandungan asam oksalat
lebih tinggi dan kandungan sukrosa lebih rendah. Asam oksalat merupakan
senyawa yang bersifat penghambat makan sedangkan sukrosa berperan penting
dalam pertumbuhan wereng.
Penggunaan varietas tahan terkendala dengan kemampuan wereng coklat
yang dapat membentuk biotipe baru, yaitu populasi yang mampu beradaptasi pada
varietas yang sebelumnya tahan bila varietas tersebut ditanam secara luas dan
jangka waktu yang lama. Selain itu, penggunaan pupuk urea yang semakin tinggi
dapat mempercepat proses pembentukan biotipe baru wereng coklat. Pupuk urea
yang berlebihan mungkin tidak berpengaruh langsung terhadap serangga hama
khususnya wereng coklat. Namun, unsur nitrogen pada pupuk urea berpengaruh
terhadap morfologi, biokimia dan fisiologi tanaman padi yang dapat menambah
nutrisi bagi serangga (Bernays, 1990).
Pupuk urea pertama kali diperkenalkan pada petani di Indonesia sejak tahun
1968, melalui program Bimas (Bimbingan Masyarakat) yang didalamnya terdapat
paket penggunaan varietas unggul, pupuk, dan pestisida kimia. Nitrogen, unsur
yang terdapat pada pupuk urea merupakan unsur yang sangat penting bagi tanaman
padi. Seiring dengan banyaknya varietas unggul yang dilepas yang responsif
terhadap nitrogen, maka penggunaan pupuk urea semakin meningkat. Penyerapan
nitrogen oleh tanaman berkisar antara 29-49%, sisanya tidak dapat dimanfaatkan
(Suriadikarta dan Miharja, 2001). Pupuk nitrogen ini dapat hilang melalui
proses denitrifikasi, pencucian dan volatilisasi (Padmini dan Suwardi, 1998).
Nitrogen merupakan bahan penting penyusun asam amino, amida, nukleotida dan
nukleoprotein (Gardner et al., 1991)
Wereng coklat yang dipelihara pada tanaman dengan pupuk nitrogen tinggi
menyebabkan daya tahan hidup nimfa meningkat dan waktu stadia nimfa lebih
pendek. Berat tubuh induk betina lebih berat, telur lebih banyak dan waktu hidup
lebih lama juga daya tetas telur lebih tinggi (Lu et al., 2004). Kemampuan wereng
coklat mentolerir tekanan lingkungan meningkat seiring dengan meningkatnya
pupuk nitrogen (Lu et al., 2005a). Pengujian preferensi yang dilakukan Lu et al.,
(2005b) diketahui bahwa induk betina lebih menyukai dan bertelur pada tanaman
yang dipupuk nitrogen tinggi. Pengujian pada varietas tahan IR62 (Bph 3) yang
diaplikasikan nitrogen tinggi terjadi penurunan tingkat ketahanan dan wereng
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coklat mampu beradaptasi pada varietas IR62 setelah generasi ke 13 (A.P. Cruz
et al., 2011). Penggunaan dosis pupuk optimum dianjurkan untuk memperbaiki
efisiensi penggunaan pupuk urea dan mengurangi polusi lingkungan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis urea terhadap perkembangan
wereng coklat pada varietas tahan Inpari 13.
BAHAN DAN METODOLOGI
Percobaan dilakukan di rumah kaca Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Sukamandi tahun 2015. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan
acak lengkap (RAL) faktorial dengan 5 ulangan. Faktor pertama adalah dosis urea
0, 200, dan 400 kg/ha, sedangkan faktor kedua adalah varietas yaitu TN1 (varietas
rentan) dan Inpari 13 (varietas tahan). Wereng coklat yang digunakan adalah
populasi Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Benih varietas uji disemai dalam bak/
nampan plastik, bibit berumur 21 hari setelah sebar ditanam ke pot ember berisi
tanah sawah masing-masing 2 bibit/pot. Pupuk urea diberikan dua kali yaitu pada
umur tanaman 7 dan 20 hari setelah tanam (HST) masing-masing sebanyak 50%
dari dosis. Tanaman berumur 35 HST digunakan untuk percobaan. Tanaman TN1
dan Inpari 13 di infestasi 5 ekor wereng coklat induk brakhiptera kemudian ditutup
dengan kurungan plastik (diameter 20 cm, tinggi 100 cm) selama 2 hari, tanaman
dipelihara dengan baik. Jumlah nimfa keturunan pertama dihitung sampai menjadi
dewasa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan program SAS.
Set yang lain hanya dilakukan pada tanaman inpari 13 yang diinfestasi dengan 10
ekor nimfa instar 1 (baru menetas). Kemampuan bertahan wereng coklat diamati
dengan cara menghitung mortalitas nimfa sampai menjadi dewasa mulai dari 1
hari setelah infestasi (HSI) sampai 9 HSI.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pengujian daya tahan nimfa diketahui bahwa prosentase hidup nimfa
meningkat seiring dengan meningkatnya dosis urea (Gambar 1). Pada dosis 0 kg/
ha (kontrol), kemampuan nimfa bertahan sampai dengan menjadi imago pada
varietas Inpari 13 sebesar 66%, sedangkan pada dosis 200 dan 400 kg/ha daya
tahan nimfa meningkat berturut-turut mencapai 74 dan 80%. Bila dibandingkan
dengan kontrol maka setiap kelipatan dosis 100 kg/ha pupuk nitrogen mampu
meningkatkan kemampuan bertahan nimfa sebesar 3-4%.
Unsur nitrogen pada pupuk urea mempunyai peranan penting dalam
pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Namun, secara tidak langsung
nitrogen pun menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan wereng
coklat. Seiring dengan meningkatnya dosis nitrogen yang diberikan pada tanaman
mengakibatkan penurunan ketahanan pada varietas dengan cara memberikan
kondisi secara fisiologis menguntungkan bagi wereng coklat sehingga persentase
nimfa yang baru menetas mampu bertahan menjadi dewasa meningkat. Dosis
nitrogen yang berlebihan dapat membantu wereng coklat mempercepat beradaptasi
pada varietas tahan.
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Gambar 1. Pengaruh nitrogen terhadap prosentase hidup nimfa wereng coklat
pada varietas tahan Inpari 13. Sukamandi, tahun 2015.

Gambar 2. Pengaruh dosis urea terhadap perkembangan wereng coklat pada
varietas rentan (TN1) dan tahan (Inpari 13). Sukamandi, tahun 2015.
Huruf yang sama menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT
taraf 5%.
Hasil analisis diperoleh bahwa ada beda nyata antar varietas, antar dosis
urea dan juga kombinasi kedua faktor tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa jumlah keturunan pada varietas tahan Inpari 13 lebih rendah dibanding
varietas rentan TN1, pada varietas Inpari 13 rata-rata 114 ekor sedangkan pada
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TN1 sebanyak 161 ekor (Pvarietas<0,0001). Jumlah nimfa paling banyak pada dosis
400 kg/ha yaitu 210,6 ekor berbeda nyata dengan jumlah pada dosis 0 dan 200
kg/ha, berturut-turut sebanyak 101 dan 102 ekor (Purea<0,0001). Kombinasi faktor
varietas dengan dosis urea berpengaruh terhadap jumlah nimfa yang dihasilkan
seperti pada Gambar 2 (PVarietas*Urea<0,0001).
Peningkatan dosis urea berpengaruh terhadap jumlah keturunan wereng
coklat, semakin tinggi dosis urea yang diberikan pada tanaman cenderung
meningkatkan jumlah keturunan wereng coklat. Pada varietas rentan, jumlah
keturunan lebih banyak dibandingkan pada varietas tahan. Pada dosis 0, 200 dan
400 kg/ha jumlah keturunan pada TN1 berturut-turut sebanyak 107,4; 109,0 dan
266,6 ekor, sedangkan pada Inpari 13 berturut-turut sebanyak 94,6; 95,4 dan 154,6
ekor. Pada dosis 200 kg/Ha peningkatan jumlah keturunan tidak begitu terlihat
nyata dibanding dosis 0 kg/Ha. Pada dosis 400 kg/ha jumlah keturunan wereng
coklat pada varietas TN1 sebanyak 266,5 ekor atau hampir mencapai 2,5 kali lipat
dibanding jumlah keturunan pada dosis 0 kg/ha (107,3 ekor), sedangkan pada
varietas Inpari 13 mencapai lebih dari 1,5 kali lipat. Hasil pengujian Lu dan Heong
(2009) menunjukkan lebih tinggi, kepadatan populasi wereng coklat meningkat 40
kali lipat pada setiap kelipatan peningkatan nitrogen.
Penggunaan varietas tahan sangat dianjurkan pada daerah endemis wereng
coklat. Pada Gambar 2 terlihat peranaan varietas tahan Inpari 13 dalam menurunkan
populasi wereng coklat dibanding dengan varietas rentan TN1 terutama pada
pemupukan tinggi yaitu dosis urea 400 kg/ha. Penurunan populasi pada dosis 0,
200 dan 400 kg/ha berturut turut sebesar 11,9, 12,5, dan 41,9%. Hasil penelitian
Baehaki et al., (2011) di laboratorium diketahui bahwa varietas tahan IR74 dan
Ciherang menurunkan populasi nimfa wereng coklat berturut-turut sebesar 52 dan
19,1%. Hal tersebut membuktikan bahwa varietas tahan berperan penting dalam
menurunkan populasi wereng coklat.
Pada praktek budidaya tanaman padi, tidak akan terlepas dari penggunaan
pupuk urea karena menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan hasil
(produksi). Namun demikian, dosis yang digunakan disesuaikan dan berdasarkan
kebutuhan. Rekomendasi dosis urea dapat mengacu pada Permentan No. 40 Tahun
2007 dan penggunaan Bagan Warna Daun (BWD) agar pupuk yang diberikan
sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hasil pengujian diketahui bahwa tanaman
yang dipupuk urea dosis tinggi lebih disukai oleh wereng coklat dan dapat
menyebabkan adanya penurunan ketahanan. Hal tersebut terlihat dari jumlah
keturunan wereng coklat yang dihasilkan pada Inpari 13 dengan dosis 400 kg/
ha lebih banyak dibanding pada varietas yang sama dengan dosis 0 dan 200 kg/
ha. Wereng coklat menghisap cairan tanaman dalam jaringan pengangkut phloem,
cairan tanaman mengandung protein dan sukrosa hasil fotosintesis. Semakin
banyak nitrogen yang diserap tanaman, semakin tinggi kandungan protein dan
sukrosa. Selain itu, secara fisik tanaman padi menjadi lebih lunak. Hal tersebut
yang mendukung wereng coklat lebih cepat beradaptasi pada varietas tahan.
Peningkatan populasi wereng coklat berkorelasi dengan tingginya pemupukan
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nitrogen dalam jangka waktu yang lama (Lu et al., 2007). Apabila dosis pupuk
urea yang digunakan semakin tinggi dari sebelumnya, menandakan kesuburan
lahan tersebut berkurang. Rekomendasi untuk memperbaiki sifat fisik maupun
kimia tanah yaitu penggunaan bahan organik. Apabila kesuburan tanah baik maka
urea yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efisien oleh tanaman.
KESIMPULAN
Peningkatan dosis urea meningkatkan persentase hidup nimfa pada varietas tahan
Inpari 13. Pada Dosis 0, 200 dan 400 kg/ha persentase hidup nimfa berturutturut sebesar 66, 74 dan 8o%. Jumlah keturunan wereng coklat juga meningkat
seiring dengan peningkatan dosis urea pada tanaman, baik pada varietas rentan
TN1 maupun varietas tahan Inpari 13. Pada varietas TN1, jumlah keturunan pada
dosis urea 400 kg/ha mencapai 2,5 kali lipat dibanding kontrol (dosis 0 kg/ha),
sedangkan pada varietas Inpari 13 mencapai lebih dari 1,5 kali lipat.
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METODE IDENTIFIKASI RAS PYRICULARIA GRISEA SACC.
PENYEBAB PENYAKIT BLAS PADA TANAMAN PADI
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ABSTRAK
Pyricularia grisea Sacc, merupakan jamur penyebab penyakit blas pada tanaman
padi. Kerusakan padi akibat penyakit blas di Indonesia mencapai 1.285 juta hektar
atau kehilangan hasil 50-90%. Penyakit blas sulit dikendalikan di lapangan sehingga
memerlukan tindakan pengendalian yang tepat salah satunya dengan penggunaan
varietas tahan. Pemilihan varietas tahan disesuaikan dengan jenis ras patogen yang
dominan pada suatu tempat. Identifikasi ras P. grisea di lapangan sangat berguna
untuk menentukan varietas tahan yang akan ditanam sesuai dengan jenis ras
dominan setempat. Identifikasi ras dilakukan di Kebun Percobaan Muara, Bogor
pada 10 Februari – 27 Maret 2015. Metode yang digunakan dalam identifikasi ras
adalah metode isolasi spora tunggal. Inokulasi menggunakan metode semprot pada
tanaman padi stadia vegetatif berumur 21 hst. Pengamatan keparahan penyakit
dilakukan dengan metode SES IRRI 2014, setelah itu dikelompokan berdasarkan
reaksi ketahanan terhadap varietas diferensial Indonesia, yaitu Asahan, Cisokan, IR
64, Krueng Aceh, Cisadane, Cisanggarung, dan Kencana Bali. Hasil pengamatan
dari 2 isolat jamur P. grisea, satu isolat menyebabkan reaksi rentan pada varietas
Asahan, Cisokan, dan Kencana Bali sehingga dimasukkan dalam kelompok ras
301 sedang yang satu lagi, menimbulkan reaksi rentan pada varietas Asahan dan
Kencana Bali sehingga dimasukkan dalam kelompok ras 201. Informasi dominasi
ras penting kaitannya dengan program pengendalian dan penggunaan varietas
tahan penyakit blas.
Kata Kunci : Blas, Pyricularia grisea, spora tunggal, metode identifikasi ras
ABSTRACT
Pyricularia grisea Sacc. is the fungus causing blast disease on rice. Rice damage
in Indonesia reached 1,285 million hectares or 50-90% yield loss. Blast disease
is difficult to control. It requires appropriate control by use of resistant varieties.
Selection of resistant varieties adapted to the type of dominant pathogen race
in the field. Identification of P. grisea is very useful to determine the resistant
varieties will be planted in accordance with the type of local dominant race. The
experiment conducted in in Muara Experimental Field, Bogor on February 10
to March 27, 2015. The method used in identification was single spore isolation
methods. Inoculation using spray method in vegetative stage of rice 21 DAP.
Observations of the disease severity was done by SES IRRI 2014 method, after it
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was categorized based on the reaction of resistance to differential varieties, namely
Asahan, Cisokan, IR 64, Krueng Aceh, Cisadane, Cisanggarung, and Kencana
Bali. The research result obtained 2 isolates of P. grisea. One isolates showed
susceptible reaction on Asahan, Cisokan, and Kencana Bali so that included in
racial groups 301. The other one, susceptible on Asahan and Kencana Bali that
included racial groups 201. This information would be important as the basic
control and the use of resistant varieties to blast disease.
Keyword : Blast, Pyricularia grisea, single spore, race identification method
PENDAHULUAN
Penyakit blas merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman padi (Utami
2010). Kerusakan akibat penyakit blas dapat terjadi pada fase pertumbuhan
tanaman padi mulai dari persemaian, stadia vegetatif, dan stadia generatif. Pada
fase persemaian dan fase vegetatif patogen menyerang pada daun sehingga
disebut blas daun (leaf blast), sedangkan pada fase generatif patogen menyerang
bagian leher sehingga disebut blas leher (neck blast). Penyakit blas pertama
kali dilaporkan di Asia sekitar tiga abad yang lalu dan sekarang penyakit ini
ditemukan pada lebih dari 85 negara. Penyebaran penyakit antarnegara dapat
terjadi karena adanya ekspor-impor benih. Spora P. grisea dapat terbawa benih
dan dapat dengan mudah berpindah tempat (ISTA, 2014). Kerusakan padi akibat
penyakit blas di Indonesia mencapai 1.285 juta hektar atau sekitar 12% dari luas
total pertanaman padi (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2013). Rata-rata luas
serangan penyakit blas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mencapai 9.778 ha/
tahun. Bahkan pada varietas rentan, serangan blas leher dapat mencapai 90% dan
menyebabkan kehilangan hasil padi mencapai 50-90% (Tabloid Sinar Tani, 2014).
Pyricularia grisea Sacc, merupakan jamur penyebab penyakit blas pada
tanaman padi. P. grisea bersinonim dengan Pyricularia oryzae Cavara. P. grisea
dalam keadaan seksual dikenal sebagai Magnaporthe grisea. Secara morfologi,
jamur P. grisea mempunyai konidia berbentuk bulat, lonjong, tembus cahaya,
dan bersekat 2. Jamur P. grisea dapat membentuk bercak pada daun padi, buku
batang, leher malai, cabang malai, bulir padi, dan kolar daun. Bentuk khas dari
bercak blas daun adalah belah ketupat dengan kedua ujungnya meruncing. Bercak
bermula kecil berwarna hijau gelap, abu-abu sedikit kebiruan. Bercak yang telah
berkembang, bagian tepi berwarna cokelat dan bagian tengah berwarna putih
keabu-abuan. Bercak pada daun yang rentan tidak membentuk tepi yang jelas.
Bercak tersebut dikelilingi oleh warna kuning pucat (halo area) (Ou, 1985).
Serangan P. grisea yang serius pada fase vegetatif dapat menyebabkan
matinya tanaman dan pada fase generatif dapat menyebabkan patahnya leher malai
dan bulir padi yang hampa (Santoso dan Anggiani, 2011, Nasution dan Usyati,
2015). Patogen P. grisea sangat mudah membentuk ras baru yang lebih virulen
apabila populasi tanaman atau sifat ketahanan tanaman berubah (Ou, 1985).
Tingginya tingkat keragaman P. grisea karena dapat melakukan perkawinan
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antarhaploid hifa yang berlainan meteri genetiknya dan tingkat mutasi genetik
yang cukup tinggi (Reflinur et al., 2005). Pemantauan populasi dan perkembangan
ras baru terus dilakukan sehingga memerlukan metode identifikasi yang tepat
dan mudah diterapkan. Penyakit blas sulit dikendalikan di lapangan sehingga
memerlukan tindakan pengendalian yang tepat salah satunya dengan penggunaan
varietas tahan. Pemilihan varietas tahan disesuaikan dengan jenis ras patogen
yang dominan pada suatu tempat. Identifikasi ras P. grisea di lapangan sangat
berguna untuk menentukan varietas tahan yang akan ditanam sesuai dengan jenis
ras dominan setempat.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Muara, Bogor pada 10 Februari – 27
Maret 2015. Metode yang digunakan dalam identifikasi ras meliputi beberapa
tahapan yaitu persiapan media, isolasi spora tunggal P. grisea dan inokulasi pada
varietas diferensial, serta pengamatan penyakit dan penghitungan ras.
Persiapan Media
Media yang digunakan untuk isolasi P. grisea adalah water agar (WA),
potato dextrose agar (PDA), dan oat meal agar (OMA). WA merupakan media
yang dianjurkan untuk pengamatan spora tunggal karena dapat memperlambat
pertumbuhan spora sehingga lebih mudah saat isolasi dan pengamatan jamur.
Jamur yang ditumbuhkan dalam WA dapat diamati setelah 42 – 72 jam sejak
penanaman. WA dan PDA adalah media yang biasa digunakan karena termasuk
media yang murah dan mudah dalam memperoleh bahan-bahannya (Choi et al.
1999). PDA diguanakan untuk menumbuhkan spora tunggal yang telah diisolasi
dari media WA. OMA digunakan karena media ini baik untuk mempercepat
pertumbuhan spora P. grisea.
Isolasi Spora Tunggal P. grisea dan Inokulasi pada Varietas Diferensial
Sampel daun atau malai bergejala penyakit blas dilembabkan di atas kertas
saring selama 24 jam setelah itu dilakukan pengambilan spora tunggal (Gambar
1.). Isolasi spora tunggal menggunakan mikroskop cahaya yang telah dimodifikasi
dengan jarum kaca di bagian tengahnya. Jarum kaca berfungsi dalam pengambilan
spora tunggal. Spora tunggal yang sudah diambil ditanam pada media WA selama
2 – 3 hari. Miselium dari spora tunggal yang sudah tumbuh dipindahkan pada
media PDA selama 7 hari. Miselium P. grisea dipindahtanamkan pada media
OMA untuk mempercepat pertumbuhan spora. Pertumbuhan pada media OMA
selama 12 hari. spora pada OMA terlihat berwarna hitam. Miselium yang berada
di permukaan media harus dihilangkan dengan cara melakukan penggosokan
permukaan media. Media OMA digosok dengan kuas lukis dan pada OMA telah
dituangkan larutan akuades dan streptomycin sulfat. Streptomycin sulfat berfungsi
untuk menghambat pertumbuhan bakteri kontaminan pada media OMA. Setelah
digosok, media yang terdapat spora P. grisea diinkubasi 2x24 jam pada inkubator
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cahaya. Tujuannya adalah menciptakan suhu ekstrim sehingga spora P. grisea dapat
tumbuh dengan maksimal. Spora yang sudah banyak siap untuk diinokulasi pada
varietas diferensial. Media OMA dituangkan larutan akuades dan Tween-20 0,01
ml/1 liter akuades lalu digosok pada permukaannya. Suspensi spora dimasukkan
dalam botol dan siap diinokulasi pada varietas diferensial.

Gambar 1. Isolasi spora tunggal dan inokulasi P. grisea pada varietas diferensial
Indonesia
Penelitian dilakukan di rumah kasa dengan suhu berkisar 25-30oC dan
kelembapan di atas 90% yang diupayakan dengan penyiraman terus-menerus
menggunakan sprinkle embun. Tanaman diferensial diinokulasi pada umur 21
hari kemudian dipindahkan ke kamar lembab selama 48 jam untuk mempercepat
penetrasi patogen ke tanaman inang. Inokulasi spora P. grisea menggunakan metode
semprot. Suspensi spora ditambahkan Tween-20 sebagai perekat spora. Varietas
yang digunakan adalah varietas diferensial Indonesia (Mogi et al. 1991). Varietas
tersebut adalah Asahan, Cisokan, IR 64, Krueng Aceh, Cisadane, Cisanggarung,
dan Kencana Bali. Ketujuh varietas tersebut siap untuk diinokulasi pada 21 HST.
setiap varietas memiliki nilai yang akan digunakan dalam penghitungan ras P.
grisea.
Pengamatan Penyakit dan Penghitungan Ras
Pengamatan keparahan penyakit dilakukan dengan metode skoring
berdasarkan SES IRRI 2014. Skor rata-rata yang diperoleh menunjukkan reaksi
tahan (R) dan rentan (S) pada setiap varietas diferensial. Jumlah dari skor rata-rata
yang menunjukkan reaksi rentan adalah nomor ras P. grisea.
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Tabel 1. Varietas diferensial untuk pengujian ras penyakit blas (Mogi et al. 1991)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varietas Diferensial
Asahan
Cisokan
IR 64
Krueng Aceh/Repah Aren
Cisadane
Cisanggarung
Kencana Bali
Ras

No. Kode
200
100
040
020
010
002
001

R
R
R
R
R
R
S
001

Patogenisitas
R
R
R
S
R
S
S
023

R
S
S
S
S
S
S
173

Keterangan : R (Skor 1-3) menunjukkan reaksi tahan dan S (Skor >5) menunjukkan reaksi rentan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil inokulasi pada varietas diferensial mulai menunjukkan gejala pada
hari ketiga. Gejala awal berbentuk bintik-bintik hitam. Bintik hitam semakin
membesar membentuk bercak berwarna coklat hingga putih keabu-abuan pada
bagian tepi daun (Dewi et al. 2013). Hasil isolasi dari sampel daun yang terkena
penyakit blas diperoleh dua isolat. Isolat selanjutnya diberi nama isolat 1 daan
isolat 2. Pengamatan keparahan penyakit dilakukan dengan metode SES IRRI
2014, setelah itu dikelompokan berdasarkan reaksi ketahanan terhadap varietas
diferensial Indonesia (Mogi et al. 1991), yaitu Asahan, Cisokan, IR 64, Krueng
Aceh, Cisadane, Cisanggarung, dan Kencana Bali. Hasil pengamatan dari 2 isolat
jamur P. grisea ditunjukkan pada tabel 2. Isolat 1 menunjukkan reaksi rentan
pada varietas Asahan, Cisokan, dan Kencana Bali sehingga dimasukkan dalam
kelompok ras 301. Isolat 2 rentan pada varietas Asahan dan Kencana Bali sehingga
dimasukkan dalam kelompok ras 201.
Tabel 2. Hasil identifikasi ras P. grisea
Skor Sampel

Asahan
Cisokan
IR 64
Krueng Aceh
Cisadane
Cisanggarung
Kencana Bali

7
1
5
3
1
3
3

7
5
1
3
1
1
7

3
5
0
2
0
0
7

5
7
0
1
0
0
3

7
0
0
0
0
0
7

7
0
0
0
0
0
7

5
0
0
0
0
0
9

5
0
0
0
0
0
9

7
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0

Rata-rata
skor
keparahan
6
1,8
0,6
0,9
0,2
0,4
5,2

Asahan
Cisokan
IR 64
Krueng Aceh
Cisadane
Cisanggarung
Kencana Bali

5
1
5
3
1
3
3

5
5
1
3
1
1
7

7
5
0
2
0
0
7

0
7
0
1
0
0
3

0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,7
1,8
0,6
0,9
0,2
0,4
5,2

Varietas
Diferensial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No.
KeteKriteria Kode
rangan
S
S
R
R
R
R
S
Nomor Ras
S
R
R
R
R
R
S
Nomor Ras

200
100
0
0
0
0
001
301
200
0
0
0
0
0
001
201
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Penomoran ras berdasarkan pada reaksi ketahanan yang ditunjukkan oleh
varietas diferensial. Varietas yang menunjukkan reaksi rentan dijumlahkan
nilainya sehingga diperoleh nomor ras dari isolat yang diujikan. Varietas Asahan
merupakan varietas yang memiliki ketahanan paling baik terhadap ketujuh varietas
diferensial. Asahan digunakan sebagai varietas kontrol tahan dalam pengujian
blas. Varietas rentan yang digunakan sebagai kontrol dalam pengujian blas adalah
Kencana Bali. Kencana bali memiliki gen ketahanan terhadap P. grisea, namun
isolat blas yang bersifat avirulen ini belum diketahui (Bustaman et al. 2004).
Ou (1985) menyatakan bahwa infeksi blas sangat ditentukan oleh lamanya
daun basah karena embun. Cahaya juga mempengaruhi infeksi. Proses penetrasi
lebih cepat dalam keadaan gelap, tetapi untuk perkembangan selanjutnya
memerlukan cahaya. Infeksi pada persemaian meningkat pada suhu 20-32oC.
Peningkatan infeksi berkaitan dengan meningkatnya pertumbuhan jamur. Pengaruh
suhu air, tanah, dan udara sangat beragam tergantung pada varietas dan tingkat
pertumbuhan tanaman (Qian et al. 2014). Kelembapan udara dan kelembapan
tanah mempengaruhi patogenisitas dan pertumbuhan jamur. Adanya naungan juga
berpengaruh pada perkembangan bercak (Santoso dan Anggiani, 2011).
Pengamatan pada 3 HSI belum bisa dijadikan standar penentuan ketahanan
karena penetrasi patogen belum menyeluruh ke jaringan tanaman. Shirasawa et al.
(2012) menyebutkan, bahwa spora dari bercak akan berkembang hingga sekitar 6
HSI. Pada 15 HSI sebagian besar tanaman mengalami recovery atau kemunculan
daun-daun baru yang tidak terinfeksi lagi oleh patogen, sehingga tidak bisa
dijadikan standar penentuan tingkat ketahanan. Berdasarkan hal tersebut maka
9 HSI dijadikan waktu yang tepat untuk penentuan tingkat ketahanan karena
penetrasi patogen sudah dianggap sempurna dan tanaman sudah cukup kuat untuk
menangkal serangan patogen.
Perbedaan ketahanan varietas padi terhadap serangan P. grisea disebabkan
adanya perbedaan gen yang mengendalikan ketahanan, tingkat patogenisitas ras P.
grisea, dan factor lingkungan (Ou, 1985). Tagauchi et al., (2014) mengemukakan
bahwa perbedaan tersebut karena adanya interaksi antargen. Keragaman patogen
blas sangat tinggi disebabkan P. grisea memiliki kemampuan untuk melakukan
perkawinan antarhaploid hifa yang berlainan materi genetik dan tingkat mutasi
yang cukup tinggi. Perubahan patogenisitas berlanjut seiring pertumbuhan fungi.
Konidia dihasilkan pada luka tunggal, kultur konidia tunggal, atau dari pertumbuhan
hifa ujung. Pada satu dari tiga sel konidia mungkin bisa berbeda rasnya (Santoso
dan Anggiani, 2011 ; Admojo, 2006). Perbedaan jenis haplotip suatu lokasi asal
isolate dapat menunjukkan keragaman genetik P. grisea. Keragaman haplotip
dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan, baik pada lokasi
yang sama maupun berbeda (Reflinur et al. 2005)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian identifikasi ras yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan
bahwa ditemukan dua ras P. grisea yang berbeda berdasarkan reaksi terhadap
varietas yang diuji yaitu P. grisea ras 301 dan P. grisea ras 201. Pengetahuan
tentang jenis ras P. grisea sangat diperlukan untuk strategi pengendalian dengan
penerapan varietas tahan di lapang.
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ABSTRAK
Pemasangan jaring umumnya digunakan sebagai salah satu cara dalam
pengendalian hama burung di pertanaman padi. Sampai saat ini pemasangan jaring
tersebut belum banyak digunakan untuk mengendalikan hama penggerek batang
padi kuning (Scirpophaga incertulas Wlk). Pada MT-1 tahun 2015 penelitian
dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai efektivitas pemasangan jaring
dalam mengendalikan hama penggerek batang padi kuning di persemaian telah
dilakukan di lahan koperasi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
dan di lahan Petani di daerah Pabuaran Subang. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan dan
20 titik pengamatan sebagai ulangan. Perlakuan terdiri atas: 1) pengambilan
kelompok telur penggerek dan aplikasi insektisida; 2) jaring tanpa insektisida; 3)
cara petani (aplikasi insektisida saja). Jaring digunakan hanya saat di pesemaian.
Variabel yang diamati meliputi populasi ngengat, jumlah kelompok telur, dan
tingkat serangan penggerek batang padi. Pengamatan dilakukan dengan interval
satu minggu sekali sejak benih disebar sampai tanaman berumur satu bulan di
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan jaring efektif
dalam mengendalikan hama penggerek batang padi kuning di pesemaian dan
efektivitasnya setara dengan pengendalian cara petani yaitu pengendalian yang
hanya menggunakan aplikasi insektisida saja.
Kata kunci : jaring, penggerek batang padi kuning, pesemaian
ABSTRACT
Installation of nets are generally used as a way of controlling pest birds in rice
crops. Until now, the nets have not been widely used to control rice yellow
stem borer (Scirpophaga incertulas Wlk). At season-1 2015, research with the
purpose of obtaining information on the effectiveness of nets in controlling pests
of rice yellow stem borer in nurseries were conducted in ICRR Sukamandi and in
Farmer’s land in Pabuaran Subang. Randomized block design (RCBD) was used
with three control treatment and the 20 observation points as replications. The
control treatment consisting of: 1) removal of eggs and insecticide applications;
2) nets without insecticide; 3) method of farmers (only application of insecticide).
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Nets were used only when in the nursery. Variables observed, ie: moth population,
the number of eggs, and the level of the rice stem borer attack. Observations were
conqueted at intervals of once a week since the seed sowing until one month old
plants in the field. The results showed that the installation of nets are effective in
controlling rice yellow stemborrer in the nursery and its effectiveness is equivalent
to controlling the way farmers are controlling only use any insecticide application.
Keywords: nets, rice yellow stem borer, nursery
PENDAHULUAN
Penggerek batang padi merupakan salah satu hama utama pada pertanaman
padi di Indonesia selain tikus dan wereng coklat (Widiarta dan Suharto, 2009).
Berdasarkan luas serangan pada tahun 2006, hama penggerek batang padi
menempati peringkat pertama yaitu seluas 112950 ha. Menurut Hattori dan
Siwi (1986) di Indonesia terdapat 6 spesies penggerek batang padi dan yang
dominan di pulau Jawa adalah penggerek batang padi kuning (Scirpophaga
incertulas Wlk.) dengan intensitas serangan berkisar 0,5% - 95% (Hendarsih et
al., 2007). Penggerek batang padi kuning menyerang tanaman padi pada

semua stadia tanaman mulai dari pesemaian, stadia vegetatif, dan stadia
generatif. Gejala serangan yang diakibatkan oleh serangan penggerek batang
padi kuning ada dua macam, yaitu sundep pada stadia vegetatif dan beluk pada
stadia generatif (Pathak dan Khan, 1994).
Sampai saat ini petani umumnya menggunakan insektisida sintetis untuk
mengendalikan hama penggerek batang padi kuning. Penggunaan insektisida
sintetis yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak buruk diantaranya
pencemaran lingkungan dan resistensi hama (Las et al., 2006; Evana et al., 2013).
Untuk mengurangi dampak penggunaan insektisida sintetis tersebut, petani
dianjurkan untuk melakukan pengendalian hama penggerek batang padi kuning
yang ramah lingkungan seperti memasang lampu perangkap, pengambilan
kelompok telur, dan memasang jaring di pesemaian. Pengendalian dengan
memasang lampu perangkap dan pengambilan kelompok telur telah terbukti efektif
dalam menekan serangan penggerek batang padi kuning, namun pengendalian
dengan memasang jaring di pesemaian belum teruji. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas pemasangan jaring dalam
mengendalikan hama penggerk batang padi kuning di pesemaian.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di lahan koperasi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Sukamandi dan lahan petani di daerah Pabuaran Subang, pada MT- 1 (Maret – Mei)
tahun 2015. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok
(RAK) dengan tiga perlakuan dan 20 titik pengamatan sebagai ulangan. Perlakuan
pengendalian terdiri atas: 1) pengambilan kelompok telur penggerek dan aplikasi
insektisida; 2) jaring tanpa insektisida; 3) cara petani (aplikasi insektisida saja).
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Jaring digunakan hanya saat di pesemaian. Jaring yang digunakan adalah jaring yang
biasa digunakan untuk menutup tanaman padi saat fase generatif untuk menyelamatkan
tanaman dari serangan hama burung. Variabel yang diamati meliputi populasi
ngengat, jumlah kelompok telur, dan intensitas serangan penggerek batang padi
kuning. Pengamatan dilakukan dengan interval satu minggu sekali sejak benih
disebar sampai tanaman berumur satu bulan di lapangan.
Tingkat serangan penggerek batang padi kuning dihitung dengan rumus:
a
I =--------- x 100%
b
Keterangan:
I = Intensitas serangan penggerek batang padi kuning (%)
a = Jumlah anakan yang terserang penggerek batang padi kuning
b = Jumlah anakan total tanaman padi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi Ngengat Penggerek Batang Padi Kuning
Populasi ngengat penggerek batang padi kuning (PBPK) pada perlakuan
pengendalian dengan jaring terlihat konsisten nyata lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan pengambilan kelompok telur dan aplikasi insektisida, tetapi
tidak berbeda nyata dibandingkan perlakuan dengan cara petani (P <0,0001;
P=0,0005; P=0,00369; P=0,0035; P=0,0002; P<0,0001; P=0,0029; P=0,146;
P=0,0043) (Gambar 1).

Gambar 1. Populasi ngengat penggerek batang padi kuning. Sukamandi, MT-1
Tahun 2015
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Rendahnya ngengat penggerek batang padi kuning pada perlakuan jaring
disebabkan ngengat sulit untuk menembus jaring yang di pasang. Selain itu musuh
alami (predator) seperti laba-laba dan capung banyak hinggap di jaring sehingga
memudahkan mereka untuk mendapatkan mangsa. Sebaliknya, rendahnya ngengat
penggerek batang padi kuning pada perlakuan cara petani di sebabkan aplikasi
insektisida yang sangat intensif.
Jumlah Kelompok Telur Penggerek Batang Padi Kuning
Jumlah kelompok telur penggerek batang padi kuning pada pengamatan awal
terlihat nyata berbeda antar perlakuan. Pada perlakuan jaring, jumlah kelompok
telur penggerek ternyata lebih rendah dibandingkan pada perlakuan pengambilan
kelompok telur dan aplikasi insektisida, tetapi nyata lebih tinggi dibandingkan
dengan perlakuan cara petani (P<0,0001).
Pada pengamatan ke-3, 4, dan 5, jumlah kelompok telur pada perlakuan
jaring terlihat nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan pengambilan
kelompok telur dan aplikasi insektisida, serta perlakuan cara petani (P=0,0007;
P=0,0007; P<0,0001).

Gambar 2. Jumlah kelompok telur penggerek batang padi kuning. Sukamandi,
MT-1 Tahun 2015
Pada pengamatan ke-2, 7, dan 9, jumlah kelompok telur pada perlakuan
jaring nyata terlihat nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan
pengambilan kelompok telur dan aplikasi insektisida, tetapi tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan perlakuan cara petani (P=0,0100; P=0,0010; P=0,0091).
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Berdasarkan hasil pengamatan secara keseluruhan seperti tersebut diatas dapat
dikatakan bahwa perlakuan jaring pada pesemaian efektif dalam mencegah
ngengat penggerek batang padi kuning untuk meletakkan telurnya pada pesemaian
padi dan efektivitasnya setara dengan pengendalian cara petani yaitu pengendalian
yang hanya menggunakan aplikasi insektisida saja (Gambar 2).
Intensitas Serangan Penggerek Batang Padi Kuning
Intensitas serangan penggerek batang padi kuning (PBPK) sejak di pesemaian
sampai akhir pengamatan di pertanaman pada ketiga perlakuan terlihat sangat
rendah dan tidak berbeda nyata (P= 1,0000; P= 1,0000; P= 1,0000; P= 0,4096;
P=0,4096; P=0,4096; P= 1,0000; P= 1,0000; P= 1,0000). Intensitas serangan
tertinggi sebesar 0,26% hanya terlihat pada perlakuan petani (Gambar 3).

Gambar 3. Intensitas serangan penggerek batang padi kuning. Sukamandi, MT1 Tahun 2015
Rendahnya intensitas serangan penggerek batang padi kuning disebabkan
populasi ngengat yang terus menurun akibat aplikasi insektisida yang cukup
intensif pada perlakuan pengambilan kelompok telur penggerek batang padi dan
aplikasi insektisida, serta cara petani. Sebaliknya pada perlakuan pengendalian
dengan jaring hal ini diduga karena tanaman saat di pesemaian lebih sehat
sehingga performa tanaman di lapangan lebih bagus dan lebih cepat recovery.
Selain itu, pada perlakuan pengendalian dengan jaring karena tidak dilakukan
aplikasi insektisida, maka musuh alami hama akan lebih dapat bekerja dengan
baik dalam mengendalikan populasi serangga hama di pertanaman.
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Budidaya pertanian mempengaruhi kuantitas dan kualitas interaksi antar
organisme dalam suatu agroekosistem. Oleh karena itu dalam upaya pengendalian
hama haruslah berdasarkan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Begitu
pula dalam pengendalian hama penggerek batang padi kuning disarankan
mengikuti konsep PHT dimana dalam PHT, pengendalian hama tidak dilakukan
secara mandiri tetapi merupakan bagian dari budidaya padi (Hendarsih dan
Sembiring, 2007).
Pengendalian hama penggerek batang padi kuning dengan memasang
jaring merupakan salah satu teknik pengendalian yang efektif, murah dan ramah
lingkungan. Pemasangan jaring di pesemaian sangatlah penting untuk mencegah
tanaman padi terserang hama ini sejak awal. Dengan pemasangan jaring di
pesemaian akan membuat lingkungan yang kurang sesuai bagi perkembangan
populasi hama penggerek batang padi kuning karena menghalangi masuknya
ngengat dan meletakkan telurnya ke dalam pesemaian. Dengan demikian tanaman
akan terhindar dari serangan hama penggerek batang padi sehingga saat dipindah
ke lahan pertanaman akan tumbuh lebih baik dan cepat recovery.
KESIMPULAN
Pemasangan jaring efektif dalam mengendalikan hama penggerek batang padi
kuning di pesemain dan efektivitasnya setara dengan pengendalian cara petani
yaitu pengendalian yang hanya menggunakan aplikasi insektisida saja.
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ABSTRACT
Research germplasm was conducted of rice resistance to tungro virus variants
from Garut, Magelang, and Lanrang in the greenhouse ICRR the MT-1 and MT-2
in 2014. This study was climed to identity genetic material of rice germplasm
accessions (new accession already characterized in agronomy) which has
resistance to tungro disease . The method used is the standard screening method of
IRRI in 2014 . Tungro virus variants used for screening is variant 073 (Garut), 031
(Magelang), and 013 (Lanrang) . Fourteen days after inoculation the plants were
observed and the determined value of symptom severity scale based on IRRI SES
2014. The results showed that 60 accessions of rice germplasm collection ICRR
were screened, both against tungro virus variants 073 (Garut), 033 (Magelang),
and 013 (Lanrang) is not obtained any one accessions that reacted resistant. All
accession reacted susceptible to tungro with scale 7 to 9.
Keywords: resistance, rice germplasm, tungro
ABSTRAK
Penelitian ketahanan aksesi plasma nutfah padi terhadap varian virus tungro asal
Garut, Magelang, dan Lanrang telah dilakukan di rumah kaca BB Padi pada MT-1
dan MT-2 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi
genetik aksesi plasma nutfah padi (aksesi baru yang sudah dikarakterisasi secara
agronomi) yang memiliki ketahanan terhadap penyakit tungro. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode skrining baku dari IRRI tahun 2014.. Varian virus
tungro yang digunakan untuk skrining adalah varian 073(Garut), 031 (Magelang),
dan 013 (Lanrang). Empat belas hari setelah inokulasi tanaman diamati dan
ditentukan nilai skala keparahan gejala penyakitnya berdasarkan SES IRRI 2014.
Hasil penelitin menunjukkan bahwa dari 60 aksesi koleksi plasma nutfah padi
BB Padi yang diskrining baik terhadap varian virus tungro 073 (Garut), 031
(Magelang), dan 013 (Lanrang) tidak diperoleh satu aksesi pun yang bereaksi
tahan. Semua aksesi bereaksi rentan terhadap tungro dengan skala 7 sampai 9.
Kata kunci : ketahanan, plasma nutfah padi, tungro
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PENDAHULUAN
Tungro merupakan salah satu penyakit penting padi yang menjadi kendala
dalam peningkatan produksi padi nasional. Tungro disebabkan oleh infeksi dua
virus yang berbeda, yaitu Rice tungro bacilliform virus (RTBV) dan Rice tungro
spherical virus (RTSV), yang keduanya hanya dapat ditularkan oleh wereng hijau
(vektor) secara semipersisten. Hingga saat ini tungro masih terjadi di beberapa
daerah, seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Bali, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah (Praptana et al., 2013)
Infeksi penyakit tungro pada tanaman padi dapat terjadi sejak tanaman
di persemaian. Pada daerah pertanaman padi yang ditanam serempak, infeksi
penyakit tungro sebagian besar mulai terjadi setelah tanam. Kehilangan hasil
akibat infeksi penyakit tungro bervariasi tergantung pada periode pertumbuhan
tanaman saat terinfeksi, lokasi dan titik infeksi, musim tanam, dan varietas.
Semakin muda tanaman terinfeksi, maka semakin besar persentase kehilangan
hasil yang ditimbulkan (Hasanuddin, 2009).
Kisaran kehilangan hasil pada stadia yang terinfeksi 2–12 minggu setelah
tanam (mst) antara 20-90%. Pada intensitas serangan ringan kehilangan hasil
diperkirakan mencapai 15%, intensitas serangan sedang mengakibatkan kehilangan
hasil lebih kurang 35%, intensitas serangan berat mengakibatkan kehilangan hasil
lebih kurang 59%. Apabila kehilangan hasil mencapai 79% ke atas maka daerah
serangan dinyatakan sebagai puso (Thamrin et al., 2012).
Infeksi virus tungro pada tanaman tahan biasanya tidak menimbulkan gejala
atau gejala muncul lambat yang akan hilang ketika tanaman sudah dewasa. Infeksi
tunggal RTBV dapat menimbulkan gejala tungro, sedangkan infeksi tunggal RTSV
biasanya tidak menampakkan gejala, tetapi gejala terlihat lebih parah apabila
tanaman terinfeksi ganda RTBV dan RTSV. Tanaman yang terinfeksi ganda akan
menunjukkan gejala daun menjadi berwarna kuning hingga kuning-oranye serta
tampak ada bintik-bintik karat pada permukaan daunnya. Jumlah anakan tanaman
juga mengalami penurunan (Manzila et al., 2013)
Tiga komponen utama dalam pengendalian tungro ialah penggunaan
varietas tahan dan tanam serempak, eradikasi sumber inokulum, serta keputusan
dalam pemilihan varietas dan pengaturan waktu tanam. Penggunaan varietas tahan
merupakan komponen pengendalian tungro yang ramah lingkungan serta sesuai
dan mudah diterima oleh petani karena tidak memerlukan biaya tambahan. Suatu
varietas tahan tidak dianjurkan untuk ditanam secara terus-menerus karena dapat
meningkatkan tekanan seleksi vektor dan memungkinkan untuk terbentuknya
biotipe vektor baru (Praptana et al., 2013)
Plasma nutfah padi berupa varietas lokal memiliki keunggulan genetik
tertentu. Padi lokal telah dibudidayakan secara turun-temurun sehingga genotipe
telah beradaptasi dengan baik pada berbagai kondisi lahan dan iklim spesifik di
daerah pengembangannya. Padi lokal secara alami memiliki ketahanan terhadap
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hama dan penyakit, toleran terhadap cekaman abiotik, dan memiliki kualitas beras
yang baik sehingga disenangi oleh banyak konsumen di tiap lokasi tumbuh dan
berkembangnya. Berkaitan dengan itu, varietas lokal dengan sifat-sifat unggulnya
perlu dilestarikan sebagai aset sumber daya genetik nasional dan dimanfaatkan
dalam program pemuliaan (Sitaresmi et al., 2013)
Pembentukan populasi dasar yang memiliki keragaman sifat genetik yang
diinginkan merupakan modal utama dalam program pemuliaan tanaman. Adanya
keragaman genetik memungkinkan pemulia menyeleksi galur unggul. Plasma
nutfah yang berupa varietas lokal merupakan donor gen dalam membentuk
keragaman genetik. Ketersediaan plasma nutfah yang berfungsi sebagai donor gen
untuk karakter tanaman yang menjadi target perbaikan varietas mutlak diperlukan
(Sitaresmi et al., 2013)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi materi genetik aksesi
plasma nutfah padi (aksesi baru yang sudah dikarakterisasi secara agronomi) yang
memiliki ketahanan terhadap penyakit tungro.
BAHAN DAN METODE
Skrining 60 aksesi koleksi plasma nutfah padi terhadap tungro dilakukan di rumah
kaca BB Padi Sukamandi pada MT-1 dan MT-2 tahun 2014. Skrining dilakukan
dengan memasukan tanaman sakit dalam kurungan mika kemudian diinfestasi
dengan imago wereng hijau (proses akuisisi) sebanyak jumlah sampel yang akan
diuji: satu aksesi/galur terdiri dari 20 bibit tanaman sebagai ulangan, satu bibit
diinfestasi 2 ekor. Dengan perkiraan adanya kematian selama proses akuisisi,
maka jumlah wereng hijau yang diinfestasi ditambah 30% dari jumlah yang
telah ditentukan. Setelah akuisisi selama 24 jam, imago wereng hijau diambil
dan diinokulasikan ke tanaman uji (aksesi) dalam tabung ukuran 18 mm x 150
mm sebanyak 2 ekor/batang/tabung. Dua puluh empat jam setelah inokulasi
tanaman uji diambil dan ditanam dalam media yang telah ditentukan, sedangkan
wereng hijaunya dibiarkan dalam tabung. Varian virus tungro yang digunakan
untuk skrining adalah varian virus tungro 073 (Garut), 031 (Magelang), dan 013
(Lanrang). Cek tahan yang digunakan yaitu varietas Tukad Petanu, sedangkan cek
rentan yang digunakan yaitu TN1. Empat belas hari setelah inokulasi tanaman
diamati dan ditentukan nilai skala keparahan gejala penyakitnya berdasarkan
Standard Evaluation System for Rice (IRRI, 2014) sebagai berikut:
Skala
1.
3.
5.
7.
9.

Gejala Serangan penyakit tungro*)
0% tidak ada gejala (sehat)
1 – 10% pemendekan dan daun tidak berwarna kuning
11 – 30% pemendekan dan daun tidak berwarna kuning
31 – 50% pemendekan dan daun berwarna kuning
> 50% pemendekan dan daun berwarna kuning

*) Perhitungan pemendekan/kekerdilan dibandingkan dengan TN1 yang tumbuh normal
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Perhitungan penentuan ketahanannya berdasarkan rumus sebagai berikut:
DI =

n(1) + n(3) + n(5) + n(7) + n(9)
tn

DI = indek penyakit tungro
N = jumlah tanaman terserang tungro dengan skala tertentu
tn = total rumpun yang diskor
dengan kriteria ketahanan berdasarkan nilai DI sebagai berikut: Tahan (T) = 0 – 3,
Agak Tahan (AT) = 4 – 6, dan Rentan (R)= 7 – 9.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 60 aksesi dari koleksi plasma nutfah
padi BB Padi yang diskrining, baik terhadap varian virus tungro 073 (Garut), 031
(Magelang), dan 013 (Lanrang) tidak diperoleh satu aksesi pun yang bereaksi
tahan. Semua aksesi bereaksi rentan terhadap tungro dengan skala 7 sampai 9
(Tabel 1). Selain itu dari inokulum yang digunakan terlihat baahwa inokulum asal
Garut lebih virulen dibandingkan dengan inokulum asal Magelang dan Lanrang.
Aksesi plasma nutfah padi yang diinokulasi dengan inokulum asal Garut
mencapai skala 8-9, sementara aksesi plasma nutfah padi yang diinokulasi dengan
inokulum asal Magelang dan Lanrang mencapai skala 7-8. Widiarta et al., 2003
menyatakan bahwa inokulum yang berasal dari Jawa Barat yang diambil dari
daerah Garut merupakan inokulum yang paling virulen yang memiliki peluang
menginfeksi varietas tahan sebesar 0,60% dibandingkan dengan inokulum asal
Magelang yang memiliki peluang menginfeksi varietas tahan sebesar 0,40 %.
Inokulum asal Lanrang memiliki virulensi yang paling kecil (Suprihanto et al.,
2010).
Tabel 1. Reaksi aksesi plasma nutfah padi terhadap varian virus tungro 073
(Garut), 031 (Magelang), dan 013 (Lanrang). Sukamandi, MT-1 dan
MT-2 Tahun 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Inokulum
Inokulum
Inokulum
Garut (073) Magelang (033) Lanrang (013)
Skala Kriteria Skala Kriteria Skala Kriteria
8218 Cantik Lembayung (aromatik)
8
R
7
R
7
R
8221 Mansur
9
R
8
R
7
R
8224 Solbi
8
R
7
R
7
R
8233 Ciherang Malaysia
9
R
8
R
8
R
8234 Sigambir Shonda
8
R
7
R
7
R
8770 BERAS HITAM MELIK
9
R
7
R
7
R
8771 BERAS HITAM (PARI IRENG)
9
R
8
R
7
R
8772 BERAS HITAM BANTUL
9
R
8
R
7
R
8773 MENTA
8
R
8
R
7
R
8774 PADI JAWA
9
R
8
R
7
R
8775 SIBOSUR
8
R
7
R
7
R
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No.
No
Urut Aksesi

Nama Aksesi

No.
No
Urut Aksesi
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
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

8776
8777
8778
8779
8780
8782
8783
8785
8789
8791
8792
8794
8798
8799
8804
8805
8806
8807
8808
8811
8812
8814
8815
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8840
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852

Nama Aksesi

SIREMET
REGOL
CERE TERONG
JEDAH NANGKA
LOKCAN
BEPAK BEUREUM
WARNENG
BEPAK BODAS
DIMPIT TERONG
KETAN LOMAH HITAM
KETAN LOMAK
PADI 99
Cere Bereum
Pare Emas
Ketan Bayong(046)
Padi Merah
Waren (012)
Ketan Hideung (047)
Padi Halaka (k 3)
Padi Sia (K 3)
Padi Raki
Pancasila (Beras Merah)
Karia
Kamba Bulili
Padi Kamba Mete
Kamba Kalori
Kamba Wuasa
Marlen(049)
Nemol (056)
Cireh Gudang (051)
Kapundung (054)
Ketan Hideung (052)
Tampai Beureum (057)
Sri Kuning (053)
Batu Bara
Jembar (Beras Putih)
Padi Siarang
Sri Agung
Awan Kuning
Banih Kuning
Bayar Pahit
Belut
Betek
Biduin
Bonai Tinggi
Cempak Merah
Cemurai
Datu
Garagai
Tukad Petanu
TN 1
Keterangan : R = Rentan, T = Tahan

Inokulum
Garut (073)

Inokulum
Magelang (033)

Inokulum
Lanrang (013)

Skala Kriteria Skala Kriteria Skala Kriteria
8
R
7
R
7
R
8
R
7
R
7
R
9
R
8
R
8
R
9
R
7
R
7
R
8
R
8
R
7
R
9
R
8
R
8
R
8
R
8
R
8
R
9
R
7
R
7
R
9
R
8
R
7
R
8
R
7
R
7
R
8
R
7
R
7
R
8
R
8
R
7
R
8
R
8
R
7
R
9
R
7
R
7
R
8
R
7
R
7
R
8
R
8
R
7
R
9
R
7
R
7
R
8
R
8
R
7
R
9
R
7
R
7
R
8
R
8
R
7
R
8
R
7
R
7
R
8
R
7
R
7
R
9
R
8
R
8
R
9
R
7
R
7
R
8
R
7
R
7
R
8
R
8
R
7
R
9
R
7
R
7
R
8
R
7
R
7
R
8
R
8
R
8
R
8
R
8
R
7
R
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R
8
R
7
R
9
R
8
R
7
R
8
R
7
R
7
R
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R
7
R
7
R
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8
R
8
R
8
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8
R
7
R
8
R
7
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7
R
9
R
8
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8
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8
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8
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7
R
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8
R
8
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8
R
7
R
7
R
8
R
8
R
7
R
9
R
8
R
7
R
8
R
7
R
8
R
9
R
8
R
7
R
8
R
7
R
7
R
9
R
7
R
7
R
9
R
8
R
7
R
9
R
7
R
7
R
1
T
1
T
1
T
9
R
8
R
7
R
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KESIMPULAN
Dari 60 aksesi koleksi plasma nutfah padi BB Padi, baik terhadap varian virus
tungro 073 (Garut), 031 (Magelang), dan 013 (Lanrang) tidak diperoleh satu
aksesi pun yang bereaksi tahan. Semua aksesi bereaksi rentan terhadap tungro
dengan skala 7 sampai 9.
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DETEKSI TULAR BENIH Xanthomonas oryzae pv. oryzae
DAN HUBUNGAN TINGKAT KEPARAHAN PENYAKIT
DENGAN TINGKAT INFEKSI PADA BENIH PADI
Ratna Sari Dewi, Triny Suryani Kadir, dan Bambang Nuryanto
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Pangan, Jl. Raya 9, Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kab. Subang,
Jawa Barat, Indonesia 41256, Telp. (0260)-520157 Fax (0260)-520158
E-mail:ratna.rsd@gmail.com
ABSTRACT
Bacterial leaf blight is a serious problem for rice cultivation and the problem
continues to grow over time. High variation pathotype of Xanthomonas oryzae
pv. oryzae and rapidly changing becomes a problem to breeding activity, because
generally, the resistant varieties released had specific resistant to type of pathotype.
In addition, the bacteria indicated associated with seeds as seed borne. To determine
seed-borne indication of X. oryzae pv. oryzae, detection of seed infection was done
at Phytopathology Laboratory of Indonesian Center for Rice Research, Sukamandi.
At season-1 in 2013, about 14 rice seed samples from 14 varieties were tested.
Those are 7 varieties of inbrida rice (Ciherang, Inpari 1, 16, 17, 21, 22, and Inpari
23), three varieties of upland rice (Inpago 7, 8, and Situbagendit), and 4 varieties
of swampy rice (Inpara 1, 3, 4, and Inpara 5). The detection was conducted by
incubation method on agar media and on-growing method. The Koch’s postulates
were done to test the isolates to ensure the bacteria was X. oryzae pv. oryzae.
The Detection by incubation method on agar media showed that 4 of 14 varieties
were positively infected by X. oryzae pv. oryzae, namely Ciherang, Inpari 1, Inpari
16, and Situbagendit. The highest infection was obtained from Ciherang seed
(0.75%), followed by Inpari 1 and Situbagendit (0.5%), and Inpari 16 are about
0.25%. On Ciherang showed positive correlation between disease intensity and
seed infection with determination coefficient = 0.902. Detection of seeds infection
with on-growing test method showed the highest seed infection of Xoo occured on
Ciherang also (73.33%) from seed sample with 100% disease severity.
Key words: Detection, bacterial leaf blight, seedborne, X. oryzae pv. oryzae
ABSTRAK
Penyakit hawar daun bakteri menjadi masalah yang serius pada pertanaman
padi dan permasalahannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Sifat patogen
Xanthomonas oryzae pv. oryzae yang memiliki variasi patotipe yang cukup banyak
dan cepat berubah menjadi kendala dalam perakitan varietas, karena varietas yang
dilepas umumnya hanya tahan terhadap patotipe tertentu saja. Permasalahan lain
adalah bakteri ini diindikasikan bersifat tular benih. Untuk mengetahui sifat tular
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benih dari bakteri X. oryzae pv. oryzae dan hubungannya dengan tingkat serangan,
maka dilakukan deteksi infeksi benih terhadap beberapa varietas dengan tingkat
serangan yang berbeda-beda di Laboratorium Fitopatologi, Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi, Sukamandi. Deteksi dilakukan terhadap 14 jenis varietas, yang
terdiri atas 7 varietas padi irigasi (Ciherang, Inpari 1, 16, 17, 21, 22, dan Inpari
23), tiga varietas padi gogo (Inpago 7, 8, dan Situbagendit), dan 4 varietas padi
rawa, yaitu Inpara 1, 3, 4, dan Inpara 5. Deteksi dilakukan dengan metode inkubasi
pada media agar dan motode on-growing test. Uji Postulat Koch juga dilakukan
untuk memastikan bahwa jenis bakteri yang terdeteksi adalah bakteri X. oryzae
pv. oryzae. Hasil deteksi dengan metode inkubasi pada media agar menunjukkan
bahwa dari 14 varietas yang diuji, sebanyak 4 varietas positif terinfeksi bakteri X.
oryzae pv. oryzae, yaitu Ciherang, Inpari 1, Inpari 16, dan varietas Situbagendit.
Tingkat infeksi tertinggi diperoleh dari benih Ciherang sebesar 0,75%, diikuti
Inpari 1 dan Situbagendit (0,5%), sementara tingkat infeksi benih varietas Inpari
16 sebesar 0,25%. Pada varietas Ciherang diperoleh adanya korelasi positif
antara tingkat serangan di lapangan dengan tingkat infeksi pada benih dengan
koefisien determinasi= 0.902. Deteksi infeksi benih dengan metode on-growing
test diperoleh tingkat infeksi pada benih tertinggi juga ditunjukkan pada benih
varietas Ciherang, yaitu sebesar 73,33% dari sampel benih yang berasal dari malai
dengan tingkat keparahan penyakit 100%.
Kata kunci: Deteksi, hawar daun bakteri, seedborne, X. oryzae pv. oryzae
PENDAHULUAN
Hawar daun bakteri (Bacterial Leaf Blight)/HDB yang disebabkan oleh bakteri
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) merupakan salah satu penyakit penting
tanaman padi dan menjadi ancaman yang serius dalam program peningkatan
produksi beras nasional yang akan mempengaruhi dan mengganggu ketahanan
pangan.
Pengendalian HDB yang selama ini dianggap cukup efektif adalah dengan
penggunaan varietas tahan, namun kendala yang dihadapi adalah perubahan
patotipe yang cepat dan pada umumnya varietas yang diperoleh hanya memiliki
sifat ketahanan terhadap patotipe tertentu saja. Belum selesai dengan permasalahan
patotipe yang terus berubah, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah
patogen ini diindikasikan bersifat tular benih (seedborne).
Hasil penelitian deteksi patogen tular benih terhadap 15 varietas hibrida
yang ada di Bangladesh dengan metode inkubasi pada media agar (blotter
method) diperoleh 10 jenis patogen tular benih, yaitu Xanthomonas spp. Rhizopus
stolonifer, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium moniliforme, Bipolaris
oryzae, Curvularia lunata, Penicillium sp. Alternaria tnuissima dan Nigrospora
oryzae. Penelitian lain menyebutkan bahwa hasil deteksi benih dengan metode
blotter (blotter method) ditemukan 12 jenis pathogen,yaitu Xanthomonas oryzae,
Rhizopus stolonifer, Aspergillus spp. Fusarium moniliforme, Phoma sp. Bipolaris
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oryzae, Curvularia lunata, Penicillium sp. Alternaria tenuissima, Nigrospora
oryzae, Chaetomium globosum dan Tilletia barclyana. Dari jenis patogen yang
teridentifikasi tersebut, Xanthomonas spp. Rhizopus stolonifer, Aspergillus sp.,
Bipolaris oryzae, dan Fusarium moniliforme lebih mendominasi dibandingkan
jenis patogen lainnya (Ora et al., 2011). Beberapa penelitian lain juga melaporkan
bahwa X. oryzae pv. oryzae bersifat tular benih (seedborne) (Agrawal dan
Sinclair 1996; Ilyas et al. 2007; Ilyas et al. 2008). Berdasarkan informasi di atas,
permasalahan HDB tidak hanya terjadi saat di lapangan, tetapi sebelum tanam pun
sudah ada permasalahan HDB.
Tingkat infeksi bakteri X. oryzae pv. oryzae pada benih masih rendah. Hasil
penelitian Bhutta dan Ahmed (1994) pada varietas IRRI-6 menyebutkan bahwa
benih yang terinfeksi oleh X. oryzae pv. oryzae maksimum sekitar 11% di Lahore
dan 12% di Hydrabad. Rendahnya tingkat infeksi bukan berarti tidak penting untuk
diperhatikan, mengingat benih yang terinfeksi dapat menjadi media penyebaran
penyakit ke daerah lain yang lebih luas.
Informasi tingkat infeksi bakteri X. oryzae pv. oryzae pada benih dan
hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit di Indonesia belum banyak
dilaporkan. Atas dasar ini penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi
sifat tular benih bakteri X. oryzae pv. oryzae dan mendapatkan informasi hubungan
tingkat keparahan penyakit pada pertanaman dengan tingkat infeksi pada benih.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di laboratorium Fitopatologi, Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi (BB Padi) mulai bulan Maret hingga November 2013. Kegiatan
diawali dengan koleksi benih. Sampel benih diambil dari pertanaman padi di
sekitar Kebun Percobaan, BB Padi, Sukamandi. Koleksi sampel benih dilakukan
dengan mengambil benih yang diduga terinfeksi, yaitu dengan mengambil malaimalai yang terserang penyakit hawar daun bakteri dengan tingkat keparahan yang
berbeda-beda, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Tingkat keparahan ini ditentukan
dari gejala pada daun bendera dengan persentase panjang luka dengan panjang
daun. Masing-masing tingkat keparahan diambil sebanyak 10-20 malai. Benihbenih tersebut kemudian diproses seperti dipisahkan dari malainya.
Deteksi infeksi benih oleh bakteri X. oryzae pv. oryzae dilakukan dengan
menggunakan metode inkubasi pada media agar dan motode on-growing test.
Pengujian dengan metode inkubasi pada media agar dilakukan dengan cara
menanam sampel benih pada media agar Wakimoto dalam cawan petri. Sebanyak
100 butir benih diambil secara acak kemudian dilakukan sterilisasi permukaan
dengan alkohol 70% untuk memastikan patogen yang muncul adalah yang berasal
dari dalam benih. Benih kemudian dikeringkan di atas kertas saring steril. Benih
disusun di atas media agar dalam cawan petri berdiameter 9 cm. Setiap cawan
petri berisi 25 benih padi. Benih kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama
5-8 hari atau sampai muncul patogen. Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali
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sehingga total benih yang diuji sebanyak 400 butir (Standar ISTA). Patogen yang
muncul dari kelompok bakteri yang memiliki ciri-ciri sebagai X. oryzae pv. oryzae
dari setiap benih kemudian diisolasi dan dilakukan pemurnian. Ciri-ciri bakteri
X. oryzae pv. oryzae yaitu koloni berwarna kekuningan dan berlendir (Ou, 1985).
Untuk memastikan bakteri yang dimaksud adalah X. oryzae pv. oryzae, maka
dilakukan uji Postulat Koch terhadap isolat yang sudah murni tersebut.
Persentase benih terinfeksi dihitung dengan membandingkan jumlah benih
yang terinfeksi X. oryzae pv. oryzae dengan jumlah total benih yang diuji. Atau
dengan rumus sebagai berikut:
% infeksi

=

Jumlah benih terinfeksi Xoo
Jumlah benih total yang diuji

X

100%

Deteksi infeksi benih dengan metode on-growing test dilakukan dengan
menanam benih-benih sampel pada media tanah dalam pot plastik di rumah kaca.
Tanah yang digunakan adalah tanah steril. Setiap sampel benih ditanam sebanyak
10 tanaman dan diulang 3 kali, sehingga total benih yang diuji sebanyak 30
tanaman. Pengamatan dilakukan pada saat tanaman berumur 7 hari setelah semai
dengan mengamati jumlah tanaman yang bergejala hawar daun bakteri, namun
jika gejala belum muncul pada fase bibit gejala belum muncul.
Persentase benih terinfeksi dihitung dengan membandingkan jumlah
tanaman yang bergejala hawar daun bakteri dengan jumlah total benih yang diuji/
ditanam. Atau dengan rumus sebagai berikut:
% infeksi

=

Jumlah tanaman terinfeksi (bergejala)
Jumlah benih total yang diuji

x 100%

Hubungan antara tingkat serangan di pertanaman dengan tingkat infeksi
pada benih yang dihasilkan dituangkan dalam suatu garis regresi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan koleksi benih dari tanaman yang terinfeksi hawar daun bakteri
diperoleh 14 sampel benih yang berasal dari 14 varietas yang terdiri dari 7 varietas
padi irigasi (Ciherang, Inpari 1, Inpari 16, Inpari 17, Inpari 21, Inpari 22, dan
Inpari 23), tiga varietas padi gogo (Inpago 7, Inpago 8, dan Situbagendit), dan
sebanyak 4 varietas padi rawa, yaitu Inpara 1, Inpara 3, Inpara 4, dan Inpara 5.
Deteksi infeksi benih dengan metode inkubasi pada media agar
Hasil deteksi infeksi benih oleh X. oryzae pv. oryzae dengan metode inkubasi
pada media agar menunjukkan bahwa patogen selain menginfeksi daun, juga
terbukti mampu menginfeksi benih, artinya bakteri ini bersifat tular benih (seed
borne). Kejadian infeksi benih oleh X. oryzae pv. oryzae tidak selalu berkorelasi
dengan adanya infeksi pada tanaman. Hasil deteksi menunjukkan bahwa tidak
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semua sampel benih yang diuji terinfekasi oleh bakteri Xoo meskipun benihbenih tersebut berasal dari tanaman yang bergejala penyakit hawar daun bakteri.
Dari 14 sampel, hanya 4 varietas yang positif terinfeksi hawar daun bakteri, yaitu
Ciherang, Inpari 1, Inpari 16, dan Situbagendit (Tabel 1).
Tingkat infeksi Xoo pada benih masih cukup rendah. Dari 4 varietas yang
terdeteksi terinfeksi bakteri Xoo, infeksi tertinggi hanya sebesar 0,75%, yaitu pada
varietas Ciherang dengan tingkat keparahan penyakit pada pertanaman (daun
bendera) sebesar 100%. Dari sampel benih yang diuji, tidak semua menunjukkan
terinfeksi oleh Xoo. Hasil uji Postulat Koch terhadap isolat yang diperoleh
menunjukkan bahwa tidak semua isolat positif bakteri Xoo yang dimaksud,
meskipun koloni yang diisolasi memiliki ciri yang sama dengan Xoo. Rendahnya
infeksi bakteri Xoo pada benih ini sejalan dengan hasil penelitian Srivastava dan
Rao (1964) yang menyebutkan bahwa persentase bakteri Xoo terbawa benih
berkisar antara kurang dari 1% hingga 100%. Namun hasil penelitian Bhutta dan
Ahmed (1994) pada varietas IRRI-6 menyebutkan bahwa benih yang terinfeksi
oleh X. oryzae pv. oryzae maksimum sekitar 11% di Lahore dan sebesar 12% di
Hydrabad. Koloni bakteri yang muncul dari benih yang diduga merupakan bakteri
Xoo yang kemudian diisolasi dapat dilihat pada Gambar 1.
Tabel 1. Tingkat infeksi benih berdasarkan tingkat keparahan penyakit hawar
daun bakteri. Sukamandi, MT-1 Tahun 2013
No

Varietas

Tingkat infeksi pada benih berdasarkan tingkat keparahan penyakit
(%)
0

25%

50%

75%

100%

1

Ciherang

0

0

0,25

0,5

0,75

2

Inpari 1

0

0

0,5

0

0

3

Inpari 16

0

0,25

0

0,25

0,25

4

Inpari 17

0

0

0

0

0

5

Inpari 21

0

0

0

0

0

6

Inpari 22

0

0

0

0

0

7

Inpari 23

0

0

0

0

0

8

Inpago 7

0

0

0

0

0

9

Inpago 8

0

0

0

0

0

10 Situbagendit

0

0

0,25

0

0,5

11 Inpara 1

0

0

0

0

0

12 Inpara 3

0

0

0

0

0

13 Inpara 4

0

0

0

0

0

14 Inpara 5

0

0

0

0

0
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Gambar 1. Penampilan benih yang diduga terinfeksi patogen Xanthomonas
oryzae pv. oryzae. Sukamandi, MT-1 Tahun 2013

Gambar 2. Hubungan tingkat keparahan penyakit hawar daun bakteri dengan
tingkat infeksi pada benih pada varietas Ciherang. Sukamandi, MT-1
Tahun 2013
Berdasarkan data infeksi yang diperoleh, dari total 14 sampel yang diuji,
hanya 2 sampel/varietas yang dapat dibuat garis regresi yang menunjukkan
adanya hubungan antara tingkat keparahan penyakit pada pertanaman dengan
tingkat infeksi pada benih. Kedua varietas tersebut adalah varietas Ciherang dan
Situbagendit. Berdasarkan garis regresi yang diperoleh, hubungan tingkat serangan
dan tingkat infeksi bakteri X. oryzae pv. oryzae sangat terlihat pada varietas
Ciherang. Tingkat keparahan penyakit pada tanaman berkorelasi positif dengan
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infeksi benih. Koefisien determinasi yang diperoleh dari data infeksi varietas
Ciherang cukup baik, yaitu sebesar 0,902. Artinya 90,2% keragaman dari Y yang
dapat dijelaskan oleh model regresi linier yang diperoleh, yaitu y=0,0067x dimana
x adalah intensitas serangan (Gambar 2). Sementara pada varietas Situbangendit
nilai koefisien determinasinya cukup kecil, yaitu hanya 0,4792. Artinya hanya
47,92% keragaman dari Y yang dapat dijelaskan oleh model linear yang diperoleh,
yaitu y=0,0033x (Gambar 3).

Gambar 3. Hubungan tingkat keparahan penyakit hawar daun bakteri dengan
tingkat infeksi pada benih pada varietas Situbagendit. Sukamandi,
MT-1 Tahun 2013
Deteksi infeksi benih dengan metode on-growing test
Hasil deteksi infeksi bakteri X. oryzae pv. oryzae (Xoo) menggunakan
metode on-growing test menunjukkan bahwa pada fase pesemaian, dari 14
sampel/varietas, tidak satupun sampel benih yang diuji memperlihatkan gejala
penyakit hawar daun bakteri, artinya gejala tidak muncul saat di pesemaian.
Gejala baru muncul saat pertanaman mencapai stadia anakan maksimum (Gambar
4). Hasil pengamatan hingga stadia anakan maksimum menunjukkan bahwa dari
14 sampel benih/varietas yang diuji, diperoleh 6 varietas yang memperlihatkan
gejala penyakit hawar daun bakteri, yaitu varietas Ciherang, Inpari 1, Inpari 16,
Inpari 17, Inpari 22, dan Inpara 3. Persentase kejadian penyakit berdasarkan
gejala yang muncul dari setiap rumpun tanaman dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil
menunjukkan bahwa persentase kejadian penyakit tertinggi diperoleh pada varietas
Ciherang sebesar 73,33% dengan sampel benih yang berasal dari tanaman dengan
intensitas serangan 100%, artinya dari total sampel benih yang diuji, sebanyak
73,33% memperlihatkan gejala penyakit hawar daun bakteri. Hasil pengujian ini
mengindikasikan bahwa benih yang berasal dari tanaman yang terinfeksi penyakit
hawar daun bakteri dapat berpeluang terinfeksi atau membawa patogen Xoo dan
dapat menginfeksi hingga ke pertanaman berikutnya.
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Gambar 4. Gejala penyakit hawar daun bakteri saat tanaman stadia anakan
maksimum pada metode onogrowing test. Sukamandi, MT-1 Tahun
2013
Tabel 2. Tingkat infeksi benih berdasarkan tingkat keparahan penyakit hawar
daun bakteri di lapangan dengan metode on-growing test, Sukamandi,
MT-1 Tahun 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Varietas
Ciherang
Inpari 1
Inpari 16
Inpari 17
Inpari 21
Inpari 22
Inpari 23
Inpago 7
Inpago 8
Situbagendit
Inpara 1
Inpara 3
Inpara 4
Inpara 5

Tingkat infeksi pada benih berdasarkan kejadian penyakit (%)
50%
75%
0
25%
100%
23,33
66,67
0
26,67
73,33
10,0
26,67
26,67
66,67
53,33
0
0
0
0
20,0
0
20
13,33
3,33
6,67
0
0
0
0
0
0
0
0
23,33
3,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dewi et al : Deteksi Tular Benih Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae dan Hubungan....

Hasil pengujian terhadap sampel benih varietas Inpari 1, gejala penyakit
hawar daun bakteri juga terlihat/muncul pada pertanaman dari benih yang berasal
dari tanaman sehat (intensitas penyakit pada pertanaman asal benih 0%) dengan
tingkat kejadian penyakit sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa benih yang
berasal dari tanaman sehat pun tidak menjamin terbebas dari patogen.
Berdasarkan perbedaan tingkat keparahan penyakit pada pertanaman dimana
benih berasal, kejadian penyakit cenderung menurun dengan semakin rendahnya
tingkat serangan pada pertanaman, atau peluang bakteri untuk menginfeksi benih
dan memindahkannya ke pertanaman akan semakin kecil. Berdasarkan hasil ini,
penularan/penyebaran penyakit hawar daun bakteri di lapangan dapat ditekan
dengan menggunakan benih yang berasal dari tanaman yang sehat atau seminimal
mungkin terserang penyakit hawar daun bakteri.
Sampel benih/varietas lebih banyak terdeteksi dengan menggunakan metode
growing on-test dibandingkan dengan metode inkubasi pada media agar. Hal ini
kemungkinan pada deteksi dengan metode inkubasi pada media agar, sampel
benih telah mengalami perlakuan benih berupa sterilisasi permukaan, sementara
pada uji on growing test, benih tidak diberi perlakuan apapun, sehingga tingginya
persentase benih yang terinfeksi kemungkinan akibat dari bakteri yang berada pada
permukaan benih, disamping oleh bakteri yang berada di dalam benih. Bakteri
Xoo dapat terbawa benih, baik yang hanya berada pada benih (di permukaan)
atau menginfeksi di dalam benih. Menurut Agarwal dan Sinclair(1996), bakteri
Xoo dapat menginfeksi benih pada bagian endosperm, perisperm, dan sekam.
Berdasarkan dari data ini, infeksi bakteri dari benih ke pertanaman dapat
diminimalkan dengan perlakuan benih, seperti pencucian, maupun seedtretment
dengan bakterisida. Menurut Du et al., (2003), infeksi pada pertanaman dengan
benih yang diberi perlakuan baik pencucian secara manual maupun perlakuan
bahan kimia lebih rendah dibandingkan dengan pertanaman yang menggunakan
benih yang tidak diberi perlakuan apapun.
KESIMPULAN
1.
2.

3.

4.

Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae selain menginfeksi daun, juga dapat
menginfeksi benih, namun tingkat infeksinya masih cukup rendah.
Deteksi infeksi benih dengan metode inkubasi pada media agar diperoleh
infeksi pada benih tertinggi ditunjukkan pada benih varietas Ciherang, yaitu
sebesar 0,75% dari sampel benih yang berasal dari malai dengan intensitas
serangan 100%.
Hasil deteksi sampel benih varietas Ciherang menunjukkan adanya hubungan
antara tingkat intensitas serangan pada pertanaman dengan tingkat infeksi
pada benih. Tingkat intensitas serangan pada tanaman berkorelasi positif
dengan infeksi benih dengan koefisien determinasi = 0,902
Deteksi infeksi benih dengan metode on-growing test diperoleh infeksi pada benih
tertinggi juga ditunjukkan pada benih varietas Ciherang, yaitu sebesar 73,33%
dari sampel benih yang berasal dari malai dengan intensitas serangan 100%.
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5.

Kejadian penyakit cenderung menurun dengan semakin rendahnya intensitas
serangan pada pertanaman dimana benih berasal, sehingga penularan/
penyebaran penyakit hawar daun bakteri di lapangan dapat dilakukan dengan
menggunakan benih yang berasal dari tanaman yang sehat atau seminimal
mungkin terserang penyakit hawar daun bakteri.

6.

Persentase benih yang terdeteksi terinfeksi bakteri Xoo lebih rendah pada
benih yang telah diberi perlakuan sterilisasi permukaan (metode inkubasi
pada media agar) dibandingkan dengan metode on-growing test yang
tidak diberi perlakuan, sehingga infeksi bakteri dari benih ke pertanaman
dapat diminimalkan dengan perlakuan benih, seperti pencucian, maupun
seedtretment dengan bakterisida.
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ABSTRAK
Pertanaman padi sawah sering diserang oleh berbagai hama seperti wereng coklat
dan penggerek batang padi. Untuk mengetahui poulasi hama sejak dini, perlu
dilakukan pengamatan secara terus menerus di lapangan. Sehubungan dengan
itu dilakukan penelitian mengenai hama dan musuh alami tanaman padi hasil
tangkapan berbagai alat perangkap. Penelitian dilakukan di KP. Sukamandi
pada MT-1 dan MT-2 tahun 2011. Areal pertanaman padi yang digunakan untuk
penelitian di kedua lokasi tersebut adalah seluas 0,25 ha. Pengamatan populasi
hama dan musuh alami dilakukan dengan berbagai jenis alat perangkap yaitu
perangkap rekat, perangkap bak kuning, dan lampu perangkap. Serangga hasil
tangkapan selanjutnya di identifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perangkap bak kuning lebih banyak menangkap serangga hama dan musuh alami
yaitu sebanyak 16 jenis pada MT 1 (Musim Kemarau) dan 13 jenis pada MT 2
(Musim Hujan), dibandingkan dengan perangkap rekat yaitu 13 jenis pada MT1
dan 12 jenis pada MT 2. Untuk hasil tangkapan serangga hama dan musuh alami
dengan lampu perangkap selama penelitian sangat berfluktuatif.
Kata kunci : hama, musuh alami, perangkap
ABSTRACT
Paddy rice cultivation are often attacked by pests such as brown planthopper and
rice stem borer. To find out Inroads pests early, need to be observed continuously in
the field. In connection with that conducted research on pests and natural enemies
of rice plants a variety of trap catches. The study was conducted in Sukamandi
rice field station at the dry season and rainy season in 2011. The area of paddy
crop which is used for research is 0.25 hectares. Observations population of pests
and natural enemies performed with various types of adhesive traps that trap, trap
yellow tub, and a light trap. Insects catches subsequent identification. The results
showed that the more yellow tub traps to catch the insect pests and natural enemies
as many as 16 types of the dry season and 13 species on rainy season, compared
with adhesive traps are 13 species in the dry season and 12 types in rainy season.
The light trap catch an insect pest and natural enemies to trap light during the
study is very fluctuated.
Key words : pests, natural enemies, traps
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PENDAHULUAN
Salah satu kendala dalam meningkatkan produksi padi adalah adanya serangan
hama tanaman padi. Berbagai hama yang sering menyerang pertanaman padi
yaitu hama utama pengerek batang padi dan wereng padi (wereng coklat, wereng
punggung putih, dan wereng hijau) serta hama potensial yaitu lembing batu, dan
ulat grayak. Kerugian yang ditimbulkan oleh hama tersebut cukup besar dan
pada serangan berat dapat menggagalkan panen. Diantara hama tersebut ada
yang berperan sebagai vector virus kerdil rumput dan kerdil hampa, yaitu wereng
coklat. Tanaman yang terserang wereng coklat akan menguning dan layu, pada
serangan berat tanaman dapat puso sehingga tidak dapat memberikan hasil panen.
Luas areal pertanaman padi yang terserang oleh wereng coklat (Wck) tahun 2008
sampai tahun 2010 berturut-turut adalah 24.152 ha terserang dan puso 608 ha,
47.473 ha terserang dan puso 1.237 ha, serta 91.521 ha terserang dan puso 3.705
ha (BBPOPT, 2010).
Meningkatnya populasi hama padi dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam
dan faktor luar. Faktor luar yang mempengaruhi yaitu iklim/cuaca (antara lain :
suhu, kelembaban, curah hujan, dan angin); keadaan pertanaman padi (varietas,
cara budidaya); penggunaan insektisida dan populasi musuh alaminya. Faktor
dalam yaitu sifat biologi hama itu sendiri antara lain keperidian, perbandingan
jantan dan betina, migrasi, dan mortalitas.
Agar hama tidak menimbulkan masalah, maka perlu tindakan antisipasi
dengan melakukan pengamatan secara rutin di lapangan, baik pengamatan langsung
pada pertanaman padi maupun menggunakan alat bantu seperti perangkap rekat,
perangkap bak kuning, dan lampu perangkap.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di KP. Sukamandi pada MT-1 dan MT-2 tahun 2011. Areal
pertanaman padi yang digunakan untuk penelitian ini di kedua lokasi tersebut
seluas 0,25 ha. Varietas padi Ciherang ditanam dengan jarak tanam 25 x 25 cm
dan umur bbit 21 hari setelah semai. Pemupukan, penyiangan, dan pengairan
dilakukan berdasarkan anjuran serta tidak dilakukan aplikasi pestisida. Untuk
pengamatan, areal pertanaman padi dibagi menjadi 4 sub petak dan setiap sub
petak ditentukan 5 unit sampel. Setiap unit ditentukan 20 rumpun untuk dilakukan
pengamatan dengan menggunakan alat tangkapan perangkap rekat/lem dan
tangkapan perangkap bak kuning yang diletakkan di areal percobaan. Selain
itu, lampu perangkap di pasang di areal sawah. Selain itu lampu perangkap di
pasang di areal sawah percobaan dengan volume 160 watt. Lampu dihidupkan
setiap hari dari pukul 18.00 hingga pukul 06.00. Serangga yang tertangkap pada
lampu perangkap diambil dan dibawa ke laboratorium. Serangga hasil tangkapan
perangkap rekat, perangkap bak kuning, dan perangkap lampu selanjutnya
diidentifikasi dengan cara mencocokan spesimen koleksi yang ada di lab dan
dengan buku Kalshoven (1981), Soemartono dkk, 2007; Shepard B.M dkk., 1987;
Gallagher K.,1991.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Hasil Tangkapan Perangkap Rekat
Jenis serangga hama dan musuh alami yang tertangkap pada perangkap rekat
yang dipasang di Sukamandi pada MT-1 tahun 2011 sebanyak 13 jenis dengan
rata-rata jumlah populasi berkisar antara 0 - 28,25 ekor. Jenis hama utama yang
tedapat pada perangkap rekat adalah wereng coklat dengan kisaran 0,05 -0,45 ekor
dan wereng punggung putih kisarannya antara 0,05 - 1,85 ekor. Untuk musuh
alami berupa predator yang umum ditemui adalah Paederus dengan kisaran 0,6 1,05 ekor, Coccinella dengan kisaran 0,25 - 0,10 ekor, Tipulidae dengan kisaran
1,75 – 2,60 ekor, dan Cyrtorhinus dengan kisaran 0,8 – 1,2 ekor. Musuh alami
berupa parasitoid ditemui juga pada populasi yang rendah yaitu Telenomus dengan
kisaran 0,25 - 0,4 ekor; Trichogramma dengan kisaran 0,0 ekor - 0,2 ekor;
Tetrastichus 0,0 - 0,1 ekor. Untuk hama minor adalah thrip dengan populasi 0,55
ekor, dan walang sangit (Lygaeidae) dengan kisaran 0,75 – 1,25 ekor. Populasi
serangga netral (chironomid) berkisar antara 27,25 – 28,25 ekor (Tabel 1).
Tabel 1. Hasil tangkapan serangga hama dan musuh alami pada perangkap rekat/
lem. KP Sukamandi, MT-1, tahun 2011
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jenis
hama/musuh alami
Delphacidae (WBC)
Delphacidae (WPP)
Staphylinidae (Paederus)
Coccinellidae (Coccinella)
Thripidae
Chironomidae
Tipulidae
Scelionidae (Telenomus)
Trichogrammatidae
Eulophidae (Tetrastichus)
Lygaeidae (Walang sangit)
Miridae (Cyrtorhinus)
Ichneumonidae

Rata-rata jumlah populasi serangga pada waktu
pengamatan yang berbeda (ekor)
p-1
p-2
0,05
0,45
1,05
1,85
0,60
1,05
0,25
0,10
0,55
0,55
27,25
28,25
1,75
2,60
0,25
0,40
0,20
0,00
0,00
0,10
0,75
1,25
0,80
1,20
1,00
0,00

Sementara pada MT-2 jenis serangga dan musuh alami yang tertangkap juga
sebanyak 13 jenis dengan rata-rata jumlah populasi berkisar 0,00 ekor – 34,45
ekor. Chironomid populasinya konsisten tertinggi pada dua musim, dimana
pada musim ini berkisar antara 6,95 – 34,45 ekor. Untuk serangga hama baik itu
wereng coklat, wereng punggung putih, wereng hijau, dan thrips padi populasinya
rendah berkisar antara 0,00 – 1,30 ekor; 0,05 – 1,05; 0,00 – 0,05; dan 0,00 – 1,40
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ekor. Untuk serangga musuh alami (predator) yang terdapat di pertanaman adalah
paederus, coccinella, dan laba-laba dengan populasi berkisar antara 0,25 – 0,85
ekor; 0,00 – 0,95 ekor; dan 0,00 – 0,35 ekor, sedangkan untuk parasitoid yang
terdapat di pertanaman adalah trichogramma, telenomus, tetrastichus dan anagrus
dengan populasi berkisar antara 0,00 – 0,55 ekor; 1,15 – 2,20 ekor; 0,00 – 0,35
ekor, dan 0,60 – 0,85 ekor (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil tangkapan serangga hama dan musuh alami pada perangkap rekat/
lem. KP Sukamandi, MT-2 tahun 2011-2012
No

Hama/Musuh alami

Rata-rata jumlah populasi serangga
pada waktu pengamatan yang berbeda
(ekor)
p-1

p-2

p-3

p-4

p-5

1

Delphacidae (Wereng coklat)

0,35

000,

0,05

0,05

1,30

2

Delphacidae (Wereng punggung putih)

0,95

0,70

0,65

1,05

0,05

3

Ciccadellidae (Wereng hijau)

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Staphylinidae (Paederus)

0,45

0,25

0,60

0,85

0,35

5

Coccinellidae (Coccinella)

0,95

0,70

0,30

0,05

0,00

6

Araneae (Laba-laba)

0,00

0,35

0,00

0,05

0,00

7

Thripidae

1,40

0,90

0,05

0,00

0,10

8

Chironomidae

19,3

34,45

18,25

12,5

6,95

9

Scelionidae (Telenomus)

1,25

1,70

2,20

1,15

1,40

10 Trichogrammatidae (Trichogramma)

0,20

0,00

0,50

0,10

0,20

11 Eulophidae (Tetrastichus)

0,00

0,25

0,20

0,35

0,20

12 Trichogrammatidae (Anagrus)

0,70

0,85

0,85

0,60

0,85

Hasil Tangkapan Perangkap Bak Kuning
Hasil tangkapan serangga pada perangkap bak kuning pada MT-1 tahun
2011 menunjukkan ada 16 jenis serangga yang tertangkap. Serangga hama yang
tertangkap adalah wereng coklat, wereng punggung putih, ngengat penggerek
batang padi kuning, ngengat pelipat daun, lembing batu, thrip padi, dan walang
sangit dengan populasi berkisar antara 0,00 – 1,67 ekor; 4,00 – 6,00 ekor; 2,33
– 3,33 ekor; 1,00 – 1,67 ekor; 0,00 – 2,67 ekor; 2,67 – 8,67 ekor; dan 0,00 –
0,33 ekor. Serangga musuh alami (predator) yang tertangkap dengan bak kuning
adalah paederus, coccinella, laba-laba, tipulidae, dan cyrtorhinus dengan populasi
berkisar antara 2,33 – 3,00 ekor; 0,00 – 2,33 ekor; 2,00 – 2,67 ekor; 9,33 – 13,67
ekor; dan 0,00 – 2,67 ekor, sedangkan untuk parasitoid adalah telenomus, dan
tetrastichus dengan populasi berkisar antara 2,33 – 3,33 ekor dan 0,00 – 0,67 ekor
(Tabel 3).
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Tabel. 3. Hasil tangkapan serangga hama dan musuh alami pada perangkap bak
kuning. KP. Sukamandi, MT- 1 tahun 2011
No

Hama/Musuh alami

Rata-rata jumlah populasi serangga
pada waktu pengamatan yang
berbeda (ekor)
p-1

p-2

1

Delphacidae (Wereng coklat)

0,00

1.67

2

Delphacidae (wereng punggung putih)

6,00

4,00

3

Crambidae (Ngengat PBPK)

3.33

2.33

4

Pyrallidae (Ngengat pelipat daun)

1.67

1,00

5

Pentatomidae (Lembing batu)

2.67

0,00

6

Staphylinidae (Paederus)

3,00

2.33

7

Coccinellidae (Coccinella)

2.33

0,00

8

Araneae (Laba-laba)

2,00

2.67

9

Thripidae

2.67

8.67

10

Chironomidae

13,00

12.33

11

Tipulidae

13.67

9.33

12

Scelionidae (Telenomus)

3.33

2.33

13

Eulophidae (Tetrastichus)

0,00

0.67

14

Entomobryiidae

7.67

3,00

15

Lygaeidae (walang sangit)

0.33

0,00

16

Miridae (Cyrtorhinus)

2.67

0,00

Pada MT-2, hasil tangkapan serangga pada bak kuning di KP. Sukamandi
terlihat ada 13 jenis serangga yang tertangkap. Serangga hama yang tertangkap
diantaranya adalah wereng coklat dengan populasi berkisar antara 0,00 – 0,30 ekor,
wereng punggung putih dengan populasi berkisar antara 0,00 - 1,70 ekor, ngengat
penggerek batang padi kuning (PBPK) dengan populasi berkisar antara 1,00 –
2,7 ekor. Serangga musuh alami yang tertangkap diantaranya adalah Paederus
dengan populasi berkisar antara 0,70 – 2,30 ekor, ophionea dengan populasi
berkisar antara 0,00 – 0,30 ekor, coccinella dengan populasi berkisar antara 0,00
– 2,7 ekor, laba-laba dengan populasi berkisar antara 2,30 – 6,30 ekor, sedangkan
untuk serangga parasitoid yang tertangkap diantaranya adalah telenomus dengan
populasi berkisar antara 0,30 – 8,00 ekor, tetrastichus dengan populasi berkisar
antara 0,00 – 4,30 ekor, dan trichogramma dengan populasi berkisar 0,00 – 3,00
ekor. Untuk serangga netral yang tertangkap diantaranya adalah Chironomidae
dengan populasi 17,70 – 150,30 ekor, Colembola dengan populasi berkisar antara
0,00 – 1,70 ekor, dan Hydrellia dengan populasi berkisar antara 4,70 – 18,00 ekor.
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Tabel 4. Hasil tangkapan serangga hama dan musuh alami pada perangkap bak
kuning. KP. Sukamandi, MT -2 tahun 2011-2012
No

Hama/Musuh alami

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

Delphacidae (Wereng coklat)
Delphacidae (wereng punggung putih)
Crambidae (Ngengat PBPK)
Staphylinidae (Paederus)
Carabidae (Ophionea)
Coccinellidae (Coccinella)
Araneae (Laba-laba)
Chironomidae
Scelionidae (Telenomus)
Eulophidae (Tetrastichus)
Trichogrammatidae
Collembola
Ephydridae (Hydrellia)

Rata-rata jumlah populasi serangga
pada waktu pengamatan yang berbeda
(ekor)
p-1
p-2
p-3
p-4
p-5
0,00
0,00
0,00
0,00
0.30
1,70
0,70
0,70
0,00
0,00
1,30
1,00
1,30
2,70
2,30
0,70
1,00
0,70
0,70
2,30
0,30
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
1,30
2,70
4,70
3,70
6,30
5,00
2,30
150,3 84,7
63,7 140,70 17,70
0,30
1,30
3,70
4,00
8,00
0,30
1,00
1,70
0,00
4,30
0,00
0,30
1,00
3,00
0,00
1,30
1,70
1,70
1,00
0,00
4,70 11,00 18,00 9,30
4,70

Hasil Tangkapan Lampu perangkap
Hasil tangkapan serangga hama dan musuh alami dengan lampu perangkap
sangat berfluktuatif. Hama utama yang tertangkap diantaranya adalah penggerek
batang padi kuning (Scirpophaga incertulas), penggerek batang padi bergaris
(Chilo suppressalis), dan penggerek batang padi merah jambu (Sesamia inferens).
Rerata hasil tangkapan mingguan pada lampu perangkap tertinggi terdapat pada
tanggal 13 – 19 Maret 2011 yaitu 21.480 ekor (ditransformai ke √x menjadi
146.56). Untuk wereng coklat rerata hasil tangkapan mingguan pada lampu
perangkap tertinggi terdapat pada tanggal 6 – 12 Februari 2011 yaitu 2.094 ekor
(ditransformai ke √x menjadi 45,77). Rerata hasil tangkapan mingguan lembing
batu (Scotinophara spp) tertinggi pada lampu perangkap terdapat pada tanggal 6 –
12 November 2011 yaitu 277.565.3 ekor (ditransformai ke √x menjadi 526,84).
Untuk serangga musuh alami yang tertangkap yaitu Coccinella, Cyrtorhinus,
Ophionea dan Paederus. Rerata hasil tangkapan mingguan Coccinella tertinggi
pada lampu perangkap terdapat pada tanggal 13 – 19 Februari 2011 yaitu 205
ekor. Rerata hasil tangkapan mingguan Cyrtorhinus tertinggi pada lampu
perangkap terdapat pada tanggal 6 – 12 Februari 2011 yaitu 4.641 ekor. Rerata
hasil tangkapan mingguan Ophionea tertinggi pada lampu perangkap terdapat
pada tanggal 24 – 30 April 2011 yaitu 2.926 ekor (ditransformai ke √x menjadi
54,09). Rerata hasil tangkapan mingguan Paederus tertinggi terdapat pada tanggal
17 – 23 April 2011 mencapai jumlah 3.392 ekor. Fluktuasi populasi hama dan
musuh alami terdapat pada gambar 1.
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Gambar 1. Fluktuasi Populasi Hama dan Musuh alami hasil tangkapan lampu
perangkap di KP. Sukamandi Januari-Desember 2011
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PEMBAHASAN
Total tangkapan serangga pada perangkap tergantung pada banyak faktor
diantaranya bentuk, ukuran, warna, bahan yang digunakan, waktu pengambilan
sampel, karakter lingkungan fisik, kepadatan populasi, dan penempatan perangkap
yang sesuai dengan ketinggian vegetasi tanaman. Perubahan yang terjadi akan
salah satu faktor ini akan mempengaruhi jumlah tangkapan serangga. Umumnya
serangga lebih tertarik akan warna kuning dibandingkan warna lainnya. Hal ini
sesuai dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh warna tersebut sebagai
rangsang visual yang dapat ditangkap dan dikenali oleh sensor serangga tersebut.
Penggunaan kombinasi dari semua perangkap ini dapat meningkatkan
sistem monitoring serangga. Adapun strategi pengambilan sampel merujuk
kepada jumlah perangkap yang digunakan, pola penempatan perangkap, dan
durasi/lamanya pengambilan sampel. Strategi pengambilan sampel yang berbeda
akan berpengaruh tidak hanya terhadap proporsi dan komunitas sampel, tetapi
juga akan berpengaruh terhadap kelimpahan relatif dari spesies yang tertangkap.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Jenis serangga hama dan musuh alami yang tertangkap pada perangkap rekat
yang dipasang di Sukamandi pada MT-1 dan MT-2 tahun 2011 adalah 13 jenis
dengan rata-rata populasi berkisar 0 – 28,25 ekor dan 0 – 34,45 ekor.

2.

Jenis serangga hama dan musuh alami yang tertangkap pada perangkap bak
kuning yang dipasang di Sukamandi pada MT-1 dan MT-2 tahun 2011 adalah
16 jenis dengan rata-rata populasi berkisar 0 – 13,67 ekor dan 0 – 150,3 ekor.

3.

Jenis serangga hama dan musuh alami yang tertangkap pada lampu perangkap
yang dipasang di KP Sukamandi dengan populasi tertinggi adalah Lembing
batu (277.565.3 ekor), penggerek batang padi (21.480 ekor), wereng coklat
(2094 ekor), Cyrtorhinus (4.641 ekor), Paederus (3.392 ekor), Ophionea
(2.926 ekor), dan Coccinella (205 ekor).
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PERKEMBANGAN POPULASI WERENG COKLAT (Nilaparvata lugens
STAL) PADA GALUR-GALUR PADI ULTRA GENJAH SAAT MUSIM
KEMARAU DI LAHAN IRIGASI DI INDRAMAYU
Eko Hari Iswanto, Bambang Nuryanto, Untung Susanto dan Indra Gunawan
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian
Jln Raya 9 Sukamandi, Subang, Jawa Barat 41256
Email: hariswanto@yahoo.com
ABSTRAK
Varietas ultra genjah (umur < 90 hari) bermanfaat untuk menambah indeks
pertanaman serta memperbesar peluang untuk escape dari cekaman spesifik
terprediksi karena dapat dijadualkan agar tanaman telah dipanen ketika cekaman
datang. Penambahan karakter tahan wereng terhadap varietas ultra genjah
akan memberikan pemecahan ganda untuk hal diatas dan sekaligus meredam
perkembangan wereng coklat di daerah endemis. Penelitian perkembangan
populasi wereng coklat pada galur-galur ultra genjah di lapang akan memberikan
gambaran ketahanan galur-galur tersebut di areal-areal yang targetkan nantinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan populasi wereng coklat
pada 10 galur ultra genjah beserta 2 varietas cek yang ditata dalam rancangan acak
kelompok 4 ulangan yang ditanam di Sukra, Indramayu pada musim kemarau
2014. Serangan wereng terjadi di seputar areal percobaan mulai stadia pesemaian
hingga panen. Pengendalian kimia terkendali dilakukan ketika populasi wereng
telah mencapai ambang ekonomi. Konfirmasi ketahanan tiap galur dilakukan
dengan melakukan skrining modifikasi genotipe-genotipe tersebut di rumah
kaca menggunakan populasi wereng dari lokasi percobaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada stadia anakan, primordia maupun berbunga, populasi
wereng coklat pada varietas Inpari 13 lebih rendah dibandingkan dengan semua
galur ultra genjah yang diuji. Hasil skrining modifikasi menunjukkan bahwa
galur BP14574b-27-3-IM-3-2*B dan varietas Inpari 13 yang bereaksi agak tahan
terhadap populasi sukra-Indramayu. Sementara itu, galur UG-1, UG-2, C2-1-22, B27-6-2-1 dan BP15618-1b-11 bereaksi agak rentan, sedangkan galur/varietas
B13017c-RS*1-5-4-1-1, B13031b-RS*2-2-1-13-2 dan Silugonggo bereaksi
rentan. Berdasarkan hasil, umur tanaman, ketahanan terhadap wereng coklat, dan
intensitas penyakit kerdil yang terjadi di daerah percobaan ini, galur BP14574b27-3-IM-3-2*B relatif lebih baik dibanding genotipe lain yang diuji.
Kata kunci : wereng coklat, padi ultra genjah, perkembangan.
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ABSTRACT
Field dinamic of brown plant hopper (Nilaparvata lugens STAL) in ultra early
maturing rice line. Ultra early maturing variety (growth duration < 90 days)
is useful to increase crop index and chance to escape from predictable specific
stress by managing the crop calender. Incorporating of brown plant hopper (BPH)
resistance into ultra early maturing variety would give double benefit for above
mentioned purposes and reduce BPH occurence simultaneously. Study of BPH
field dinamics in ultra early maturing rice lines would figure out the durability of
the certain genotypes in its targeted areas. This study was aimed to find out BPH
development in 10 ultra early maturing rice lines along with 2 check varieties that
were managed according to randomized complete block design with 4 replications.
The trial was conducted in Sukra, Indramayu during dry season 2014. BPH was
attacked surrounding the trials since in the seedling stage until harvesting period.
Insecticides were applied wisely once the BPH reach the economical threshold
level. Confirmation of each genotype resistance was conducted by modified
screening in glass house using BPH field colony collected from the trial site. The
results showed that BPH population in Inpari 13 was lowest than all ultra early
maturing rice lines at tillering, booting and flowering stage. Modified Seedbox
Screening Test (MSST) showed that BP14574b-27-3-IM-3-2*B and Inpari 13 had
moderate resistance to BPH Sukra-Indramayu population, while UG-1, UG-2, C21-2-2, B27-6-2-1 and BP15618-1b-11 had moderate susceptible reaction. B13017cRS*1-5-4-1-1, B13031b-RS*2-2-1-13-2 and Silugonggo were susceptible. Based
on yield, maturity, resistance to the BPH and virus disease severity, BP14574b-273-IM-3-2*B was relatively better than the other tested genotypes.
Keywords : brown planthopper, ultra genjah rice line, dinamics.
PENDAHULUAN
Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal) masih menjadi hama utama yang
mengancam peningkatan produksi padi nasional.Wereng coklat merupakan
hama r-strategik, beberapa cirinya yaitu a) serangga berukuran kecil yang cepat
menemukan habitatnya, b) mampu berkembangbiak dengan cepat, karena
memiliki siklus hidup yang singkat, dan mampu memanfaatkan sumberdaya
makanan dengan baik sebelum serangga lain ikut berkompetisi, dan c) mempunyai
sifat menyebar/memencar dengan cepat atau memiliki daya pencar yang tinggi ke
habitat baru sebelum habitat lama tidak berguna lagi (Baehaki, 2008). Selain itu,
wereng coklat juga menjadi vektor penularan penyakit kerdil hampa dan kerdil
rumput (Cabauatan et al., 2009)
Siklus hidup wereng coklat berkisar antara 28-32 hari pada suhu rerata 250C,
lama stadia telur7-11 hari, nimfa 10-15 hari, preoviposisi 3-4 hari, sehingga pada
satu musim tanam di pulau jawa dapat mencapai 4-5 generasi (Mochida, 1977).
Perkembangan generasi wereng coklat dipengaruhi oleh stadia tanaman padi.
Apabila pada saat pesemaian atau stadia vegetatif datang wereng coklat imigran
maka wereng coklat dapat berkembang sebanyak 3-4 generasi dalam satu musim
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tanam. Namun, bila umur tanaman padi kurang dari 100 hari maka perkembangan
wereng coklat paling banyak 3 generasi. Semakin banyak generasi wereng
coklat pada suatu varietas akan terjadi peningkatan populasi yang semakin tinggi
dalam satu musim tanam. Hal tersebut dapat mempercepat wereng coklat untuk
beradaptasi terhadap varietas dan mengakibatkan terjadinya hopperburn.
Varietas tahan masih menjadi pilihan utama dalam meredam serangan wereng
coklat terutama di daerah endemis karena selain efektif juga ramah lingkungan
(Fujita et al., 2013). Berdasarkan umur, varietas tanaman padi di klasifikasikan
sebagai varietas umur dalam (>151 hari setelah sebar (HSS), umur sedang (125150 HSS), umur genjah (105-124 HSS), umur sangat genjah (90-104 HSS) dan
ultra genjah (<90 HSS) (BB Padi, 2015) Inpari 13, salah satu varietas tahan wereng
coklat dengan umur sangat genjah telah dilepas pada tahun 2010 (BB Padi, 2013).
Tanam serempak dengan varietas tahan Inpari 13 terbukti berhasil mengendalikan
wereng coklat pada Musim Kemarau 2011 di Polanharjo, Klaten Jawa Tengah
yang sebelumnya puso selama 2-3 musim tanam (Baehaki, 2014). Kombinasi
antara varietas tahan dan umur pendek dapat menjadi alternatif pengendalian yang
baik dalam meredam perkembangan wereng coklat di lapangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perkembangan wereng coklat pada galur padi ultra
genjah di lapangan.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di kecamatan Sukra kabupaten Indramayu pada musim
kemarau 2014. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok
(RAK) dengan 12 perlakuan diulang 4 kali. Perlakuan adalah galur-galur ultra
genjah (1) UG-1; (2) UG-2; (3) C2-1-2-2; (4) B27-6-2-1; (5) BP15618-1b-11; (6)
BP14574b-27-3-IM-3-2*B; (7) BP14560-RS2-5b-10; (8) B13017c-RS*1-5-4-1-1;
(9) B13031b-RS*2-2-1-13-2; (10) BP16734e-3-B; (11) Silugonggo dan (12) Inpari
13. Pengamatan populasi wereng coklat dilakukan pada stadia anakan, primordia,
dan pengisian bulir. Pengamatan populasi wereng coklat secara langsung terhadap
20 rumpun padi pada setiap plot sedangkan pengamatan intensitas serangan
penyakit kerdil pada 3 titik sampel setiap plot, masing-masing titik sebanyak 16
rumpun.
Selain itu dilakukan pengujian klarifikasi ketahanan galur dengan metode
skrining modifikasi, Modified Seedbox Screening Test (MSST), di rumah kaca
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi menggunakan wereng coklat yang diambil
dari lokasi tempat pengujian lapangan yaitu di kecamatan Sukra kabupaten
Indramayu. Wereng coklat diperbanyak di rumah kaca pada varietas IR64, dan
selanjutnya generasi pertama hasil perbanyakan digunakan untuk penelitian. Boks
ukuran 60 x 40 x 15cm diisi tanah subur, Benih galur uji disebar dalam alur yang
telah dibuat dan urutannya diacak, perlakuan tersebut diulang 3 kali pada boks
yang lain. selain benih uji, diikutkan pula benih varietas cek rentan TN1 dan Cek
tahan Rathu Heenati (Bph3) dan PTB33 (bph2,Bph3). Lima hari setelah semai
dilakukan penjarangan dengan menyisakan 20 batang tiap galur/varietas. Dua
puluh hari setelah semai, diinfestasi dengan nimfa instar 2-3 sebanyak 5 ekor/
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batang. Skoring berdasarkan Standar Evaluating System for Rice (IRRI, 2014)
modifikasi, dilakukan setelah tanaman pada cek rentan mati semua (Skor 9)
dengan kriteria sebagai berikut :
Skor Modus

Gejala

Kriteria

0

Tidak ada kerusakan

1

Kerusakan sangat sedikit yaitu kerusakan ujung daun
Tahan
pertama dan atau kedua dari tanaman uji kurang dari 1%
Lebih 50% tanaman uji, daun pertama dan kedua Agak Tahan
menguning sebagian
Tanaman menguning dan kerdil atau sekitar 10-25% Agak Rentan
tanaman uji layu.
Lebih dari setengah tanaman uji layu atau mati dan
Rentan
tanaman sisa sangat kerdil
Semua tanaman uji dari satu galur/varietas mati
Sangat Rentan

3
5
7
9

Sangat Tahan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan umur tanaman dilakukan pada saat stadia berbunga 50%. Semua galur
ultra genjah mempunyai umur tanaman yang lebih pendek dibanding Silugonggo
dan Inpari 13 kecuali galur B13031b-RS*2-2-1-13-2 dan BP16734e-3-B. Galur
B27-6-2-1 dan BP15618-1b-11 mempunyai umur terpendek dibanding galur lain
berturut-turut 66 dan 65 hari setelah sebar (HSS). Galur B13017c-RS*1-5-4-1-1
tidak dapat diketahui data umur tanaman karena pada saat stadia berbunga 50%
tanaman rusak karena serangan wereng coklat dan virus kerdil.
Pada saat persemaian dan pertanaman muda, banyak ditemukan wereng
coklat makroptera. Di sekitar lokasi penelitian banyak pertanaman padi mulai
panen dengan populasi wereng coklat tinggi, bahkan di beberapa lokasi terdapat
spot hopperburn sehingga wereng coklat migrasi mencari tanaman muda. Varietas
Inpari 13, selain cek berumur genjah juga sebagai cek varietas yang tahan terhadap
wereng coklat. Pada pengamatan saat stadia anakan, jumlah populasi wereng coklat
makroptera pada Inpari 13 sebanyak 327.5 ekor/20 rumpun, jumlah tersebut paling
rendah diantara galur/varietas uji (Tabel 1.). Hal tersebut membuktikan bahwa
Inpari 13 tidak disukai wereng coklat. Galur ultra genjah yang populasi wereng
coklatnya tidak berbeda nyata dengan Inpari 13 adalah galur UG-1, BP156181b-11 dan B13031b-RS*2-2-1-13-2 berturut-turut sebanyak 434,5; 437,3 dan
437.5 ekor/20 rumpun. Pada galur ultra genjah lainnya, populasi wereng coklat
terlihat nyata lebih tinggi dibandingkan dengan populasi wereng coklat pada Inpari
13. Populasi wereng coklat pada galur tersebut sudah melebihi ambang ekonomi
sehingga harus dilakukan aplikasi insektisida agar tidak terjadi hopperburn.
Pada pengamatan selanjutnya yaitu pada stadia primordia, populasi wereng
coklat didominasi nimfa instar 1-2. Populasi wereng coklat pada Inpari 13 terlihat
nyata lebih rendah dibandingkan dengan semua galur uji, yaitu sebanyak 975,3
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ekor/20 rumpun. Populasi wereng coklat pada galur UG-1, BP15618-1b-11, dan
B13031b-RS*2-2-1-13-2 yang pada pengamatan sebelumnya tidak berbeda nyata,
pada pengamatan ini terlihat nyata lebih tinggi dibandingkan dengan populasi
wereng coklat pada Inpari 13. Selain itu, populasi wereng coklat pada ketiga galur
tersebut terlihat tidak berbeda nyata dibandingkan dengan populasi pada galur
ultra genjah lainnya.
Pada stadia berbunga, pertanaman padi kembali didominasi oleh wereng
coklat makroptera imigran, karena pertanaman padi disekitar lokasi penelitian
banyak yang sedang panen dengan populasi wereng coklat yangtinggi. Populasi
wereng coklat makroptera yang datang pada stadia berbunga ini lebih rendah
dibanding pada saat stadia anakan. Pada pengamatan ini, populasi wereng coklat
makroptera pada Inpari 13 sebanyak 42,8 ekor/20 rumpun. Populasi wereng coklat
pada semua galur ultra genjah terlihat nyata lebih tinggi dibandingkan populasi
wereng coklat pada Inpari 13, kecuali pada galur B13031b-RS*2-2-1-13-2 dengan
populasi sebanyak 80 ekor/20 rumpun.
Tabel 1. Populasi wereng coklat, umur tanaman dan hasil galur ultra genjah.
Indramayu, MK 2014
No

Galur/Varietas

Umur 50%
berbunga

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

UG-1
UG-2
C2-1-2-2
B27-6-2-1
BP15618-1b-11
BP14574b-27-3-IM-3-2*B
BP14560-RS2-5b-10
B13017c-RS*1-5-4-1-1
B13031b-RS*2-2-1-13-2
BP16734e-3-B
Silugonggo
Inpari 13

72
72
74
66
65
74
77
*
80
80
81
80

d
d
cd
e
e
cd
bc
ab
ab
a
ab

Populasi wereng coklat
(ekor/20rumpun) saat stadia
Hasil (T/ha)
Anakan
Primordia Berbunga
434,5
600,8
511,5
541,0
437,3
461,3
460,0
543,8
437,5
561,0
649,5
327,5

de
ab
bcd
abcd
de
cd
cd
abcd
de
abc
a
e

2241,3
4715,8
2902,8
4577,0
2139,5
3215,8
2484,5
3980,8
2018,0
4838,3
3230,5
975,3

ab
a
ab
a
b
ab
ab
ab
b
a
ab
c

118,8
144,8
124,0
237,0
158,8
140,5
125,5
134,5
80,0
166,8
150,3
42,8

ab
ab
ab
a
a
ab
ab
ab
bc
ab
ab
c

5,35
2,51
4,33
4,58
6,78
7,15
7,49
*
6,68
5,07
5,10
8,56

bcd
e
d
cd
abcd
abc
ab
abcd
bcd
bcd
a

Keterangan : Angka rata-rata pada satu kolom yang diikuti huruf yang sama tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata pada taraf 5% uji DMRT; * Tidak ada data karena hopperburn

Produktivitas tertinggi diperoleh pada Inpari 13 dengan hasil mencapai 8,56
ton/ha. Galur BP15618-1b-11, BP14574b-27-3-IM-3-2*B, BP14560-RS2-5b-10
dan B13031b-RS*2-2-1-13-2 memperoleh hasil yang tidak berbeda nyata dengan
Inpari 13 berturut-turut sebesar 6,78; 7,15; 7,49 dan 6,68 ton/ha.
Wereng coklat, selain menyerang langsung dengan menghisap cairan
tanaman juga sebagai vektor penyebar penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput.
Virus kerdil hampa dan kerdil rumput dapat menyerang tanaman secara terpisah
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maupun bersama-sama sehingga pada rumpun yang terserang dapat terlihat gejala
salah satu virus kerdil ataupun kedua gejala terlihat pada satu rumpun tanaman.
Semakin banyak wereng coklat yang membawa virus kerdil pada tanaman maka
semakin cepat virus tersebut berkembang dan menunjukkan gejala pada tanaman
tersebut.

Gambar 1. Perkembangan penyakit kerdil pada galur ultra genjah
Pada pertanaman di lapangan, terlihat banyak wereng coklat makroptera di
pesemaian dan stadia vegetatif. Wereng coklat tersebut diduga membawa virus
dari tanaman sebelumnya dan menyebarkan pada pertanaman galur ultra genjah.
Hal tersebut diketahui saat stadia vegetatif sudah terlihat gejala penyakit kerdil,
baik kerdil hampa maupun kerdil rumput. Intensitas serangan penyakit kerdil pada
stadia vegetatif bervariasi dan meningkat pada stadia generatif (Gambar 1). Pada
stadia vegetatif, intensitas serangan pada Inpari 13 paling rendah yaitu sebesar
13,5% dan meningkat menjadi 22,9% pada stadia generatif. Perkembangan
penyakit kerdil pada galur UG-1, B27-6-2-1, BP15618-1b-11, BP14574b-273-IM-3-2*B, BP14560-RS2-5b-10 dan B13031b-RS*2-2-1-13-2 relatif rendah
seperti pada Inpari 13, intensitas serangannya berturut-turut sebesar 19,4; 18,7;
18,6; 16,5; 15,0 dan 14,6% pada stadia vegetatif dan pada stadia generatif berturutturut menjadi 26,8; 26,7; 28,6; 20,5; 19,0 dan 20,9%. Pada galur UG-2, C2-1-2-2,
B13017c-RS*1-5-4-1-1, BP16734e-3-B dan Silugonggo perkembangan penyakit
kerdil-nya relatif lebih tinggi dibanding Inpari 13, berturut-turut sebesar 25,8;
17,9; 38,3; 13,7 dan 15,9% pada stadia vegetatif menjadi 44,9; 33,9; 66,7; 30,4
dan 31,0% pada stadia generatif.
Tanaman yang sudah terinfeksi virus kerdil, perkembangannya akan
terhambat bahkan bila serangan berat maka tidak akan keluar malai, walaupun
keluar malai maka bentuknya tidak sempurna dan hampa. Sampai saat ini belum
ada virusida atau bahan lain yang dapat menghambat perkembangan kedua
virus kerdil tersebut. Oleh karena itu, tanaman yang terserang penyakit kerdil
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direkomendasikan untuk dimusnahkan dengan cara dibenamkan maupun dicabut
agar tidak menjadi sumber inokulum bagi pertanaman lain.
Tabel 2. Hasil skoring skrining modifikasi ketahanan galur ultra genjah terhadap
wereng coklat populasi Indramayu, 2014
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Galur/Varietas
UG-1
UG-2
C2-1-2-2
B27-6-2-1
BP15618-1b-11
BP14574b-27-3-IM-3-2*B
BP14560-RS2-5b-10
B13017c-RS*1-5-4-1-1
B13031b-RS*2-2-1-13-2
BP16734e-3-B
Silugonggo
Inpari 13
TN 1
Rathu Heenati
PTB33

Skor MSST
ulangan1 ulangan2 ulangan3 Skor Akhir
5
3
5
5
7
5
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
5
3
5
5
7
5
7
7
7
5
7
7
9
7
9
9
7
5
7
7
3
3
3
3
9
7
9
9
0
0
1
0
0
0
1
0

Kriteria
Agak Rentan
Agak Rentan
Agak Rentan
Agak Rentan
Agak Rentan
Agak Tahan
Agak Rentan
Rentan
Rentan
Sangat Rentan
Rentan
Agak Tahan
Sangat Rentan
Sangat Tahan
Sangat Tahan

Hasil pengujian skrining modifikasi MSST disajikan pada Tabel 2. Galur
UG-1, UG-2, C2-1-2-2, B27-6-2-1 dan BP15618-1b-11 bereaksi agak rentan,
sedangkan galur/varietas B13017c-RS*1-5-4-1-1, B13031b-RS*2-2-1-13-2 dan
Silugonggo bereaksi rentan. Hanya galur BP14574b-27-3-IM-3-2*B yang bereaksi
agak tahan terhadap populasi sukra-Indramayu, reaksi yang sama dengan reaksi
varietas Inpari 13. Inpari 13 diketahui bereaksi agak tahan terhadap wereng coklat
populasi sukamandi-Subang, Klaten dan pati-Jawa Tengah, Banyuwangi-Jawa
Timur (Munawar et al., 2013). Varietas diferensial TN1 bereaksi sangat rentan,
sedangkan Rathu Heenati dan PTB33 bereaksi sangat tahan. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, galur BP14574b-27-3-IM-3-2*B relatif mempunyai potensi
dan ketahanan lebih baik dibanding galur-galur ultra genjah lainnya. Walaupun
jumlah populasi wereng coklat di lapangan lebih banyak dari pada Inpari 13,
namun produktifitas galur tersebut tidak berbeda jauh dengan Inpari 13 dan relatif
tinggi dibanding galur ultra genjah lainnya.
KESIMPULAN
1.

Populasi wereng coklat pada varietas Inpari 13 lebih rendah dibandingkan
dengan semua galur ultra genjah yang diuji baik pada stadia anakan, primordia
maupun berbunga.

2.

Hasil skrining modifikasi menunjukkan galur UG-1, UG-2, C2-1-2-2, B276-2-1 dan BP15618-1b-11 bereaksi agak rentan, sedangkan galur/varietas
B13017c-RS*1-5-4-1-1, B13031b-RS*2-2-1-13-2 dan Silugonggo bereaksi
rentan. Hanya galur BP14574b-27-3-IM-3-2*B dan varietas Inpari 13 yang
bereaksi agak tahan terhadap populasi sukra-Indramayu.
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3.

Galur ultra genjah BP14574b-27-3-IM-3-2*B mempunyai potensi paling baik
berdasarkan umur tanaman, ketahanan terhadap wereng coklat, intensitas
serangan penyakit kerdil, serta hasil yang diperoleh.
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ABSTRAK

Dukungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam peningkatan
produksi beras nasional adalah melakukan identifikasi permasalahan, potensi
dan peluang penggunaan teknologi pada budidaya padi, melakukan uji adaptasi
varietas unggul baru (VUB), serta menyampaikan informasi teknologi tepat guna
seperti kalender tanam (KATAM), dan pengelolaan hara spesifik lokasi (PHSL).
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan respon baik
petani maupun petugas terhadap kegiatan yang telah dilakukan Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian. Penelitian dilakukan dengan metode survei
menggunakan alat bantu kuisioner, sedangkan analisis data menggunakan metode
skoring berdasarkan bobot skor dari masing-masing kuisioner yang disampaikan
baik kepada petani maupun petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)
respon petani terhadap 3 VUB yang diuji adaptasikan adalah kecenderungan
petani memilih Inpari 19 dan 20 dengan nilai skore 2,12 (kategori sedang)
dibandingkan dengan Inpari 18, 2) hasil evaluasi KATAM dari 42 responeden
menunjukkan bahwa 83,33 % petugas telah menerima informasi KATAM, 25
petugas telah mempelajari kalender tanam dan 17 petugas merekomendasikan/
menerapkan KATAM di petani, 6 (enam) petugas menyatakan bahwa produksi
yang dihasilkan dengan menggunakan rekomendasi kalender tanam lebih tinggi,
3) evaluasi terhadap PHSL menujukkan bahwa 52,38 % (22 petugas) pernah
mendapat informasi PHSL, 45,23 % (19 petugas) pernah mengakses PHSL dan
16,66 % (7 petugas) pernah menerapkan/merekomendasikan PHSL ke petani.
Petugas menyatakan bahwa hasil penerapan PHSL 50 % sesuai dengan kondisi
lapang dengan hasil yang memuaskan (jumlah pupuk yang diberikan lebih efesien
dan produksi yang dihasilkan lebih tinggi dari kebiasaan petani). Bagi petugas
yang belum bisa mengaplikasikan dan merekomendasikan KATAM dan PHSL
ternyata terkendala dengan sarana dan prasarana untuk akses sehingga harapannya
ada pengadaan sarana tersebut di setiap BPPK untuk menunjang kinerja para
petugas.
Kata kunci : teknologi, beras, respon, KATAM, PHSL
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ABSTRACT
Support of Indonesian Agency for Agricultural Research and Development
Ministry of Agriculture in increasing national rice production is to identify
problems, potential and opportunities for the use of technology in rice farming,
to test the adaptation of new high yielding varieties, and informed of appropriate
technologies such as croping calender, and nutrient management rice specific. The
Purposes of research was to determine how much the perception and response
to both farmers and workers of the activities that have been done Indonesian
Agency for Agricultural Research and Development Ministry Agriculture, the
research conducted by survey method using the tools of the questionnaires,
while data analysis using the scoring method based on weighted scores from
each questionnaire submitted both to farmers and workers. The results showed
that 1) the response of farmers to adapted the tested 3 VUB is the tendency of
farmers to choose Inpari 19 and 20 with a value score of 2.12 (medium category)
compared to Inpari 18, 2) the evaluation results of 42 responeden croping calender
showed that 83.33% of the officers have received croping calender information,
25 officers have studied the calendar of planting and 17 officers recommend /
implement katam on farmers. 6 officers stated that the production is generated by
using a higher recommendation croping calendar, 3) evaluation of NMRS showed
that 52.38% (22 officers) had received information NMRS, 45.23% (19 officers)
have access NMRS and 16.66 % (7 officers) never apply / recommend NMRS
to farmers. The officer stated that the results of the application of NMRS 50%
according to the field conditions with excellent results (the amount of fertilizer
given a more efficient and higher production resulting from the habits of farmers).
For those officers who have not been able to apply and recommend katam and
SSNM turns constrained by facilities and infrastructure to access so there is hope
that the provision of facilities in each IRB to support the performance of the
officers.
Keywords : technology, rice, response, croping calender, NMRS
PENDAHULUAN
Peningkatan dan pengembangan komoditas tanaman pangan khususnya padi
sampai dengan saat ini masih menjadi skala prioritas pemerintah, tingginya
laju pertumbuhan penduduk dan adanya perubahan konsumsi dari non beras
ke beras diindikasikan menjadi salah satu penyebab tingginya kebutuhan beras
di Indonesia. Prakiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sejumlah
255,462 juta jiwa, jika diasumsikan tingkat konsumsi beras perkapita per tahun
124,89 kg, maka untuk tahun 2015 diperlukan 33,368 juta ton. Selain untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah juga bertekad mencapai swasembada
pangan berkelanjutan, dimana sasaran produksi padi tahun 2015 adalah 73,4 juta
ton GKG atau meningkat 1,9 % dibanding sasaran produksi tahun sebelumnya
sebesar 72,06 juta ton GKG. (Ditjen Tanaman Pangan, 2014).
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Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga beras nasional
juga memiliki tingkat produksi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya untuk
terus meningkatkan produksi dan produktivitas juga senantiasa dilakukan, disisi
lain upaya peningkatan produksi tersebut dihadapkan berbagai kendala seperti
kendala iklim dan serangan OPT yang menyebabkan kegagalan panen. Luas lahan
pertanian di Jawa Tengah relatif tetap bahkan cenderung turun akibat konversi
lahan pertanian ke non pertanian, dilain pihak kebutuhan beras dan target produksi
di Jawa Tengah juga terus meningkat, dimana pada tahun 2015 target produksi
yang harus dicapai adalah 11,6 juta ton GKG.
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah yang memberikan
kontribusi terhadap produksi padi Jawa Tengah, potensi lahan sawah Kabupaten
Temanggung seluas 27.784 ha. Produksi padi di Kabupaten Temanggung dalam
kurun waktu 3 tahun terakhir (2011 – 2013) menurun rata-rata 2,13 %/tahun
tetapi pertambahan luas panen meningkat 0,47%/tahun. Kontribusi produksi padi
Temanggung terhadap produksi padi Jawa Tengah sebesar 152,272 ton GKG
(2013) dengan rerata produktivitas 55,30 kw/ha, sedangkan sasaran produksi tahun
2015 sebesar 163,932 ton GKG atau meningkat 7,65% (Dinas Pertanian TPH,
2015). Kondisi tersebut membutuhkan kerja keras semua steak holder dan pelaku
usahatani di Kabupaten Temanggung. Upaya peningkatan produksi yang dapat
dilakukan adalah penerapan inovasi teknologi karena dengan penerapan inovasi
teknologi peluang untuk memberikan lonjakan peningkatan hasil persatuan luas
sangat memungkinkan (Pramono et. al., 2014). Salah satu pendekatan inovasi
yang dapat dilakukan ialah melalui pengelolaan tanaman terpadu (PTT).
Pendampingan dan pengawalan penerapan komponen PTT pada dasarnya
telah dilakukan sejak tahun 2000 – 2001, akan tetapi masih sulit untuk diterapkan
secara utuh. Hasil penelitian terhadap capaian produktivitas di tingkat petani
antara penerapan PTT dan non PTT menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi.
Pengujian di beberapa kabupaten di Jawa Tengah selama tahun 2010-2014
menunjukkan bahwa penerapan PTT di lahan sawah mampu meningkatkan hasil
padi berkisar antara 0,2 – 3,2 t/ha (BPTP Jawa Tengah, 2010 – 2014). Selain
meningkatkan hasil, penerapan PTT juga efisien dalam penggunaan benih, pupuk,
dan air irigasi (Balitbangtan, 2007). Selain itu pengawalan dan pendampingan oleh
petugas Dinas (PPL, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya) juga harus
senantiasa dilakukan guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan penerapan PTT.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ikut
serta mendukung upaya peningkatan produksi padi, dalam Permentan 45
tahun 2011 disebutkan bahwa dukungan Badan Litbang Pertanian dalam upaya
peningkatan produksi tersebut diantaranya; (a) menyediakan rekomendasi
teknologi spesifik lokasi sesuai usulan Dinas Teknis yang membidangi tanaman
pangan, (b) menyediakan kalender tanam menurut lokasi sentra produksi padi,
(c) menyediakan informasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim,
(d) merancang dan menyediakan benih untuk Display dan Uji Adaptasi varietas
serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi, dan (e)
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menempatkan peneliti di kabupaten/kota untuk mengawal penerapan teknologi
rekomendasi spesifik lokasi, dan (f) menyediakan publikasi dan menyampaikan
teknologi tepat guna kepada Sekretariat Bakorluh/Bappeluh sebagai bahan materi
penyuluhan.
Untuk mengimplementasikan tugas dalam Permentan 45 tahun 2011, BPTP
Jawa Tengah telah melakukan berbagai kegiatan di Kabupaten Temanggung
diantaranya melakukan uji varietas, menyampaikan, menyediakan dan
mendistribusikan rekomendasi Kalender Tanam (KATAM), Pengelolaan Hara
Spesifik Lokasi (PHSL) online, dan rekomendasi pupuk berdasarkan permentan
40 tahun 2007 serta melakukan pendampingan melalui penyampaian materi
terhadap petugas.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pendampingan
BPTP Jawa Tengah dalam rangka implementasi Permentan 45 tahun 2011 dapat
diterima oleh petugas dan petani. Secara rinci penelitian bertujuan untuk ;
1. Mengetahui keragaan uji varietas unggul baru (VUB) dan penilaian petani
terhadap VUB tersebut,
2. Mengetahui pemanfaatan inovasi teknologi berupa Informasi KATAM, PHSL
Online, PUTS dan Rekomendasi pupuk berdasar permentan 40 tahun 2007
diterima oleh petugas.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2013, uji
VUB dilakukan di Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat selama kurang lebih
empat bulan (Mei – Agustus 2013), VUB yang diintroduksikan adalah Inpari 18,
Inpari 19 dan Inpari 20, Varietas –varietas tersebut dibandingkan dengan varietas
yang umum ditanam petani yaitu Ciherang. Inovasi teknologi yang ditekankan
pada kegiatan uji VUB adalah 1) perlakuan benih (seed treatmen) dengan pestisida
berbahan aktif Fipronil, 2) tanam bibit muda (15 – 21 hss), 3) model tanam jajar
legowo 2 : 1 (40 x 20 x 10 cm) dengan alat bantu caplak legowo, 4) jumlah
bibit pertancap 2- 3 bibit, 5) pemupukan dengan dosis sesuai permentan 40 tahun
2007 dan PHSL online, serta 6) pengendalian OPT dengan menekankan pada
pengamatan sejak dini agar dapat menentukan cara penanganan OPT yang tepat
dan sesuai.
Selama pelaksanaan uji VUB petani yang tergabung dalam kelompok tani
Sido Makmur selalu mengikuti dan melakukan pengamatan pada setiap tahapan
produksi mulai dari persiapan tanam sampai panen, pada akhir pelaksanaan uji
VUB petani diminta melakukan evaluasi terhadap VUB yang didisplaykan dengan
mengisi pertanyaan yang disusun melalui kuisioner terstruktur. Jumlah petani
yang menjadi sasaran sebanyak 25 orang.
Selain melakukan evaluasi terhadap uji VUB, evaluasi lain dilakukan
terhadap pendampingan inovasi teknologi yang disampaikan BPTP Jawa Tengah,
responden yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah petugas yang sebelumnya
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menerima materi inovasi teknologi dari peneliti/penyuluh BPTP Jawa Tengah
berupa Informasi KATAM, PHSL Online, PUTS dan Rekomendasi pupuk berdasar
permentan 40 tahun 2007. Evaluasi dilakukan dengan penyebaran kuisioner.
Jumlah petugas yang menjadi sasaran kegiatan adalah 42 orang.
Data – data yang dihasilkan dilakukan tabulasi dan dianalisis secara
deskriptif berupa frekuensi, rata – rata dan persentase, hal tersebut dilakukan
untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan. Nawawi dan Martini (1996)
menyatakan bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada
saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Varietas Unggul Baru
Hasil uji VUB di Desa Karangwuni, Kec. Pringsurat Kab. Temanggung
diketahui bahwa Inpari 19 menghasilkan produksi tertinggi jika dibandingkan
dengan Inpari 18 maupun Inpari 20 (tabel 1).
Tabel 1. Produksi uji varietas unggul baru di Desa Karangwuni Kec. Pringsurat
Kab. Temanggung, 2013.
Varietas

Lokasi

Jml Benih
Produktivitas GKG
Luas (ha)
(kg)
(Kw/Ha)

Inpari 18 Dusun Bantengan Desa
Karangwuni Kecamatan
Inpari 19 Pringsurat

30

1.00

57,93

30

1.00

61,03

Inpari 20

30

1.00

60,30

Ciherang

45

1.00

48,00

Sumber : Olahan data primer, 2013

Penilaian petani terhadap uji adaptasi varietas unggul baru
Penilaian tingkat kesukaan yang dimaksud adalah tingkat kesukaan
petani terhadap varietas yang di uji adaptasikan (Inpari 18, 19 dan 20) baik
secara agronomis maupun produksi dan rasa nasi, sehingga varietas yang di uji
adaptasikan bisa dikembangkan oleh petani sebagai alternatif pengganti varietas
yang sebelumnya telah di tanam. Pada dasarnya preferensi petani di Desa
Karangwuni dalam memilih varietas adalah varietas yang memiliki karakteristik
sama dengan IR 64 atau Ciherang, selain dianggap produksinya tinggi secara fisik/
agronomis juga sangat disukai. Sasaran uji preferensi ini adalah petani pelaksana
dan anggota kelompok tani Sido Makmur yang menjadi lokasi pelaksanaan uji
adaptasi. Secara rinci hasil uji preferensi dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Penilaian petani terhadap varietas unggul baru di Dusun Bantengan
Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20
Rerata Keterangan Rerata Keterangan Rerata Keterangan
Tinggi Tanaman
Suka
Biasa
1.52 Tidak suka
2.80
1.68
Jumlah anakan
Biasa
Suka
1.44 Tidak suka
1.96
2.48
Daun Bendera
Tidak
suka
Suka
Biasa
1.60
2.36
2.04
Panjang Malai
Suka
Biasa
1.44 Tidak suka
2.56
1.88
Bentuk/warna Gabah
1.40 Tidak suka
2.16
Biasa
2.36
Suka
Umur Tanaman
Biasa
Biasa
1.84 Biasa
2.12
2.04
Hasil/Produksi
Biasa
Biasa
1.60 Tidak suka
2.28
2.12
Rasa Nasi
Suka
Biasa
1.40 Tidak suka
2.52
2.08
Secara Keseluruhan
1.48 Tidak suka
2.12
Biasa
2.12
Biasa
Komponen Preferensi

Keterangan :
Nilai Rerata 1,00 – 1,66 = Tidak suka
Nilai Rerata 1,67 – 2,33 = Biasa
Nilai Rerata 2,34 – 3,00 = Suka
Jumlah petani responden sebanyak 25 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecenderungan petani untuk memilih
varietas yang diuji adaptasikan adalah Inpari 19 dan Inpari 20 dimana nilai rerata
yang dicapai masing – masing 2.12 akan tetapi hasil survei lebih lanjut menyatakan
bahwa petani akan menanam Inpari 19 pada musim selanjutnya, selain rasa nasi
yang dianggap lebih enak dari kedua varietas lainnya varietas tersebut juga lebih
tahan terhadap hama penyakit terutama kresek dan busuk leher. Secara fisik/
agronomis tinggi tanaman, daun bendera dan panjang malai varietas inpari 19
disukai oleh petani sedangkan komponen agronomis lainnya dianggap biasa.
Inpari 20 pada dasarnya mempunyai peluang untuk dikembangkan petani,
komponen agronomis yang disukai dari inpari 20 adalah jumlah anakan, warna
dan bentuk gabah. Sedangkan komponen agronomis yang lain dianggap biasa oleh
petani namun demikian hasil pengamatan petani ternyata varietas inpari 20 lebih
rentan terhadap penyakit kresek jika dibanding dengan varietas Inpari 19. Padahal
di Desa Karangwuni merupakan wilayah endemis kresek dimana hampir setiap
musim tanam pertanaman padi terkena kresek sehingga varietas tersebut tidak
menjadi pilihan utama oleh petani.
Berbeda dengan Inpari 18, kecenderungan petani untuk memilih varietas ini
sangat rendah hasil uji preferensi menunjukkan bahwa petani tidak suka baik secara
fisik/agronomis maupun rasa nasi. Fisik tanaman Inpari 18 juga dianggap tidak
menarik karena pendek dan berbunga lebih cepat (petani menyebut premature),
selain itu ketahanan Inpari 18 terhadap penyakit kresek dianggap lebih rentan
di banding Inpari 20 dan Inpari 19, hal tersebut berakibat pada produksi yang
dihasilkanpun lebih rendah dibanding Inpari 20 dan 19.
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Terkait varietas Inpari, hasil pengkajian BPTP Jawa Tengah tahun 2012
tentang uji varietas unggul baru menunjukkan bahwa produktivitas gabah kering
panen antara varietas dan lokasi sangat bervariasi, hal ini dapat menjadi indikator
bahwa varietas tertentu hanya adaptif di lokasi tertentu atau dengan kata lain
varietas bersifat spesifik. Rata-rata produktivitas pada uji adaptasi masing-masing
varietas : Inpari 4 (6,35 t/ha GKG), Inpari 9 (6,42 t/ha GKG), Inpari 10 (6,75 t/ha
GKG), Inpari 11 (6,47 t/ha GKG), Inpari 13 (6,50 t/ha GKG), Inpari 14 (7,98 t/ha
GKG), Inpari 19 (7,70 t/ha GKG), Inpari 20 (7,27 t/ha GKG), dan Inpari Sidenuk
(7,37 t/ha GKG). Produktivitas tertinggi dicapai oleh varietas Inpari 10 (9,52 t/ha
GKG) di Kabupaten Temanggung dan terendah varietas Inpari 11 (4,68 t/ha GKG)
di Kabupaten Kudus.
Produktivitas LL, SL dan Non SLPTT Kabupaten Temanggung Tahun 2013
Tabel 3. Provitas laboratorium lapang (LL), SLPTT dan Non SLPTT di
Kabupaten Temanggung tahun 2013.
Kawasan/
Kecamatan
Bulu
Candiroto
Gemawang
Jumo
Kandangan
Kedu
Parakan
Pringsurat
Selopampang
Sumo
Temanggung
Tambak
Tembarak
Wonoboyo
Rerata

Varietas
Ciherang
Ciherang, Mekongga
Mekongga
Mekongga
Ciherang
Ciherang, Ciliwung, Inpari 13
Ciliwung
Mekongga, Inpari 13
Ciherang, Mekongga
Mekongga
Ciliwung, Inpari 13
Inpari 13
Inpari 13
Mekongga

Rerata Provitas GKG (Ku/Ha)
LL
SLPTT
Non SLPTT
58.0
55.0
48.0
84.0
80.5
68.5
67.0
58.3
56.3
65.0
60.0
56.0
63.7
60.2
50.0
63.4
45.3
55.3
67.0
65.0
60.0
72.0
67.8
59.3
67.0
64.0
59.0
65.0
60.0
56.0
70.3
66.3
58.7
66.0
56.0
50.0
65.6
58.6
52.2
55.0
52.5
45.0
66.3
60.6
55.3

Sumber : Olahan data primer 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa rerata provitas yang dicapai di
Laboratorium Lapang (LL) lebih tinggi jika dibanding Sekolah Lapang Tanaman
Terpadu (SLPTT) dan Non SLPTT, perbedaan provitas antara LL dan SLPTT
adalah 5.68 ku/ha, LL ke non SLPTT 11.05 ku/ha, sedangkan perbedaan provitas
SLPTT dengan Non SLPTT adalah 5.37 ku/ha. Pada LL penerapan komponen
pengelolaan tanaman terpadu dilakukan secara utuh sesuai dengan petunjuk teknis
hal ini membuktikan bahwa peningkatan provitas bisa dilakukan melalui penerapan
komponen PTT secara utuh. Begitu juga pada kegiatan SLPTT walau tidak
melakukan secara keseluruhan penerapan komponen PTT dapat meningkatkan
hasil jika dibanding dengan Non SLPTT.
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Provitas tertinggi baik kegiatan LL, SLPTT dan Non SLPTT berada di
Kecamatan Candiroto secara berturut – turut produksi yang dicapai yaitu 84.0 ku/
ha (LL), 80.5 ku/ha (SLPTT) dan 68.5 ku/ha (Non SLPTT) dengan varietas yang
digunakan adalah Mekongga dan Ciherang sedangkan provitas terendah LL di
Kecamatan Wonoboyo yaitu 55.0 ku/ha (Mekongga), SLPTT di Kecamatan Kedu
yaitu 45.3 ku/ha (Ciherang, Ciliwung dan Inpari 13) dan Non SLPTT di Kecamatan
Wonoboyo adalah 45.0 ku/ha (Mekongga). Jika dibanding dengan target provitas
kabupaten tahun 2013 ternyata provitas yang dicapai baik LL, SLPTT maupun
Non SLPTT belum terpenuhi dimana terget provitas kabupaten adalah 68.0 ku/ha.
Evaluasi Pendampingan BPTP
Pelaksanaan pendampingan P2BN yang dilakukan BPTP selain melakukan
uji adaptasi varietas unggul baru juga melakukan sosialisasi inovasi teknologi
yang menjadi tanggungjawab Badan Litbang Pertanian seperti sosialisasi kalender
tanam dan pemupukan hara spesifik lokasi. Pada akhir kegiatan pendampingan
dilakukan evaluasi terhadap materi yang disampaikan untuk mengetahui seberapa
jauh pemanfaatan inovasi teknologi yang sebelumnya telah disampaikan. Sasaran
evaluasi adalah petugas pendamping P2BN yang sebelumnya telah menerima
materi kalender tanam dan pemupukan hara spesifik lokasi.
Tabel 4. Informasi penerapan kalender tanam di Kabupaten Temanggung
Uraian
Sudah terima KATAM
Sudah mempelajari KATAM
Pernah membuka/akses KATAM
Pernah menerapkan rekomendasi KATAM

Frekuensi
35
25
21
17

Persentanse
83,33
59,52
50,00
40,47

Sumber : Olahan data primer 2013
Jumlah responden 42 orang perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung

Tabel di atas menunjukkan bahwa 83,33 % petugas telah menerima
informasi kalender tanam baik berupa media cetak maupun website/online yang
disampaikan saat sosialisasi pendampingan P2BN. Dari jumlah tersebut ternyata
hanya 25 petugas yang mempelajari kalender tanam dan 21 petugas yang pernah
mengakses kalender tanam, alasan petugas tidak mengakses kalender tanam
dikarenakan sarana untuk membuka website (komputer dan internet) tidak tersedia
di BPPK selain itu bagi petugas yang pernah membuka dan mempelajari kalender
tanam tetapi tidak merekomendasikan ke petani menganggap bahwa informasi
kalender tanam tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jumlah petugas yang pernah
menerapkan atau merekomendasikan kalender tanam pada petani sebanyak 17
orang, hasil penerapan rekomendasi kalender tanam menunjukkan bahwa 6 petugas
menyatakan bahwa produksi yang dihasilkan dengan menggunakan rekomendasi
kalender tanam lebih tinggi, 4 orang menyatakan kalender tanam tidak tepat dan
hasilnya lebih rendah dari kebiasaan petani dan sisanya tidak memberikan data.
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Kendala penerapan kalender tanam menurut petugas adalah 1) rekomendasi
kalender tanam tidak spesifik (tingkat kecamatan) padahal cakupan kecamatan
sangat luas dan bisa terdiri dari beberapa agroekosistem. Harapan kedepannya
rekomendasi kalender bisa lebih spesifik paling tidak perlu dibuat sampai tingkat
desa, 2) cuaca ekstrim/tidak menentu sehingga rekomendasi waktu tanam sulit
untuk tepat, 3) selama ini petani tidak tanam serempak yang berakibat pada
penentuan awal musim tanam yang tidak jelas, 4) varietas rekomendasi tidak
sesuai atau hasilnya lebih rendah jika dibanding kebiasaan petani selain itu varietas
tertentu yang direkomendasikan sulit di peroleh di pasaran 5) terdapat serangan
organisme pengganggu tanaman. Saran terkait perbaikan kalender tanam ke depan
adalah lebih banyak melakukan demplot/validasi sehingga keakurasian kalender
tanam bisa lebih yakin dan pendampingan pelatihan akses kalender tanam.
Pemupukan hara spesifik lokasi (PHSL) merupakan suatu pendekatan
dalam menentukan rekomendasi pupuk untuk tanaman padi yang di dasarkan
pada kebutuhan tanaman, kondisi setempat (spesifik lokasi) dan tingkat hasil
yag dapat dicapai. Cara penentuan pupuk dengan PHSL online ini memerlukan
perlengkapan seperti komputer, jaringan internet dan informasi usahatani. PHSL
membutuhkan informasi akurat dari lokasi yang akan diminta rekomendasi pupuk
untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan sebagai dasar penentuan rekomendasi
pupuk, semakin baik data yang diinput maka hasil rekomendasi pupuknya juga
akan lebih baik (akurat).
Tabel 5. Informasi penerapan Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi (PHSL) Online
di Kabupaten Temanggung.
Uraian
Pernah mendapat informasi PHSL Online
Pernah membuka/akses PHSL online
Pernah menerapkan rekomendasi PHSL Online

Frekuensi
22
19
7

Persentanse
52,38
45,23
16,66

Sumber : Olahan data primer 2013
Jumlah responden 42 orang perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung

Tabel 5 menunjukkan bahwa 52,38 % (22 petugas) pernah mendapat
informasi PHSL, 45,23 % (19 petugas) pernah mengakses PHSL dan 16,66 %
(7 petugas) pernah menerapkan/merekomendasikan PHSL ke petani. Petugas
menyatakan bahwa hasil penerapan PHSL 50 % sesuai dengan kondisi lapang
dengan hasil yang memuaskan (jumlah pupuk yang diberikan lebih efesien dan
produksi yang dihasilkan lebih tinggi dari kebiasaan petani). Bagi petugas yang
belum bisa mengaplikasikan dan merekomendasikan PHSL ternyata terkendala
dengan sarana dan prasarana untuk akses sehingga harapannya ada pengadaan
sarana tersebut di setiap BPPK untuk menunjang kinerja para penyuluh.
Selain PHSL online informasi lain yang di gali saat pertemuan evaluasi
adalah informasi penerapan rekomendasi pupuk berdasarkan permentan 40/2007
dan PUTS. Rekomendasi permentan semestinya sudah menjadi pegangan petugas
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dalam merekomendasikan pupuk ke petani karena rekomendasi ini paling mudah
diperoleh dan keberadaanya cukup lama selain itu penentuan rekomendasi ini
tidak memerlukan perlakuan khusus juga tidak membutuhkan perangkat lain
untuk melihat rekomendasinya. Akan tetapi hasil evaluasi menunjukkan bahwa
masih ada petugas yang belum pernah mendapat informasi rekomendasi pupuk
berdasarkan permentan 40/2007 (tabel 6).
Tabel 6. Informasi penerapan pupuk berdasarkan permentan 40/2007 Online di
Kabupaten Temanggung.
Uraian
Pernah mendapat informasi rekomendasi pupuk berdasar
Permentan 40/2007
Pernah menerapkan rekomendasi Permentan 40/2007

Frekuensi
39

Persentanse
92,85

35

83,33

Sumber : Olahan data primer 2013
Jumlah responden 42 orang perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung

Jumlah petugas yang pernah mendapat informasi rekomendasi pupuk
permentan 40/2007 adalah 39 petugas dari 42 petugas yang hadir dan 35 petugas
pernah menerapkan rekomendasi tersebut. Hasil penerapan menunjukkan
bahwa sebagian besar petugas menyatakan bagus dan meningkatkan produksi
jika dibanding dengan kebiasaan petani akan tetapi rekomendasi ini tidak bisa
diterapkan disetiap musim tanam, hasil pengamatan petugas menyatakan bahwa
rekomendasi permentan tidak cocok diterapkan pada MT II dimana hasil yang
diperoleh akan lebih rendah. Kendala penerapan rekomendasi permentan ini adalah
1) kemampuan petani untuk membeli pupuk rendah, 2) kebiasaan petani yang
hanya menggunakan pupuk 1 jenis yaitu urea padahal rekomendasi permentan
membutuhkan pupuk lengkap (urea, SP36 dan KCL atau urea dan phonska), dan
3) rekomendasi pupuk permentan tidak spesifik lokasi.
Berbeda dengan permentan 40/2007, PUTS (perangkat uji tanah sawah)
ternyata lebih dikenal oleh petugas dari 42 petugas 95,23 % menyatakan pernah
mendapat informasi PUTS (tabel 7)
Tabel 7. Informasi penerapan pupuk berdasarkan PUTS di Kabupaten Temanggung.
Uraian
Pernah mendapat informasi PUTS
Pernah menggunakan/mengoperasionalkan PUTS
Pernah menerapkan rekomendasi PUTS

Frekuensi
40
38
32

Persentanse
95,23
90,47
76,19

Sumber : Olahan data primer 2013
Jumlah responden 42 orang perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung

Tabel di atas menunjukkan bahwa 90,47 % petugas pernah menggunakan/
mengoperasionalkan PUTS, kendala penggunaan PUTS ternyata bervariasi
antar petugas sebagian besar menyatakan terlalu rumit cara pengoperasinnya
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dan indikator warna dianggap kurang jelas/spesifik. Selain itu zat kimia sebagai
bahan utama penentuan rekomendasi pupuk dengan PUTS sulit didapatkan jika
sudah habis padahal manfaat rekomendasi yang dihasilkan sangat banyak salah
satunya petani bisa tahu rekomendasi pupuk yang sesuai dengan kondisi lahannya
dan produksi yang dihasilkan dengan menggunakan rekomendasi ini juga tinggi
(memuaskan).
Harapan petugas terkait PUTS adalah zat kimia mudah diperoleh lebih lagi
jika disediakan (gratis), PUTS bisa tersedia disetiap kelompok/gapoktan paling
tidak di BPPK, bagi yang merasa rumit masih memerlukan pelatihan penggunaan
PUTS dan cara pengujian/oprasionalisasinya lebih disederhanakan.
Rekomendasi pupuk yang umum di gunakan petugas di Kabupaten
Temanggung ternyata bervariasi antar petugas. Sebagian besar (17 petugas)
menggunakan rekomendasi permentan 40/2007 dikombinasikan dengan
hasil PUTS, 8 petugas hanya menggunakan permentan 40/2007, 6 petugas
menggunakan PUTS, 4 petugas menggunakan permentan dikombinasikan dengan
PUTS dan BWD, 4 petugas menggunakan PUTS dan rekomendasi petrokimia, 1
petugas menggunakan permentan, PHSL online dan PUTS serta 2 petugas tidak
menggunakan rekomendasi pemupukan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.
2.
3.

Varietas unggul baru (VUB) yang diujikan menunjukkan hasil/produksi yang
berbeda antar varietas, Inpari 19 menunjukkan hasil tertinggi (61,03 kw/ha),
selanjutnya Inpari 20 (60,30 kw/ha) dan Inpari 18 (57,93 kw/ha) GKG.
Secara umum baik dilihat dari komponen agronomis tanaman maupun hasil
kecenderungan petani lebih memilih Inpari 19.
Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa informasi KATAM
telah diterima oleh 83,33 % petugas, 25 petugas telah mempelajari
kalender tanam dan 17 petugas merekomendasikan/menerapkan KATAM
di petani. 6 petugas menyatakan bahwa produksi yang dihasilkan dengan
menggunakan rekomendasi kalender tanam lebih tinggi. Evaluasi terhadap
PHSL menujukkan bahwa 52,38 % (22 petugas) pernah mendapat informasi
PHSL, 45,23 % (19 petugas) pernah mengakses PHSL dan 16,66 % (7
petugas) pernah menerapkan/merekomendasikan PHSL ke petani. Sedangkan
rekomendasi pupuk berupa permentan 40/2007 yang dikombinasikan PUTS
telah dilakukan oleh 18 petugas.

Saran
1.

Inpari 19 perlu di rekomendasikan kepada petani di Kabupaten Temanggung
sebagai alternatif pilihan pengganti varietas yang sudah umum di tanam petani.
Selain itu Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian semestinya menjadikan
Inpari 19 sebagai salah satu varietas yang benihnya di perbantukan.
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2.

Agar inovasi teknologi yang berbasis teknologi informasi maka fasilitasi
komputer dan jaringan internet harus tersedia di setiap Balai Penyuluhan
Kecamatan.

3.

Chemicalia PUTS sebaiknya mudah diperoleh oleh petugas untuk
keberlanjutan uji PUTS disetiap kecamatan/desa, sehingga rekomendasi
pupuk spesifik lokasi (tingkat desa) bisa diperoleh.
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102

Nama Peserta
Dody D. Handoko
Drajyo
E. Fidiyawati
Edi Husen
Edy Suwandar
Eka Rahayu
Eka Silpi Siregar
Eko Hari Iswanto
Eko Juli
Eko Srihartanto
Elda
Elis Septianingrum
Elly Kurniyati
Endang Suhartatik
Endjang Sujitno
Era Adi Chandra
Erwin Budiman
Espi
Eswanto
F. Rudi Prasetyo H
Fibrianti
Firly Erwindawaty
Forita Dyah Arianti
Gagad Restu Pratiwi
Galang
Gigin Ginanjar
Gunawan
H. Abdul Gopur
H. Abdullah
H. Zaeni A
Hairil Anwar
Helista
Hendi Supriyadi
Hendrik
Herry Sukmaja

Instansi
BB Padi
Poktan Ngesti AT
BPTP NTB
BBSDLP
BKP5K Kab. Cirebon
BB Pascapanen
BB Padi
BB Padi
PT. Bisi
BPTP Yogyakarta
BPTP Riau
BB Padi
BPTP Jawa Tengah
BB Padi
BPTP Jawa Barat
BB Padi
PT. Tritama
BP3K Ciasem
Gapoktan
BPTP Jawa Tengah
BPTP Yogyakarta
BB Padi
BPTP Jawa Tengah
BB Padi
Kelompok Tani
Poltek Agroindustri Sbang
BPTP Jawa Timur
Poktan
Gapoktan Tj. Sari
Kelota
BPTP Jawa Tengah
BPP Binong
BPTP Jawa Barat
Poktan Ngesti AT
BP3K Cipeundeuy
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No
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

492

Nama Peserta
Hery Widyanto
HS. Harsono
Husni M. Muhtar
I GK. Dana Arsana
I K. Kariada
I Putu Wardana
I. Ishaq
I. Khairullah
I.G.K. Dana Arsana
IB. Aribawa
IBK. Suastika
Ichsan S
Ida Bagus Kade Suastika
Idham
Idrus H
Ifa Manzila
IGP Alit Diratmaja
Iin Setyowati
Ikhwani
Imamuddin F
Indrastuti A Rumanti
Indria W. Mulsanti
Ipuk Syarifah
Irma Villayanti
Iskandar Ishaq
Ismatul Hidayah
Jayadi
Jeng Supriyanti
Jetyo Arin
Johan Satar, SP
Joko Pramono
Joko Prasetiyono
Js. Bahroni
Jubaedah
Jumali

Instansi
BPTP Riau
Poktan
BPP Cikaum
BPTP Bali
BPTP Bali
Puslitbang TP
BPTP Jawa Barat
Balittra
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
Poktan Ngesti AT
BPTP Bali
PT. Petrosida Gresik
BB Padi
BB Biogen
BPTP Jawa Barat
BPTP Banten
Puslitbang TP
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BB Padi
Distanhut Kab. Bogor
BPTP Jawa Barat
BPTP Maluku
Semarang
BPP Purwodadi
POPT Jateng
BP3K Cikaum
BPTP Jawa Tengah
BB Biogen
Poktan
Balittanah
BB Padi
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No
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
170
171
172

Nama Peserta
Khaerul Muttaqien
Khairiah
Kiki Kusyaeri Hamdani
Komalawati
Kurnia
Ladiyani R. Widowati
Laila Nur Milati
Lailan Nizar L. Tobing
Lalu Muhamad Zarwazi
Leni Marliani, SP
Linca Anggria
Liyanan
Loso Winarto
M. Hari R.
M. Munir
M. P. Sirappa
M. Yamin Samaullah
Ma’sumah
Made Jana Mejaya
Masgauti
Mastam
Mastomi
Miftah A. Pamungkas
Mira Landep Widi Astuti
Miranti Dian Pertiwi
Muchamad Yusron
Muh. Ismail
Muh. Ricky
Muhdimun
Mulyadi
Munir Eti Wulanjari
Muryanto
Muta Aris
Mutya Norvyani
N. Usyati

Instansi
Universitas Brawijaya
BPTP Sumatera Utara
BPTP Jawa Barat
BPTP Jawa Tengah
BPTP Jawa Barat
Balittanah
BB Padi
Universitas Islam Sumatera Utara
BB Padi
BP3K Ciasem
Balittanah
BB Padi
BPTP Sumatera Utara
BB Padi
Poktan
LPTP Sulawesi Barat
BB Padi
BB Biogen
Puslitbang TP
BPTP Riau
Gapoktan
Kelota
BB Padi
BB Padi
BPTP Jawa Tengah
BPTP Banten
BPTP Jateng
LPTP SULBAR
Ngenti Ajining Tani
BPTP Yogyakarta
BPTP Jawa Tengah
BPTP Jawa Tengah
Poktan Ngesti AT
BB Padi
BB Padi
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No
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
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Nama Peserta
Nafisah
Nana S
Nana Taryana
Nandang Sunandar
Nani Yunani
Nasli Chotna
Nasri Joni
Nia Kurniawati
Nindy Malinda Sari
Niran
Nisra Hapsoh Simamora
Nita Kartina
Nokar
Nu Luh Putu Sri Ratmini
Nuki
Nur Ciptono
Nurasiah Djaenuddin
Nurhalim
Nurhayati
Nurianty
Nurkholish Nugroho
Nurul Hidayatun
Panjana
Peni Lestari
Pipit Pitria
Prabowo Yosaphat
Prayitno
Priatna Sasmita
Puji Lestari
R. Rahmat
Rachmawati
Rahmini
Rani Pramesthi
Rasam
Rathi Frima Zona

Instansi
BB Padi
KP. Kuningan
Poktan
BPTP Jawa Barat
BB Padi
Anggota
BPTP Riau
BB Padi
Universitas Jenderal Soedirman
BB Padi
BB Padi
BB Padi
PT. SSA
BPTP Sumatera Selatan
Poktan Ngesti AT
BPTP Jawa Tengah
Balitserealia
BPTP Jawa Tengah
BPTP Riau
Distanhut Kab. Bogor
BB Padi
BB Biogen
Ngenti Ajining Tani
Pusat Penelitian Biologi
BB Padi
BBP Mektan
BB Padi
BB Padi
BB Biogen
BB Pascapanen
BB Padi
BB Padi
UNSOED
KP. Kuningan
BPTP Riau
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No
208
209
210
211
212
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

Nama Peserta
Ratima Sianipar
Ratna Sari Dewi
Religius Heryanto
Resa Setia Adiandri
Resmayeti Purba
Retno Dwi Wahyuningrum
Ria Oktaviani
Rina Hapsari Wening
Riska Sari
Rizki Raja S
Rizky Utami
Rochimun
Rohandi
Rosadi Nurdin
Rozakurniati
Rusman
S. Ramdhaniati
S.A.N. Aryawati
Saefudin
Saeful Hadi
Sahnti Agustriningsih
Saleh Mokhtar
Saptani Wiramiharja
Saras Bintan Amalia
Sarjana
Sarjiman
Sarlan Abdulrachman
Sartono
Satoto
Septian D.W. Putra
Setyo Budiyanto
Sigit Nugraha
Siti
Siti Afrianingsih
Siti Lia Mulijanti

Instansi
BPTP Jawa Barat
BB Padi
LPTP Sulawesi Barat
BB Pascapanen
BPTP Banten
BPTP Yogyakarta
Institut Pertanian Bogor
BB Padi
Universitas Jenderal Soedirman
PT. Bukaka
Universitas Jenderal Soedirman
Poktan Ngesti AT
BP3K
PT. Bukaka
BB Padi
Distanhutbun Pwk
BPTP Jawa Barat
BPTP Bali
BBP3TP
BP3K
BP3K Patokbeusi
BPTP Kalimantan Tengah
BPP Patokbeusi
Universitas Jenderal Soedirman
BPTP Jawa Tengah
BPTP Yogyakarta
BB Padi
BRI
BB Padi
BB Padi
BPTP Jawa Tengah
BB Pascapanen
Poktan Ngesti AT
Universitas Brawijaya
BPTP Jawa Barat
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No
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
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Nama Peserta
Siti Maesaroh
Sodiq Jauhari
Sodirin
Sri Hery. S
Sri Wahyuni
Srimurtiati
Sriyanti
Sudarsono
Sudarti
Sudibyo Utomo
Sudir
Suharna
Sudirman
Suharyanto
Suismono
Sujinah
Sukadi
Sukarno
Sukirman
Sularjo
Sunaryo
Suparman
Supartopo
Suparwoto
Suriani
Susi Ramdhaniati
Susilawati
Sutardi
Sutrisna
Suwarno
Suwarto
Swisci Margaret
T. Iskandar
Taemi Fahmi
Tantri Putri P

Instansi
BPP Pabuaran
BPTP Jawa Tengah
PT. SSA
PSEKP
BB Padi
BPTP Jawa Tengah
BB Padi
BPTP Papua
BBPOPT
BB Padi
BB Padi
BB Padi
Kelota
BPTP Bali
BB Pascapanen
BB Padi
BB Padi
PT. SSA
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BPTP Kalimantan Tengah
BB Padi
BPTP Sumatera Selatan
Balitserealia
BPTP Jawa Barat
BPTP Kalimantan Tengah
BPTP Yogyakarta
BB Padi
BB Padi
UNSOED
BB Padi
BPTP Aceh
BPTP Jawa Barat
BPP Patokbeusi
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No
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Nama Peserta
Tasliah, M.Si
Teguh Prasetyo
Tia Rostaman
Tita Rusriati
Titiek Maryati
Tono
Toto Suharto
Tri Puji Priyatno
Trias Sitaresmi
Triny Suryani Kadir
Trisnaningsih
Turi Basari
Umi Haryati
Umi Pudji Astuti
Ummi Barokah
Untung Susanto
Wage Ratna Rohaeni
Wagiman
Wahyu Wibawa
Waluyo
Warno
Warsono
Wasito
Wawan Ermawan
Widyantoro
Y. Apriyana
Yahya
Yati Haryati
Yaya Sukarya
Yayah
Yesmawati
Yosup Suran Man
Yuliantoro Baliadi
Yullianida
Yuni Fatmayanti

Instansi
BB Biogen
BPTP Jawa Tengah
Balittanah
BB Padi
BPTP Jawa Barat
Poktan Ngesti AT
Petani
BB Biogen
BB Padi
BB Padi
BB Padi
BP3K Legonkulon
Balittanah
BPTP Bengkulu
BB Padi
BB Padi
BB Padi
Saprotan Utama
BPTP Bengkulu
BPTP Sumatera Selatan
Poktan Ngesti AT
BB Padi
BPTP Sumatera Utara
KP. Pusakangara
BB Padi
KP. Pusakangara
BPTP Jawa Barat
BPTP Jawa Barat
Kelota
BPTP Bengkulu
Universitas Nusa Cendana
BB Padi
BB Padi
BP3K Ciasem
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No
313
314
315
316
317
318

498

Nama Peserta
Yunizar
Yuti Giametri
Zahara Mardiah
Zaqiah Mambaul H
Zomin
Zuziana Susanti

Instansi
BPTP Riau
BPTP Banten
BB Padi
BB Padi
Poktan Ngesti AT
BB Padi
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