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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
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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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INOVASI TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN KORPORASI
DALAM SISTEM PERTANIAN MODERN
Cahyati Setiani*, Sodiq Jauhari*, dan Umi Haryati**
*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah
**Balai Penelitian Tanah Bogor
cahyati_setiani@yahoo.com
ABSTRAK
Pengkajian inovasi teknologi dan kelembagaan korporasi dilakukan dalam sistem
pertanian modern di Kabupaten Sukoharjo pada Januari – Juni 2015. Pengkajian
dilakukan dengan metode studi pustaka, survei, dan Focus Group Discussion
(FGD). Responden 30 petani yang diambil secara purposive random sampling.
Sistem pertanian modern diterapkan pada lahan sawah seluas 100 ha dengan
inovasi teknologi yang diterapkan adalah pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
padi dan kelembagaan korporasi. Data yang dikumpulkan meliputi efisiensi dan
efektivitas inovasi teknologi dan kelembagaan korporasi. Data yang dikumpulkan
dianalisis secara deskriptif, finansial, dan analisis EFQM. Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa: i) inovasi teknologi PTT padi diterapkan secara penuh
(5%), sebagian (75%), dan tidak diterapkan (20%), ii) sistem usahatani padi di
lahan sawah belum efektif dan efisien, iii) tingkat kinerja kelembagaan korporasi
mencapai 9,71%. Berdasarkan hasil pengkajian disimpulkan bahwa usahatani
padi di lahan sawah tidak merupakan sumber pendapatan utama sehingga inovasi
teknologi yang diintroduksikan harus bersifat aplikatif dan tidak dianggap rumit
oleh petani. Hal tersebut mengakibatkan kelembagaan korporasi kurang efektif dan
efisien. Penyiapan sarana pendukung yang terkait bagi keberlanjutan penerapan
inovasi teknologi PTT dan kelembagaan korporasi perlu lebih dipersiapkan.
Kata kunci: inovasi teknologi, kelembagaan korporasi, sistem pertanian modern
ABSTRACT
Assessment of technological and institutional innovations corporate performed
in modern agricultural system in Sukoharjo district in January-June 2015. The
assessment was done by the method of literature, surveys, and Focus Group
Discussion (FGD). Respondents are 30 farmers taken by purposive random
sampling. Modern agricultural system is applied to the irrigated land area of 100
ares with technological innovations introduced is integrated crop management
(ICM) of rice and institutional corporations. Data were collected includes the
efficiency and effectiveness of technological innovation, as well as the institutional
performance of the corporation. Data were analyzed descriptively, financialy and
EFQM analysis. The study showed that: i) ICM technological innovation rice
is fully implemented (5%), the majority (75%), and is not applied (20%), ii) a
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system of rice farming in paddy fields have not been effective and efficient, iii) the
level of performance corporate institutions reached 9,71%. Based on the results
of the assessment concluded that rice farming in paddy fields do not constitute a
major source of income so that the technological innovations introduced should be
applicable and are not considered to be complicated by the farmers. This resulted
in institutional corporate performed less effectively and efficiently. Supportance of
means related to the sustainability of ICM technology innovation and institutional
corporations need to be more prepared.
Keyword : technological innovation, institutional corporation, modern farming system
PENDAHULUAN
Pada saat ini konsep pembangunan pertanian yang dikembangkan adalah sistem
pertanian modern yang lebih mengarah pada optimalisasi usahatani untuk
menghasilkan bahan pangan yang bermutu baik dari segi kualitas maupun
kuantitas. Di dalamnya juga termasuk inovasi teknologi pertanian agar pertanian
berjalan lebih efektif, efisien, dan tidak merusak lingkungan (Dhani, 2015). Namun
demikian, konsep pertanian modern belum sepenuhnya diterapkan (Shu Dong et
al., 2013; Nainggolan et al., 2014). Persoalan yang dihadapi diantaranya adalah
teknologi yang digunakan pada umumnya masih konvensional, menggunakan
tenaga kerja yang tidak efisien, sehingga menyebabkan produktivitasnya rendah
(Todaro and Smith, 2011). Sedangkan menurut pendapat Suryana (2007),
rendahnya produktivitas petani karena masih memprioritaskan pada kebutuhan
dasar dan belum berorientasi komersial (masih subsisten).
Sistem pertanian modern, bukan sekedar proses kegiatan pertanian yang
berbasis lahan, tetapi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh pelaku
pertanian yang menyiapkan input, proses menuju output, dan transportasi untuk
menjual produk ke konsumen (Sperich et al., 1994). Keseluruhan kegiatan
subsistem tersebut saling terkait dalam sebuah rangkaian sistem yang terintegrasi
dan komprehensif. Terintegrasi disini bukan dimaksudkan seluruh kepemilikan
sejak dari hulu sampai hilir harus dalam satu kelompok tertentu. Justru yang
diharapkan adalah kepemilikan tersebut terdistribusi secara proposional diantara
pelaku ekonomi yang terlibat sehingga diantara mereka terjadi hubungan yang
sepadan dan tidak saling merugikan. Sebagai strategi pembangunan pertanian,
sistem pertanian modern perlu menekankan pada perkembangan seluruh subsistem
(Harianto, 2001). Menurut Farid Auliya (2006), ciri-ciri pertanian modern
diantaranya adalah memenuhi skala ekonomi, menerapkan teknologi maju dan
spesifik lokasi termasuk mekanisasi pertanian.
Gabungan Kelompok Tani Mandiri yang terdiri dari Kelompok Tani Ngudi
Rahayu, Ngudi Rejeki, Asri Rata dan Ngudi Mulyo di Desa Dalangan, Kecamatan
Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan sistem pertanian modern.
Penggarapan lahan pertanian tidak lagi menggunakan alat manual, tetapi sudah
menggunakan mesin pertanian. Mesin pertanian digunakan untuk mempersiapkan
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lahan tanam, menanam padi, dan memanen padi. Makalah ini menguraikan
tentang kinerja inovasi teknologi dan kelembagaan korporasi yang diterapkan
dalam sistem pertanian modern tersebut.
METODE PENGKAJIAN
Pengkajian dilakukan di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten
Sukoharjo pada kawasan lahan sawah seluas 100 ha yang telah menerapkan
program sistem pertanian modern dengan inovasi komponen teknologi yang
diterapkan adalah pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi dan kelembagaan
korporasi. Waktu pengkajian mulai Januari-Juni 2015 dengan metode studi
pustaka, survei, dan Focus Group Discussion (FGD). Responden pada saat survei
dilakukan terhadap 40 petani yang menggarap lahan di kawasan lahan sawah
100 ha yang diambil secara purposive random sampling. Komponen teknologi
PTT yang diterapkan disajikan pada Tabel 1. Alat mesin pertanian (alsintan) yang
diterapkan adalah traktor, transplanter, dan combine harvester.
Tabel 1. Komponen Teknologi PTT yang diintroduksikan di Desa Dalangan,
Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 2015
No. Komponen PTT
Komponen Dasar
1. Varietas

Keterangan
VUB Situbagendit

2. Benih
3. Pemberian bahan organik

Bersertifikat (label ungu/SS)

4. Pengaturan populasi tanaman secara optimum
5. Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman
dan status unsur hara
6. Pengendalian OPT

Jajar legowo 4:1

Pupuk organik 500 kg/ha
Bagan Warna Daun (BWD) dan
Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)
Pendekatan Pengendalian Hama
Terpadu (PHT)

Komponen Pilihan
1. Penggunaan bibit muda
2. Tanam bibit

< 21 hari
1-3 batang per rumpun

3. Panen tepat waktu

Data yang dikumpulkan meliputi persepsi terhadap komponen teknologi PTT
dan alsintan, efisiensi inovasi komponen teknologi PTT dan alsintan, serta kinerja
kelembagaan korporasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif,
finansial, dan analisis EFQM (The European Foundation for Quality Management,
2000) . Persepsi dianalisis dengan menggunakan skala Likert’s Summated Ratings
(LSR), Parameter empiris yang digunakan dalam menilai kinerja kelembagaan
adalah tingkat partisipasi, dampak nyata, dan sarana prasarana pendukung.
Penilaian parameter kinerja kelembagaan korporasi menggunakan skoring
mengacu pada EFQM (2000), dengan cara penilaian sebagai berikut:

Setiani et al : Inovasi Teknologi dan Kelembagaan Korporasi Dalam Sistem....

491

Tingkat partisipasi :
Nilai pertanyaan (a)
Faktor (b)

0

Nilai (axb)
Total : 5 =

33
+

67
+

100
+

=

Total

%

Demikian seterusnya untuk seluruh parameter. Nilai pada faktor b
menunjukkan bobot pada setiap tingkatan jawaban, nilai 5 menunjukkan
banyaknya item pertanyaan pada kriteria tingkat partisipasi. Nilai dapat berubah
pada setiap parameter, tergantung dari jumlah item pertanyaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi Komponen Teknologi PTT
Berdasarkan hasil survei, petani belum sepenuhnya memberikan persepsi
yang positif terhadap peningkatan produksi padi sebagai akibat dari penerapan
komponen teknologi PTT. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata 1,62 dan nilai
pada setiap komponen pernyataan hanya mendekati 2, artinya petani belum benarbenar menyetujui bahwa komponen teknologi PTT dapat meningkatkan produksi
(Gambar 1). Sebanyak 34,78% petani, menyatakan setuju terhadap pernyataan
bahwa biaya komponen teknologi PTT lebih mahal dibandingkan teknologi
eksisting.

Gambar 1. Persepsi petani terhadap Komponen Teknologi PTT, 2015
Penerapan sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu komponen utama
pendekatan PTT padi sawah, yaitu peningkatan populasi tanaman. Kenyataan di
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lapangan adopsi penerapan komponen PTT ini masih rendah di Jawa Tengah. Hasil
pengkajian Pramono et.al, (2014), menyebutkan bahwa; (a) regu tanam enggan
melaksanakan sistem jajar legowo, karena lebih rumit, b) menambah biaya tenaga
tanam sebanyak Rp.400.000/ha, dan c) pengendalian gulma dengan gosrok tidak
dapat dilakukan dua arah.
Inovasi komponen teknologi PTT dapat meningkatkan produktivitas
usahatani padi pada skala pengkajian 1-5 ha dari R/C 1,33 (teknologi konvensional)
menjadi 2,67 (Badan Litbang Pertanian, 2007). Berdasarkan hasil survei, inovasi
teknologi PTT padi diterapkan secara penuh (5%), sebagian (75%), dan tidak
diterapkan (20%),
Penerapan Alat Mesin Pertanian
Sebagian besar penggunaan alsintan untuk usahatani padi masih terbatas
pada traktor dan power thresher. Saat ini lebih dari 90% petani telah menggunakan
traktor sebagai alat pengolah tanah. Biaya olah tanah pada 2004 rata-rata masih
Rp 250.000,-/Ha, kemudian pada 2010 meningkat menjadi Rp 800.000,-/Ha
(Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, 2011).
Pada 2013 meningkat menjadi sekitar Rp 900.000,-/Ha dan pada 2015 meningkat
menjadi Rp.1.200.000,-/ha. Peningkatan nilai jasa traktor relatif meningkat cukup
tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kelangkaan tenaga kerja.
Petani dengan pola tanam padi-padi-padi menuntut kerja cepat, karena pada
musim tanam ketiga atau kemarau ketersediaan air irigasi terbatas (Irianto, 2008).
Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan usahatani padi relatif tinggi yaitu
sebesar 100-119 jam/ha,- secara manual, dan 71-86 jam/ha menggunakan
alsintan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan alsintan lebih efisien bila
dibandingkan manual (Tabel 2). Ditinjau dari aspek waktu dapat meningkatkan
efisiensi sebesar 46,93%-47,61%, sedangkan dari aspek jumlah orang kerja dapat
meningkatkan efisiensi sebanyak 72,34 %.
Tabel 2. Perbandingan alokasi waktu dan jumlah tenaga kerja usahatani padi
secara manual dan menggunakan alsintan, 2015
No

1
2
3
4
5

Manual
Alsintan
Tenaga
Waktu Jumlah Tenaga dan Waktu Jumlah
Alokasi tenaga
dan alat (jam/Ha)
TK
alat yang
(jam/
TK
kerja
yang
(orang) digunakan
Ha) (orang)
digunakan
Persemaian
Manusia 14-16
Pengolahan lahan Hand traktor 9-10
Tanam
Manusia 7-8
Panen
Manusia 10-12
Perontokan gabah Power thraser 2-3
Total
42 -49

2
2
11
30
2
47

Tray/dapog
Hand traktor
Transplanter
Mesin panen
Mesin panen
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4-5
9-10
7-8
2-3
0
22-26

2
2
3
6
0
13
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Alsintan (traktor, transplanter dan combine harvester), dibutuhkan oleh
petani karena dapat menghemat tenaga kerja. Respon terendah diperoleh pada
pernyataan bahwa combine harvester dapat mengurangi kehilangan hasil. Persepsi
petani terhadap alsintan disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan hasil analisis
nilai biaya usahatani padi, dapat diketahui bahwa penggunaan alsintan lebih
efisien. Hal ini dapat diketahui dari total biaya tenaga kerja usahtani padi pada
manajemen dengan cara eksisting adalah sebesar Rp 13.161.000,-/Ha, sedangkan
apabila menerapkan alsintan secara penuh (kecuali penyiangan) adalah sebesar
Rp 12.279.000,-/Ha atau dapat meningkatkan efisiensi biaya sebesar 6,70%.
Penggunaan teknologi alat mesin pertanian dapat mengurangi biaya usahatani 2035% (Prasetyo et al., 2013).

Gambar 2. Persepsi terhadap penggunaan alsintan. 2015
Kinerja Kelembagaan Korporasi
Sistem pertanian modern pada dasarnya adalah usaha pertanian yang efektif
dan efisien serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Agar dapat efektif dan
efisien usaha pertanian perlu dikelola dalam skala luas. Mengingat luas lahan
pertanian yang dimiliki petani relatif sempit, maka perlu dikonsolidasikan dan
dikelola secara korporasi. Namun demikian, implementasi dilapangan dihadapkan
pada berbagai kendala teknis maupun sosial ekonomi.
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Sistem pertanian modern yang diterapkan di Desa Dalangan pada lahan
seluas 100 ha, dikuasai oleh empat kelompok tani ( 250 petani). Lahan seluas
100 ha dikelola secara korporasi dan dilakukan konsolidasi lahan pada setiap
luasan 3 ha. Selain itu, pengelolaan usahataninya menggunakan alsintan. Di dalam
prakteknya, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan sistem pertanian
modern, diantaranya:
1. Konsolidasi lahan tidak dapat dilaksanakan karena faktor teknis (lahan tidak
rata), sehingga terjadi genangan/penyebaran air tidak merata.
2. Kekurangan tray untuk pembibitan. Satu transplanter memerlukan 2000 –
2500 tray dan setiap 4000 m2 memerlukan 85 – 90 tray untuk 4 – 7 bibit per
lubang dengan jarak tanam + 20 cm x 20 cm. Tray tersebut berukuran 28 cm
x 60 cm.
3. Jika mesin rusak, sulit perbaikannya, sehingga mengganggu saat operasional
yang nenyebabkan keterlambatan tanam dan atau saat panen.
Selain masalah teknis, juga ada beberapa alasan budaya dan sosial ekonomi.
Lahan sawah bagi petani tidak hanya sekedar mempunyai nilai ekonomi, tetapi
juga prestise dan kehormatan. Sangat pentingnya lahan bagi petani terungkap
dalam peribahasa jawa “sadumuk bathuk, sanyari bumi”, yang artinya biarpun
hanya sejengkal tanah tetapi kalau mau direbut orang pasti akan dibela matimatian. Alasan ini tampaknya lebih utama dibandingkan masalah teknis, tentang
tidak dapat diterapkannya konsolidasi lahan di Desa Dalangan.
Suatu perubahan termasuk di dalamnya penerapan teknologi pasti akan
membawa dampak dan perubahan tersebut akan dapat berkelanjutan apabila
pengorbanan yang diberikan membawa manfaat yang lebih besar. Manfaat tidak
selalu terkait dengan aspek ekonomi, tetapi keterlibatan emosi seringkali menjadi
kendala utama tidak terjadinya perubahan dan atau tidak diterapkannya teknologi
secara berkelanjutan. Demikian juga, penerapan PTT dan alsintan akan membawa
perubahan, terutama bagi orang yang terkena dampak (OTD).
Regu tanam yang sudah terbiasa menanam dengan sistem tegel dengan
jumlah bibit 7-9 per lubang menjadi berubah ketika harus menanam dengan
sistem jajar legowo dan jumlah bibit 2-3 per lubang. Konsekwensinya, upah minta
dinaikkan sedangkan pemilik mengharapkan sebaliknya yaitu bagaimana menekan
biaya serendah mungkin untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Apalagi
penerapan alsintan, dengan adanya transplanter akan merebut dan menggeser
peran regu tanam. Combine harvester akan menghilangkan peran regu panen dan
orang-orang yang biasa mendapatkan tambahan pendapatan dari “mengasak”
(mengambil padi yang tersisa sehabis panen). Orang-orang yang terkena dampak
(OTD) perlu diperhitungkan dalam penerapan suatu teknologi / program apalagi
dalam skala luas.
Sebagai ilustrasi hasil penelitian Prasetyo et al, (2013), tentang OTD akibat
alsintan. Akibat penggunaan combine harvester (OTD Panen), pendapatan tenaga
kerja untuk panen Rp. 100.000,-/hari/orang atau sekitar Rp. 9.000.000,-/tahun
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dalam tiga kali musim panen. Ada tenaga kerja panen sekitar 48 orang di desa,
artinya bahwa apabila panen padi akan menggunakan Combain Harvester, maka
OTD akan kehilangan penghasilan sebesar Rp 432.000.000/MT dan mengasak
setiap musim rata-rata sekitar Rp. 24.000,-./hari atau Rp 1.008.000,-/tahun.
Masalah sosial lain adalah adanya kuota dari pemilik alsintan. Sebelum
program sistem pertanian modern diterapkan, ada sekitar 20 orang yang memiliki
traktor. Penerapan alsintan dalam sistem pertanian modern dikelola seluruhnya
oleh UPJA sehingga pemilik traktor akan kehilangan pendapatan. Kondisi ini
menimbulkan konflik sosial. Secara keseluruhan, penerapan sistem pertanian
modern dalam skala luas perlu mempertimbangkan seluruh aspek baik teknis,
sosial, budaya, ekonomi maupun kelembagaan. Selain itu, sarana dan prasarana
pendukung perlu dipersiapkan. Artinya, perencanaan dilakukan secara holistik
mulai dari perencanaan teknis, sosial, ekonomi, dengan mempertimbangkan OTD.
Tabel 3. Tingkat kinerja kelembagaan korporasi Gapoktan Tani Mandiri. 2015
No.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parameter

0

33

Keterlibatan dalam kegiatan
0
Kehadiran dalam pertemuan
0
Keaktifan dalam pertemuan
12
Dukungan terhadap kelancaran korporasi
0
Komitment terhadap kesepakatan
0
Sub total
12
Dampak korporasi
Penurunan biaya usahatani
0
Peningkatan produksi padi
0
Perasaan aman
6
Penambahan pendapatan dari sumber lain
13
Sub total
19
Sarana dan Prasarana Pendukung
Ketersediaan alsintan
6
Kemudahan penggunaan alsintan
6
Ketersediaan bengkel alsintan
0
Ketersediaan air
0
Kelancaran drainase
0
modal
6
Sumberdaya Manusia
6
Sub total
24
Total
55

Tingkat Partisipasi

Nilai

67

100

8
6
8
6
6
34

6
6
12
3
12
39

26
28
8
31
22
115

6
6
8
18
38

6
8
13
6
33

28
26
13
3
70

13
20
21
8
22
8
13
105
177

21
8
13
32
18
8
18
118
190

0
6
6
0
0
8
3
23
208

Keterangan: n=40 responden

Agar diketahui kecenderungan keberlanjutan kelembagaan korporasi yang
dilakukan oleh Gapoktan Tani Mandiri dilakukan evaluasi dengan cara menilai
kinerjanya. Korporasi yang dilakukan dimulai dari pengadaan saprodi, persemaian,
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tanam, pengelolaan tanaman, sampai panen. Pengadaan saprodi dilakukan secara
korporasi mencakup pengadaan benih, pupuk organik dan anorganik, serta
pestisida/herbisida. Keuntungan yang diperoleh dari pengadaan secara korporasi
adalah biaya transport dan selisih harga. Transpot yang digunakan berkurang Rp.
150.000,- untuk biaya transport benih dan pupuk dibandingkan beli secara sendiri
juga selisih harga sebesar Rp. 125.000,- dibandingkan beli secara eceren di kios
desa.
Secara keseluruhan walaupun berdasarkan analisis kinerja kelembagaan
baru mencapai 9.91 % (katagori baik 20% dan sangat baik 50%), namun
kelembagaan korporasi dalam sistem usahatani padi sawah sangat prospektif
untuk dikembangkan menuju sistem pertanian modern.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
2.
3.

Inovasi komponen teknologi PTT dan Alsintan, lebih efisien dibandingkan
penerapan teknologi konvensional (eksisting)
Inovasi komponen teknologi PTT dan Alsintan belum sepenuhnya diterapkan
dalam sistem pertanian modern.
Penerapan teknologi dan kelembagaaan korporasi dalam usahatani padi sawah
pada skala luas (100 ha) menuju sistem pertanian modern perlu perencanaan
secara holistik dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan
kelembagaan serta mempertimbangkan orang yang terkena dampak.
DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang Pertanian, 2007. Petunjuk Teknis Lapang. Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) Padi Sawah Irigasi. Badan Penelitian dan Pengembangan.
Jakarta.
Dhani. 2015. Pertanian Modern. http//pertanianmoderndhani.blogspot.com.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, 2011.
Buku Saku. Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, Ungaran
EFQM, 2000. Determining bussiness excellence in small and medium sized
enterprises, a questionnaire approach, The European Foundation for
Quality Management, Brussels.
Farid Auliya. 2006. Menggagas Sistem Pertanian Modern Berbasis Kearifan.
Jurnal Kerabat Volume I. USU-Medan
Harianto, 2001. Agribisnis dan Solusi Pemberdayaan Petani. Suara Pembaharuan.
8 Agustus 2001.
Irianto, G. 2008. Inovasi Mekanisasi Pertanian untuk Mendukung Peningkatan
Daya Saing dan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah disampaikan dalam
seminar Nasional Mekanisasi Pertanian, Bogor 23 Oktober 2008.

Setiani et al : Inovasi Teknologi dan Kelembagaan Korporasi Dalam Sistem....

497

Nainggolan K., Indra M.H., dan Erdiman. 2014. Teknologi Melipatgandakan
Produksi Padi Nasional. Kompas Gramedia. Jakarta
Pramono, J. E. Kushartanti, dan H. Anwar. 2014. Introduksi Varietas Unggul
Barum Kedelai untuk Mendukung Program Peningkatan Produksi
Menuju Swasembada Kedelai di Jawa Tengah.Makalah Simposium dan
Seminar Nasionl Peragi.Penguiatan Ketahanan Pangan dalam menghadapi
Perubahan Iklim. Surakarta, 13-14 November 2014.
Prasetyo, 2013. Analisis Kebijakan Produksi Padi di Jawa Tengah. Working Paper
disampaikan Biro Bina Produksi, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,
tidak dipublikasi.
Shu-dong, Zhou. 2013. Assesing Agricultural Sustainable Development Based on
the DPSIR Approach: Case Study in Jiangshu, China. Journal of Integrative
Agriculture.
Sperich, George J., Michael W.Woolverton, James G. Beirlein. 1994. Introduction
to Agribusiness Marketing. Prentice Hall Career and Technology. New
Jersey
Suryana.2007. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Salemba
Empat. Jakarta
Todaro M.P and S.C Smith. 2011. Economic Development. Pearson Education
Limited. United Kingdom

498

Setiani et al : Inovasi Teknologi dan Kelembagaan Korporasi Dalam Sistem....

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI PETANI
TERHADAP VARIETAS UNGGUL BARU PADI
DI KABUPATEN KENDAL JAWA TENGAH
Anggi Sahru Romdon dan Joko Pramono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Jl. BPTP No. 40, Sidomulyo – Ungaran 50501
Email: muh.bintang09@gmail.com
ABSTRACT
Increasing rice production in order to meet food needs can be done through the
application of technological innovations, particularly by using new high yielding
varieties. This research purposes to know how much preference of farmers to new
high yield variety and the affecting factors. Research was conducted at Kendal
district in September 2014, data were collected by survey of 40 farmers. Data were
analyzed with descriptive methods to see how far the selection of farmers to VUB
and reasons for selecting whereas VUB factors influencing the selection were
analyzed using logit regression models. The results showed that farmers prefer
Inpari 30 of the Inpari 10 and 20, and almost all the farmers of the respondents are
willing to adopt. The reason farmers choose Inpari 30 because the characteristics
are similar to Ciherang which has been used by farmers in addition to the production
Inpari 30 higher than Inpari 10 and Inpari 20. Selection of varieties by farmers was
not affected by characteristics of attributes farmers new high yielding varieties,
but rather determined by aggregate attributes that are represented by the name
of the variety. The ministry of Agriculture should consider the Inpari 30 as the
priority seed choice in the rice production acceleration program.Further research
on farmers’ varietal choice should be conducted in a yearly planting cycle basis.
Keywords : preferences, Inpari 10, Inpari 20 and Inpari 30
ABSTRAK
Peningkatan produksi beras dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dapat
dilakukan melalui penerapan inovasi teknologi salah satunya dengan penggunaan
varietas unggul baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
preferensi petani terhadap VUB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kendal pada September 2014. Data
dikumpulkan dengan metode survei terhadap 40 petani yang menjadi fokus
penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif untuk
melihat sejauh mana pilihan petani terhadap VUB dan alasan pemilihan VUB,
sedangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan VUB dianalisis menggunakan
model regresi logit. Hasil penelitian menunjukan bahwa petani lebih menyukai
Inpari 30 dari pada Inpari 10 dan Inpari 20, dan hampir seluruh petani responden
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bersedia mengadopsinya. Alasan petani memilih inpari 30 karena karakteristik
mirip dengan varietas Ciherang yang selama ini digunakan petani, serta produksi
Inpari 30 lebih tinggi dibanding Inpari 10 dan Inpari 20. Pemilihan varietas
yang dilakukan petani ternyata tidak dipengaruhi oleh karakteristik petani dan
atribut VUB secara sendiri-sendiri, akan tetapi lebih ditentukan oleh agregat
atribut yang direpresentasikan oleh nama varietas. Kementerian Pertanian dapat
mempertimbangkan untuk menjadikan Inpari 30 sebagai pilihan utama jenis
benih dalam program percepatan peningkatan produksi padi. Untuk mengetahui
lebih lanjut preferensi petani terhadap varietas padi, maka perlu dilakukan kajian
lanjutan yang mencakup satu siklus tanam dalam satu tahun.
Kata kunci : preferensi, Inpari 10, Inpari 20, dan Inpari 30
PENDAHULUAN
Kebutuhan beras sebagai salah satu sumber pangan utama penduduk Indonesia
terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan adanya perubahan
pola konsumsi dari non beras ke beras. Sementara itu upaya peningkatan produksi
beras saat ini menghadapi berbagai kendala, seperti adanya konversi lahan sawah
subur, penyimpangan iklim (anomali iklim), serangan organisme pengganggu
tanaman (OPT), dan penurunan kualitas sumberdaya lahan yang berdampak
terjadinya penurunan atau pelandaian produktivitas (Kartaatmaja dan Fagi, 2000).
Keadaan tersebut akan lebih diperburuk lagi dengan adanya penduduk miskin atau
kantong kemiskinan di suatu wilayah (Suryana A., 2003).
Disisi lain pemerintah bertekad untuk mewujudkan swasembada beras
berkelanjutan, hal tersebut tentunya membutuhkan kerja keras semua pihak.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui penerapan inovasi
teknologi yang mampu memberikan lonjakan peningkatan hasil persatuan luas.
Inovasi – inovasi tersebut salah satunya introduksi varietas unggul baru (VUB)
(Pramono, et al., 2013).
Varietas unggul merupakan salah satu teknologi inovatif yang handal untuk
meningkatkan produktivitas padi, baik melalui peningkatan potensi atau daya
hasil tanaman maupun toleransi dan/atau ketahanannya terhadap cekaman biotik
dan abiotik (Sembiring, 2008). Varietas unggul juga merupakan teknologi yang
paling mudah diadopsi karena teknologinya murah dan penggunaannya sangat
praktis (Balitbangtan, 2007). Sembiring, (2008) menyatakan bahwa kontribusi
varietas unggul dalam peningkatan produktivitas padi mencapai 56,1 %, selain
itu penggunaan VUB spesifik lokasi juga dapat meningkatkan indeks pertanaman
(IP) dan dapat mengatasi permasalahan kekeringan (penggunaan VUB genjah)
(Kushartanti, et al., 2011).
Penelitian Fahmi D., (2008) tentang preferensi petani terhadap VUB di
Kabupaten Kediri provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa beberapa kinerja VUB
yang dinilai penting secara berurutan adalah produksi/hasil, ketahanan terhadap
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organisme pengganggu tanaman (OPT), ketahanan terhadap kerebahan, mudah
dalam pemasaran, umur tanaman genjah dan kemudahaan dalam mendapatkan
benih. Sedangkan penelitian Fachrista, et al. (2012), disampaikan bahwa preferensi
petani terhadap VUB dipengaruhi oleh produktivitas dan ketahanan terhadap OPT
(hama dan penyakit tanaman).
Pada tahun 2014 kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
dalam rangka mendukung suksesnya swasembada beras ialah melakukan kajian
teknologi padi melalui demonstrasi farm (demfarm) salah satu komponen
teknologinya adalah VUB Inpari 10, Inpari 20 dan Inpari 30. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten salah satunya di Desa Tamangede Kecamatan
Kendal seluas 5 ha.
Selain mendukung suksesnya program swasembada beras, hal terpenting
lain yang dilakukan dalam kajian ini adalah memperkenalkan varietas baru dengan
keunggulan spesifik. Penelitian Suprihanto dan Darajatun (2009), menyampaikan
bahwa keterbatasan informasi VUB dan ketersediaan benihnya di lapangan
menjadi alasan mendasar bagi petani dalam memilih varietas seadanya, disisi lain
petani berharap banyak dengan VUB karena dianggap dapat memperoleh hasil
lebih tinggi dengan mutu beras yang baik sehingga menguntungkan bagi petani.
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar preferensi petani terhadap VUB dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Lebih rinci tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan karakteristik petani padi,
2. Mendeskripsikan atribut agronomis padi varietas unggul baru (Inpari 10,
Inpari 20, Inpari 30),
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi petani terhadap
padi varietas unggul baru khususnya yang berkaitan dengan karakteristik
petani dan atribut agonomis varietas,
4. Merumuskan saran kebijakan dan tindak lanjut penelitian diseminasi varietas
unggul baru.
METODE PENELITIAN
Penelitian preferensi petani terhadap VUB dilaksanakan di Desa Tamangede
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Pengumpulan data primer dilakukan
pada bulan September 2014 dengan metode survei melalui wawancara terstruktur
menggunakan kuisioner. Pertanyaan berstruktur adalah pertanyaan yang dibuat
sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberi jawaban kepada
beberapa alternatif saja (Nazir, 1999).
Penentuan responden dilakukan dengan cara acak sederhana (simple random
sampling) dimana dari jumlah petani yang hadir saat temu lapang yaitu 75 petani
diperoleh 40 petani yang menjadi fokus penelitian (Azwar, 2002).
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Preferensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pilihan petani terhadap
VUB yang dinilai melalui komponen agronomisnya berupa tinggi tanaman,
jumlah anakan, posisi daun bendera, panjang malai, bentuk dan warna gabah,
umur tanaman dan hasil/produksi. Selain itu dilakukan analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi pemilihan varietas baik dilihat dari karakteristik responden
(umur, tingkat pendidikan, pengalaman usahatani, luas garapan lahan dan status
kepemilikan lahan) maupun atribut agronomis dari VUB itu sendiri (tinggi
tanaman, jumlah anakan, posisi daun bendera, panjang malai, bentuk dan warna
gabah, umur tanaman dan hasil/produksi).
Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif untuk melihat
sejauh mana pilihan petani terhadap VUB dan alasan pemilihan VUB selanjutnya
data diinterpretasikan dengan menggunakan konsep ukuran frekuensi, persentase,
kisaran dan rata-rata. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan
VUB dianalisis menggunakan model regresi logit, pendugaan faktor-faktor yang
mempengaruhi pemilihan VUB dianalisis dengan alat bantu SPSS v20. Model
regresi logit secara matematis dapat dirumus sebagai berikut (Gujarati, 1999):
Log (P / 1 – p) = β0 + β1X1 + β2X2 + …. + βkXk + Dvar20 + Dvar30 ..............(1)
Dimana :
p adalah peluang memilih
X1
= umur responden (tahun)
X2
= pendidikan (tahun)
X3
= luas lahan (ha)
X4
= pengalaman usaha tani (tahun)
X5
= status lahan ( = 1 jika milik, 0 = jika bukan milik)
X6
= tinggi tanaman ( = 1 jika suka, = 0 jika tidak suka)
X7
= jumlah anakan ( = 1 jika suka, = 0 jika tidak suka)
X8
= posisi daun bendera ( = 1 jika suka, = 0 jika tidak suka)
X9
= panjang malai ( = 1 jika suka, = 0 jika tidak suka)
X10
= bentuk gabah ( = 1 jika suka, = 0 jika tidak suka)
X11
= umur tanaman ( = 1 jika suka, = 0 jika tidak suka)
X12
= hasil/produksi ( = 1 jika suka, = 0 jika tidak suka)
b0
= konstanta.
b1-b12 = parameter dugaan (koefesien)
Dvar20 = variabel dummy inpari 20
Dvar30 = variabel dummy inpari 30
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani Sampel Penelitian
Umur responden berada pada kisaran 21 – 69 tahun, lebih didominasi
oleh kaum muda sampai paruh baya antara 21 – 60 tahun (97,50 %) atau dalam
kisaran usia produktif (www.data-statistikindonesia.com). Umur petani akan

502

Romdon dan Pramono : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Petani....

mempengaruhi fisiknya untuk bekerja dan berfikir. Umumnya petani yang berumur
muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik yang lebih kuat daripada petani tua
(Yuliarmi, 2006). Petani muda lebih cepat menerima inovasi baru (kosmopolit =
terbuka) serta lebih berani menanggung resiko dibandingkan petani tua.
Pendidikan petani responden bervariasi mulai 6 tahun, 9 tahun, 12
tahun dan 17 tahun. Responden yang menyelesaikan pendidikan 6 tahun lebih
mendominasi dibanding pendidikan 9 tahun ataupun 12 tahun. Jumlah responden
yang menyelesaikan pendidikan 6 tahun sebanyak 42,50% (17 responden), yang
menyelesaikan pendidikan 12 tahun 40,00% (16 responden), yang menyelesaikan
pendidikan 9 tahun 15,00% (6 responden) dan yang menyelesaikan pendidikan
17 tahun 2,50 % (1 responden) (Tabel 1). Kondisi pendidikan akan berpengaruh
terhadap penerimaan suatu inovasi teknologi. Petani yang mempunyai tingkat
pendidikan lebih tinggi cenderung akan lebih banyak menggunakan teknologi
baru dibandingkan dengan yang mempunyai pendidikan rendah, dimana semakin
tinggi tingkat pendidikan semakin respon dalam menggunakan input-input baru.
Pendidikan pada umumnya akan mempengaruhi cara berfikir petani. Pendidikan
yang lebih tinggi dan umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis
(Yuliarmi, 2006).
Tabel 1. Karakteristik responden di Kabupaten Kendal.
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Uraian
Umur petani (tahun)
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
Tingkat pendidikan
SD
SLTP
SLTA
Diploma/Sarjana
Pengalaman usaha tani (th)
≤10
11 – 20
21 – 30
≥30
Luas garapan (ha)
< 0,5
0,51 – 1,00
>1,00
Status kepemilikan lahan
Milik
Sewa
Bengkok

Frekuensi (orang)

Persentase (%)

3
10
16
10
1

7,50
25,00
40,00
25,00
2,50

17
6
16
1

42,50
15,00
40,00
2,50

32
3
2
3

80,00
7,50
5,00
7,50

22
15
4

52,50
37,50
10,00

27
8
5

67,50
20,00
12,50

Sumber : data primer diolah (2014)
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Luas garapan lahan sebagian besar kurang dari 0,50 ha sebanyak 52,50 %
(21 responden), dengan rata-rata garapan 0,38 ha. Luas garapan antara 0,51 – 1,00
ha sebanyak 37,50% (15 responden) dan luas garapan lebih dari 1,00 ha 10,00 %
(4 responden). Jika dibanding rata-rata luas garapan petani di pulau jawa (0,3 ha),
kondisi luas garapan yang dilakukan petani masih lebih tinggi (Suryana, et al.,
2001). Dilihat dari status kepemilikan luasan sawah yang digarap ternyata sebagian
besar merupakan milik sendiri yaitu 67,50 % (27 responden), selebihnya sewa
dan bengkok. Luas garapan dan status kepemilikan akan berpengaruh terhadap
pemilihan teknologi baru, semakin luas lahan yang dimiliki kemungkinan petani
menggunakan inovasi akan lebih tinggi.
Atribut Varietas Unggul Baru (VUB)
Yang dimaksud atribut VUB dalam penelitian ini adalah karakteristik
agronomis VUB seperti tinggi tanaman, jumlah anakan, posisi daun bendera,
panjang malai, bentuk gabah, umur tanaman dan hasil/produksi yang dapat
mempengaruhi preferensi petani dalam memilih VUB. Secara umum kinerja VUB
inpari 10, 20 dan 30 dibanding dengan IR64 dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan bahwa keragaan VUB yang diujicobakan mempunyai
karakteristik yang berbeda diantaranya umur tanaman dan potensi produksi, dua
hal tersebut pada dasarnya menjadi pertimbangan yang penting bagi petani. Umur
VUB yang diujicobakan (104 – 116 hari) ternyata tidak lebih atau sama dengan
varietas – varietas yang umum ditanam petani seperti IR64 dan Situ Bagendit
(antara 105 – 115 hari), hal tersebut menunjukkan peluang yang tinggi untuk
diterima petani. Umur tanaman padi yang lebih panjang akan menimbulkan
banyak resiko salah satunya kemungkinan diserang hama atau penyakit dan
terlambatnya tanam padi pada musim berikutnya.
Tabel 2. Atribut VUB berdasarkan deskripsi varietas
No

Uraian

Inpari 10

Inpari 20
102 cm

Inpari 30

1. Tinggi tanaman

100-120 cm

101-110 cm

2. Jumlah anakan

17-25 batang 15 batang 17-25 batang

3. Posisi daun bendera Tegak

Tegak

Tegak

4. Panjang malai

22-25 cm

22-25 cm 22-26 cm

5. Bentuk gabah

ramping

6 Umur tanaman

Panjang
ramping
108-116 hss

7 Potensi hasil

7,00 t/ha

IR64

Situbagendit

115-126 cm

99 – 105 cm

20 batang

20 batang

Tegak

Tegak

22 – 25 cm

22 – 25 cm

104 hss

Panjang ramping Panjang
ramping
111 hss
110 -120 hss

Panjang
ramping
110 – 120 hss

8,8 t ha

9,6 t/ha

5 – 6 t/ha

6 t/ha

Sumber : Romdon, et. al., 2014

Produksi merupakan tujuan akhir dari usaha tani, produksi padi yang tinggi
berpeluang besar diterima oleh petani. VUB yang diujikan ternyata mempunyai
potensi yang cukup tinggi jika dibanding dengan varietas padi yang biasa ditanam
petani (IR64 = 4,5 – 5,00 t/ha, Situ Bagendit 5,00 – 6,00 t/ha) yaitu 7,00 t/ha Inpari
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10, 8,8 t/ha Inpari 20 dan 9,6 t/ha Inpari 30. Dari keragaan potensi hasil tersebut
maka Inpari 30 mempunyai peluang yang lebih besar untuk diterima petani setelah
itu Inpari 20 dan Inpari 10.
Preferensi Petani terhadap Varietas Unggul Baru Padi
Sebelum dilakukan penggalian informasi preferensi petani terhadap VUB
yang didisplaykan perlu diketahui terlebih dahulu pengalaman petani menanam
VUB padi jenis inpari, untuk itu dilakukan penggalian informasi seberapa jauh
petani mengenal VUB khususnya jenis Inpari. Hasil penyebaran kuisioner
diketahui bahwa 47,50 % petani pernah menanam padi jenis Inpari (Tabel 3).
Inpari yang pernah ditanam adalah jenis Inpari 1, Inpari 6, Inpari 8, Inpari 9, Inpari
10, Inpari 13 dan Inpari 20. Menurut petani inpari – inpari tersebut produksinya
lebih unggul dibanding dengan IR64 dan varietas Inpari mempunyai keunggulan
spesifik misal Inpari 13 sangat cocok ditanam pada wilayah atau lokasi yang
banyak serangan wereng batang coklat (WBC) sehingga petani harus jeli dalam
memilih varietas tersebut.
Pada prinsipnya petani yang pernah menanam jenis Inpari sebagian besar
tertarik dan menginginkan menanam ulang akan tetapi keberadaan benih di
pasaran untuk jenis Inpari sulit didapatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
dalam rangka pengembangan VUB ialah menumbuhkan penangkar benih padi
atau mengadakan kerjasama dengan penangkar-penangkar benih yang sudah ada
untuk memperbanyak benih VUB.
Tabel 3. Pengalaman petani menanam VUB jenis Inpari di Kabupaten Kendal

Pernah tanam VUB Inpari

19

Persen
(%)
47,50

Belum pernah tanam VUB Inpari

21

52,50

Jumlah

40

100,00

Uraian

Frekuensi

Keterangan
Jenis Inpari yang pernah
di tanam Inpari 1, Inpari 6,
Inpari 8, Inpari 9, Inpari 10,
Inpari 13 dan Inpari 20
Belum tahu dan benihnya
tidak ada di pasaran

Sumber : data primer diolah (2014)

Preferensi atau tingkat kesukaan yang dimaksud adalah tingkat kesukaan
petani terhadap varietas yang di lakukan kajian (Inpari 10, 20 dan 30) baik secara
agronomis maupun produksi, harapannya varietas tersebut dapat dikembangkan
oleh petani sebagai alternatif pengganti varietas yang sebelumnya telah di tanam.
Pada dasarnya preferensi petani di Kabupaten Kendal dalam memilih varietas
adalah varietas yang memiliki karakteristik sama dengan IR 64, Ciherang, dan
Situ Bagendit selain dianggap produksinya tinggi, secara fisik/agronomis juga
sangat disukai. Secara umum hasil evaluasi Preferensi petani terhadap VUB Inpari
dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4 menunjukkan bahwa pilihan varietas terbanyak adalah inpari 30
(50,00%), hasil penggalian informasi ternyata petani yang memilih varietas
tersebut didominasi petani dari luar kecamatan Gemuh. Salah satu pertimbangan
pemilihan inpari 30 adalah karaketristik dari inpari 30 itu sendiri yaitu mirip
dengan varietas Ciherang selain itu hasil panen dari ketiga varietas yang diujikan
ternyata Inpari 30 paling tinggi produksinya (Tabel 5). Penggalian informasi
lebih lanjut diketahui bahwa 47,50 % (19 petani) akan menanam inpari 30 pada
musim berikutnya, hal tersebut menunjukkan adanya respon yang positif terhadap
pengembangan Inpari 30, terbukti setelah Inpari 30 dipanen banyak petani yang
membeli untuk dijadikan benih baik petani sekitar kecamatan Gemuh, maupun
petani luar kecamatan dan bahkan petani luar Kabupaten yaitu petani yang berasal
dari kota Semarang dan Kabupaten Batang.
Tabel 4. Preferensi petani terhadap VUB inpari 10, 20 dan 30 di Kabupaten
Kendal – Jawa Tengah
No
1
2
3

Varietas Unggul
Baru
Inpari 10
Inpari 20
Inpari 30
Jumlah

Pilihan Varietas
Suka
10
10
20
40

%
25,00
25,00
50,00
100,00

Menggunakan Varietas
pada Musim Berikutnya
Suka
%
9
22,50
8
20,00
19
47,50
36
90,00

Sumber : data primer diolah (2014)

Inpari 10 ternyata lebih disukai oleh petani yang berada di desa Tamangede,
yang merupakan lokasi kegiatan kajian VUB, menurut petani Inpari 10 mempunyai
karakter khas yang menjadi pertimbangan petani memilih varietas tersebut, salah
satunya malai Inpari 10 lebih panjang dibanding Inpari 30 dan Inpari 20. Jumlah
petani yang akan menanam varietas tersebut pada musim berikutnya adalah 9
orang dari 10 orang yang memilih Inpari 10, petani yang tidak akan menanam
pada musim berikutnya (1 petani) beranggapan bahwa Inpari 10 hanya bagus
ditanam pada musim kemarau sedangkan pada musim penghujan petani lebih
memilih varietas lain yaitu varietas lokal.
Tabel 5. Karakteristik tanaman dan hasil padi Inpari 10, Inpari 20, Inpari 30
dan Ciherang pada Musim Kemarau II/2014 di Kabupaten Kendal
No
1.
2.
3.
4.

Varietas
Inpari 10
Inpari 20
Inpari 30
Ciherang

Tinggi tan.
panen (cm)
99,6
92,8
105,2
82,0

Jumlah
malai/
rumpun
22,6
21,4
20,6
22,8

Persentase Panjang malai Hasil gabah
gabah isi
(cm)
(t/ha)
(%)
GKG
96,8
25,2
7,02
91,6
25,1
5,71
89,0
25,4
7,35
92,4
25,0
4,96

Sumber : Pramono, et al., (2014)
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Sama halnya dengan Inpari 10, Inpari 20 ternyata dipilih oleh petani baik
yang berada di desa Tamangede maupun desa lain yang berada di kecamatan
Gemuh. Jumlah responden yang memilih varietas Inpari 20 adalah 10 petani
dan akan menanam pada musim berikutnya 8 petani. Penelusuran lebih lanjut
disampaikan bahwa Inpari 20 akan lebih cocok ditanam pada musim kering (MK)
karena dianggap tidak tahan OPT khususnya blast dan kresek apabila di tanam
pada musim penghujan, sehingga varietas tersebut akan di tanam petani pada
MK baik MK 1 maupun MK 2, selain itu umur tanaman inpari 20 lebih pendek
dibanding dengan Inpari 10 dan Inpari 30 berkisar antara 7 – 10 hari.
Secara agronomis urutan penilaian preferensi yang dilihat petani adalah
produksi, jumlah anakan, umur tanaman, panjang malai, bentuk gabah, tinggi
tanaman dan posisi daun bendera. Jika dilihat dari aspek produksi ketiga varietas
padi yang didisplaykan ternyata petani lebih memilih Inpari 30 hal tersebut terlihat
dari hasil penilaian petani dimana inpari 30 mendapatkan preferensi tertinggi
dibanding dangan inpari 10 dan Inpari 20, hal tersebut juga didukung dengan
rerata hasil ubinan dari ke tiga varietas tersebut dimana inpari 30 mendapatkan
hasil tertinggi yaitu 7,35 t/ha, dibanding dengan inpari 10 yaitu 7,02 t/ha GKG dan
inpari 20 yaitu 5,71 t/ha GKG (Tabel 5). Secara rinci penilaian preferensi petani
terhadap VUB dapat dilihat pada Gambar 1.
Faktor Penentu Preferensi Petani terhadap Varietas Unggul Baru Padi di
Kabupaten Kendal
Hasil analisis preferensi dengan model regresi logit baik secara simultan
maupun parsial ditunjukkan pada Tabel 6.

Gambar 1. Preferensi petani terhadap komponen agronomis VUB Inpari di
Kabupaten Kendal
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Tabel 6.

Dugaan fungsi logit preferensi petani terhadap VUB di Kabupaten Kendal

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
No. Variabel
Koefesien p-value Koefesien p-value Koefesien p-value Koefesien p-value
Umur
-0,003 0,891
Pendidikan
-0,015 0,840
Luas lahan
-0,003 0,879
Pengalaman UT
-0,022 0,963
Status Lahan
-0,112 0,811
Tinggi Tanaman
0,430 0,573
Jumlah Anakan
-0,037 0,953
Daun Bendera
0,746 0,175
0,795 0,101
0,818 0,147
0,639 0,187
Panjang Malai
0,248 0,642
Bentuk Gabah
-0,169 0,717
Umur Tanaman
0,584 0,243
0,508 0,258
Hasil
-1,009 0,156
-0,694 0,215
-0,545 0,305
Dummy varietas 20
-0,102 0,853
Dummy varietas 30
-1,152 0,022*
-1,090 0,010*
-1,084 0,010*
-1,145 0,006*
Konstanta
0,239
0,497
0,724
Kelayakan model
0,137
0,130
0,117
0,105
(Nagelkerke R2)
*Berbeda nyata pada α= 10%
Sumber : data primer diolah (2014)

Tabel 6 Menunjukkan bahwa 12 variabel independen (bebas) yang diduga
mempengaruhi preferensi petani dalam memilih VUB ternyata tidak ada
yang berbeda nyata pada taraf kepercayaan 90% (α= 10%). Namun demikian
secara simultan variabel bebas berpengaruh sebesar 13,7% (Nagelkerke R2 =
0,137) dan selebihnya 86,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
Pengujian lanjutan dilakukan dengan cara memilih variabel independen yang
berpotensi dapat mempengaruhi preferensi VUB, hal tersebut untuk mengetahui
kemungkinan variabel terpilih dapat berpengaruh jika dilakukan analisis secara
parsial. Pemilihan variabel dilakukan dengan cara melihat nilai p-value yang
mendekati signifikan (nilai p-value <2,00) dimana variabel posisi daun bendera
dan hasil/produksi yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut dan di gabungkan
dengan variabel dummy.
Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa variabel yang terpilih tadi
tidak menunjukkan beda nyata pada taraf kepercayaan 90% (model 3). Hanya
variabel dummy varietas inpari 30 yang signifikan (0,022 = berbeda nyata pada
taraf kepercayaan 90 – 95%) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan
varietas yang dilakukan petani tidak dipengaruhi variabel-variabel bebas seperti
tersebut di atas, akan tetapi pemilihan varietas yang dilakukan petani direfleksikan
oleh nama varietas itu sendiri yaitu Inpari 30. Hal tersebut dimungkinkan karena
petani tahu bahwa Inpari 30 merupakan perbaikan varietas Ciherang yang selama
ini dikenal petani dengan sebutan inpari 30 Ciherang sub1. Varietas Ciherang
selama ini sudah biasa ditanam dan petani memahami keunggulan dari varietas
tersebut.

508

Romdon dan Pramono : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Petani....

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

2.

3.
4.

Responden penelitian didominasi oleh petani muda berumur 21-40 tahun
(32,5 %) hingga paruh baya berumur 41-50 tahun (40 %) yang tergolong
usia produktif, dengan pengalaman tidak sangat panjang (80 % kurang dari
10 tahun), selain itu sebagian besar responden menggarap lahan milik sendiri.
Pendidikan responden mengikuti sebaran bimodal, dominan berpendikan
rendah (SD) dan berpendikan menengah-tinggi (SLA atau perguruan tinggi)
masing masing sebanyak 42,5 %. Nampaknya regenerasi petani berlangsung
cukup baik dilihat dari segi struktur umur maupun pendidikan.
Secara umum responden lebih menyukai Inpari 30 dibanding Inpari 10 dan
Inpari 20. Akan tetapi khusus di lokasi kajian responden cenderung memilih
Inpari 10. Penggalian informasi lebih lanjut disampaikan bahwa hampir
seluruh petani responden bersedia mengadopsinya.
Karakteristik petani tidak berpengaruh nyata terhadap preferensi petani dalam
memilih varietas padi.
Pemilihan varietas padi oleh petani ditentukan oleh agregat atribut yang
direpresentasikan oleh nama varietas, bukan oleh atribut varietas secara
sendiri-sendiri.

Saran
1.

2.

Agar Kementerian Pertanian menjadikan Inpari 30 sebagai pilihan prioritas
paket benih unggul dalam program swasembada beras yang tengah
dilaksanakan saat ini. Inpari 30 memiliki potensi hasil yang jauh lebih tinggi
dan disukai oleh petani. Sejalan dengan itu, langkah awal yang perlu segera
dilakukan ialah membangun sistem perbenihan Inpari 30.
Agar BPTP Provinsi Jawa Tengah melanjutkan penelitian preferensi varietas
padi yang mencakup satu siklus tanam tahunan: mencakup musim hujan,
musim kemarau pertama dan musim kemarau kedua.
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ABSTRACT
In modern agriculture seeds act as a delivery mechanism those channels of superior
technologic to clients and the determinant major of productivity. Rice seed
distribution mechanisms, especially in the era before regional autonomy running in
a structured, particularly through the seed center before the seed used by farmers.
However, after entering the era of regional autonomy delivery and distribution of
seed from seed centers through its role tends to decrease. To determine role of seed
centers in order to the seeds needs of farmer’s was conducted though this study.
The assessment is done in 16 regencies and 2 cities in West Java Province. The
study was carried out from April to June 2013. To determination of the location
(regency/city) was done through Survey with purposive sampling. The study
showed that from all of the 26 regencies and cities (100%) in West Java Province,
as many as 17 regencies/cities (65.38%) which have a seed centers. Based on the
planting area of rice per year, the rice seed needs in West Java is 51,092.31 t per
year (100%), whereas the production of rice seed produced by the seed centers
in West Java is about 1,696.20 t per year (3.32%). Based on the fulfillment of
paddy seed source on seed centers derived from UPBS-Indonesian Center for Rice
Research (ICRR) 59%; Rice Seed Centers and Development Center Cihea, Cianjur
21%; PT Sang Hyang Seri 8%; and derived from PT Pertani, UPBS-West Java
Assessment Institute for Agricultural Technology (WJAIAT) and seed growers 4%
respectively.
Keywords: seed centers; contribution; needs of seeds.
ABSTRAK
Dalam pertanian modern benih berperan sebagai delivery mechanism yang
menyalurkan keunggulan teknologi kepada clients dan penentu utama produktivitas.
Mekanisme penyaluran benih padi, terutama pada era sebelum otonomi daerah
berjalan secara terstruktur, diantaranya melalui balai benih sebelum digunakan
para petani. Namun demikian, setelah memasuki era otonomi daerah mekanisme
penyediaan dan penyaluran benih melalui balai benih perannya cenderung
menurun. Untuk mengetahui peran balai benih dalam pemenuhan kebutuhan benih
petani dilakukan kajian kontribusi balai benih terhadap kebutuhan benih padi di
Jawa Barat. Pengkajian dilakukan pada 16 kabupaten dan 2 kota di Jawa Barat.
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Kajian dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Juni 2013. Pengumpulan data
dilakukan melalui survei dengan penentuan lokasi (kabupaten/kota) dilakukan
secara sengaja (purposive sampling). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dari
26 kabupaten/kota (100%), sebanyak 17 kabupaten/kota (65,38%) di Jawa Barat
memiliki balai benih. Berdasarkan luas tanam padi, maka kebutuhan benih padi di
Jawa Barat adalah 51.092,31 t per tahun (100%), sedangkan produksi benih padi
yang dihasilkan oleh seluruh balai benih di Jawa Barat adalah 1.696,20 t per tahun
(3,32%). Berdasarkan pemenuhan benih sumber padi pada balai benih berturutturut berasal dari Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi (BB Padi) 59%; Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea,
Cianjur 21%; PT Sang Hyang Seri 8%; serta berasal dari PT Pertani, UPBS Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat dan Penangkar Benih Sumber
masing-masing 4%.
Kata kunci: balai benih; kontribusi; kebutuhan benih.
PENDAHULUAN
Dalam pertanian modern, benih berperan sebagai delivery mechanism yang
menyalurkan keunggulan teknologi kepada clients (Adnyana, 2006) dan penentu
utama produktivitas (Sadjad et. al., 2001). Menurut Nugraha dan Sayaka (2004),
dampak varietas unggul terhadap peningkatan produksi dan kualitas produk
hanya akan terasa bila varietas tersebut ditanam dalam skala luas yang ditentukan
antara lain oleh kemampuan industri benih untuk mendistribusikan benih bermutu
pembawa potensi genetik sampai ke petani secara efektif dan efisien. Dengan
demikian, kontribusi benih dalam mendorong meningkatkan jumlah dan kualitas
produksi pertanian yang mampu dihasilkan menjadi sangat penting. Weimortz
(1985) menyatakan bahwa sertifikasi sebagai sarana yang mampu menjamin
keaslian dan keunggulan varietas yang dikembangkan oleh para pemulia tanaman
(breeders) agar dapat dinikmati oleh petani.
Dalam sektor perbenihan terdapat dua strata yang dapat dikembangkan
(Nugraha, 2007), yakni sektor formal dan sektor informal. Adapun sektor formal
memiliki karakteristik sebagai berikut : (a) pemasaran terencana, (b) penggunaan
varietas dengan nama yang jelas dan berasal dari sumber yang diketahui, (c) benih
dipasarkan dalam kemasan teridentifikasi dengan informasi mutu yang jelas,
(d) terdapat mekanisme pengendalian mutu produksi yang jelas, (e) pemasaran
produk dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam sistem perbenihan secara
berkelanjutan, (f) produsen (petani penangkar) berorientasi komersial, (g)
pemilikan lahan (land holding) cukup luas, (h) preferensi dan akses terhadap
varietas unggul baru (VUB) sangat tinggi, dan (i) biasa menjual gabah pada saat
panen. Sedangkan, sektor Informal dicirikan dengan (a) benih yang digunakan
adalah hasil panen sendiri atau barter dengan petani lain, (b) proses produksi
dan pemasaran benih tidak terencana secara jelas seperti sektor formal, (c) tidak
ada pengendalian mutu secara formal, (d) biasanya produsen (petani penangkar)
menanam varietas unggul lama (varietas unggul yang dilepas sebelum tahun
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2000), (e) akses ke sumber informasi teknologi dan varietas unggul baru rendah,
(f) menggunakan benih tidak bersertifikat, (g) memiliki ”seed replacement” yang
rendah, (h) umumnya subsisten, biasa menyimpan gabah (tidak menjual saat
panen) dan (i) pemilikan/penguasaan lahan (land holding) sempit (<1 ha).
Ketersediaan benih unggul bermutu dengan paket teknologi dan kebijakan
pemerintah yang memadai merupakan faktor-faktor penting penentu keberhasilan
swasembada pangan di samping ketekunan berbagai pihak yang terkait dalam usaha
produksi.Untuk mendukung ketersediaan benih padi unggul bermutu yang lebih
memadai dan berkelanjutan diperlukan peran kelembagaan perbenihan karena
industri benih merupakan sistem yang kompleks yang melibatkan organisasi,
institusi/lembaga, dan individu (Bastari 1995).
Berdasarkan hal itu, diperlukan survei dalam rangka pemetaan potensi
kelembagaan perbenihan meliputi Balai Pengembangan Benih Padi/Palawija (d/h
BBI dan BBU) dalam penyediaan benih bermutu di Jawa Barat. Hasil kegiatan
ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemetaan (mapping) potensi
kelembagaan perbenihan di Jawa Barat sebagai rekomendasi bagi pemangku
kepentingan dalam pengembangan potensi kelembagaan perbenihan khususnya
padi dan kedelai.
Kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi kelembagaan BBI dan BBU
dalam penyediaan benih bermutu di Jawa Barat; menganalisis dan memetakan
potensi BBI dan BBU dalam penyediaan benih bermutu di Jawa Barat; dan
menyusun rekomendasi bagi pengembangan BBI dan BBU dalam penyediaan
benih bermutu di Jawa Barat.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di 16 kabupaten (Bandung, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur,
Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta,
Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya) dan 2 kota (Banjar dan
Sukabumi) di Jawa Barat dari bulan April sampai dengan Juni 2013. Pengumpulan
data dilakukan melalui survei dengan penentuan lokasi (kabupaten/kota) dilakukan
secara sengaja (purposive sampling). Data yang dipergunakan terdiri atas data
sekunder dan primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner terbuka dengan
jumlah kuesioner 24 (sesuai dengan jumlah balai benih yang ada di kabupaten/
kota tersebut). Data yang dikumpulkan, meliputi : nama dan alamat institusi balai
benih; luas pemilikkan lahan baku (ha); luas lahan yang dikelola/lahan produktif
(ha); persentase pemanfaatan lahan (%); asal diperoleh benih sumber; kelas benih
dan varietas yang dihasilkan; jumlah/volume benih yang dihasilkan atau produksi
benih (ton); produktivitas benih yang dihasilkan (t/ha); sasaran pemasaran benih
yang dihasilkan; dan hubungan pemasaran dengan pemangku kepentingan.
Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan program
windows spreadsheet excel pada Microsoft Office.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Jawa Barat dan Lahan Sawah di Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 34.816,96 km2 dan secara
geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 104°48 BT, memiliki
iklim tropis, dengan suhu 90C - 340C dengan curah hujan rata-rata 2.000 mm per
tahun.
Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di
selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai
di tengah ketinggian 100-1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian
0-10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Seluruh wilayah memiliki iklim tropis,
dengan suhu 90C di Puncak Gunung Pangrango (Kabupaten Cianjur) dan 340C
di Pantai Utara (Kabupaten/Kota Bekasi, Kab. Karawang, Purwakarta, Subang,
Indramayu dan Kabupatan/Kota Cirebon), curah hujan rata-rata 2.000 mm per
tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per
tahun.
Lahan baku pertanian di Provinsi Jawa Barat seluruhnya seluas 2.554.443
ha (100%) terbagi ke dalam golongan lahan sawah seluas 944.472 ha (36,97%)
dan golongan lahan kering seluas 1.609.971 ha (63,03%). Dari lahan sawah seluas
944.4724 ha (100%) bila digolongkan berdasarkan sumber air irigasi berturut-turut
: (a) irigasi teknis meliputi luas 376.490 ha (39,86%); (b) irigasi setengah teknis
seluas 131.674 ha (13,94%); (c) irigasi sederhana seluas 101.945 ha (10,79%);
(d) irigasi non-PU seluas 152.323 ha (16,13%); (e) tadah hujan seluas 179.469
ha (19,00%); (f) pasang surut seluas 229 ha (0,02%); lebak 613 ha (0,06%) serta
(g) polder dan lainnya seluas 1.729 ha (0,18%) (Diperta Jawa Barat, 2011). Luas
lahan sawah di Jawa Barat disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas lahan sawah berdasarkan intensitas pertanaman (IP) dalam setahun
di Jawa Barat, 2011.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Intensitas Pertanaman Padi Setahun
Tidak
ditanami
Tdk
3 kali
2 kali
1 kali
ditanami sementara
Irigasi Teknis
60.357 307.877
7.626
620
10
Irigasi Setengah Teknis 39.496 83.336
7.699
1.122
21
Irigasi Sederhana
32.577 61.195
6.503
1.570
100
Irigasi Non PU
49.297 94.624
7.452
915
35
Tadah Hujan
7.527 82.685 83.162
5.920
175
Pasang Surut
18
211
Lebak
6
607
Polder dan lainnya
33
63
189
1.444
Jumlah
189.287 629.804 113.260 10.336
1.785
Kabupaten/Kota

Jumlah
376.490
131.674
101.945
152.323
179.469
229
613
1.729
944.472

Sumber : Diperta Jawa Barat (2011)
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Selama periode 2008-2012 kinerja padi sawah dan padi gogo di Jawa Barat
mengalami peningkatan, yaitu luas tanam meningkat rata-rata 1,08 persen, luas
panen meningkat rata-rata 1,58 persen, produksi meningkat rata-rata 2,92 persen,
demikian pula produktivitas meningkat rata-rata 0,70 persen. Meningkatnya
luas tanam mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan benih yang akan
berdampak terhadap produktivitas dan produksi.
Tabel 2. Kinerja Luas Tanam, Luas panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Sawah dan Padi Gogo Jawa Barat, periode 2005-2012.
Indikator
Luas Tanam (ha)
 Pertumbuhan (%)

Tahun
2008

2009

2010

2011

2.033.894

2.151.808

2.060.824

2.025.145

-

4,47

5,80

(4,23)

(1,73)

 Rata-rata Pertumbuhan (%)
Luas Panen (ha)
 Pertumbuhan (%)

1,08
1,690,894

1,825,346

1,904,974

1,849,205

1,792,955

-

7,95

4,36

(2,93)

(3,04)

10,111,071 11,322,682 11,737,070

11,638,891

11,272,859

 Rata-rata Pertumbuhan (%)
Produksi (ton)
 Pertumbuhan (%)

1,58
-

11,98

3,66

(0,84)

(3,14)

57,57

59,50

59,09

59,98

59,17

-

3,35

(0,69)

1,51

(1,35)

 Rata-rata Pertumbuhan (%)
Produktivitas (ku/ha)
 Pertumbuhan (%)

2012

1.946.780

2,92

 Rata-rata Pertumbuhan (%)

0,70

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jabar, 2008-2012 (diolah)

Kelembagaan Benih
Di Jawa Barat terdapat beberapa lembaga yang terkait dalam produksi
benih padi antara lain: Lembaga Penelitian; Lembaga Balai Pengembangan
Benih (provinsi dan kabupaten); Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB);
Lembaga petani/kelompoktani penangkar benih; dan Swasta. Masing-masing
lembaga tersebut memiliki fungsi sesuai kewenangannya yang ditetapkan di dalam
peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari masing-masing lembaga
produksi benih padi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Lembaga Produksi Benih Padi di Jawa Barat
Lembaga

Fungsi

Produk

1)

Balai Besar Penelitian
Penyediaan benih penjenis
Tanaman Padi (BB Padi) (BS)

Benih Penjenis (BS)

2)

Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian
(BPTP) Jawa Barat

3)

Balai Pengawasan dan
Melakukan pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman sertifikasi benih tanaman
Pangan dan Hortikultura pangan dan hortikultura
(BPSBTPH)

Sertifikasi benih tanaman
pangan dan hortikultura

4)

Balai Benih Padi Cihea

Memproduksi benih sumber
kelas BD dan kelas BP

Benih sumber kelas BD dan
BP dari varietas publik

5)

Balai Benih Kabupaten

Memproduksi benih sumber
kelas BP dan meproduksi
benih kelas BR

Benih sumber kelas BP dan
meproduksi benih kelas BR

6)

Pengusaha Penangkar

Memproduksi benih kelas BR Benih kelas BR

7)

Petani Penangkar

Memproduksi benih kelas BR Benih kelas BR

8)

Gabungan Penangkar
Mengorganisir IPPB
Pedagang Benih (GPPB)

9)

Ikatan Penangkar
Pedagang Benih (IPPB)

 Penyediaan benih dasar
Benih BD dan BP dari varietas
(BD) dan benih pokok (BP) unggul baru spesifik lokasi
 Melakukan uji multilokasi
untuk varietas-varietas yang
telah dihasilkan oleh BB
Padi,
 Melakukan Display varietas
di sentra-sentra produksi
padi

-

Mengorganisir Para Penangkar di wilayah Kabupaten/Kota

10) Pengusaha BBRar BUMN Memproduksi benih dalam
(PT SHS, PT Pertani)
sekala bBRar

Benih kelas BD, BP, dan BR

11) Perusahaan Besar Swasta Memproduksi benih dalam
sekala besar

Benih kelas BD, BP, dan BR

Sumber : Data Primer (2012).

Lembaga Pengawasan dan Sertifikasi
Dalam hal pengawasan dan sertifikasi benih, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat memiliki Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSBTPH) yang berkedudukan di Desa Ciganitri Kabupaten
Bandung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat
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No. 50 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Provinsi Jawa Barat, bahwa BPSBTPH Provinsi Jawa Barat merupakan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
dengan tugas pokok dinas di bidang Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Aneka Tanaman. Sedangkan fungsi BPSBTPH
Provinsi Jawa Barat adalah: 1) Melaksanakan penilaian kultivar padi,palawija dan
hortikultura; 2) Melaksanakan sertifikasi benih padi, palawija dan hortikultura; 3)
Melaksanakan pengujian benih padi, palawija dan hortikultura di laboratorium; 4)
Melaksanakan pengawasan pemasaran benihpadi, palawija dan hortikultura; dan
5) Melaksanakan informasi perbenihan padi, palawija dan hortikultura.
Tabel 4. Sub Unit Pelayanan BPSBTPH Provinsi Jawa Barat
No.

Sub Unit Pelayanan

Wilayah Kerja

1

Sub Unit Pelayanan Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Garut

Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota
Tasikmlaya, Kabupaten Ciamis, Kota
Banjar

2

Sub Unit Pelayanan Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Majalengka

Kabupaten Majalengka, Kabupaten/
Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Sumedang

3

Sub Unit Pelayanan Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Subang

Kabupaten
Indramayu

4

Sub Unit Pelayanan Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Karawang

Kabupaten Karawang, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten/Kota Bekasi

5

Sub Unit Pelayanan Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Cianjur

Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota
Sukabumi, Kabupaten/Kota Bogor,
Kabupaten/Kota Depok, Kabupaten/
Kota Bandung

Subang,

Kabupaten

Sumber: BPSBTPH Prov. Jawa Barat, 2011

Lembaga Produsen/Penangkar dan Pedagang/Penyalur
Kegiatan penangkaran benih padi di Jawa Barat terus berkembang, hingga
tahun 2010 terdapat 322 produsen dan 244 penyalur/pedagang benih padi yang
memiliki Surat Keterangan Penangkar dan Pedagang Benih (SKPPB) yang
diterbitkan oleh BPSBTPH Provinsi Jawa Barat (BPSBTPH, 2010). Disamping
itu, Jawa Barat memiliki Ikatan Penangkar Pedagang Benih (IPPB) dan Gabungan
Penangkar Pedagang Benih (GPPB). Fungsi IPPB adalah mengorganisir
Para Penangkar di wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan fungsi GPPB adalah
mengorganisir IPPB.
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Sumber: BPSBTPH Prov. Jabar 2001-2010 (diolah)

Gambar 1. Tren Jumlah Produsen dan Penyalur Benih Padi dengan SKPPB
Provinsi Jawa Barat, 2001-2010
BBI, BBU Milik Provinsi
Di Prov. Jawa Barat terdapat BBI-BBU milik Pemda Provinsi Jawa Barat
yang di koordinasikan oleh Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) atau yang
lebih dikenal dengan BPBP Cihea. BBI-BBU tersebut tersebar di beberapa lokasi
sebagai sub unit BPBP, yaitu: 1) Sub Unit Sukamanah Kab. Cianjur; 2) Sub Unit
Doktormangku Kab. Cianjur; 3) Sub Unit Cibeber Kab. Cianjur; 4) Sub Unit
Kawalu Kab. Tasikmalaya ; 5) Sub Unit Cikarang-Bekasi.
Dalam operasionalnya Balai Pengembangan Benih Padi Cihea memiliki 5
(lima) sub unit pengembangan benih padi yang terletak di Kabupaten Cianjur,
Bekasi, Karawang, dan Tasikmalaya. Untuk pengembangan benih padi, Balai
Pengembangan Benih Padi Cihea memiliki lahan seluas 256 hektar, terdiri
dari lahan/lokasi pengembangan benih sumber dan lokasi/lahan kemitraan
pengembangan benih, masing-masing seluas 33,67 hektar dan 222,23 hektar.
Tabel 5. Lahan Pengembangan Benih Balai Pengembangan Benih Padi Cihea,
Provinsi Jawa Barat. Tahun 2013.
No.

Sub Unit

1
2

Sukamanah- Cianjur
Doktormangku- Cianjur
Jumlah
Cibeber- Cianjur
Cikarang-Bekasi
Kawalu-Tasikmalaya
Jumlah
Total

3
4
5

Sawah
132,58
107,90
204,48
6,30
6,54
5,50
18,34
258,82

Luas lahan (ha)
Darat/
Darat/
Jumlah (ha)
Bangunan, dll Usahatani
5
7,55
145,13
0
0
107,90
5
7,55
253,04
0,70
0
7,01
0,50
0
7,04
1,73
0
7,23
2,90
0
21,28
7,94
7,55
274,32

Sumber : Data Primer (2012).
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Pamanfaatan lahan produksi benih BPBP Cihea rata-rata hampir mencapai
100 persen. Kinerja tersebut untuk mewujudkan tujuan perbanyakan benih pokok
yang berkualitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih padi di Jawa Barat
dan meningkatkan pelayanan penyediaan benih pokok unggul bersertifikat bagi
kelompok penangkar benih mitra BPBP Cihea.
Tabel 6. Luas Lahan Baku dan Produktif pada BBI-BBU Milik Pemda Jawa
Barat. Tahun 2012.
No

BBI - BBU

Lahan Sawah (ha)

Pemanfataan
(%)

Baku

Produktif

-

-

Sub Unit Sukamanah Kab. Cianjur

132,58

130,38

98,34

3

Sub Unit Doktormangku

107,90

105,68

97,94

4

Sub Unit Cibeber

6,30

6,30

100

5

Sub Unit Kawalu

5,50

5,50

100

6

Sub Unit Cikarang-Bekasi

6,54

6,54

100

1

BPBP Prov. Jawa Barat

2

Sumber : Data Primer (2012).

Ada 2 (dua) kelas benih yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan
Benih Padi (BPBP) Cihea yaitu benih dasar dan benih pokok, baik termasuk
ke dalam kegiatan program dan non program BPBP Cihea. Terdiri atas varietas
Ciherang, Mekongga, dan Inpari 13 kelas BD dan BP dengan kapasitas produksi
masing-masing 153,01 ton dan 156,84 ton.
Dalam memproduksi benih sumber (BD dan BP) proses produksi benih
dikelola langsung oleh sub unit lingkup Balai Pengembangan Benih Padi.
Sedangkan dalam memproduksi benih pokok dan benih sebar dilakukan dengan
sistem “Kemitraan” yaitu lahan milik BPBP Cihea dimitrakan dengan Kelompok
Tani sekitar untuk memproduksi calon benih. Produksi calon benih dilakukan
dengan sistem bagi hasil dengan beberapa pola yaitu:
1.

Apabila pupuk serta pestisida untuk persemaian diberikan dari pihak Balai,
maka hasil padi yang harus disetor oleh Petani Mitra ke Balai adalah 2,4 ton
Gabah Kering Panen (GKP) per hektar. Jika rata-rata hasil 6 ton GKP per
hektar, maka petani mendapat 2,6 ton GKP per hektar.

2.

Apabila pupuk serta pestisida untuk persemaian ditanggung Petani Mitra,
maka hasil padi yang harus disetor oleh petani mitra ke Balai adalah 2,15
ton GKP per hektar. Jika rata-rata hasil 6 ton GKP per hektar, maka petani
mendapat 2,85 ton GKP per hektar.
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Tabel 7. Perbandingan Produksi Benih pada UPTD BPBP Cihea, tahun 2013.
MH 2012
No

BBI - BBU

A Program
1 Sub Unit
Sukamanah
Kab. Cianjur
2 Sub Unit
Doktormangku
B
1
2

Jumlah
Non Program
Sub Unit
Sukamanah
Kab. Cianjur
Sub Unit
Doktormangku
Jumlah

Luas
Varietas
(Ha)
15
15
15
15
15

35,61
23,29
26,49
10,79
22,34
25,37
15,18

Ciherang
Mekongga
Inpari 13
Mekongga
Inpari 10

Ciherang
Mekongga
Inpari 13
Ciherang
Mekongga
Inpari 10
Inpari 13

MK 2012
Realisasi
Realisasi
Kelas
Luas
Kelas
Produksi
Varietas
Produksi
Benih
(Ha)
Benih
(ton)
(ton)

BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP

BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP

36
36
36
36
36

53,27
19,91
16,34
12,72
30,44
27,80
22,77

15
15
15
15
15

26,61
23,29
26,49
28,13
11,78
21,76
1,02

Ciherang
Mekongga
Inpari 13
Mekongga
Inpari 14
(Pakuan)

BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP

Ciherang
Mekongga
Inpari 13
Ciherang
Mekongga
Inpari 13
Inpari 14

BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP
BD, BP

30,58
30,79
30,44
30,60
30,60
153,01
32,61
28,36
29,85
24,64
14,20
26,03
1,15
156,84

Sumber : Data Primer (2013)

Asal Benih Penjenis (BS) yang dikembangkan oleh UPTD BPBP Cihea
berasal dari BB Padi-Sukamandi. BS kemudian dikembangkan menjadi Benih
Dasar (FS/BD) oleh BPBP Cihea, sedangkan perbanyakan Benih Pokok (SS/BP)
dilakukan secara kemitraan dengan Kelompok Petani Penangkar (KTP) Binaan
Utama dan untuk Benih Sebar (ES/BR) dikembangkan dengan KTP Binaan.
Berikut Bagan/Alur perbanyakan benih padi seperti pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2. Bagan Alur Perbanyakan Benih Padi di UPTD BPBP Cihea
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Pengelolaan produksi benih sumber BD dan BP di produksi dan diproses
langsung oleh Instalasi (Sub Unit) lingkup UPTD BPBP Cihea dan KTP Binaan
Utama. Sedangkan pengelolaan produksi benih sebar dikelola dengan cara
kemitraan antar UPTD BPBP Cihea dengan Kelompok Tani di lingkungan areal
UPTD BPBP Cihea. Hingga saat ini terdapat sekitar 170 produsen benih dan 98
penyalur benih yang bermitra dengan UPTD BPBP Cihea.
Tabel 8. Kemitraan UPTD BPBP Cihea dengan Produsen dan Penyalur Benih,
tahun 2013.
NO.

KABUPATEN

PRODUSEN BENIH

PENYALUR BENIH

1

Majalengka

8

4

2

Sumedang

13

6

3

Garut

10

6

4

Tasikmlaya

12

3

5

Ciamis

8

4

6

Cianjur

14

4

7

Karawang

10

8

8

Purwakarta

8

1

9

Cirebon

9

9

10

Sukabumi

10

8

11

Subang

12

5

12

Bandung

12

8

13

Bogor

10

6

14

Bekasi

8

5

15

Indramayu

16

15

16

Kuningan
Jumlah

10

6

170

98

Sumber : Data Primer (2013).

BBI dan BBU Kabupaten/Kota
Saat ini di Jawa Barat terdapat banyak BBI – BBU milik Pemerintah Daerah
(Pemda) Kab/Kota, masing-masing Kabupaten/Kota minimal memiliki 1 (satu)
unit BBI-BBU dan kebanyakan dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) dengan berbagai letak struktur koordinasi dan pertanggung jawaban yang
spesifik. Selain itu nama BBI dan BBU di Kabupaten/Kota berbeda satu dengan
lainnya (Tabel 9).

Ishaq et al: Kontribusi Balai Benih Terhadap Kebutuhan Benih Padi Sawah di Jawa Barat

523

Tabel 9. Lokasi BBI-BBU di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tahun 2013.
No Kab/Kota

BBI - BBU

Lokasi

1
2
3
4
5
6
7
8

Kab. Ciamis
Kota Banjar
Kab. Garut
Kab. Tasikmalaya
Kab. Bandung
Kab. Cianjur
Kab. Sukabumi
Kota Sukabumi

Ds. Sindangasih, Kec. Banjarsari
Ds. Pataruman, Kec. Pataruman
Ds. Karyasari, Kec. Bayongbong
Ds. Margajaya, Kec. Mangunreja
Ds. Jelekong, Kec. Baleendah
Ds. Sukamulya, Kec. Warungkondang
Ds. Pasirmalang, Kec. Gunung Guruh
Ds. Sukakarya, Kec. Warungdoyong

9

Kab. Indramayu

UPTD Perbenihan
UPTD Balai Benih Padi dan Bibit
UPTD Balai Benih
UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
UPTD Benih Solokan Jeruk
Balai Benih Sukamulya
UPTD Balai Benih
UPT Agribisnis (TPHP) Pengolahan
Benih Padi
UPTD Perbenihan dan Pembibitan
Balai Benih Pembantu Cikedung
Balai Benih Anjatan
Balai Benih Bongas
Balai Benih Jangga
Balai Benih Losarang
Seksi Benih dan Bibit
BB. Pamanukan

10

Kab. Subang

BB. Compreng
BB. Pagaden
11
12
13

Ds. Lambu, Kec. Terisi
Kec. Anjatan
Kec. Bongas
Kec. Jangga
Jl. Raya Kec. Losrang – Kec. Terisi

Jl. Raya Pamanukan, Subang; Kec.
Pamanukan
Jl. Raya Pagaden – Compreng, Kec.
Compreng
Jl. Raya Subang Pagaden, KM7, Kec.
Pagaden
Ds. Kertamukti, Kec. Cibitung
Nagari Kidul, Kec. Purwakarta
Pertanian Ds. Pagadungan, Kec. Tempuran

14
15

Kab. Bekasi
UPTD Balai Benih
Kab. Purwakarta UPTD Benih
Kab. Karawang UPTD Balai Benih
Kehutanan dan Perkebunan
Kab. Sumedang UPTD Benih Padi dan Palawija
Kab. Majalengka UPTD Benih

16
17

Kab.Kuningan
Kab. Cirebon

Ds. Ujungjaya, kec. Ujungjaya
Jl. Raya Kadipaten-Majalengka, Kec.
Kadipaten
Balai Benih Padi dan Palawija
Ds. Winduhaji, Kec. Kuningan
UPT
Balai
Benih
Pertanian, Ds. Blender, Kec. Karangweran
Perkebunan dan Kehutanan

Sumber : Data Primer (2013).

Pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan penangkaran benih padi di
masing-masing BBI-BBU pada umumnya mencapai 100 persen. Namun beberapa
BBI-BBU belum maksimal dalam penggunaan lahan pertanian untuk perbenihan,
seperti: 1) UPTD Benih Solokan Jeruk Kab. Bandung, 2) Balai Benih Sukamulya
Kab. Cianjur, dan 3) UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol. Hal tersebut disebabkan
karena lahan pertaniannya digunakan untuk memproduksi padi konsumsi. Dalam
hal ini lahan produksi BBI-BBU selain untuk penangkaran benih, juga digunakan
untuk memproduksi padi konsumsi dalam rangka pemenuhan target PAD.
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Tabel 10. Luas Lahan Baku dan Produktif pada BBI-BBU Milik Pemda
Kabupaten/Kota, 2013
No

BBI - BBU

Lahan (Ha)
Baku Produktif

Pemanfataan
(%)

1

UPTD Perbenihan Kab. Ciamis

2

UPTD Balai Benih Padi dan Bibit Kota
Banjar

3

UPTD Balai Benih Kab. Garut

4

UPTD Balai Benih Kab. Tasikmlaya

-

-

-

5

UPTD Benih Solokan Jeruk Kab. Bandung

7

4,50

64,29

6

Balai Benih Sukamulya Kab. Cianjur

0,90

0,30

33,33

7

UPTD Balai Benih Kab. Sukabumi

8

UPT Agribisnis TPHP pengolahan Benih
Padi Kota Sukabumi

9

Balai Benih Pembantu Cikedung Kab.
Indramayu

10

40

40

100

40,40

40,40

100

4

4

100

1,50

1,50

100

16,801

16,801

100

8

3

37,50



Balai Benih Anjatan Kab. Indramayu

4

4

100



Balai Benih Bongas Kab. Indramayu

6,50

6,50

100



Balai Benih Jangga Kab. Indramayu

3

3

100



Balai Benih Losarang Kab. Indramayu

-

-

-



Balai Benih Pamanukan Kab. Subang

5

5

100



Balai Benih Compreng Kab. Subang

5

5

100



Balai Benih Pagaden Kab. Subang

2

2

100

29

25

86,21

11

UPTD Balai Benih, Kab. Bekasi

12

UPTD Benih Kab. Purwakarta

16,50

16,50

100

13

UPTD Balai Benih Pertanian Kehutanan dan
Perkebunan, Kab. Karawang

20,30

20,30

100

14

UPTD Benih Padi dan Palawija, Kab.
Sumedang

5

5

100

15

UPTD Benih, Kab. Majalengka

17,70

17,70

100

16

Balai Benih Padi dan Palawija, Kab.
Kuningan

54

54

100

17

UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan, Kab. Cirebon

17,55

17,55

100

18

UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol

17

2

11,76

Sumber : Data Primer (2013). Keterangan:1Lahan petani
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UPTD Balai Benih Kab. Garut
UPTD Balai Benih Kab. Tasikmlaya
UPTD Benih Solokan Jeruk Kab. Bandung
Balai Benih Sukamulya Kab. Cianjur
UPTD Balai Benih Kab. Sukabumi
UPT Agribisnis TPHP pengolahan Benih Padi Kota
Sukabumi
 Balai Benih Pembantu Cikedung Kab. Indramayu

3
4
5
6
7
8

17 UPT Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan, Kab. Cirebon
18 UPT Perbenihan II Wilayah Jonggol
Sumber : Data Primer (2013).

BP, BR
BD, BP

12 UPTD Benih Kab. Purwakarta
13 UPTD Balai Benih Pertanian Kehutanan dan
Perkebunan, Kab. Karawang
14 UPTD Benih Padi dan Palawija, Kab. Sumedang
15 UPTD Benih, Kab. Majalengka
16 Balai Benih Padi dan Palawija, Kab. Kuningan

Jembar
Inpari 13, Ciherang, Sidenuk
Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Logawa,
Sidenuk, Cilamaya Muncul, Inpari 13
Mekongga, Widas, Sri Kemuning, Ciherang, IR 64,
Fatmawati, Inpari 10
Ciherang, Mekongga, IR 64, Situ Bagendit
Ciherang, Mekongga, IR 64, Situ Bagendit
Ciherang, Mekongga, IR 64, Situ Bagendit
Mekongga, Ciherang, Hibrida optima, Inpari 1, Inpari
4, Inpari 13, Inpari 15
Mekongga, Ciherang, Situ Bagendit
Ciherang, Inpari 13, Inpari 4, Inpari 5, Mekongga,
Cilamaya Muncul
Mekongga, Inpari 14, Sarinah, IR 64, Inpari 10, Inpari 4
Mekongga, Situ Bagendit, Inpari 10, Ciherang, IR 64,
Pepe, Sidenuk, Inpari 14
Ciherang, Inpari 14, Mekongga, Inpari 13

BD, BP Ciherang, Mekongga, Inpari Sidenuk, Mira 1

BD, BP

BP
BP, BR

BP
BP
BP
BP, BR

BP

BP, BR
BP
BD, BP

Kelas
Vareitas
Benih
BR Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Logawa, Inpari
10, Inpari 14, Inpari 13, IR 64, Cibogo, Cigeulis
BS, BD Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Logawa,
Sidenuk, Cilamaya Muncul, Inpari 13
BR Sarinah, IR 64

 Balai Benih Anjatan Kab. Indramayu
 Balai Benih Bongas Kab. Indramayu
 Balai Benih Jangga Kab. Indramayu
 Balai Benih Losarang Kab. Indramayu
10  Balai Benih Pamanukan Kab. Subang
 Balai Benih Compreng Kab. Subang
 Balai Benih Pagaden Kab. Subang
11 UPTD Balai Benih, Kab. Bekasi

9

UPTD Balai Benih Padi dan Bibit Kota Banjar

UPTD Perbenihan Kab. Ciamis

BBI - BBU

2

1

No

Tabel 11. Keragaan Produksi Benih Padi pada BBI-BBU Milik Pemda Kabupaten/Kota, 2013.

-

-

52,5

216

1
-

20
20
8
35

13,5

30
14,10
202

11

200

-

-

-

-

3

4
4
4
3

4-5

6,6
4,2
5

5

Produksi Produktivitas
Benih (t) Benih (t/ha)
200
5

Dilihat dari keragaan benih yang di produksi,masing-masing BBI-BBU
milik Pemda Kab/Kota memiliki sasaran kelas benih yang harus diproduksi.
Kebanyakan kelas benih yang diproduksi yaitu kelas benih Stock Seed (SS)/Benih
Label Ungu. Namun ada juga beberapa BBI-BBU yang memiliki sasaran produksi
yaitu kelas benih Breeder Seed (BS), Foundation Seed (FS), Exstention Seed (ES).
Selain memiliki sasaran berdasarkan kelas benih, masing-masing BBI-BBU
memiliki sasaran produksi pada varietas-varietas tertentu yang dibutuhkan pasar.
Tabel 11 menunjukan bahwa varietas Ciherang, Mekongga, IR 64, Situ Bagendit,
dan Inpari 13 merupakan varietas yang banyak diproduksi di masing-masing BBIBBU. Beberapa BBI-BBU telah memproduksi benih varietas unggul baru (VUB),
seperti Inpari 1, Inpari 4, Inpari 5, Inpari 10, Inpari 13, dan Inpari 14.
Dalam rangka penangkaran, benih sumber BBI-BBU Kab/Kota kebanyakan
diperoleh BB Padi Sukamandi (59%) dengan kisaran penggunaan 25 kg/
ha.Terutama BBI-BBU Kab/Kota yang lokasinya terletak di sekitar jalur Pantura
atau dekat dengan BB Padi membeli benih sumber ke BB Padi. Alasan yang
menunjuk/menetapkan tempat pembelian benih sumber karena ketersediaan
benih (kelas dan varietas) pada balai atau perusahaan penghasil benih. Alasan
lainnya yang menunjuk/menetapkan tempat pembelian benih sumber yaitu akses,
komunikasi, dan pelayanan pengiriman (deliveryservice) sampai ditempat. Benih
sumber yang dibutuhkan oleh pengguna dipesan paling lama 30 HSS dan paling
cepat 7 HSS.

Gambar 3. Frekuensi Pembelian Benih Sumber pada BBI-BBU Kab/Kota
Dilihat dari frekuensinya, kegiatan kemitraan BBI-BBU Kabupaten/
Kota telah dilakukan dengan berbagai pihak, bahkan beberapa BBI-BBU telah
melakukan kemitraan dua hingga tiga mitra. Kemitraan BBI-BBU Kabupaten/
Kota kebanyakan dilakukan dengan kelompok tani (skor 5) dan penangkar (skor
5).
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Gambar 4. Rantai Pemasaran Benih BBI-BBU Kabupaten/Kota

Gambar 5. Hubungan Pemasaran dan Kemitraan Penangkaran dan Pemasaran
Benih BBI-BBU Kabupaten/Kota dan Mitra
Kemitraan dengan kelompok tani dan penangkar karena beberapa
pertimbangan, yaitu: 1) adanya kepastian pembelian, 2) sistem pembayaran secara
tunai, 3) pengawasan produksi lebih mudah karena lahan keltan dan penangkar
berada disekitar BBI-BBU, 4) harga (dengan patokan harga GKP) yang berlaku
mudah diketahui para pihak.
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Pola pemasaran benih BBI-BBU Kab/Kota selain dilakukan dengan pola
mandiri (penjualan langsung ke konsumen) juga dengan pola kemitraan yang
pemasarannya sangat ditentukan kemitraan yang disepakati.Pemasaran benih
oleh BBI-BBU Kabupaten/Kota dilakukan minimal ke 2 (dua) tempat/pasar dan
terbanyak 7 (tujuh) tempat/pasar.
Analisis Kebutuhan Benih Padi Di Jawa Barat
Secara rata-rata selama 5 (lima) tahun 2008-2012 Jawa Barat memiliki
luas tanam padi sawah+padi ladang mencapai 2.043.690,20 ha, artinya dengan
kebiasaan penggunaan benih 25 kg/ha, maka setiap tahunnya Jawa Barat
membutuhkan benih padi sekitar 51.092.260 kg atau sekitar 51.092,26 ton.
Sementara itu potensi pemenuhan kebutuhan benih padi dari BPBP Cihea sekitar
309,85 ton dan BBI-BBU Kabupaten/Kota sekitar 927,15 ton atau seluruhnya dari
BPBP Cihea dan BBI-BBU Kabupaten/Kota sekitar 1.237 ton. Dengan demkian di
Jawa Barat masih membutuhkan benih padi sekitar 49.855,26 ton.
Tabel 12. Analisis Kebutuhan Benih Padi di Jawa Barat
No. Kabupaten/ Kota
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

Bogor
Sukabumi
Cianjur
Bandung
Garut
Tasikmalaya
Ciamis
Kuningan
Cirebon
Majalengka
Sumedang
Indramayu
Subang
Purwakarta
Karawang
Bekasi
Bandung Barat
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar

Rata-rata
Luas tanam
(ha)
(2008-2012)
89.454,20
150.201
155.364,60
81.477
149.476,80
131.823,20
114.919,60
64.262,60
88.374
103.312,20
81.625
236.133,60
181.250,40
41.398,80
197.380,40
106.346,80
39.161
1.408,80
3.759,80
2.158
668,40
845,20
817,60
625,20
14.325,80
7.120,20

Kebutuhan
Benih kab/Kota
(ton)
2.236,36
3.755,03
3.884,12
2.036,93
3.736,92
3.295,58
2.872,99
1.606,57
2.209,35
2.582,81
2.040,63
5.903,34
4.531,26
1.034,97
4.934,51
2.658,67
979,03
35,22
94
53,95
16,71
21,13
20,44
15,63
358,15
178,01

Potensi
Produksi
BBI-BBU
(ton)1

51
4,50
0,90
13,50
12
0
120
162
52,65
53,10
15
49,50
36
49,50
60,90
75
0
0
50,40
0
0
0
0
0
0
121,20

Kotribusi BBIBBU dalam
Penyediaan
Benih (%)
2,28
0,12
0,02
0,66
0,32
4,18
10,08
2,38
2,06
0,74
0,84
0,79
4,78
1,23
2,82
0
0
53,62
0
0
0
0
0
0
68,09

Luas lahan produktif BBI-BBU x 3 ton/ha (rata-rata produksi benih kering simpan).
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KESIMPULAN
Dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 17 kabupaten/kota (65,38%)
yang memiliki balai benih. Berdasarkan luas tanam padi di Jawa Barat, kebutuhan
benih sebar padi 51.092,31 t/th, sedangkan produksi benih padi yang dihasilkan
oleh seluruh balai benih adalah 1.696,20 t/th. Dengan demikian kontribusi balai
benih dalam memenuhi kebutuhan petani adalah 3,32%. Benih sumber padi pada
balai benih berturut-turut dipenuhi oleh Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) 59%; Balai Pengembangan Benih
Padi (BPBP) Cihea, Cianjur 21%; PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani 8%; UPBS
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat dan Penangkar Benih
Sumber masing-masing 4%.
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ABSTRAK
Display PTT padi sawah merupakan salah satu metoda penyebarluasan teknologi
pertanian. Melalui kegiatan display diharapkan teknologi yang direkomendasikan
dapat diketahui dan diadopsi petani. Untuk itu tujuan dari pengkajian ini adalah
mengetahui tingkat adopsi petani terhadap inovasi teknologi PTT padi sawah
di kabupaten Sumedang dan merumuskan rekomendasi PTT padi sawah di
kabupaten Sumedang yang spesifik lokasi. Penggkajian dilaksanakan di tiga desa
pada tiga kecamatan yang berbeda, pada bulan April - Agustus 2014. Pengkajian
dilaksanakan berupa display PTT padi sawah yang dilakukan secara partisipatif
di lahan petani seluas 1,5 ha oleh 3 orang petani. Data diperoleh melalui survey
dengan menggunakan kuesioner. Survey dilakukan sebelum dan sesudah
pelaksanaan display PTT padi sawah dengan responden sebanyak 66 orang
petani dan Petugas Lapang. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat adopsi
petani terhadap inovasi teknologi PTT padi sawah meningkat setelah pelaksanaan
display. Peningkatan adopsi terutama pada komponen teknologi : penggunaan
benih bermutu, pemupukan spesifik lokasi dan penggunaan bahan organik.
Rekomendasi teknologi di kabupaten Sumedang adalah penggunaan VUB,
pemupukan berdasarkan PUTS, dan penggunaan jerami sebagai pupuk organik.
Kata Kunci : display varietas, penerapan, PTT Padi, VUB
ABSTRACT
Display ICM Rice (Intergrated Crop Management) is one of the methods
of dissemination of agricultural technology. Through activities are expected to
display the recommended technologies can be known and adopted by farmers. The
aim of this study was to determine the level of farmers’ adoption of the technology
innovation ICM Rice in Sumedang regency and formulate recommendations
ICM Rice in Sumedang regency specific location. Assesment carried out in three
villages in three different districts, in April-August 2014. The assessment carried
out in the form of display ICM Rice that is participatory in farmers’ land of 1.5
ha by three farmer. Data were obtained through a survey using a questionnaire.
The survey was conducted before and after the implementation of the display
ICM Rice with respondents as many as 66 farmers and Field Officers. The study
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showed that the rate of adoption of farmers to technological innovation ICM Rice
increased after the implementation of the display. Increased adoption mainly on
the technological components: the use of quality seeds, specific fertilization and
the use of organic materials. Recommendation technology in Sumedang regency is
the use of VUB, fertilization based PUTS, and the use of straw as organic fertilizer.
Keywords: display varieties, implementation, PTT Paddy, VUB
PENDAHULUAN
Beras mempunyai peran startegis dalam memantapkan ketahanan pangan,
ketahanan ekonomi, dan ketahanan atau stabilitas politik nasional. Sumbangan
beras terhadap konsumsi energi dan protein masih cukup besar yaitu lebih dari
55% (Harianto 2001). Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya mempertahankan
swasembada beras secara berkelanjutan. Untuk tetap menjaga kestabilan stok
beras nasional terutama melihat kondisi perubahan iklim yang tidak menentu
maka menggalakan program percepatan peningkatan produksi beras nasional
untuk mencapai target swasembada berkelanjutan.
Peningkatan produksi padi terus digenjot guna mensukseskan program
P2BN. Provinsi Jawa Barat mendapatkan mandat untuk mencapai target P2BN
sebesar 7% pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya. Target produksi padi tersebut
sebesr 11.467 juta ton untuk tahun 2011. Salah satu upaya dalam mendukung
program percepatan produksi beras nasional tersebut adalah dengan penerapan
pengelolaan tanaman terpadu padi sawah. Penerapan PTT padi dikawal BPTP
sebagai ujung tombak penerapan teknologi pertanian melalui program SLPTT
padi (Sekolah Lapang- PTT Padi). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun
2008.
Penyebaran informasi teknologi kepada petani dapat dilakukan dengan
berbagai cara, salah satunya melalui display varietas. Untuk meningkatkan kinerja
diseminasi teknologi pertanian dilakukan pemberdayan petani yang berbasis
informasi dan teknologi (Husnan N, et al, 20010). Penyebaran informasi hasil
pengkajian akan bermanfaat bila terjadi keputusan mengadopsi teknologi oleh
petani. Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999) proses adopsi merupakan proses
pengambilan keputusan yang khusus, menyangkut pengadopsian atau penolakan
suatu inovasi. Keputusan tersebut merupakan proses yang berjalan secara gradual
dan bertahap, sehingga ada gap antara kesadaran keberadaan inovasi teknologi
hingga adopter menerapkannya secara aktual (Rogers dan Shoemaker dalam
Hanafi, 1981; Kenneth, 2009). Alih teknologi merupakan suatu kegiatan yang
disengaja, direncanakan dan mempunyai tujuan untuk memindahkan teknologi
dari sumbernya ke para pengguna. Mengingat hal tersebut merupakan suatu proses
yang disengaja, maka perlu memperhatikan waktu. Manurung (1996) mengatakan
bahwa masalah teknologi tidak hanya menyangkut ketersediaan teknologi,
melainkan juga menyangkut pada penyampaian kepada petani, ketrampilan petani
dan motivasi mereka mengadopsinya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
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tingkat adopsi petani terhadap inovasi teknologi PTT padi sawah di kabupaten
Sumedang dan merumuskan rekomendasi PTT Padi sawah di kabupaten Sumedang
yang spesifik
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metoda deskriptif analitis,
yaitu metode penelitian yang memusatkan pada suatu permasalahan masa sekarang
dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisisnya.
Pengkajian display varietas Inpari Inpari 6 Inpari 14 Inpari 16 dan Sarinah
dilakukan pada satu kawasan demfarm seluas 1.5 ha di tiga Desa Sindanggalih
Kecamatan Cimanggung, Desa Mekar Mulya Kecamatan Situraja, dan Desa
Leuwihideung Kecamatan Darmaraja
Kabupaten Sumedang. Pengkajian
dilaksanakan pada MK I 2014, yaitu bulan April - Agustus 2014. Pendekatan
penerapan teknologi yang dilaksanakan adalah PTT padi sawah. Komponen yang
diterapkan dalam pelaksanaan antara lain: penggunaan varietas unggul yang
mampu beradaptasi dengan lingkungan tumbuhnya sehingga dapat diperoleh
produksi optimum (babihoe, 2006). Oleh karena itu inovasi pengunaan benih
unggul mampu meningkatkan produktivitas sekitar 10 – 36% (Satoto et,al 2009).
Penanaman bibit muda (20 hss), tunggal, penggunaan pupuk organik,
pengelolaan air (irigasi berselang/intermitten), pemupukan sesuai kebutuhan
tanaman dengan menggunakan Bagan Warna Daun (BWD) dan analisa PUTS,
perlakuan benih dengan cara direndam dan membuang yang terapung, pengolahan
tanah, pengaturan jarak tanam dengan jajar legowo 2:1, pengendalian hama
dan penyakit tanaman secara terpadu, pengendalian gulma, penggunaan alsintan
(papan gebod dan alasnya) , panen dan pasca panen.
Pengumpulan data terdiri data primer yaitu karakteristik responden, data
adopsi PTT padi setelah pengkajian dan sekunder yaitu data yang diambil untuk
mendukung tujuan pengkajian terdiri atas data keragaan adopsi teknologi PTT
sebelum pengkajian. Jumlah responden di masing-masing desa sebanyak 20 orang
dan 2 Petugas Lapang (PPL). Pemilihan responden berdasarkan kriteria pengurus
kelompok, petani aktif dalam budidaya padi sawah dan petugas penyuluh lapang
di lokasi pengkajian. Data yang diperoleh ditabulasikan, serta dianalisis secara
deskriptif
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Responden
Responden terdiri dari 60 orang petani dan 6 orang petugas. Responden
adalah anggota kelompoktani (Pengurus dan petani aktif dalam budidaya padi
sawah) pelaksana display varietas unggul baru di Desa Leuwihideung Kec.
Darmaraja, Desa Mekarmulya Kec. Situraja, dan Desa Sindanggalih Kec.
Cimanggung Kabupaten Sumedang.
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Umur responden berkisar dari 23 - 68 tahun. Kelompok umur terbesar yaitu
42,42 % pada kelompok umur 32 – 47 tahun. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat
bahwa sebagian besar responden berusia produktif.
Tabel 1. Karakteristik Responden
No
1

2

3

4

Uraian
Umur
< 15 tahun
16 - 31 tahun
32 -47 tahun
48 - 64 tahun
> 64 tahun
Tingkat Pendidikan
Todak Sekolah - Tidak Tamat SD
SD
SMP
SMA
Perguruan Tinggi
Luas Penguasaan Lahan
< 0,05 ha
0,05 ha – 0,25 ha
0,25 ha – 0,5 ha
0,5 ha – 1 ha
Lebih dari 1 ha
Status Penguasaan Lahan
MIlik
Maro

Jumlah

Persentase (%)

0
16
28
18
4

0
0,24
0,42
0,27
0,06

13
25
12
6
4

21,67
41,67
20,00
10,00
6,67

19
29
8
3
1

31,67
48,33
13,33
5,00
1,67

21
39

35,00
65,00

Sumber : Data Primer 2014

Informasi karakteristik responden ini sangat penting untuk diketahui, karena
akan memberikan gambaran seberapa besar teknologi yang diterapkan pada
demfarm untuk diadopsi pada musim tanam berikutnya oleh petani setempat.
Karakteristik responden memiliki Faktor internal yang mempengaruhi keputusan
adopsi teknologi, antara lain kebutuhan individu, pengalaman, usia, motif, jenis
kelamin, pendidikan dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor eksternal
meliputi lingkungan sosial, hukum yang berlaku, dan
nilai-nilai dalam masyarakat (Ahmadi, 2009). Berdasarkan beberapa kajian
yang sudah diteliti, umur berkorelasi nyata terhadap tingkat adopsi petani terhadap
suatu teknologi. Sebagaimana yang dinyatakan Soekartawi (1988) bahwa mereka
yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi
inovasi. Begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, mereka agak
sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat.
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Penerapan Komponen PTT Padi
Penerapan komponen teknologi PTT padi di Desa Leuwihideung Kecamatan
Darmaraja yaitu penggunaan benih unggul bersertifikat, penanaman dengan sistem
jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam 30 x 15 x 60 cm, penggunaan bibit 2-3 bibit/
lubang, penggunaan pupuk berimbang sesuai rekomendasi PUTS, pengendalian
OPT disesuaikan dengan serangan, pengairan secara berselang, penyiangan
menggunakan gasrok dan dilanjut secara manual menggunakan tangan serta
pengelolaan hasil panen. Penanaman bibit muda belum bisa dilaksanakan karena
terhambat oleh traktor yang jumlahnya terbatas sehingga harus menunggu giliran.
Penerapan komponen teknologi PTT padi di Desa Mekar mulya Kecamatan
Situraja yaitu penggunaan benih unggul bersertifikat, penanaman dengan sistem
jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam 25 x 20 x 50 cm, pengunaan bibit 2-3 bibit/
lubang, penggunaan pupuk berimbang sesuai rekomendasi PUTS, pengendalian
OPT disesuaikan dengan serangan, pengairan secara berselang dan penyiangan
menggunakan gasrok dan dilanjut secara manual menggunakan tangan. Penanaman
bibit muda belum bisa dilaksanakan karena terhambat oleh traktor yang jumlahnya
sedikit sehingga harus menunggu giliran.
Penerapan komponen teknologi PTT padi di Desa Sindanggalih Kecamatan
Cimanggung yaitu penggunaan benih unggul bersertifikat, penanaman dengan
system jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam 30 x 15 x 60cm, penanaman bibit
muda umur kurang dari 20 hss, pengunaan bibit 2-3 bibit/lubang, penggunaan
pupuk berimbang sesuai rekomendasi PUTS, pengendalian OPT disesuaikan
dengan serangan, pengairan secara berselang dan penyiangan menggunakan
gasrok dan dilanjut secara manual menggunakan tangan.
Adopsi Komponen Teknologi
Display VUB dilakukan untuk melihat peningkatan penerapan teknologi
PTT padi sebelum dan sesudah pelaksanaan display VUB padi. Perubahan adopsi
teknologi PTT padi di tiga Kecamatan berbeda, karena penerapan komponen
teknologi PTT padi yang spesifik lokasi sesuai dengan kondisi masing-masing
Desa.
Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat diketahui peningkatan cukup tinggi
adopsi teknologi PTT padi di Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja adalah
pengolahan tanah yang optimum, pengaturan pengairan dan penerapan panen
pasca panen. Pengolahan tanah yang optimum dapat ditingkatkan dengan
penggunaan traktor dan tersedianya tenaga kerja olah tanah. Pengaturan pengairan
dilaksanakan mengingat lokasi Desa Leuwihideung di dukung oleh pengairan
dengan irigasi pedesaan dimana sumber air sudah mulai berkurang karena faktor
anomali iklim memaksa petani untuk mengatur air sesuai kebutuhan tanaman.
Pengairan berselang bertujuan antara lain untuk menghemat air irigasi, memberikan
kesempatan kepada akar untuk mendapatkan udara sehingga berkembang lebih
dalam, mengurangi kerebahan, memperbanyak anakan, serta mengurangi serangan
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tikus (Suryana, et al, 2007). Teknologi panen dan pasca panen telah disadari perlu
diterapkan untuk mengurangi kehilangan hasil dan melaksanakan panen yang
tepat waktu.
Perubahan tingkat adopsi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Situraja
umumnya tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan Kecamatan Situraja merupakan
salah satu sentra usahatani padi di Kabupaten Sumedang yang telah mendapat
program SL PTT. Hampir seluruh komponen teknologi PTT telah diterapkan,
sehingga tidak terjadi perubahan signifikan sebelum dan setelah pelaksanaan
display varietas. Perubahan terjadi pada penggunaan bahan organik dan bibit
muda. Hal ini antara lain telah disadari kelebihan penggunaan bahan organic untuk
pertumbuhan tanaman yang dapat dilihat dalam jangja waktu yang cukup lama.
Penanaman bibit muda berpengaruh pada produktivitas tanaman, antar lain lebih
banyak jumlah anakan. Hal ini menunjukkan petani telah menyadari penanaman
bibit muda dapat lebih meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan didukung oleh
ketersediaan tenaga jasa tanam di Kecamatan Situraja. Akan tetapi sebagian petani
masih mengalami kendala dalam penanaman bibit muda yaitu jumlah ketersediaan
traktor yang kurang sehingga penanaman terlambat dan kondisi bibit sudah
mencapai ± 21 Hss.
Perubahan cukup signifikan di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung
dalam hal penggunaan varietas unggul baru. Hal ini disebabkan petani di
Kecamatan Cimanggung lebih banyak menggunakan varietas lokal, yang menurut
mereka lebih tahan terhadap beberapa hama penyakit. Penggunaan bibit muda,
jumlah bibit per lubang tanam dan penggunaan pupuk berdasarkan Perangkat Uji
Tanah Sawah (PUTS) dan Bagan Warna Daun (BWD).
Tabel 2. Perubahan Penerapan Komponen Teknologi PTT Padi Tiga Kecamatan
di Kabupaten Sumedang
No

Teknologi PTT

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

VUB
benih Bermutu
legowo 2:1
Pemupukan berimbang
PHT sesuai OPT
Bahan Organik
Bibit Muda
jumlah bibit/lubang
Pengolahan tanah
pengelolaan air
Penggunaan pupuk cair
Panen dan Pasca Panen

Kec. Darmaraja

Kec. Situraja

Kec. Cimanggung

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
0,37
0,37
0,60
0,60
0,40
0,80
0,33
0,40
0,37
0,40
0,43
0,63
0,30
0,37
0,18
0,23
0,13
0,13
0,30
0,30
0,30
0,25
0,13
0,62
0,20
0,20
0,40
0,40
0,17
0,67
0,20
0,30
0,47
0,55
0,32
0,60
0,38
0,45
0,57
0,60
0,45
0,83
0,30
0,30
0,38
0,43
0,23
0,27
0,23
0,65
0,50
0,57
0,60
0,90
0,20
0,57
0,43
0,43
0,37
0,40
0,20
0,23
0,40
0,40
0,20
0,62
0,28
0,57
0,47
0,47
0,30
0,62

Sumber : Data Primer 2014
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Perubahan komponen teknologi cara tanam legowo di Kecamatan
Cimanggung (Tabel 2) tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan petani
di Kecamatan Cimanggung umumnya belum mengetahui teknologi cara tanam
legowo. Penerapan cara tanam legowo baru diterapkan oleh ketua kelompok tani,
sehingga pendampingan teknologi cara tanam legowo masih perlu ditingkatkan,
karena akan meningkatkan hasil. Sistem tanam jajar legowo 2:1 selain
meningkatkan populasi tanaman per hektar dan meningkatkan jumlah anakan, dan
akhirnya meningkatkan hasil panen (Suriapermana dan syamsiah, 1995). Petani
di Kecamatan Cimanggung belum mendapatkan program SL PTT padi sehingga
dapat dikatakan masih perlu pembinaan yang lebih intensif. Kemudian faktor lain
yang menjadi kendala petani dalam menerapkan legowo yaitu ukuran petakan
yang kecil dengan topografi berbukit.
Rekomendasi teknologi
Adopsi teknologi PTT Padi di tiga Kecamatan masih perlu di tingkatkan
mengingat belum semua petani menerapkan komponen teknologi PTT padi.
Berdasarkan hasil pendampingan maka dapat diketahui komponen teknologi yang
biasa diterapkan petani sebagai berikut :
Tabel 3. Komponen Teknologi PTT padi yang diadopsi di lokasi pengkajian
No

Komponen
Teknologi

1
2

VUB
Benih Bermutu

3
4
5

PHSL/Pemupukan
PHT
Pola tanam

6
7
8
9

Penggunaan bibit muda
Jumlah bibit/lubang
Jarak tanam
Pemberian bahan
organik
10 Pengairan
11 Pengendalian Gulma
12 Panen dan Pasca Panen

Darmaraja
Inpari 16
Diterapkan
sebagian petani
PUTS
Full PHT
Padi-padipalawija
> 20 hss
> 2-3 bibit
Legowo 2 : 1
Jerami di
benamkan
berselang
Landak
70%

Kecamatan
Situraja
Inpari 16
Diterapkan
sebagian petani
PUTS
Full PHT
Padi-padi-padi
> 20 hss
> 2-3 bibit
Legowo 2:1
Jerami di
benamkan
berselang
Landak
70%

Cimanggung
Inpari 16
Belum diterapkan
PUTS
Full PHT
Padi-padi-padi
< 20 hss
> 2-3 bibit
Tegel 30 X 30
Jerami di
benamkan
berselang
Landak dan manual
70%

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 3 di atas maka rekomendasi teknologi PTT padi di
Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan penerapannya. Varietas unggul
padi merupakan salah satu komponen teknologi yang berperan penting dalam
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meningkatkan produktivitas padi. Pelandaian produktivitas padi terjadi karena
belum optimalnya potensi genetic VUB (Fagi, et.al, 2003) Rekomendasi
penggunaan varietas unggul baru masih perlu ditingkatkan mengingat penggunaan
varietas lokal yang masih cukup tinggi terutama di Kecamatan Cimanggung seperti
varietas Tsunami, Morneng, dan Midun. Menurut petani varietas lokal tersebut
umumnya agak tahan terhadap serangan hama penyakit (keresek, blast). Petani
tetap menggunakan varietas lokal juga disebabkan sulitnya memperoleh varietas
unggul baru di kios saprodi setempat.
Pemupukan merupakan salah satu komponen teknologi yang masih
memegang peranan penting dalam peningkatan produktivtas tanaman (Las et al,
2003). Penerapan komponen teknologi pemupukan menggunakan PUTS dapat
diterapkan di tingkat petani. PUTS merupakan salah satu metode pendekatan
dalam memberikan rekomendasi pupuk spesifik lokasi (Abdurachman et al, 2006)
Sedangkan penggunaan pupuk organik umumnya masih sulit diterapkan karena
untuk membersihkan lahan petani umumnya membakar jerami di sawah.
Komponen teknologi penggunaan bibit muda telah diterapkan di Kecamatan
Situraja dan Kecamatan Darmaraja. Sedangkan untuk lokasi lain umumnya
terkendala ketersediaan traktor dan tenaga kerja, sehingga benih yang telah
disemai umumnya telah berumur lebih dari 20 hss. Penerapan jumlah benih per
lubang tanam masih terkendala pada kebiasaan jasa tanam dalam melakukan
tanam. Pemilik lahan umumnya telah mengetahui manfaat penggunaan jumlah
benih per lubang tanam 2-3 batang, tetapi penerapannya masih sulit dilakukan
karena tenaga tanam belum terbiasa.
Penerapan teknologi panen dan pasca panen di tiga lokasi telah mencapai
70% dari inovasi teknologi panen dan pasca panen, hal ini disebabkan petani
belum dapat menerapkan sepenuhnya teknologi panen dan pasca panen karena
keterbatasan modal dalam pengadaan alat panen dan pasca panen. Panen masih
dilakukan dengan menggunakan sabit bergerigi dan merontokkan padi dengan
cara digebod. Pasca panen masih dilakukan dengan menggunakan sinar matahari
yaitu dijemur pada lantai jemur. Adopsi teknologi ditingkat petani dipengaruhi
salah satunya sarana yang diperlukan untuk implementasi mudah di dapat (Fatah,
et al, 2000).
Pada dasarnya penerapan teknologi PTT padi sangat penting. Terutama untuk
penerapan komponen teknologi spesifik lokasi. Menurut Sumarno et al (2009),
keragaman produktivitas padi sawah dalam satu hamparan diduga disebabkan oleh
senjang adopsi teknologi budi daya. Dengan demikian secara langsung maupun
tidak langsung, tingkat adopsi teknologi mempengaruhi terhadap produktivitas
pertanaman.
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KESIMPULAN
1.

Tingkat adopsi inovasi teknologi PTT padi sawah meningkat setelah
pelaksanaan display. Peningkatan adopsi terutama pada komponen teknologi
: penggunaan benih bermutu, pemupukan spesifik lokasi dan penggunaan
bahan organik.

2.

Rekomendasi teknologi di kabupaten Sumedang adalah penggunaan VUB,
pemupukan berdasarkan PUTS, dan penggunaan jerami.
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SISTEM USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI TEKNIS TUMPUAN
ADOPSI TEKNOLOGI TANPA OLAH TANAH
DI DESA NAMU UKUR SUMATERA UTARA
Wasito
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara
Jl. Jend. Besar A.H. Nasution 1B Medan, email : wasito63@yahoo.co.id
ABSTRAK
Desa Namu Ukur memiliki sosio-agroekosistem spesifik yaitu lahan sawah
irigasi teknis dengan kecukupan air dalam setahun. Untuk mengetahui eksistensi
adopsi teknologi tanpa olah tanah (TOT) pada usaha tani padi di Desa Namu
Ukur Kabupaten Langkat telah dilakukan pengkajian pada April – Juli 2015.
Kajian diawali dengan mengamati dan melibatkan diri pada komunitas petani
yang menerapkan TOT (10 petani) April – Juli 2015 dan TOT (10 petani) Juli –
Nopember 2014 dalam konteks yang alami. Selanjutnya melakukan pengumpulan
data primer melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam, serta
analisis secara deskriptif. Hasil kajian, total komponen teknologi yang diadopsi
52,14%, antara lain TOT (11,12%), benih bermutu (8,88%), panen tepat waktu
(7,78%). Adopsi teknologi TOT dilakukan pada satu musim tanam selama
setahun, bermanfaat menghemat input produksi sekitar 2 – 4 persen (biaya olah
lahan/tenaga kerja, menekan gulma,).
Kata kunci : Adopsi, TOT, irigasi teknis, Langkat
ABSTRACT
Namu Ukur village has a specific socio-agroekosistem namely technical irrigated
land with sufficient water in a year. To determine the existence of TOT adoption
of technology on rice farming in the Namu Ukur village of assessment has been
done on the April to July 2015. The study begins by observing and engaging in
a community of farmers applying TOT (10 farmers) from April to July 2015 and
TOT (10 farmers) July - November 2014 in the context of nature. Furthermore,
collecting primary data through focus group discussions and in-depth interviews,
as well as the descriptive analysis. The results of the study, a total of component
technologies are adopted 52.14%, among others TOT (11.12%), quality seed
(8.88%), timely harvest (7.78%). TOT technology adoption is done in one growing
season for a year, rewarding saving production inputs approximately from 2 to 4
percent (though the cost of land/labor, suppress weeds,).
Keywords: Adoption, TOT, technical irrigation, Langkat
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PENDAHULUAN
Bertanam padi sawah irigasi teknis tanpa olah tanah (TOT) merupakan alternatif
teknologi terobosan baru. Dari beberapa percobaan dan penelitian yang dilakukan
di tingkat petani ternyata tanah sawah tidak perlu diolah berat dan dilumpurkan,
tetapi cukup dilakukan pengolahan sedikit/minimal atau bahkan TOT sama
sekali. Selain itu, TOT cukup dengan bantuan herbisida dalam mengendalikan
gulma dan singgangnya. Tanaman padi ini dapat tumbuh seperti pada lahan yang
diolah biasa. Hal ini disebabkan karena singgang dan gulma yang membusuk akan
melonggarkan tanah sehingga akar padi dapat berkembang dengan mudah dan
tanaman padi dapat tumbuh seperti biasa. TOT merupakan salah satu teknologi
yang prospektif dikembangkan untuk mengatasi beberapa kelemahan olah tanah
sempurna (OTS) dan menurunkan gas rumah kaca (GRK) dalam pascarevolusi
hijau (Badan Litbang Pertanian 2010).
Menurut Isnaini dan Hermawan (1998), Isnaini dan Suwarno (2005),
pada jenis tanah-tanah tertentu budidaya tanaman padi di sawah sebenarnya
tidak mutlak memerlukan pengolahan tanah sebab ketersediaan air lahan sawah
sudah dapat membantu proses pelumpuran. Untuk tujuan tersebut, penelitian dan
pengembangan budidaya TOT pada padi sawah perlu dilakukan. Selanjutnya
dikatakan bahwa dengan sistem TOT, di samping tanah dan air dapat dilestarikan,
energi, biaya, dan waktu juga dapat dihemat. Bahkan, jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan dapat ditekan dan pendapatan petani dapat ditingkatkan. Tanpa
olah tanah adalah cara persiapan tanah untuk budidaya tanaman dengan tanpa
mengganggu tanah. Tanah dibiarkan seperti apa adanya, kecuali tempat bertanam
atau tempat benih ditugalkan sedangkan gulma dan tunas-tunas sisa pertanaman
musim sebelumnya diken-dalikan dengan herbisida (Dickey et.al. 1992 dalam
Isnaini dan Suwarno, 2005).
Adopsi menurut teori konvensional dan teori adopsi Rogers dan Shoemakers
(1971) adalah tahap penerimaan, yaitu seseorang telah menggunakan ide
baru secara tetap dalam skala yang lebih luas, setelah tahap kesadaran, minat,
penilaian, dan tahap percobaan. Realitas perkembangan model adopsi, yaitu (1)
proses adopsi memungkinkan adanya adopsi atau menolak adopsi, (2) kelima
tahapan tersebut tidak selalu terjadi secara berurutan, (3) sesudah tahap adopsi
masih ada tahapan lain. Menurut Mardikanto (1996), adopsi adalah proses
perubahan perilaku, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada
diri seseorang yang telah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh. Adopsi
teknologi pertanian merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku baik
yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun keterampilan
(psychomotor) pada diri seseorang sejak ia mengenal inovasi sampai memutuskan
untuk mengadopsinya setelah menerima inovasi (Rogers dan Shoemaker, 1971).
Sedangkan proses difusi inovasi tidak berbeda jauh dengan proses adopsi inovasi,
namun dalam proses adopsi pembawa inovasinya berasal dari luar sistem sosial
masyarakat, sedangkan dalam proses difusi sumber informasi berasal dari dalam
sistem sosial masyarakat itu sendiri (Slamet 1992), Rogers (1983). Menurut
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Santoso et al (2005), agar adopsi teknologi dapat berlanjut maka diperlukan: a)
penyediaan sarana produksi yang tepat waktu; b) bimbingan oleh petugas secara
terus menerus sejak persiapan hingga panen; c) adanya jaminan harga yang layak
dan stabil; d) kesadaran dan partisipasi petani sendiri; dan e) dukungan pemerintah
daerah.
Berpijak pada pokok pikiran di atas, telah dilakukan pengkajian adopsi
teknologi dan keunggulan TOT usahatani padi sawah irigasi teknis di Desa Namu
Ukur, Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
METODOLOGI
Metode pengkajian
Kegiatan pengkajian ini dilakukan di Desa Namu Ukur, Kecamatan Sei Bingei
(purposive), Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada April sampai Juli
2015. Pengkajian menggunakan data primer, review hasil penelitian/pengkajian
TOT, dan data sekunder. Kajian diawali dengan mengamati dan melibatkan diri
pada komunitas petani yang menerapkan TOT (10 petani) April – Juli 2015 dan
TOT (10 petani) Juli – Nopember 2014 terutama innovator dan adopter dalam
konteks secara alami (natural setting) (Denzin dan Lincoln, 1994). Selanjutnya
melakukan pengumpulan data primer melalui diskusi kelompok terfokus pada
responden yang mengadopsi teknologi TOT dan wawancara mendalam. Parameter
utama yang diamati, yaitu karakteristik lahan kajian, adopsi teknologi TOT dan
keunggulan TOT. Data sekunder dari Poktan, Gapoktan, penyuluh pertanian
lapangan (PPL), instansi terkait, serta review hasil penelitian/pengkajian.
Metode Analisis Data
1.
2.

Analisis deskriptif untuk menganalisis metode pendekatan secara kualitatif,
untuk menemukan makna yang melandasi kajian (Bungin 2003).
Adopsi teknologi dianalisis dengan menggunakan skoring berdasarkan bobot
skor dan persentase dari masing-masing komponen teknologi yang diterapkan
petani (Santoso et al, 2005), dengan rumus :
P x BS
Nilai skor =
ƩBS
dimana : P = % petani menerapkan komponen teknologi
BS = Bobot skor
SBS = Total bobot skor
HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik lahan TOT Petani
Lahan sawah irigasi daerah kajian termasuk bagian proyek irigasi Namu
Sira Sira. Desa Namu Ukur memiliki sosio-agroekosistem spesifik yaitu lahan
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sawah irigasi teknis dengan kecukupan air dalam setahun. Irigasi Namu Sira Sira
merupakan salah satu irigasi teknis yang ada di Sumatera Utara, yang mencakup
empat bagian kecamatan yaitu Kec. Sei Bingai, Kuala, Selesai, dan Kecamatan
Binjai Selatan. Kecamatan yang paling luas mendapat pelayanan dari irigasi
Namu Sira Sira adalah Kec. Sei Bingai. Daerah irigasi ini termasuk jenis irigasi
teknis, dimana pembuatan dan perawatan saluran primer dan saluran sekundernya
menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara saluran tersier ditangani sendiri
oleh masyarakat (petani pemakai air). Namu Sira Sira adalah proyek irigasi yang
sudah berumur 25 tahun, namun tetap dalam kondisi baik dan kontinu mensuplai
debit air ke areal pertanian di sekitarnya. Pemeliharaan untuk mewujudkan target
pencapaian produksi pertanian, terutama padi sawah Pemprov Sumatera Utara
melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dipercaya pemerintah
pusat untuk melaksanakan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP)
jaringan irigasi Namu Sira Sira. Dengan usia bangunan yang sudah lebih dari 20
tahun, PSDA harus rutin melakukan pengecekan terutama dari sisi konstruksinya,
agar kondisi pengairan tidak terganggu yang akan berdampak pada menurunnya
produksi pertanian Sumatera Utara.
Menurut Kepala Unit Pelaksana Lapangan (KUPL) (2014) Namu Sira Sira
Kiri, irigasi tersebut terletak di tiga kecamatan yakni kec. Sei Bingai 54 hektar,
Kuala 1.396 hektar dan Selesai 900 hektar dengan total 2350 hektar (terdiri dari
sembilan desa dan dua kelurahan, tiga desa sebagai lintasan dan delapan desa
lokasi areal persawahan). Irigasi Namu Sira Sira Kiri dengan panjang saluran
primer 6,930 KM dan saluran sekunder 29,026 KM dan saluran Suplesi 1,800
KM. Kegiatan tahun 2013 adalah kegiatan berkala bangunan Bela rakyat,
bangunan Suka tani dan bangunan Tumakninah, yakni 6,980 M dan kegiatan
rutin pembabatan dan pembersihan di sepanjang saluran irigasi sepanjang 21 KM,
pengecatan shelter dan bangunan. Realisasi empat shelter, tambal sulam sepanjang
lima KM terhadap beberapa saluran yang rusak. Dari panjang saluran yang ada
di Namu Sira Sira Kiri 37,726 Km sudah terealisasi baik rutin maupun berkala
sepanjang 27,980 Km. Menurut KUPL (2014) Namu Sira Sira Kanan, dengan
luas potensial 4097,5 hektar meliputi tujuh desa dan tiga kelurahan dari lintas
kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Saluran ini membentang seluas 3.516,5 hektar
yang terdiri dari Namu Ukur 1.047 hektar, Lau Tenges 971 hektar, Namu Trasi
1.132,5 hektar dan Marcapada 947 hektar. Panjang saluran primer Namu Sira Sira
Kanan 2.700 M, sekunder 47.819,5 M dan Suplesi 5.350 M. Dengan total 53.169,5
M jumlah bangunan yang ada 425 unit. Pekerjaan tahun 2013 yakni pekerjaan
berkala normalisai saluran. Pekerjaan pemeliharan rutin yakni pembabatan dan
pembersihan disepanjang saluran serta pengecatan shelter, rumah pintu air serta
tambal sulam perbaikan bangunan saluran irigasi.
Adopsi Teknologi
Adopsi teknologi TOT pada petani di lahan irigasi teknis Namu Ukur
bermanfaat untuk menghemat input produksi, terutama menghemat biaya
pengolahan lahan, menekan pertumbuhan gulma sehingga menghemat tenaga kerja.
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Gambar 1. Pembuangan bonggol padi pada adopsi teknologi TOT di Desa Namu Ukur
Adopsi komponen teknologi spesifik lokasi usahatani padi sawah masih
didominasi oleh penggunaan benih bermutu seperti varietas unggul baru (VUB)
dan benih berlabel. Menurut Makarim et al., (2004), bahwa salah satu penyebab
utama rendahnya produktivitas padi adalah karena varietas yang ditanam
petani dewasa ini tidak mampu lagi berproduksi lebih tinggi akibat terbatasnya
kemampuan genetik.
Rendahnya adopsi komponen teknologi PHT pada tanaman padi, diduga
karena pemahaman petani terhadap pengendalian HPT yang efektif dengan
penggunaan pestisida, serta kurang-nya pengetahuan petani mengenai program
pengendalian hama dan penyakit terpadu (PHT).
Total komponen teknologi usahatani padi sawah irigasi teknis yang diadopsi
petani sebesar 52,14% dengan rincian sub komponen teknologi tertinggi yang
diadopsi adalah TOT (11,12%), penggunaan benih bermutu yang terdiri atas
varietas unggul baru dan berlabel (8,88%), serta panen tepat waktu dan cara
(7,78%).
Menurut Mulyana (2008), penguasaan teknologi bukan mengacu hanya pada
efisiensi teknis, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan teknologi sehingga
lebih cocok dengan kondisi lokal, serta kemampuan untuk menciptakan teknologi
baru yang lebih baik. Pengambilan keputusan baik untuk pengembangan,
penerapan ataupun pengalihan teknologi adalah keterpaduan antara pertimbangan
teknis, ekonomi, sosial maupun lingkungan yang melihat seberapa jauh pranatapranata dalam masyarakat dapat menerima teknologi yang dimaksud. Menurut
Manwan dan Oka (1991), ada empat faktor yang harus tersedia dalam menunjang
keberhasilan penyampaian teknologi kepada petani yakni : (1) teknologi yang
telah matang sesuai dengan wilayah pengembangan, (2) dukungan pemerintah
daerah dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan, (3) ketersediaan sarana produksi
dan pemasaran yang kondusif, dan (4) partisipasi petani menerima teknologi.
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Tabel 1. Nilai skor tingkat adopsi teknologi usahatani padi irigasi teknis
No
Komponen Teknologi
Bobot Skor *) % adopsi Nilai Skor **) (%)
1 Tanpa olah tanah
100
a. 1 musim tanam/tahun
25
100
2,78
b. atur air irigasi – cegah gulma tumbuh
25
100
2,78
c. semprot herbisida
25
100
2,78
d. singgang padi mati dan dicabut
25
100
2,78
2 Penggunaan benih bermutu
100
a. Varietas unggul baru
40
100
4,44
b. Benih berlabel
40
100
4,44
c. Tepat jumlah
20
20
0,44
3 Pengairan
100
a. Tepat cara (intermiten)
35
0
0
b. Tepat waktu
35
100
3,89
c. Tepat jumlah
30
20
0,67
4 Pengaturan populasi tanama
100
a. Jajar legowo
40
20
0,89
b. Tapin berpola teratur
30
80
2,67
c. Tepat umur bibit pindah
30
50
1,67
5 Aplikasi pupuk
100
a. organik
35
20
0,78
b. anorganik
35
100
3,89
c. berimbang
30
0
0
6 Pemupukan
100
a. Tepat jenis
35
50
1,94
b. Tepat dosis
35
0
0
c. Tepat waktu
30
70
2,33
7 Pengendalian gulma
100
a. herbisida
25
100
2,78
b. non herbisida
25
0
0
c. Tepat jenis
25
0
0
d. Tepat dosis
25
0
0
8 Pengendalian OPT dengan PHT
100
a. Tepat cara
35
0
0
b. Tepat dosis
35
0
0
c. Tepat waktu
30
30
1,00
9 Panen
100
a. Tepat waktu
35
100
3,89
b. Tepat cara
35
100
3,89
c. Tepat penanganan
30
40
1,33
Total
900
52,14
Keterangan : *) Bobot skor masing-masing komponen teknologi dinilai berdasarkan imbangannya
terhadap produktivitas padi sawah.
**) Nilai skor = Persentase/Total Skor x Bobot skor yang bersangkutan.
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Keunggulan TOT
TOT di Desa Namu Ukur ditujukan untuk mengangkat kembali teknologi
tradisional yang sudah diperbaiki sebagai inovasi teknologi alternatif pada sosioagroekosistem spesifik guna meningkatkan produktivitas padi untuk mewujudkan
ketahanan pangan wilayah dan swasembada beras berkelanjutan. Pada kajian ini
sosio-agroekosistem spesifik yaitu wilayah lahan sawah irigasi teknis dengan
kecukupan air dalam setahun. Hasil diskusi pada petani respoden TOT, keuntungan
TOT adalah menghemat input produksi 2 – 4 persen, terutama menghemat biaya
pengolahan lahan, menekan pertumbuhan gulma sehingga menghemat tenaga
kerja (Tabel 2).
Tabel 2. Keunggulan TOT lahan sawah irigasi teknis Desa Namu Ukur
No Kriteria keunggulan
Efisien pemanfaatan sumber daya manusia, alam, dan biaya
a. Menghemat biaya pengolahan lahan
b. Menghemat tenaga kerja
c. menekan pertumbuhan gulma
d. menghemat air
2 Adaptasi perubahan
a. memperpendek jarak antar musim tanam
b. indeks pertanaman (IP) dapat ditingkatkan (IP 300)
c. mengurangi kerusakan fisik perakaran saat musim kemarau
3. Meningkatkan produktivitas tanah
a. pertumbuhan akar terkonsentrasi pada zona oksidasi
b. proses pelapukan menyumbang C-organik tanah
c. mengefisienkan absorpsi hara N, P, dan K

Persen

Prioritas

100
100
50
50

1
2
4
6

100
50
25

3
5
8

25
50
25

9
7
10

1

Pada Tabel 2 selaras dengan Prasetyo (2013) dari hasil penelitian/pengkajian
selama 17 musim tanam bahwa teknologi TOT memiliki beberapa keunggulan,
antara lain :
1.

mengefisienkan pemanfaatan sumber daya dan biaya (menghemat air,
menekan pertumbuhan gulma, menghemat tenaga kerja),

2.

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (menekan emisi gas rumah kaca seperti
metana, mengurangi kerusakan fisik perakaran saat musim kemarau, dan
memperpendek jarak antar musim tanam sehingga indeks pertanaman (IP)
dapat ditingkatkan menjadi IP 300 atau IP 400, dan

3.

meningkatkan produktivitas tanah (pertumbuhan akar terkonsentrasi pada zona
oksidasi, proses pelapukan menyumbang C-organik tanah, mengefisienkan
absorpsi hara N, P, dan K yang pada akhirnya meningkatkan hasil).
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a. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya dan Biaya
Adopsi teknologi TOT pada lahan sawah irigasi teknis di Namu Ukur
(Langkat) akan menghemat biaya pengolahan lahan dan tenaga kerja. Menurut
Prasetyo (2013) dan Lamid et al. (1996), penerapan teknologi TOT pada lahan
sawah pasang surut lebih banyak menghemat biaya untuk persiapan lahan,
mencapai 56-61%/ha. TOT banyak menghemat tenaga kerja, waktu, dan biaya
sehingga sisa waktu yang masih tersedia dapat digunakan untuk kegiatan produktif
lainnya (off-farm dan on-farm) guna menambah pendapatan keluarga. Teknologi
ini juga telah diterapkan oleh petani di lahan pasang surut tipologi B, C, dan D
karena lebih menghemat tenaga kerja, mempercepat tanam, dan tidak memerlukan
banyak biaya untuk menyiapkan lahan. Hal ini selaras dengan Prasetyo (2013)
(Lamid dan Wentrisno 2001). Hasil penelitian Ananto (1991) menunjukkan bahiwa
terjadi penurunan tenaga kerja pada bidang pertanian di Kabupaten Karawang
yaitu mencapai sekitar 1,52% per tahun. Keterbatasan tenaga kerja pada sentra
padi sawah akan memotivasi petani yang sernula menanam padi sawah dengan
padat tenaga kerja beralih ke sistem yang hemat tenaga kerja dengan menerapkan
sistem tanpa olah tanah (TOT).
Kesuksesan adopsi, aplikasi teknologi TOT padi sawah irigasi teknis di
Desa Namu Ukur dengan kecukupan air optimal umumnya dibatasi oleh investasi
gulma. Gulma termasuk singgang padi sebelumnya (ratoon) dapat dikendalikan
dengan aplikasi herbisida purna tumbuh. Khusus untuk gulma, beberapa laporan
menyatakan bahwa aplikasi herbisida glifosat dengan takaran anjuran efektif
menekan pertumbuhan populasi gulma sebesar 70% sampai tanaman padi berumur
45 hari setelah tanam (HST) (Isnaini, 2000, Isnaini dan Suwarno, 2005; Prasetyo
2013, Lamid dan Wentrisno 2001). Hal ini mengindikasikan bahwa gulma pada
padi sawah TOT cukup dikendalikan satu kali selama pertumbuhan. Aplikasi
herbisida secara terus-menerus pada budi daya TOT memerlukan dukungan
informasi tentang perkembangan populasi gulma setelah aplikasi. Penerapan
teknologi TOT di lahan sawah irigasi Namu Ukur atau lapangan bergantung pada
penggunaan herbisida agar permukaan tanah terhindar dari erosi permukaan atau
pelindian hara dan bahan organik, selaras Hebblethwait (1996) dalam Prasetyo
(2013). Herbisida untuk mengendalikan gulma dan singgang padi diharapkan
relatif lebih murah dan mudah, secara biologi tidak aktif dalam tanah (nonbiological activity), dan ramah lingkungan (Prasetyo 2013, Lamid dan Wentrisno
2001). Namun, muncul keraguan akan meningkatnya kepadatan tanah, resistensi
gulma terhadap bahan aktif herbisida sejenis bila diaplikasikan secara terusmenerus pada setiap musim tanam (Prasetyo 2013, Monagro 1995).
Penerapan teknologi TOT di lahan sawah irigasi Namu Ukur sangat
sederhana, tetapi pengguna dituntut untuk mampu mengikuti prosedur, termasuk
kalibrasi untuk aplikasi herbisida agar efektif mengendalikan gulma sasaran dan
singgang padi, selaras Lamid dan Hermawan 1996 dalam Prasetyo (2013). Hal
ini berarti, padi ditanam pada areal yang ditumbuhi gulma yang sedang menurun
pertumbuhannya sehingga tanaman lebih leluasa tumbuh dan berkembang.
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Pengembangan sistem TOT pada padi sawah irigasi teknis di masa mendatang
diharapkan mempunyai prospek yang bernilai tinggi, antara lain: intensitas atau
indeks pertanaman (IP) dapat ditingkatkan karena tenggang waktu yang lama
dalam mengolah tanah dapat dikurangi, persiapan tanam tidak perlu menunggu
turunnya hujan, waktu dan biaya usahatani lebih rendah, hasil gabah yang
diperoleh setara dengan OTS (kadang-kadang lebih tinggi), serta waktu yang
tersisa bagi petani dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya. Untuk tujuan
efisiensi air dan memperpendek masa olah tanah, berbagai inovasi teknologi juga
diperlukan untuk upaya mitigasi dengan menurunkan laju emisi metana dari lahan
sawah. Salah satu di antaranya adalah reorientasi teknik pengolahan tanah, yang
diarahkan kepada penerapan teknologi TOT (Lamid dan Wentrisno 2001).
Penerapan teknologi TOT pada penyiapan lahan dapat menghemat kebutuhan
air sekitar 27% dibanding teknologi OTS. Angka ini sudah memperhitungkan
kehilangan air melalui evapotranspirasi, perkolasi & seepage (Utomo et al. 1994
dalam Prasetyo (2013). Lebih sedikitnya kebutuhan air pada saat penyiapan lahan
disebabkan lama penggenangan lahan sebelum tanam (Lamid dan Wentrino 2001,
Prasetyo 2013). Pada lahan sawah jenis tanah Andosol, penggenangan yang
diperlukan hanya 35 hari, pada tanah Aluvial 10 hari, dan pada tanah Latosol
10-15 hari sebelum tanam. Dengan OTS diperlukan waktu 20-30 hari untuk
melumpurkan sebelum tanam padi (Utomo et al. 1994, dalam Prasetyo (2013).
Penghematan penggunaan air ini akan mengurangi terjadinya rebutan air irigasi
antarpetani dan memperluas areal tanam di daerah yang menerapkan sistem irigasi
gilir giring.
b. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
TOT pada usahatani padi di Namu Ukur belum mengkaji terhadap mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim. Gambaran TOT hasil penelitian terdahulu dikenal
sebagai teknologi olah tanah konservasi (OTK), makin populer di negaranegara maju, terutama Amerika Serikat, karena memiliki beberapa keuntungan,
antara lain mencegah erosi, mempertahankan keanekaragaman biologi, menekan
populasi beberapa jenis gulma dan hama invertebrata, memperbaiki efisiensi
penggunaan pupuk, dan mening-katkan intensitas tanam dan pendapatan (Hasny
et al. 1989; Lamid et. al 1996). Pada saat terjadi kekurangan air pengairan
atau kemarau panjang, penerapan teknologi TOT tidak merusak struktur tanah,
hanya mengalami sedikit keretakan, sedangkan penerapan OTS membuat tanah
menjadi rengkah (Lamid 2001 dalam Prasetyo (2013). Penerapan teknologi TOT
tidak mengganggu akar tanaman padi dan laju evaporasi lebih rendah sehingga
kondisi tanah tetap lembap untuk menunjang pertumbuhan tanaman lebih baik.
Pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini telah menyebabkan perubahan iklim
yang merupakan dampak dari akumulasi GRK di atmosfer, seperti CO , N, O, dan
gas metana yang diemisi oleh berbagai sumber akibat aktivitas manusia (Badan
Litbang Pertanian 2010).
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c. Peningkatan Produktivitas
Penerapan teknologi TOT di Namu Ukur mempercepat waktu tanam sekitar
20 hari sehingga jarak tanam antar musim (turn around time) lebih singkat dan
umur panen lebih cepat, selaras Lamid (2001) dalam Prasetyo (2013). Pada
gilirannya tanaman terhindar dari dampak kekeringan dan IP 300 atau IP 400
mudah dicapai (Lamid et al. 1999 dalam Prasetyo (2013). Pemupukan dan sistem
irigasi secara terus-menerus dalam penerapan OTS juga ditengarai turut berperan
dalam meningkatkan emisi metana dari lahan sawah. Kendala ini secara langsung
akan menurunkan produktivitas lahan dan tanaman padi sawah. Perlu kajian
terhadap penerapan TOT.
Kelemahan TOT
TOT di Namu Ukur kurang berkembang di tingkat petani karena petani yang
telah terbiasa dengan OTS. Selain itu, lahan usaha tani sempit, inovasi belum
menyentuh pengguna, dan intensifnya pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.
Teknologi TOT tidak selalu dapat diterapkan di semua agroekosistem atau kondisi
sosial ekonomi, terutama lahan sawah irigasi teknis di mana ketersediaan alsintan
pengolahan lahan dan modal input produksi belum menjadi kendala. Teknologi
TOT belum dijadikan sebagai salah satu komponen teknologi dalam program
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) melalui PTT (Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan 2010). Untuk lebih mengembangkan penerapan teknologi TOT
pada sosio-agroekosistem spesifik maka sosialisasi, diseminasi, promosi, dan pilot
produksi padi sawah harus dilakukan
Hasil penelitian selama 10 musim tanam di Pekon Kerdaloman, Talang
Padang, Lam-pung (Isnaini, 2000; Isnaini dan Suwarno 2005) terpantau beberapa
masalah, antara lain:
1.

Kebiasaan petani melakukan sistem OTS sampai tanah melumpur sempuna
menyebab-kan waktu yang dibutuhkan untuk persiapan tanam menjadi lebih
lama serta borosnya pemakaian air.

2.

Kebiasaan petani membuat tanah bebas dari gulma sepenuhnya (100%),
sehingga muka air sawah terlihat seperti muka danau/waduk yang keruh.

3.

Ada tanggapan dari petani bahwa penggunaan traktor secara terus-menerus
akan memadatkan tanah dan adanya ceceran bahan bakar traktor di air sawah.
Hal ini akan menyebabkan hasil padi tidak meningkat, sedangkan ketersediaan
kerbau sebagai tenaga pem-bajak semakin langka.

4.

Jika sistem TOT dipakai maka indeks pertanaman (IP) dapat ditingkatkan
yang selama. ini hanya IP 200. Pemakaian air masih sangat boros dan
kehilangan air disaluran masih sangat tinggi. Teknologi TOT dapat berhasil,
jika pemupukan sesuai dosis, waktu, dan jenis dapat diaplikasikan.
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Analisa Usahatani TOT
Hasil analisis usahatani padi dengan sistem TOT pada petani pemilik
lahan menunjukkan biaya usahatani Rp. 11.218.000,-/ha, dengan keuntungan
Rp. 14.222.000,-/ha dan B/C ratio sebesar 1,27 dibandingkan OTS dengan B/C
ratio 1,17. Sedangkan pada petani penyewa lahan dengan biaya usahatani
Rp. 11.060.000,-/ha, dengan keuntungan Rp. 12.940.000,-/ha dan B/C ratio
sebesar 1,17 (Tabel 3). Salah satu keuntungan TOT pada aspek finansial adalah
menghemat input produksi 2 – 4 persen, terutama menghemat biaya pengolahan
lahan, menekan pertumbuhan gulma sehingga menghemat tenaga kerja.
Tabel 3. Analisis usahatani kajian TOT di lahan irigasi teknis Namu Ukur
Uraian
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
-Usahatani
-Sewa lahan
Keuntungan (Rp)
B/C ratio

Adopsi TOT
Adopsi OTS
Petani penyewa Pemilik lahan Petani penyewa Pemilik lahan
24.000.000
25.440.000
23.200.000
24.800.000
11.060.000
11.218.000
11.360.000
11.448.000
8.560.000
11.218.000
8.860.000
11.448.000
2.500.000
2.500.000
12.940.000
14.222.000
11.840.000
13.352.000
1,17
1,27
1,04
1.17

Ket. : - Sewa lahan 100.000 – 150.000 per musim tanam per rante atau 2 – 3 kaleng
- B/C ratio : keuntungan/biaya usaha tani
- Produktivitas rata-rata 5,8 – 7,2 ton/ha atau 232 – 288 kg/rante, jika benih tidak baik
produktivitas 5,2 – 6,3 ton/ha atau 208 – 252 kg/rante. 1 ha = 25 rante. Upah panen 11% dari
total panen. VUB Ciherang, benih beli di toko, tidak pernah dari benih sendiri. Ada petani
tertentu dengan VUB Mekongga panen 8,4 ton/ha

Aplikasi teknologi TOT padi sawah irigasi teknis di Desa Namu Ukur dengan
kecukupan air optimal umumnya dibatasi oleh investasi gulma. Peluang adopsi
inovasi sistem TOT guna mengubah sistem usahatani OTS terbuka, karena persepsi
petani bahwa penggunaan traktor secara terus-menerus akan memadatkan tanah
dan adanya ceceran bahan bakar traktor di air sawah. Hal ini akan menyebabkan
hasil padi kurang meningkat secara nyata. Selain itu, jika sistem TOT dipakai
maka indeks pertanaman (IP) dapat ditingkatkan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Total komponen teknologi usahatani padi sawah irigasi teknis yang diadopsi
52,14%, TOT (11,12%), benih bermutu (VUB dan berlabel) (8,88%), serta panen
tepat waktu dan cara (7,78%). Adopsi teknologi TOT bermanfaat menghemat
input produksi sekitar 0,2 – 0,4 persen, terutama biaya pengolahan lahan, menekan
pertumbuhan gulma sehingga menghemat tenaga kerja. Selain itu, memperpendek
jarak antar musim tanam, sehingga IP dapat ditingkatkan. Analisis usahatani TOT
menguntungkan dengan R/C ratio > 1.
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RESPON PETANI TERHADAP DISPLAY VUB PADI SAWAH
PADA PENDAMPINGAN PTT DI KABUPATEN CIANJUR
Arti Djatiharti
BPTP Jawa Barat
artidjatiharti@gmail.com
Jl. Kayu Ambon No. 80 Lembang-Bandung Barat
ABSTRAK
Pendampingan teknologi mendukung PTT pada komoditas padi sawah irigasi
(PSI) dilaksanakan pada MK I (April – Juli 2014) di dua kecamatan, yaitu:
Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.
Penerapan komponen teknologi yang diaplikasikan pada kegiatan Display VUB
Padi sawah adalah penerapan teknologi PTT, meliputi : penggunaan VUB Inpari
22, 26, dan Inpari 28, yang mempunyai perbedaan ketahanan terhadap WBC dan
perbedaan kesesuaian terhadap ketinggian; sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan
jarak tanam dominan 50x25x15 cm, populasi tanaman sebanyak 178.000 per
hektar; penyiangan dengan alat gasrok dan manual; pemupukan berdasarkan status
hara (PUTS) dengan dosis rekomendasi menggunakan pupuk majemuk yaitu
NPK Kujang/Ponska (30-6-8) dengan dosis 300-350 kg/ha serta pupuk organik
sebanyak 500 kg/ha; waktu pemupukan disesuaikan dengan petani, pengendalian
hama dan penyakit; dan pengelolaan panen dan pasca panen yang tepat. Data
yang dikumpulkan dan diamati terdiri atas : karakteristik wilayah; serangan OPT;
produktivitas rata-rata (t/ha) dalam GKP, dan respon petani (pengguna) terhadap
penampilan umum tanaman dan mutu hasil (ukuran gabah/biji, warna gabah/biji,
dan rasa nasi/biji). Hasil pengkajian display varietas tersebut diatas memperlihatkan
bahwa, dua varietas yaitu Inpari 22, dan Inpari 28 dapat direkomendasikan sebagai
varietas yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cianjur wilayah utara. Varietas
Inpari 22 (Kec. Cikalong Kulon), karena terlihat daun/malainya lebih segar dan
tegak, serta lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit (OPT) dibandingkan
Inpari 26, dan 28. Bila dilihat dari rasa nasi menurut petani ke dua varietas tersebut
rasa nasinya sama sama pulen. Varietas Inpari 28 (Kec. Cugenang), waktu panen
lebih cepat antara 7-10 hari dibandingkan Inpari 22, dan Inpari 26, dan lebih tahan
terhadap penyakit Blast.
Kata kunci : respon petani, display, VUB, dan padi sawah
PENDAHULUAN
Beras merupakan bahan makanan pokok bagi sekitar 95% penduduk Indonesia
dengan konsumsi beras 108-137 kg per kapita/tahun. Oleh karena itu peningkatan
produksi padi di Indonesia harus tetap dilakukan lebih tinggi dari laju pertumbuhan
penduduk yang mencapai rata-rata 1,3% per tahun. Peningkatan produksi padi di
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Jawa Barat salah satunya dapat diatasi melalui penerapan Pengelolaan Tanaman
dan Sumberdaya Terpadu (PTT). Peningkatan produksi beras nasional sekitar 2
juta ton dapat dicapai melalui peningkatan luas panen sekitar 0-1%; peningkatan
produktivitas sekitar 6% dan peningkatan produksi sekitar 5-7% (Ishaq et. al.
2009). Dalam upaya percepatan peningkatan produksi dan produktivitas padi
di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Jawa Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Penelitian
dan Pengembangan (Badan Litbang) Pertanian di Provinsi Jawa Barat, diberikan
mandat untuk melakukan pendampingan teknologi mendukung PTT (Pengelolaan
Tanaman Terpadu) di wilayah Jawa Barat, salah satunya adalah di Kabupaten
Cianjur. Sebagai daerah agraris yang pembangunannya bertumpu pada sektor
pertanian, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah swa-sembada padi.
Produksi padi pertahun sekitar 625.000 ton dan dari jumlah sebesar itu telah
dikurangi kebutuhan konsumsi lokal dan benih, masih memperoleh surplus
padi sekitar 40 %. Produksi pertanian padi terdapat hampir di seluruh wilayah
Cianjur. Penduduk Kabupaten Cianjur sekitar 57,46 persen dari total 1.047.861
jiwa bermata-pencaharian di sektor pertanian. Lapangan pekerjaan penduduk
Kabupaten Cianjur di sektor pertanian yaitu sekitar 62.99 %. Sektor pertanian
merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) yaitu sekitar 42,80 %.(Dinas pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten
Cianjur. 2013).
Pendampingan teknologi mendukung PTT di Kabupaten Cianjur telah
dilaksanakan pada tahun sebelumnya melalui pelaksanaan Demfarm tahun 2011
di Desa Bobojong, Kecamatan Mande dengan menggunakan komponen sistem
jajar legowo 2:1 dan pemupukan berdasarkan analisa tanah, dapat menaikan
produktivitas sebesar 24%. Hasil penelitian pada kegiatan Gelar Teknologi yang
dilaksanakan di Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber menunjukkan bahwa, ratarata hasil padi sawah varietas Inpari 13 adalah 9,388 ton/ha GKP. Produktivitas
ini di atas rata-rata di Kabupaten Cianjur (6,15 ton/ha), dan diatas produktivitas
berdasarkan deskripsi varietas (8 ton/ha). Bila dibandingkan dengan kontrol
(varietas Ciherang), terdapat peningkatan sebesar 33,13 %. Hal ini menandakan
bahwa Inpari 13 dapat tumbuh dengan baik di lokasi tersebut dengan penerapan
teknologi pendekatan PTT (Euis et al., 2012). Tahun 2014 BPTP Jawa Barat
melakukan pendampingan teknologi mendukung PTT melalui Display Varietas
Unggul Baru (VUB) untuk memantapkan dan meluaskan pemahaman petani terkait
dengan penerapan PTT pada lahan seluas 1.000-1.500 m untuk masing-masing
display varietas atau sekitar 0,5 ha setiap unit. Tanaman padi yang ditanam petani
di Kecamatan Cugenang dan Cikalong kulon pada umumnya varietas Mekongga,
dan Ciherang. Produktivitas varietas Mekongga dan Ciherang di Kecamatan
Cikalong kulon rata-rata 6,5 ton/ha, sedangkan di Kecamatan Cugenang sebesar
6,2 ton/ha. Perbedaan tersebut disebabkan karena lokasi Kecamatan Cugenang
merupakan dataran tinggi, sedangkan Kecamatan Cikalong kulon adalah dataran
rendah.
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METODOLOGI
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pendampingan teknologi mendukung PTT pada komoditas padi sawah
irigasi (PSI) dilaksanakan pada MK I (April – Juli) tahun 2014 dengan lokasi
display di dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Cikalong
kulon.
Pengamatan dan Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dan diamati terdiri atas : fase generatif (tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif), produktivitas rata-rata (t/ha) dalam GKP,
ketahanan terhadap serangan OPT utama; dan (3) Respon petani (pengguna)
terhadap penampilan umum tanaman dan mutu hasil (ukuran gabah/biji, warna
gabah/biji, dan rasa nasi) varietas padi sawah Inpari 22, 26 dan Inpari 28 masingmasing VUB diamati dari 10 tanaman contoh.
Analisis Data
Data karakteristik lingkungan dan data penerapan teknologi, komponen
hasil, dan hasil dianalisis dalam bentuk tabel, Perhitungan hasil panen atau
produktivitas dalam GKP (t/ha) pada petak gelar teknologi PTT dilakukan melalui
metode ubinan sistem tanam jajar legowo 2:1 (Abdulrachman et al., 2012).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lingkungan Lokasi Display
Kecamatan Cikalong Kulon memiliki luas wilayah 94,6 Km² dengan luas
lahan sawah adalah 5197.7 ha dan luas lahan bukan sawah 3 890 ha. Kecamatan
Cikalong Kulon terdiri dari 18 desa yang terbagi menjadi 64 dusun. Salah satu
desa di Kecamatan Cikalong Kulon yaitu Desa Gudang dimana kegiatan Display
Varietas berada. Jumlah penduduk Kecamatan Cikalong Kulon tahun 2011 adalah
97.573 jiwa yang terdiri atas laki-laki 49 513 jiwa, dan perempuan 48 060 jiwa
(Programa Kecamatan Cikalong Kulon. 2014). Pola tanam umumnya padi-padipadi, hal ini karena sumber air selalu tersedia setiap saat yang berasal dari sungai.
Wilayah Kecamatan Cugenang terletak dikaki Gunung Gede, dan merupakan
daerah perlintasan dua kota besar antara Jakarta dan Bandung, keadaan tanahnya
labil akan tetapi subur. Kecamatan Cugenang memiliki luas wilayah 7.000
ha dengan luas lahan sawah 2.174 ha dan hanya 8,6 % merupakan pesawahan
irigasi teknis. Pola tanam umumnya padi-padi-padi dimana sumber air berasal
dai air sungai yang berasal dari pegunungan. Kecamatan Cugenang memiliki
ketinggian 300 – 1.035 m dpl dengan kemiringan 3-40 %, beriklim tropis dengan
suhu udara antara 200C sampai 220C. Jumlah Penduduk Kecamatan Cugenang
100.072 jiwa, terdiri dari laki-laki  50.199 jiwa, dan perempuan 49.873 jiwa.

Djatiharti : Respon Petani Terhadap Display VUB Padi Sawah pada Pendampingan....

557

Kecamatan Cugenang meliputi 16 desa, salah satu desa di Kecamatan Cugenang
yaitu Desa Mangunkerta dimana kegiatan Display Varietas berada (Programa
Kecamatan Cugenang. 2014). .
Penerapan Komponen Teknologi PTT
Penerapan komponen teknologi PTT pada display pendampingan dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komponen PTT dari Hasil Evaluasi Pendampingan PTT dengan Dinas
Pertanian Kabupaten Cianjur. 2014.
No.
Komponen Teknologi
Rekomendasi Umum
Display
1. VUB Padi sawah
VUB
Inpari 22, 26,28
2. Penggunaan benih bermutu,
Berlabel/bersertifikat
Ya
sehat, bersertifikat
3. PHSL
PUTS, KATAM
PUTS, KATAM
4. PHT
Ya
5. Pengolahan tanah sesuai musim dan
KATAM
Ya
Pola Tanam
6. Penggunaan Bibit muda
< 21 hari
Ya
7. Tanam dengan jumlah bibit
1-3 batang/lubang
Ya
8. Jajar Legowo
2:1
50 x 30 x 17
9. Pemberian bahan organic
Pupuk kandang/kompos
500 kg/ha
10 Pengairan
Berselang (Intermitten)
Tidak
11. Pengendalian gulma
Landak/gasrok dan manual
Ya
12. Panen dan pasca panen
yang tepat
Ya
Sumber : data primer. 2014

Varietas
Varietas yang dipergunakan petani pelaksana display adalah varietas Inpari
22, 26, dan 28, dan varietas yang umum di tanam petani adalah Ciherang dan
Mekongga.
Penggunaan Benih dan Bibit
Penggunaan benih oleh petani peserta display varietas yaitu sejumlah 20 kg/
ha, sedangkan sebelumnya petani rata-rata menggunakan benih antara 25-30 kg/
ha. Jumlah benih yang digunakan oleh petani terkait dengan jumlah bibit yang
ditanam per lubang tanam, sistem tanam dan jarak tanam yang dipergunakan.
Semakin banyak jumlah bibit yang ditanam per lubang, maka akan semakin banyak
benih yang dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan sistem tanam dan jarak
tanam, bila menggunakan sistem tanam legowo jumlah benih yang dibutuhkan
akan semakin banyak dibandingkan dengan sistem tegel (dengan asumsi benih
ditanam 1-3 batang/lubang), sedangkan kaitan dengan jarak tanam maka semakin
rapat jarak tanam akan semakin banyak jumlah benih yang dibutuhkan.
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Penggunaan benih pada lahan sawah milik petani peserta display varietas
dapat dihemat sebanyak 5-10 kg/ha atau 25-33,3%. Dengan adanya penghematan
benih, maka petani dapat menekan biaya produksi khususnya biaya pengeluaran
untuk benih. Bila benih diperhitungkan dengan harga Rp. 8.000/kg, maka petani
dapat menghemat pengeluaran biaya untuk benih antara Rp. 40.000 - Rp. 80.000/ha.
Perlakuan benih
Banyak hal yang mempengaruhi meningkatnya produksi padi, antara
lain: penggunaan bibit unggul, perlakuan benih dan sistem penanaman. Untuk
menambah pengetahuan dan keterampilan petani dalam rangka meningkatkan
produksi padi dilakukan melalui pembinaan, antara lain pembinaan perlakuan
benih. Setelah memastikan benih yang akan di tanam berasal dari benih unggul,
pekerjaan berikutnya adalah perlakukan (treatment) terhadap benih. Untuk daerah
endemis hama penggerek batang gunakan perlakuan benih (seed treatment)
menggunakan insektisida Fipronil 50 ST. Perlakuan benih bertujuan untuk
mencegah hama pada stadia awal perkecambahan, merangsang pertumbuhan akar,
memperkecil risiko kehilangan hasil, memelihara dan memperbaiki kualitas benih
(Las et al. 2002). Adapun perlakuan benih menggunakan Fipronil tidak dilakukan
petani. Rata-rata petani melakukan perendaman benih sebelum disemai dengan
air selama 24 jam, kemudian ditiriskan sampai keluar mata tunas. Hal tersebut
sudah menjadi kebiasaan petani, sedangkan hanya beberapa petani menggunakan
telur yang dimasukkan ke dalam larutan air hangat ditambah garam dalam ember
sampai telur mengapung kemudian gabah dimasukkan dan direndam selama 24
jam (1 malam) lalu ditiriskan.
Sistem dan jarak tanam
Sistim tanam yang diterapkan petani peserta display varietas mengalami
perubahan, dari yang sebelumnya menggunakan sistim tegel menjadi sistim
tanam jajar legowo 2:1, sedangkan pada lahan petani di sekitar display varietas
ada yang masih menggunakan sistim tegel dan ada pula yang menggunakan sistim
Legowo 2:1, Legowo 4:1 maupun Legowo 6:1.
Jarak tanam pada petani non peserta display varietas umumnya adalah
25x25 cm dengan populasi tanaman sekitar 160.000 rumpun per ha. Pada petani
peserta display varietas terjadi perubahan penerapan sistem tanam dan jarak
tanam, semula tegel dengan jarak tanam dominan 25x25 cm (populasi tanaman
160.000 rumpun per ha) menjadi legowo 2:1 dengan jarak tanam 50x25x15
cm. (populasi tanaman sebanyak 178.000 rumpun) dan 40x25x15cm (populasi
tanaman sebanyak 205.128 rumpun). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
dalam menetapkan jarak tanam dan populasi tanaman optimum, diantaranya
adalah tingkat kesuburan tanah, penggunaan umur bibit, dan aplikasi pemupukan.
Menurut Ishaq (2012), semakin subur tanah akan semakin lebar jarak tanam begitu
pula dengan umur bibit, semakin tua umur bibit yang digunakan maka jarak tanam
yang diterapkan semakin lebar, sedangkan semakin rapat jarak tanam dan populasi
tanaman semakin banyak, maka dosis pemupukan yang digunakan harus semakin
banyak.
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Penyiangan
Penyiangan yang diterapkan petani pelaksana display varietas umumnya
dilakukan dengan cara mekanis yaitu menggunakan gasrok atau landak, dan cara
manual (dicabut langsung oleh tenaga manusia). Pemilihan teknik penyiangan
oleh petani diantaranya dipengaruhi oleh luas pemilikan (penguasaan lahan)
dan ketersediaan tenaga kerja di lokasi setempat. Waktu penyiangan disesuaikan
berdasarkan keadaan gulma, biasanya penyiangan pertama pada umur 28 hst
kemudian untuk penyiangan selanjutnya waktu dan intensitas pelaksanaan
disesuaikan dengan keadaan dan situasi tanaman, kadang-kadang dilakukan pada
umur 50 hst.
Pemupukan dan Jenis Pupuk
Pemupukan merupakan salah satu komponen teknologi yang memiliki
kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas (hasil panen). Pemupukan
berimbang dimaksudkan memberikan pupuk dengan mempertimbangkan
kesuburan tanah dan kebutuhan hara tanaman. Apabila jumlah kebutuhan salah
satu dan atau beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur yang paling
minimum pemenuhannya akan menjadi penentu/pembatas jumlah produksi yang
dihasilkan tanaman. Untuk menetapkan dosis pemupukan spesifik lokasi, maka
pada masing-masing lahan sawah petani display varietas sebelumnya dilakukan
uji tanah untuk mengetahui status hara dengan menggunakan perangkat uji tanah
sawah (PUTS).
Berdasarkan hasil status hara yang diperoleh maka ditetapkan dosis
rekomendasi pemupukan pada petani pelaksana display varietas menggunakan
pupuk majemuk yaitu NPK Kujang/Ponska (30-6-8) dengan dosis 300-350 kg/ha
serta pupuk organik/kompos sebanyak 500 kg/ha. Waktu aplikasi pemupukan NPK
Kujang/Ponska di lokasi display varietas yang umum dilakukan petani sebanyak
dua kali, yaitu pada saat tanaman berumur 7-10 hst dan 38 hst sedangkan aplikasi
pupuk organik dilaksanakan pada saat pengolahan tanah kedua sehingga pupuk
organik bisa bercampur secara merata. Petani pelaksana display varietas telah
menerapkan pengelolaan hara berdasarkan kepada PHSL. Pemupukan berimbang
berdasarkan PHSL meliputi tiga langkah, yaitu: (1) menetapkan target (sasaran)
realistis hasil yang ingin dicapai, (2) menggunakan hara yang sudah tersedia
secara efektif, dan (3) menambahkan pupuk kimia (anorganik) untuk mengisi
kekurangan antara kebutuhan tanaman dan suplai hara alami (IRRI, 2006).
Serangan Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT di Kabupaten Cianjur
yang utama adalah hama tikus, tungro, Wereng (WBC), dan penyakit neckblast.
Pada lokasi display varietas, serangan tikus umumnya pada waktu persemaian.
Serangan tungro dan WBC terjadi pada umur padi 67 hst, dan serangan neckblast
pada umur 38 hst, namun dua lokasi display varietas masing-masing di Kecamatan
Cikalong kulon, dan Kecamatan Cugenang serangan OPT tersebut masih dapat
dikendalikan. Varietas Inpari 22 di Kecamatan Cugenang terkena serangan
penyakit neckblast sebesar 10 %, namun masih terkendali dengan menggunakan
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insektisida Neptune. Pengendalian tungro menggunakan insektisida sistemik
butiran (carbofuran) yang lebih efektif mencegah penularan tungro, sedangkan
pengendalian WBC menggunakan Furadan dan Dusban cair. Pengendalian
penyakit tungro yang sangat berbahaya akan berhasil apabila dilakukan secara
bersama-sama dalam hamparan relatif luas. Insektisida hanya efektif menekan
populasi wereng hijau pada pertanaman padi yang menerapkan pola tanam
serempak. Untuk memperoleh tanaman yang sehat sehinga mampu bertahan dari
ancaman hama dan penyakit, maka utamakan pencegahan melalui pengelolaan
tanaman terpadu yang tepat (PTT).
Tabel 2. Keadaan Serangan OPT di Lokasi Display Varietas Kabupaten Cianjur, 2014
No Kecamatan/Desa

Poktan
Tonjong

Tgl
Semai

1.

Cikalongkulon/
Desa Gudang

20 April

2.

Cugenang/
Nyengked 2 Juni
Desa Mangunkerta

Tgl
Tanam

Keadaan Serangan dan
Pengendalian

8 Mei

Tidak ada serangan hama
dan penyakit (masih
terkendali)

19 Juni

Neckblast 10 % (masih
terkendali)

Tabel 3. Hasil Pengamatan Rataan Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan
Maksimum Padi Sawah pada 40 HST di Kegiatan Display Varietas
Kabupaten Cianjur, 2014
Tinggi Tanaman (cm)
No

Kecamatan/Desa

Jumlah Anakan Maksimum

Inpari
22

Inpari
26

Inpari
28

Inpari
22

Inpari
26

Inpari
28

1. Cikalongkulon,
Desa Gudang

101

104

112,4

17,4

19,4

21,8

2. Cugenang,
Desa Mangunkerta

94,6

87,4

98,6

23

25

19,6

Berdasarkan Tabel di atas pertumbuhan vegetatif untuk tinggi tanaman dan
jumlah anakan maksimum di Kecamatan Cikalongkulon cenderung lebih baik di
bandingkan dengan Kecamatan Cugenang, karena selain tanah yang dimiliki
Kecamatan Cikalongkulon lebih subur juga tidak terdapat serangan OPT di
pertanaman padi. Jumlah anakan maksimum pada 40 Hst untuk varietas Inpari 22,
dan Inpari 26 lebih tinggi di Kecamatan Cugenang, sedangkan varietas Inpari 28
lebih tinggi di Kecamatan Cikalong Kulon.
Tabel 4. Menunjukkan perhitungan gabah isi, gabah hampa, dan bobot 1000
butir per 3 rumpun pada VUB Inpari 22, 26 dan Inpari 28 yang di display di dua
kecamatan.
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Tabel 4. Gabah hampa/Isi dan Bobot 1000 butir di 2 kecamatan display Kab.
Cianjur. 2014
No

Kecamatan/
Desa

Gabah Isi
Gabah Hampa
Bobot 1000 butir
Inpari Inpari Inpari Inpari Inpari Inpari Inpari Inpari Inpari
22
26
28
22
26
28
22
26
28
2290 2300 3539 2860 1750 1240 21,36 25,35 26,47

1. Cikalong Kulon/
Desa Gudang
2. Cugenang/
2383 2450 3621 2450 1865 1236 23,42 25,31 26,43
Desa Mangunkerta

Gabah isi yang tertinggi terdapat pada varietas Inpari 28 (3621 butir/3
rumpun) baik di Kecamatan Cugenang dan kecamatan Cikalong Kulon (3539
butir/3 rumpun), sedangkan gabah hampa paling banyak pada Varietas Inpari 22
(2860 butir/3 rumpun) baik di Kecamatan Cikalong Kulon maupun Kecamatan
Cugenang. Begitu pula dilihat dari bobot 1000 butir menunjukkan bahwa,
varietas Inpari 28 (26,47 gram/1000 butir) lebih berat dibandingkan dengan Inpari
22, dan Inpari 26.
Pengelolaan panen dan pasca panen
Umur panen varietas Inpari 22, 26, dan 28 rata-rata 120 hss hampir sama
dengan varietas Ciherang, dan Mekongga (120 hss). Padi mulai di panen pada saat
hampir seluruh daun dan warna gabah kuning. Alat panen yang digunakan masih
manual yaitu arit/sabit, dan digebot. Setelah panen kemudian gabah tersebut
dijemur kecuali bila dijual langsung ke tengkulak (pedagang) dalam bentuk GKP.
Hasil Display Varietas
Di bawah ini menunjukkan hasil dari display varietas menggunakan teknologi
pendekatan PTT di Kecamatan Cikalong Kulon, dan Kecamatan Cugenang.
Tabel 5. Produktivitas Display Varietas Padi pada Pendampingan PTT di Kab.
Cianjur. 2014
No

Kecamatan / Desa

1. Cikalong Kulon/
Desa Gudang
2. Cugenang/
Desa Mangunkerta

Produktivitas (t/ha) GKP
Inpari 22
Inpari 26
Inpari 28
7,2
7,2
7,9
6,1

7,3

7,4

Pada Tabel 5. menggambarkan produktivitas tiga varietas yang display di dua
kecamatan, Kabupaten Cianjur. Dari hasil ubinan menunjukkan bahwa, varietas
Inpari 28 mencapai 7,4 – 7,9 t/ha GKP, diikuti oleh varietas Inpari 26 (7,2 – 7,3 t/
ha) GKP, dan yang terendah yaitu varietas Inpari 22 (6,1 – 7,2 t/ha) GKP.
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Respon Petani Terhadap Varietas yang di Display
Dibawah ini diperlihatkan respon petani terhadap tiga varietas yang di display
di dua kecamatan yaitu Inpari 22, 26, dan 28. Dari hasil kuesioner yang dibagikan
untuk melihat keragaan varietas display menunjukkan bahwa, varietas yang
paling disukai petani (nilai = 4) yaitu Inpari 22 di Kecamatan Cikalong Kulon,
dan Inpari 28 di Kecamatan Cugenang. Respon petani di Cikalong Kulon pada
umumnya dilihat dari penampilan dalam bentuk gabah, jumlah bulir/malai, dan
panjang malai. Menurut petani, varietas Inpari 26 mempunyai bulir besar-besar
dibandingkan Inpari 22, begitu pula Inpari 28 bulirnya besar-besar dibandingkan
Inpari 22, serta kelebihan lain dari Inpari 28, yaitu waktu panen lebih cepat 7
sampai 10 hari dibandingkan Inpari 22 dan 26. Namun demikian petani Cikalong
kulon lebih memilih varietas Inpari 22, karena terlihat daun/malainya lebih segar,
dan tegak, serta terutama lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit (OPT)
dibandingkan Inpari 26, dan 28. Bila dilihat dari rasa nasi menurut petani ke tiga
varietas tersebut rasa nasinya sama sama pulen. Hasil respon petani di Kecamatan
Cugenang menunjukkan bahwa, petani sangat menyukai (nilai = 4) varietas
Inpari 28 dimana petani pada umumnya sangat suka pada panjang malai, bentuk
gabah, dan jumlah bulir/malai, selain itu waktu panen lebih cepat antara 7-10 hari
dibandingkan Inpari 22, dan Inpari 26. Kelebihan dari Inpari 28 yang utama yaitu
lebih tahan terhadap penyakit Blast sehingga petani lebih menyukai varietas Inpari
28 dibandingkan yang lainnya.
Tabel 6. Respon Petani terhadap Varietas yang di Display pada Pendampingan
PTT, Kabupaten Cianjur. 2014
No Kecamatan/ Varietas Tinggi Panjang Bentuk Jumlah Warna Penampilan
Desa
Tanaman Malai Gabah bulir Gabah Umum
/Malai
1. Cikalong
Inpari 22
Kulon/
Inpari 26
Desa Gudang Inpari 28

3
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

3
3
3

4
3
3

2. Cugenang/
Inpari 22
Desa
Inpari 26
Mangunkerta Inpari 28

3
3
3

3
3
4

3
3
4

3
3
4

3
3
3

3
3
4

Keterangan : 1 = tidak suka ; 2 = agak suka ; 3 = suka ; 4 sangat suka
Jumlah petani sampel = 20 orang

Dari hasil pengkajian display varietas tersebut diatas memperlihatkan
bahwa, dua varietas yaitu Inpari 22, dan Inpari 28 dapat direkomendasikan sebagai
varietas yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cianjur wilayah utara, tetapi
hal ini tidak bisa menjadi rekomendasi untuk seluruh kecamatan di Kabupaten
Cianjur dimana harus dikaji lebih lanjut untuk kecamatan lainnya, karena hal ini
tergantung pada topografi, kesuburan lahan, serta ketinggian tempat.
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KESIMPULAN
Aplikasi Display Varietas di Kabupaten Cianjur sampai saat ini dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1.

Di dua kecamatan, varietas Inpari 28 lebih baik produktivitasnya dibandingkan
dengan Inpari 26 dan Inpari 22

2.

Respon petani di Cikalong Kulon lebih memilih Inpari 22, karena malai
lebih segar dan tegak, serta tahan terhadap OPT, sedangkan di Kec.
Cugenang memilih Inpari 28, karena waktu panen lebih cepat antara 7-10
hari dibandingkan Inpari 22, dan Inpari 26, dan terutama lebih tahan terhadap
penyakit Blast.
SARAN

Perlu pengkajian lebih lanjut di kecamatan lainnya berdasarkan pada topografi,
kesuburan tanah, serta ketinggian tempat.
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ABSTRAK
Pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan salah satu program
utama untuk peningkatan produktivitas, namun terkendala tingkat adopsi di
beberapa daerah yang cenderung menurun. Terkait dengan tingkat adopsi PTT,
pengkajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik petani dan akses
terhadap sumberdaya lahan, menganalisis tingkat adopsi dan faktor yang menjadi
pertimbangan adopsi teknologi PTT, dan menganalisis dampak PTT terhadap
produktivitas padi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Brebes pada bulan
September-Oktober 2011, dengan responden 30 orang petani peserta program
PTT yang diambil secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
umur petani (47,14 tahun) berada pada kategori pengetrap awal, mereka berada
pada periode produktif dan kondusif untuk menerima inovasi baru, didukung
tingkat pendidikan rata-rata 9,74 tahun dan pengalaman berusahatani 23,15
tahun sudah dapat dianggap mampu mengikuti perkembangan teknologi dan
diharapkan mudah menerima inovasi baru. Percepatan adopsi juga dimungkinkan
karena aksesibilitas terhadap lahan, penyuluhan, sarana produksi, penggilingan,
dan permodalan relatif dekat dan mudah. Tingkat adopsi teknologi PTT saat
pelaksanaan program semuanya termasuk kategori tinggi, walaupun sesudah
program beberapa diantaranya menurun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang
menjadi pertimbangan adopsi antara lain peluang terhadap kenaikan produktivitas,
resiko kegagalan akibat penerapan teknologi rendah, dan kemudahan teknologi
tersebut untuk diterapkan. Dampak positif program terhadap produktivitas padi
ditunjukkan dengan peningkatan produktivitas non PTT yang sebelumnya hanya
5,29 t/ha setelah PTT naik 13,99% menjadi 6,03 t/ha GKG.
Kata Kunci : PTT, adopsi teknologi, produktivitas, usahatani padi
ABSTRACT
Integrated crop management (ICM) approach is one of the main program for
increasing rice productivity, but there is a problem in sustainability of the program
which caused the adoption level decreasing in some areas. Base on the adoption
level of ICM, this study aimed to describe farmer characteristics and their access
to land resources, analyse adoption levels and their affecting factor to ICM
technology adoption, and analyse impact of ICM on rice productivity. Research
was conducted in Brebes Regency on September-October 2011, with 30 ICM

Kurniyati et al : Tingkat Adopsi dan Dampak Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)....

565

farmers as respondents purposively. The results showed that farmer age averaged
(47,14 years old) in assessment area at the initial adoption level, as indicated
by in productive and easy to receive new innovation, supported education level
averaged is 9,74 years and experience in farming of 23,15 year able to follow new
development technology and could be easy to receive new innovation. Adoption
acceleration may be caused accessibility to farmland, extention, input, huller, and
relatively high access to capital. Adoption level of ICM technology during the
program is high category and after the program reduced. That is influenced by
factors affecting adoption were probability to increase productivity, failed risk
due to adopt the technology was low, and easibility to implement the technology.
Results of the research showed that ICM had positive impact on rice productivity
as shown previous non ICM productivity of 5,29 ton/ha, after ICM implementation
increase 13,99% to be 6,03 ton/ha GKG.
Keywords : ICM, adoption technology, productivity, rice farming
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kebutuhan akan beras setiap tahun terus bertambah seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk. Pemerintah mempunyai tekad untuk terus
meningkatkan produksi padi nasional, baik dengan ekstensifikasi maupun
intensifikasi. Khusus Pulau Jawa strategi intensifikasi lebih bertumpu pada
pemanfaatan inovasi teknologi. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah.
Terbukti pada tahun 2014 produksi padi nasional sempat mengalami penurunan
sebesar 0,45 juta ton gabah kering giling (GKG), dari 71,28 juta ton (2013)
turun menjadi 70,83 juta ton. Untuk mencapai target swasembada beras tahun
2017, pada tahun 2015 ini pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 73,4
juta ton GKG (Festiani, 2015). Hal ini merupakan suatu tantangan, karena beras
merupakan komoditas strategis dan pendukung utama ketahanan pangan dan
stabilitas nasional.
Salah satu lumbung padi nasional di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa
Tengah. Provinsi ini memiliki 35 kabupaten/kota, salah satunya adalah Kabupaten
Brebes. Kontribusi Kabupaten Brebes terhadap produksi padi di Provinsi Jawa
Tengah cukup besar. Pada tahun 2011, produksi padi Kabupaten Brebes menempati
urutan ke-4 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dengan total produksi
sebesar 595.058 ton dari 91.274 ha luas panen (BPS Provinsi Jateng, 2012).
Prestasi tersebut masih dapat ditingkatkan lagi karena petani belum sepenuhnya
menerapkan teknologi yang ada secara baik dan benar (Basuki et.al, 2012).
Terkait dengan inovasi teknologi, sudah cukup banyak yang dihasilkan
oleh Badan Litbang Pertanian. Salah satu yang telah dikembangkan adalah
pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). PTT merupakan pendekatan
dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman
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(OPT) dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan
produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan (Deptan, 2008). PTT
padi diimplementasikan melalui program Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN) yang sudah dimulai sejak tahun 2007, namun terdapat indikasi bahwa
setelah petani tidak lagi mendapatkan program, teknologi PTT yang pada waktu
program tersebut dijalankan sudah banyak diterapkan, beberapa diantaranya
mulai ditinggalkan oleh petani. Mengapa terjadi demikian? Fenomena inilah yang
mendasari mengapa penelitian ini dilakukan.
TUJUAN
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan
tujuan :
1.

Mendeskripsikan karakteristik petani dan akses terhadap sumberdaya lahan.

2.

Menganalisis tingkat adopsi dan faktor yang menjadi pertimbangan adopsi
teknologi PTT.

3.

Menganalisis dampak PTT terhadap produktivitas padi.
BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjarharjo, Bantarkawung, dan
Jatibarang Kabupaten Brebes dengan mempertimbangan bahwa Kabupaten Brebes
memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap produksi padi di Provinsi Jawa
Tengah. Kontribusi produksi dan luas panennya menempati urutan ke-4 dan ke-6
dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan
pada bulan September sampai dengan Oktober 2011.
Data dan Metode Analisis
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode
survei. Penentuan petani sampel dilakukan secara purposive terhadap petani yang
mengikuti program PTT. Petani yang menjadi responden ditetapkan sebanyak 30
orang.
Parameter yang diamati dalam penelitian terdiri atas data primer yaitu
karakteristik petani (umur, pendidikan, dan pengalaman usahatani padi),
aksesibilitas lahan usahatani, motivasi petani dalam mengikuti PTT, faktorfaktor yang menjadi pertimbangan adopsi, dan tingkat adopsi dari masing-masing
komponen teknologi PTT.
Pengolahan data diawali dengan mengelompokkan dan membuat tabulasi
data. Data tingkat adopsi dianalisis dengan perhitungan menggunakan rumus
berikut :
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TA =

NF
T

x 100%

Keterangan
TA : Tingkat Adopsi (%).
NF : Nilai faktor hasil pengamatan adopsi di lapangan.
T : Total komponen atau aspek teknologi yang dianjurkan.
Klasifikasi tingkat adopsi ditetapkan menjadi 3 kelas, yaitu :
- Klasifikasi adopsi rendah : 0 – 44,99%
- Klasifikasi adopsi sedang : 45 – 64,99%
- Klasifikasi adopsi tinggi : 65 – 100% (Hendayana, 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani dan Akses terhadap Sumberdaya Lahan
Karakteristik sosial ekonomi petani mempengaruhi tingkat kecepatan
seseorang untuk mengadopsi suatu teknologi atau inovasi. Adopsi penting sebagai
sebuah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide yang dianggap baru oleh
seseorang untuk bertindak yang paling baik atau sebagai proses mental yang
mengakibatkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pada diri seseorang
setelah menerima suatu inovasi atau teknologi sampai memutuskan untuk
menerapkannya (Mardikanto, 1993). Karakteristik petani yang dapat berpengaruh
adalah umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman petani. Dari Tabel 1 terlihat
bahwa umur petani peserta PTT rata-rata 47,14 tahun, dimana pada usia tersebut
petani secara fisik dan mental siap untuk menerima pandangan baru. Lain halnya
dengan umur yang terlalu tua, mereka cenderung berfikir konservatif sehingga
penerapan teknologi tidaklah mudah.
Membangun persepsi dan pengetahuan petani tentang komponen teknologi
yang akan diintroduksikan merupakan langkah awal yang perlu diperhatikan. Di
sinilah peran tingkat pendidikan menjadi penting. Pendidikan rata-rata petani
9,74 tahun atau rata-rata petani memiliki pendidikan setara dengan lulusan SMP,
dengan kisaran SD hingga SMA. Artinya pada tingkat pendidikan tersebut petani
memiliki kemampuan berfikir logis dan rasional serta mampu menyampaikan
pendapat atau mengomentari suatu teknologi yang diperkenalkan (BSNP, 2006).
Petani sudah dapat memilih teknologi mana yang menurut mereka bermanfaat
terhadap usahatani yang mereka jalankan. Pengalaman petani dalam usahatani
padi rata-rata mencapai 23,15 tahun. Pengalaman tersebut cukup panjang, untuk
ukuran rata-rata usia petani sekitar 47 tahun. Dengan kata lain, pemahaman mereka
terhadap usahatani padi relatif bagus sehingga diseminasi hasil-hasil penelitian
padi melalui pendekatan PTT diharapkan dapat mudah dipahami.
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Tabel 1. Karakteristik Petani Responden Peserta PTT Padi di Kabupaten Brebes,
2011
Karakteristik Petani

Rata-rata

Simpangan Baku

Umur (tahun)

47,14

11,45

Pendidikan (tahun)

9,74

3,50

Pengalaman usahatani (tahun)

23,15

15,74

Sumber : Diolah dari data primer, 2011

Berdasarkan karakteristik petani tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian
besar petani responden bisa dikategorikan sebagai pengetrap awal dan hanya
sebagian kecil yang tergolong pengetrap akhir. Pengetrap awal mempunyai tingkat
pendidikan seperti rata-rata anggota masyarakat lainnya, dapat menerima inovasi
selama inovasi tersebut memberikan keuntungan, dan keputusan menerima
adopsi diperhitungkan dengan teliti, sebab kegagalan penerapan inovasi sangat
mempengaruhi kehidupannya. Pengetrap akhir menjadi pengikut akhir dalam
penerimaan inovasi. Biasanya berusia agak tua, memiliki tingkat pendidikan agak
rendah, dan terlalu hati-hati bahkan cenderung skeptis (Hanafi, 1987).
Selain karakteristik petani, aksesibilitas lahan terhadap lembaga-lembaga
pendukung usahatani juga sangat penting khususnya yang terkait dengan penyediaan
sarana input, transportasi, pasca panen dan prosesing, permodalan, serta informasi
teknologi. Tabel 2 menyajikan aksesibilitas yang diinyatakan dalam jarak fisik
antara lahan usahatani dengan tempat tinggal dan berbagai kelembagaan terkait.
Jarak fisik secara umum tidak jauh sehingga penyediaan berbagai kebutuhan
pendukung dapat disediakan dengan mudah. Jarak dari tempat tinggal ke sawah
yang terlalu jauh akan menyebabkan berbagai kesulitan. Tersedianya jalan dan
sarana transportasi, memudahkan petani mencukupi kebutuhan input, permodalan,
maupun informasi teknologi. Jarak terjauh ditunjukkan oleh keberadaan Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) atau badan pelaksana penyuluhan pertanian, namun
terbantu dengan adanya pos penyuluhan desa (posluhdes) sehingga aliran informasi
teknologi akan menjadi lebih mudah.
Tabel 2. Aksesibilitas Lahan Petani Peserta PTT Padi di Kabupaten Brebes, 2011
Jarak dari sawah ke (km)
Tempat tinggal
Jalan raya
Toko saprotan
Penggilingan
Sumber modal
BPP/BP3K
Posluhdes

Rata-rata
0,83
0,90
1,23
0,72
2,08
4,72
1,23

Simp. Baku
0,60
1,08
2,79
0,40
1,70
2,52
0,98

Ragam (%)
0,36
1,16
7,81
0,16
2,89
6,34
0,95

Sumber : Diolah dari data primer, 2011
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Dalam memanfaatkan sarana, prasarana, dan kelembagaan pendukung
tersebut, petani membentuk kelompok yang biasa disebut dengan kelompok tani
(poktan). Ada sekitar 26 poktan di 3 kecamatan sampel, sebagian diantaranya
bergabung membentuk gabungan poktan (gapoktan). Dalam permentan, fungsi
gapoktan harus dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan
petani. Untuk itu, peran poktan maupun gapoktan diarahkan untuk dapat
mendukung penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat dan mesin pertanian,
permodalan, transfer teknologi dan penanganan pasca panen.
Tingkat Adopsi dan Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Adopsi
Permasalahan penerapan komponen teknologi di setiap daerah sifatnya
spesifik dan berbeda-beda. Hal-hal yang terkait pengetahuan tentang adopsi
komponen teknologi PTT padi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada
masing-masing daerah perlu diketahui guna memperbaiki kinerja program
sehingga target peningkatan produktivitas padi dapat tercapai.
Beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Kecamatan Kebasan
Kabupaten Banyumas tingkat penerapan PTT padi sawah secara keseluruhan ratarata 76,67%. Hanya 5 komponen PTT yang tingkat penerapannya sudah mencapai
100%, yaitu penggunan varietas unggul baru (VUB), benih bermutu, pengolahan
tanah tepat, tanam bibit muda, dan tanam 1-3 bibit per lubang (Watemin dan
Budiningsih, 2012). Kajian tingkat adopsi teknologi pertanian berbasis padi
yang dilakukan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa rata-rata petani hanya
mengadopsi 50,32% dari teknologi yang diintroduksikan, dimana varietas unggul
merupakan komponen yang paling banyak diadopsi petani (Efendy dan Hutapea,
2010). Keberhasilan adopsi teknologi usatahani padi-udang windu di lahan sawah
tambak di Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh penyediaan sarana produksi
yang tepat waktu, bimbingan petugas yang terus menerus, jaminan harga yang
layak dan stabil, partisipasi petani, dan dukungan pemerintah (Santoso et.al, 2005).
Proses suatu teknologi agar dapat diadopsi memerlukan waktu dan tahapan.
Dalam kaitannya dengan kegiatan diseminasi, usaha pertama yang dilakukan
dalam menyampaikan informasi teknologi kepada petani adalah melalui penyuluh
atau petugas lainnya. Proses ini dapat berlanjut dan berlangsung secara alamiah
dengan penyampaian informasi secara difusi dari petani ke petani lainnya.
Informasi yang sampai ke petani melalui diseminasi harus dapat dimengerti,
menimbulkan kemauan, dan kemampuan petani untuk menerapkannya. Karena
itu, karakteristik dan sifat teknologi menentukan sejauh mana komponen teknologi
itu dapat dimengerti atau diketahui sekaligus dapat diterapkan.
Berdasarkan kategori tingkat adopsi, semua komponen teknologi PTT padi
yang diamati pada saat PTT memiliki tingkat penerapan teknologi dengan kategori
tinggi. Namun setelah program PTT selesai, hanya 9 dari 11 (81,82%) komponen
teknologi PTT yang tingkat penerapannya masih tetap dalam kategori tinggi.
Komponen jajar legowo dan pengolahan tanah adalah dua komponen teknologi
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yang paling banyak diterapkan oleh petani pada saat program PTT berlangsung
dibanding komponen teknologi lainnya. Sebaliknya penggunaan bagan warna
daun (BWD), penggunaan bibit muda dan penanganan panen dan pasca panen
sedikit diterapkan. Pemakaian sistem tanam jajar legowo 2:1 tetap diterapkan
karena memberikan keuntungan kepada petani dari aspek fisiologi pertumbuhan
tanaman pinggir di setiap larikannya. Setiap larik tanaman padi mendapat cahaya
matahari yang cukup sehingga pertumbuhannya dapat optimal. Pemakaian sistem
tanam ini setelah program terlihat menurun. Hal ini disebabkan oleh alat tanam
jajar legowo seperti caplak tidak banyak tersedia dan juga sikap regu tanam yang
enggan menerapkan karena dirasa lebih rumit sehingga butuh waktu pengerjaan
yang lebih lama. Konsekuensinya pos untuk biaya tanam membengkak, petani
harus menambah modal untuk usahataninya. Komponen penanganan panen dan
pasca panen tingkat penerapannya rendah karena sebagian besar petani terbiasa
dengan sistem panen secara tebasan. Alasannya lebih praktis dan tidak repot
karena petani tidak perlu mencari tenaga panen dan tempat atau gudang untuk
menyimpan gabahnya.
Tabel 3. Tingkat Adopsi Komponen Teknologi PTT Padi di Kabupaten Brebes,
2011
Komponen Teknologi PTT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VUB
Pupuk organik
Jajar legowo
Penggunaan BWD
PHT
Pengolahan tanah
Bibit muda
Irigasi berselang
Pengendalian gulma
Penanganan panen dan pasca
Perlakuan benih

Saat PTT
89,29
78,57
92,86
60,71
85,71
92,86
67,86
71,43
78,57
67,86
75,00

Tingkat Adopsi (%)
Setelah PTT
85,71
60,71
80,19
63,75
89,61
100,00
73,76
78,95
78,57
74,03
78,00

Selisih
-3,57
-17,86
-12,66
3,04
3,90
7,14
5,90
7,52
0,00
6,17
3,00

Sumber : Diolah dari data primer, 2011		

Sementara itu komponen pengolahan tanah tingkat penerapannya setelah
PTT meningkat menjadi 100% karena petani telah terbiasa dengan pengolahan
tanah sempurna (maximum tillage). Kegiatan ini sudah rutin mereka lakukan di
awal musim sebelum mereka menanam padi. Konsekuensi negatif akan mereka
terima jika hal ini tidak dilakukan, sudah mereka sadari dan ketahui sehingga
setelah PTT pun petani tetap menerapkan pengolahan tanah sempurna. Berbeda
dengan VUB dan pupuk organik yang tingkat penerapannya setelah program
PTT menurun. Pada saat PTT VUB yang ditanam adalah Inpari 6, Inpari 8 dan
Mekongga. Inpari 6 dan 8 menunjukkan keragaan produksi yang tinggi karena
Inpari 6 memiliki indikator berat gabah per 1000 butir tinggi, sedangkan Inpari 8
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memiliki indikator jumlah gabah isi per malai dan berat gabah tinggi. Petani tidak
lagi menanam Inpari karena benihnya belum tersedia di pasaran dan seperti Inpari
8 menurut mereka umur panennya terlalu panjang. VUB Mekongga juga tidak
disukai petani karena paling rentan terserang hama penggerek batang. Hal inilah
yang menyebabkan petani akhirnya kembali menggunakan varietas Ciherang
seperti yang mereka tanam sebelum adanya program PTT. Komponen teknologi
pupuk organik meskipun disukai petani, namun jaminan ketersediaannya juga
sering menjadi kendala.
Ada beberapa alasan mengapa petani tidak menerapkan teknologi
diantaranya: a) teknologi tersebut tidak sampai kepada petani, b) teknologi tidak
sesuai dengan kebutuhan petani, c) teknologi belum dipahami dan diyakini oleh
petani, d) petani kesulitan mendapatkan sarana produksi yang dianjurkan, dan e)
kemampuan modal petani yang terbatas (Prasetyo et.al, 2003).
Penerapan teknologi oleh petani membutuhkan pertimbangan-pertimbangan
sesuai dengan karakter petani, sumberdaya yang dimiliki dan tujuan yang
diinginkan. Konsekuensi dari penerapan suatu komponen teknologi adalah biaya,
tenaga, resiko, dan penggunaan sumberdaya lainnya. Pertimbangan untung
rugi merupakan suatu pilihan logis untuk suatu usahatani. Dalam penelitian ini
ditetapkan 6 kriteria dalam pemilihan teknologi, yaitu : 1) peluang terhadap
kenaikan produktivitas, 2) kemudahan untuk diterapkan, 3) ketersediaan pasar,
4) ketersediaan teknologi, 5) perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi
tersebut nyata, dan 6) resiko kegagalan akibat teknologi yang diterapkan rendah.
Dari keenam kriteria tersebut, 92,86% petani berpendapat bahwa kenaikan
produktivitas merupakan hal terpenting. Banyak petani menempatkan kriteria
ini sebagai prioritas pertama. Teknologi yang bekerja untuk meningkatkan
produktivitas terutama adalah VUB, benih bermutu, pemupukan berimbang,
jajar legowo, pengolahan tanah, dan pengairan berselang. Pengelolaan hama dan
penyakit terpadu (PHT) merupakan teknologi yang bekerja untuk menurunkan
resiko kegagalan, disamping teknologi irigasi (terutama saat kekurangan air),
pasca panen, dan VUB tahan cekaman biotik dan abiotik.
Tabel 4. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Petani Peserta PTT Padi
dalam Mengadopsi Teknologi di Kabupaten Brebes, 2011
Urutan

Faktor Pertimbangan

Persentase Responden (%)

1

Produktivitas lebih tinggi

92,86

2

Mudah diterapkan

82,14

3

Pasar tersedia

75,00

4

Teknologi tersedia

71,43

5

Perubahannya nyata

75,00

6

Resiko kegagalan rendah

85,71

Sumber : Diolah dari data primer, 2011
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Motivasi sangat menentukan kemudahaan adopsi. Motivasi merupakan
penggerak yang menjadi latar belakang suatu tindakan. Karena itu, motivasi
petani untuk memilih atau menyeleksi komponen teknologi apa yang akan
diadopsi perlu diketahui agar strategi perakitan dan diseminasi teknologi dapat
lebih efektif dilakukan. Dari lima motivasi mengikuti PTT yang ditanyakan, ada
empat motivasi yang banyak dipilih responden, yaitu menambah pengetahuan
untuk meningkatkan produksi, menambah pengetahuan untuk perbaikan mutu
dan harga, mengikuti anjuran (program) pemerintah, dan ingin mendapat bantuan.
Dibanding tiga motivasi pertama, motivasi tertinggi justru terlihat pada motivasi
terakhir yaitu ingin mendapat bantuan. Melihat fenomena yang ada maka motivasi
ini harus dipahami hati-hati, agar setelah bantuan tidak adapun teknologi tetap
dapat diterapkan.
Petani tidak menerapkan semua komponen teknologi antara lain disebabkan
adanya teknologi yang menurut petani tidak mudah untuk diterapkan seperti jajar
legowo atau mungkin juga petani belum yakin akan kinerja teknologi tersebut.
Masih ada rasa kekhawatiran jika teknologi tersebut tidak berhasil meningkatkan
produksi, dengan kata lain petani tidak mau menanggung resiko kegagalan. Hal
ini cukup beralasan karena umumnya lahan yang dimiliki petani relatif kecil atau
sempit, dan biasanya hasil dari lahan itulah yang mereka harapkan bisa menjadi
penopang hidup keluarga. Pada lokasi PTT dua komponen yaitu VUB dan pupuk
berimbang masih dapat diterapkan oleh petani dengan baik karena keduanya
termasuk dalam paket bantuan. Untuk VUB petani mendapat bantuan benih
melalui program bantuan langsung benih unggul (BLBU) sedangkan kebutuhan
pupuk terpenuhi melalui mekanisme rencana definitif kelompok (RDK) atau
rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Lokasi di luar PTT (non PTT)
merupakan hamparan usahatani padi yang tidak memperoleh layanan program
PTT. Para petani melakukan pilihan usahataninya berdasarkan kebiasaan yang
dialami atau yang telah diperoleh secara turun menurun.
Dampak PTT terhadap Produktivitas Padi
Beberapa hasil evaluasi implementasi model PTT di 26 provinsi menunjukkan
bahwa dengan model PTT mampu meningkatkan produktivitas padi rata-rata 1 t/
ha dan menghemat penggunaan benih, pupuk, dan air irigasi (Puslitbangtan, 2006).
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang
yang menunjukkan bahwa model PTT lebih efisien dibanding usahatani non PTT
dan hasil penelitian di Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang menyimpulkan bahwa
penggunaan benih unggul baru pada program PTT mampu memberikan hasil
produksi sampai 9 t/ha (Haryani, 2010; Nurawan et.al, 2011).
Secara umum dampak PTT pada usahatani dapat diketahui dengan melakukan
perbandingan produktivitas antara yang mengikuti PTT dan tidak mengikuti PTT.
Kenaikan produksi dan produktivitas merupakan sasaran akhir dari program PTT.
Tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan produktivitas dari non PTT ke PTT,
yakni dari 5,29 t/ha GKG naik menjadi 6,03 t/ha GKG atau meningkat 13,99%.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerapan teknologi secara maksimal
memberikan hasil yang nyata dalam meningkatkan produktivitas padi.
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Tabel 5. Capaian Poduktivitas Padi pada Tingkatan PTT dan non PTT di
Kabupaten Brebes, 2011
No.

Tingkatan

1.

PTT

2.

Non PTT

Capaian Produktivitas
(t/ha GKG)
6,03

Besarnya Peningkatan
(t/ha GKG)
0,74

5,29

Sumber : Diolah dari data primer, 2011

KESIMPULAN
1.

Petani pada areal kajian dapat dikategorikan sebagai pengetrap awal, hal ini
terlihat dari : 1) umur rata-rata 47,14 tahun, yang berarti berada pada periode
produktif dan kondusif untuk menerima inovasi baru dibanding umur lebih
tua; 2) tingkat pendidikan rata-rata 9,74 tahun atau setingkat SMP, sehingga
lebih mampu mengikuti perkembangan teknologi dibanding lulusan SD;
dan 3) pengalaman berusahatani rata-rata 23,15 tahun sudah dapat dianggap
cukup banyak pengalaman yang diharapkan lebih mudah menerima inovasi
baru. Petani areal kajian memiliki aksesibilitas terhadap lahan, penyuluhan,
sarana produksi, penggilingan, dan permodalan relatif dekat dan mudah.
Faktor-faktor tersebut sangat mendukung percepatan adopsi PTT padi.

2.

Tingkat penerapan teknologi PTT saat pelaksanaan program semuanya
berkategori tinggi, meskipun setelah program beberapa diantaranya menurun.
Faktor yang menjadi pertimbangan adopsi antara lain peluang terhadap
kenaikan produktivitas, resiko kegagalan akibat penerapan teknologi rendah,
dan kemudahan teknologi tersebut untuk diterapkan.

3.

Penerapan PTT berdampak positif terhadap produktivitas padi ditunjukkan
dengan peningkatan produktivitas non PTT yang sebelumnya hanya 5,29 t/ha
setelah PTT naik menjadi 6,03 t/ha (13,99%).
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PELUANG PENYEDIAAN BENIH PADI MELALUI PENUMBUHAN
CALON PENANGKAR PADA TINGKAT KELOMPOKTANI
DI KABUPATEN MAJALENGKA
Yati Haryati, Bebet Nurbaeti, dan Titiek Maryati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Jl. Kayuambon No. 80 Lembang Bandung Barat
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ABSTRAK
Ketersediaan benih padi bermutu dengan jumlah yang cukup, tepat waktu, dan
mudah diperoleh petani memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan
produksi padi. Penumbuhan calon penangkar pada kelompoktani merupakan salah
satu langkah strategis dalam mendukung ketersediaan benih bermutu yang mudah
diakses oleh petani dengan harga yang lebih murah. Kegiatan penumbuhan calon
penangkar benih padi dilaksanakan di Desa Cipinang, Kecamatan Rajagaluh,
Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan Rapid Rural
Appraisal (RRA) untuk mengetahui kondisi eksisting usahatani, peluang, kendala,
dan permasalahan dalam penangkaran benih padi pada tingkat kelompok tani.
Informasi hasil RRA, bahwa usahatani padi dilaksanakan sepanjang tahun dengan
tiga musim tanam dan benih berasal dari kios sarana produksi, membenihkan
sendiri, dan saling menukar benih dari sesama petani. Kendala yang dihadapi
petani untuk menjadi penangkar benih adalah pengetahuan petani masih terbatas
sehingga perlu pembinaan yang intensif. Oleh karena itu peningkatan kapasitas/
pengetahuan mengenai teknik produksi benih padi bermutu menjadi sangat penting
dilakukan. Peluang penangkaran benih di Kabupaten Majalengka cukup tinggi
dengan sasaran luas tanam padi pada Tahun 2015 seluas 99.932 ha dan 2.870 ha
diantaranya berada di Kecamatan Rajagaluh. Jumlah benih yang dibutuhkan untuk
luasan tersebut di Kabupaten Majalengka apabila diasumsikan kebutuhan benih
25 kg per ha adalah 2.498.300 kg atau 2.498,3 ton, sedangkan untuk Kecamatan
Rajagaluh diperlukan benih 71.750 kg atau 71,75 ton. Untuk memenuhi kebutuhan
ini diperlukan hanya + 18 ha selama 3 musim tanam.
Kata kunci : Benih padi bermutu, RRA, penumbuhan calon penangkar
ABSTRACT
The availability of quality rice seeds with a sufficient amount, timely, and easily
obtained by farmers play an important role in supporting the improvement of rice
production. Growth prospective breeders in farmer groups is a strategic step in
supporting the availability of quality seed that is easily accessible to farmers at
a cheaper price. Activities of candidate seed paddy cultivation was conducted
in the village of Cipinang, Sub District Rajagaluh, and District Majalengka.
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Implementation of activities begins with Rapid Rural Appraisal (RRA) to
determine the condition of the existing farming system, opportunities, constraints,
and problems in the seed rice at the rate of farmer groups. Information RRA results,
that rice farming carried out throughout the year with three planting seasons and the
seeds came from stall production facilities, germinate itself, and exchanging seeds
from fellow farmers. Constraints faced by farmers to become seed is still limited
knowledge of farmers that need intensive coaching. Constraints faced by farmers
to become seed is still limited knowledge of farmers that need intensive coaching.
Therefore, capacity building/knowledge about quality rice seed production
technique becomes very important. Opportunities seed in Majalengka quite high
with rice planting width targets in Year 2015 99.932 ha and 2,870 ha of which are
in Sub Rajagaluh. The amount of seed needed for the area in Majalengka if the
assumed needs 25 kg of seeds per ha is 2.4983 million kg or 2498.3 tons, while for
the District 71 750 kg of seeds needed Rajagaluh or 71.75 tons. To meet this need
is required only ±18 ha for 3 seasons.
Keywords: quality rice seeds, RRA, growth prospective breeder
PENDAHULUAN
Di Indonesia komoditas padi merupakan bahan pangan pokok yang sangat
strategis baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Pemerintah selalu berupaya
untuk meningkatkan dan menjaga produksinya dalam memantapkan program
swasembada beras (Lisarini dan Hermawati, 2012).
Provinsi Jawa Barat adalah salah satu sentra produksi utama padi dengan
kontribusi 17,6% terhadap produksi padi nasional. Usahatani padi merupakan
mata pencaharian pokok bagi sekitar 2,5 juta keluarga petani pemilik-penggarap
dan 2,7 juta buruh tani, sehingga padi berperan penting dalam perekonomian Jawa
Barat. Pada tahun 2015 kebutuhan beras di Jawa Barat diperkirakan 6,80 juta ton
atau setara dengan 10,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Dengan produktivitas
rata-rata padi 5,6 t/ha GKG, diperlukan areal panen seluas 1,93 juta ha untuk
mencapai produksi tersebut (Ishaq, 2011). Sedangkan rata-rata produktivitas padi
di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2014 mencapai 6,48 ton/ha, sedangkan
produkdi padi sebesar 664.220 ton (BPS kabupaten Majalengka, 2015).
Produksi padi pada Tahun 2014 di Jawa Barat mencapai 11.644.899 ton GKG
atau setara 7.306.009 beras mengalami penurunan 3,63 persen dibanding tahun
2013 (12.083.162 ton GKG). Penurunan produksi padi tahun 2014 disebabkan
penurunan luas panen sebesar 2,47 persen dan penurunan produktivitas sebesar
1,19 persen. Hal ini disebabkan karena ada alih fungsi lahan dan terjadi anomali
iklim sehingga ketersediaan air berkurang menyebabkan produktivitas padi
mengalami penurunan. Berdasarkan Angka Ramalan I, produksi padi di Jawa
Barat Tahun 2015 diperkirakan mencapai 12.018.743 ton GKG setara 7.540.560
ton beras, meningkat 3,21 persen dibandingkan tahun 2014. Kontribusi Kabupaten
Majalengka terhadap produksi padi di Jawa Barat sebesar 5,3% (BPS Provinsi
Jawa Barat, 2015).
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Salah satu upaya untuk peningkatan produktivitas padi ditempuh dengan
menggunakan benih padi varietas unggul dan bermutu. Penggunaan benih
bersertifikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan
produktivitas padi. Oleh sebab itu, ketersedian benih unggul bersertifikat bagi
petani dalam melakukan kegiatan usaha tani merupakan syarat mutlak yang harus
dipenuhi.
Benih yang bermutu mampu meningkatkan produksi persatuan luas dan
mengurangi resiko kegagalan. Mutu benih didapat melalui proses sertifikasi
untuk menjaga kualitas kemurniannya, hal ini dapat dilakukan untuk menjamin
ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul padi melalui pengembangan
penangkaran benih. Peningkatan penggunaan benih bersertifikat di tingkat
usahatani merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pendapatan petani budidaya padi untuk menghasilkan produksi
gabah yang dapat dibuat menjadi benih padi bersertifikat harus produktivitasnya
tinggi, karena diharapkan ketersediaan benih bersertifikat banyak, cenderung
permintaan benih padi bersertifikat akan meningkat sehingga akan mempunyai
prospek yang lebih baik untuk dikembangkan usaha tani penangkaran benih
bersertifikat (Shiddieqy dan Slamet, 2012).
Dalam upaya mendukung peningkatan penggunaan benih varietas unggul
bersertifikat diperlukan sistem pengelolaan produksi benih yang baik sehingga
mampu menyediakan benih di tingkat lapangan sesuai dengan kebutuhan petani,
yaitu benih dengan varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga yang tepat.
Peranan penangkar/kelompok penangkar benih dalam penyediaan benih varietas
unggul bersertifikat sangat penting tetapi di sisi lain masih memiliki keterbatasan
seperti luas areal produksi dan sumberdaya manusia, prasarana dan sarana serta
modal (Dirjen Tanaman Pangan, 2015).
Pada umumnya benih padi yang digunakan oleh masyarakat lebih dari 60%
berasal dari sektor informal yaitu berupa gabah yang disisihkan dari sebagian hasil
panen musim sebelumnya yang dilakukan berulang-ulang, sehingga kualitasnya
rendah yang mengakibatkan produksi padi rendah (Daradjat et al., 2008). Di
lain pihak komponen teknologi budidaya yang sangat berpengaruh terhadap
produktivitas tanaman pangan adalah bahan tanam, dalam hal ini benih bermutu
yang digunakan sebagai bahan tanam dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan
dan hasil (Kaihatu dan Pesireron, 2011).
METODOLOGI
Pelaksanaan kegiatan Model Penyediaan Benih Melalui Peningkatan Kemampuan
Calon Penangkar Padi dilakukan dengan menggali informasi mengenai
karakteristik wilayah, kondisi eksisting, dan permasalahan terutama dalam
budidaya padi. Penggalian informasi dilakukan dengan metode Rapid Rural
Appraisal (RRA). Kegiatan ini dilakukan di Desa Cipinang, Kecamatan Rajagaluh,
Kabupaten Majalengka pada Bulan Maret 2015. Rural Rapid Appraisal (RRA)
dilaksanakan dengan metode diskusi timbal balik antara pengkaji dengan petani
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padi dan petugas, di samping itu dilakukan wawancara langsung melalui metode
survey menggunakan kuesioner terstruktur. Responden merupakan anggota
Kelompoktani Bakung dengan jumlah responden 20 orang dengan penentuan
responden dilakukan secara acak. Informasi yang digali adalah kondisi usahatani
eksisting padi, perbenihan padi, kendala, masalah dan peluang penumbuhan
penangkaran benih padi oleh petani penangkar atau kelompok tani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah
Kegiatan Model Penyediaan Benih Melalui Peningkatan Calon Penangkar
Padi di dilaksanakan di Desa Cipinang, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten
Majalengka. Luas wilayah Desa Cipinang adalah 105 km2, dengan jarak dari
ibu kota kecamatan sekitar 1,5 km, dan dari ibu kota kabupaten lebih kurang 20
km. Kondisi transportasi cukup lancar dengan menggunakan ojek dan kendaraan
umum, ditunjang dengan infrastruktur jalan yang cukup baik.
Potensi lahan untuk pertanian masih luas, oleh karena itu pengelolaan
usaha pertanian harus didukung oleh sumberdaya manusia. Keadaan penduduk
Desa Cipinang sebagian besar (61,89%) berada pada usia produktif, dan sebagian
penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dari data ini
menunjukkan bahwa pengelolaan usahatani di Desa Cipinang diharapkan akan
lebih maju dan berkembang.
Tabel 1. Karakteristik Wilayah Desa Cipinang, Kecamatan Rajagaluh,
Kabupaten Majalengka.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Karakteristik
Ketinggian tempat (m dpl)
Tofografi
Kisaran suhu
Jumlah curah hujan (10 thn terakhir)
Lahan untuk usahatani (ha)
- Pesawahan
- Tegalan
- Pekarangan
Jumlah penduduk (jiwa)
Usia produktif (18-56 th) (%)
Mayoritas pendidikan (%)
Mayoritas mata pencaharian (%)

Keterangan
225
datar
22 - 300C
2.987 mm (1 tahun)
61,93
11,00
33
4.482
61,89
SD (58,83)
Tani (48,28)

Sumber : Programma Penyuluhan Kec. Rajagaluh 2014; data diolah

Faktor usia, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan penduduk pada satu
wilayah/desa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan
desa dan tingkat adopsi inovasi teknologi baru. Oleh karena itu, semakin tinggi
tingkat pendidikan penduduk akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pembangunan pertanian.
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Sebagian besar penduduk Desa Cipinang hanya tamat Sekolah Dasar. Apabila
dilihat dari tingkat pendidikan, adopsi terhadap inovasi baru akan berjalan lambat.
Kondisi ini memerlukan pembinaan yang lebih intensif dalam mengintroduksikan
inovasi baru dan perlu dukungan dari pemerintah setempat dan tokoh masyarakat
dengan cara memberikan contoh.
Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir dan daya penalaran
sehingga semakin lama mengenyam pendidikan maka pemikirannya akan semakin
rasional. Secara umum petani yang berpendidikan tinggi akan lebih baik cara
berfikirnya, sehingga memungkinkan mereka bertindak lebih rasional menerima
inovasi teknologi baru dan dalam mengelola usahataninya (Saridewi dan Siregar,
2010).
Kondisi Eksisting Teknis dan Kelembagaan Usahatani Padi
Petani pada umumnya melakukan tanam padi dengan tujuan, yaitu; 1)
konsumsi sekitar 40 %, 2) di jual gabah 50%, dan 3) dijadikan benih 10 %, untuk
benih pada musim berikutnya dengan cara membenihkan sendiri (ngalean).
Penggunaan benih pada umunya beli dari kios, dan sebagian petani dari hasil
ngalean. Benih baru diganti dengan membeli kembali dari kios setelah 3 - 4 kali
ngalean.
Penerapan inovasi teknologi untuk budidaya padi yaitu melakukan
pengolahan tanah dengan sempurna, sedangkan penggunaan varietas padi pada
Tahun 2010 - 2011 masih menggunakan varietas-varietas lama seperti Midun,
Umbul-umbul, SBY dan Sidenuk. Mulai Tahun 2011 ditanam varietas unggul baru
yaitu Mekongga dan Widas. Varietas unggul baru Inpari-1, Inpari-10 dan Inpari-13
mulai ditanam petani pada Tahun 2013.
Cara tanam jajar legowo mulai diterapkan oleh beberapa petani mulai Tahun
2011 dan penerapannya cukup bervariasi Legowo 2 : 1; 3 : 1; dan 4 : 1. Pengairan
intermitten dilakukan mulai tanam sampai 30 HST dengan cara lahan sawah
digenangi dengan ketinggian air 30 cm dan dari umur 30 HST sampai panen
lahan sawah diairi hanya macak-macak. Pemupukan menggunakan dosis pupuk
berdasarkan kebiasaan petani yang dilakukan secara turun temurun. Dosis pupuk
yang digunakan yaitu Urea 280 kg per ha, NPK Phonska 140 kg per ha, SP-36
140 kg per ha dan KCl 140 kg per ha. Serangan hama/penyakit yang dominan
menyerang tanaman padi yaitu penggerek batang, wereng, walang sangit, kresek
(HDB) dan neck blast.
Varietas Widas merupakan varietas yang sering terkena serangan hama
wereng dan penyakit neck blast dengan tingkat serangan yang sangat parah. Panen
dilakukan pada saat tanaman padi matang fisiologis, dengan cara disabit-digebotdikipas-dijemur, sedangkan kegiatan pasca panen dengan dilakukan penjemuran
pada saat panen musim hujan penjemuran selama 7 - 10 hari dan pada musim
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kemarau 3 hari, selanjutnya penyimpanan untuk konsumsi 30% dan dijual 70%.
Kelembagaan yang mendukung usahatani padi di Desa Cipinang terdiri dari jasa
traktor, jasa power thresher, jasa pompa dan jasa RMU.
Kelembagaan usahatani padi di Lahan sawah Di Desa Cipinang, Kecamatan
Rajagaluh, Kabupaten Majalengka khususnya untuk penangkar benih padi baik
formal maupun non formal belum ada. Di Kabupaten Majalengka, penangkar
yang rutin memproduksi benih padi baru ada 6 orang, sedangkan pengadaan benih
di Desa Cipinang membeli dari kios sarana produksi atau membeli dari sesama
petani yang suka membuat benih dengan teknis/pengetahuan yang masih terbatas.
Permasalahan Perbenihan Padi
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi
padi adalah penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat. Kebutuhan benih
berkualitas pada musim tanam sering tidak dapat tercukupi karena ketersediaan
benih yang terbatas di lapangan, sehingga petani cenderung menggunakan gabah
konsumsi sebagai benih. Sedangkan apabila petani membeli benih dari kios sarana
produksi pertanian, tidak dapat menjamin mutu dan jenis benih yang diinginkan
oleh petani, disamping itu harganya relatif mahal.
Untuk musim tanam (MK I) tahun 2015, petani membeli benih kelas ES
dengan harga antara Rp. 50.000 - 60.000 per kemasan 5 kg, dengan demikian satu
kilo benih harganya mencapai Rp. 10.000 - 12.000. Harga ini terlalu mahal untuk
benih konsumsi sehingga memberikan peluang dalam menumbuhkan motivasi
bagi petani untuk menjadi penangkar di wilayahnya.
Akan tetapi sebagai penangkar, dibutuhkan ketelatenan dan penambahan
kegiatan budidaya padi seperti rouging dan penanganan pasca panen yang
berbeda dengan budidaya padi untuk konsumsi. Misalnya tingkat kadar air yang
dipersyaratkan sebagai benih tentu saja berbeda dengan padi konsumsi. Pemasaran
juga berbeda, sebagai penangkar benih, penjualan tidak dapat dilakukan langsung
setelah panen, ataupun setiap saat, melainkan ketika datang musim tanam.
Sehingga penangkar harus melakukan penyimpanan di gudang. Untuk itu modal
yang diperlukan dalam kegiatan ini tidak sedikit. Sehingga perlu keberpihakan
lembaga permodalan ataupun lembaga terkait untuk membantu permodalan
ditingkat petani penangkar.
Di sisi lain, preferensi petani dalam penggunaan benih berlabel relatif
rendah, terutama kalau diproduksi oleh petani di wilayahnya. Padahal, sewaktu
dihadapkan pada ketidaktersediaan benih di kios, petani suka menukar benih pada
petani lainnya yang dianggap pertanamannya baik. Kondisi ini menjadi peluang
sekaligus tantangan bagi penumbuhan penangkaran benih padi berbasis masyarakat.
Belum adanya kelembagaan penangkaran dan pemasaran benih menjadi faktor
penghambat perkembangan penangkar benih berbasis masyarakat. Dukungan
pemerintah berpeluang menjadi katalisator yang baik untuk menghubungkan
petani dengan penangkar benih.
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Peluang Penyediaan Benih Padi melalui Penumbuhan Calon Penangkar
Pada Tingkat Kelompoktani
Pemulia sudah banyak menghasilkan beberapa varietas unggul, yaitu
varietas unggul baru, varietas unggul tipe baru maupun varietas unggul hibrida.
Hasil pemulia dapat dirasakan manfaatnya apabila tersedia benih yang bermutu
dalam jumlah yang cukup untuk ditanam petani. Karena itu perlu dukungan sistem
perbenihan yang tangguh dan berkelanjutan untuk menjamin diseminasi varietas
secara cepat (Asnawi, 2014).
Pada Tahun 2015 program peningkatan produktivitas padi ditempuh melalui
sistem bantuan sosial/bansos. Program ini memberikan peluang bagi petani
penangkar untuk turut berpartisipasi dalam penyediaan benih bagi pelaksanaan
program. Program ini juga didukung oleh SK Dirjen Tanaman Pangan No. 11/
KPA/SK.310/C/1/2015 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih
Tahun Anggaran 2015.
Tahun 2015, sasaran luas tanam padi di Kabupaten Majalengka adalah 99.932
ha dan 2.870 ha diantaranya berada di Kecamatan Rajagaluh. Jumlah benih yang
dibutuhkan untuk luasan tersebut apabila diasumsikan kebutuhan benih 25 kg/ha
adalah 2.498.300 kg atau 2.498,3 ton untuk Kabupaten Majalengka, sedangkan
untuk Kecamatan Rajagaluh sendiri diperlukan benih 71.750 kg atau 71,75 ton
(Tabel 2).
Tabel 2. Asumsi kebutuhan benih di Kabupaten Majalengka. 2015
No.
1.
2.
3.

Uraian
Kabupaten
Kec. Rajagaluh
Desa Cipinang

Sasaran Luas Tanam
(Ha)
99.932
2.870
183

Kebutuhan benih
Kg/Per ha
ton
25
2.498,3
25
71,75
25
4,6

Untuk memenuhi kebutuhan ini hanya diperlukan + 18 ha selama 3 musim
tanam. Tentunya luasan ini bisa bertambah seiring kebutuhan dan permintaan
benih bermutu juga bertambah. Hal ini perlu dukungan berbagai institusi
yang menangani perbenihan supaya program dapat terlaksana dengan baik.
Pemberdayaan petani penangkar yang sudah ada serta penumbuhan petani
penangkar yang baru merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk
pemenuhan kebutuhan benih padi di wilayahnya masing-masing.
Di Desa Cipinang, sasaran tanam setiap musim adalah 61 ha, sehingga
untuk tiga musim 183 ha, maka kebutuhan benih untuk satu tahun 4.575 kg atau
4,6 ton. Luasan tersebut dapat terpenuhi kebutuhan benihnya dengan luas lahan
sawah untuk produksi benih 1-1,2 ha, dengan asumsi satu hektar menghasilkan
benih 4 ton. Produksi benih dengan volume 4,6 ton bisa dipenuhi oleh kontribusi
penangkar benih dengan jumlah 1-2 petani yang tergabung dalam satu kelompok
tani. Kontribusi tersebut masih dapat ditingkatkan dengan penumbuhan
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kelembagaan perbenihan pada tingkat kelompok tani, atau Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan).
Penumbuhan petani penangkar benih padi, dapat dimulai dari petani biasa
yang belum pernah sama sekali membenihkan atau petani yang sudah biasa
membenihkan tetapi tidak formal dan masih perlu ditingkatkan pengetahuannya
mengenai teknik produksi benih bermutu.
Untuk menumbuhkan petani penangkar di Desa Cipinang, Kecamatan
Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, diawali dengan peningkatan kemampuan
petani yang belum pernah menjadi penangkar benih padi. Petani berasal dari tiga
kelompoktani yang tergabung dalam satu Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).
Peningkatan kemampuan petani dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan,
yaitu:
1. Pelatihan teknis perbenihan pada musim pertama berupa praktek langsung
dalam produksi benih SS.
2. Bimbingan dan pelatihan teknis perbenihan pada musim kedua berupa
produksi benih ES, dengan benih sumber berasal dari musim pertama.
3. Pendampingan dan fasilitasi petani calon penangkar dalam proses sertifikasi
benih
Untuk mendorong pemahaman petani pada penggunaan benih padi unggul
yang bermutu, perlu ada upaya menambah jumlah penangkar benih padi unggul
yang disertai dengan penyediaan lahan untuk kegiatan pelatihan penangkar benih
padi unggul ke petani, hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan benih padi
unggul dalam memenuhi kebutuhan petani saat musim tanam (Hendrawati et al.,
2014).
Kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan petani sebagai penangkar
benih padi dilakukan dengan cara praktek langsung dilapangan dalam luasan areal
1-2 ha. Areal ini disebut sebagai Laboratorium Lapang (LL). Setelah petani calon
penangkar mampu memproduksi benih bermutu sesuai dengan teknik perbenihan,
maka ditentukan target-target sasaran pengembangan luasan penangkaran dan
wilayah penyaluran (adopsi) benih, sehingga tercipta kawasan Mandiri Benih
(Gambar 1.) (Balitbangtan, 2015).

Gambar 1. Skema pengembangan Model Kawasan Mandiri Benih di Jawa Barat
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Untuk meningkatkan kemampuan petani sebagai penangkar, kelompoktani
dan Gapoktan dalam memproduksi benih bermutu dan bersertifikat, beberapa
aspek yang berkaitan dengan kelembagaan penangkaran tersebut perlu dibenahi
dan diperkuat, diantaranya adalah :
1.

Pembenahan dan Penguatan Kelompok tani dan Gapoktan sebagai lembaga
pengelola dan usaha (lembaga produksi benih)

2.

Penguatan Gapoktan untuk sekaligus menjadi lembaga penangkaran benih

3.

Menjembatani petani dengan Pemerintah Daerah dalam pengadaan sarana,
mulai dari sarana pengelolaan budidaya, panen, pasca panen dan gudang
penyimpanan.
KESIMPULAN

1.

Peluang penangkaran benih di Kabupaten Majalengka cukup tinggi dengan
sasaran luas tanam padi pada Tahun 2015 seluas 99.932 ha dan 2.870 ha
diantaranya berada di Kecamatan Rajagaluh. Jumlah benih yang dibutuhkan
untuk luasan tersebut di Kabupaten Majalengka apabila diasumsikan
kebutuhan benih 25 kg per ha adalah 2.498.300 kg atau 2.498,3 ton, sedangkan
untuk Kecamatan Rajagaluh diperlukan benih 71.750 kg atau 71,75 ton. Untuk
memenuhi kebutuhan ini diperlukan hanya + 18 ha selama 3 musim tanam.

2.

Peningkatan kapasitas/pengetahuan mengenai teknik produksi benih padi
bermutu menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya penumbuhan
calon penangkar benih padi pada tingkat kelompoktani untuk menjadi
penangkar formal, sehingga kebutuhan benih padi diwilayahnya dapat
terpenuhi.
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KEPUTUSAN PETANI DALAM MENGADOPSI VARIETAS UNGGUL
BARU PADA USAHA TANI PADI DI KELURAHAN BAKTI KARYA
(BINJAI) SUMATERA UTARA
Khairiah dan Wasito
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara,
Jl. A.H Nasution No 1 B Medan 20143, email: khairiahjalil@gmail.com
ABSTRAK
Salah satu komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dalam usaha
tani padi adalah penggunaan varietas unggul baru (VUB). Kelurahan Bakti Karya
termasuk calon penerima, lokasi penerima Refocusing (optimasi lahan) tahun 2015
di Kota Binjai. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pola-pola keputusan petani
dalam mengadopsi VUB di kelompok tani (Poktan) Makmur dan Pembangunan
sebagai pelaksana optimasi lahan 2015 (A) dan poktan Mbuah Page dan Nuri
sebagai pelaksanaan non optimasi lahan tahun 2015 (B). Kajian menggunakan
metode survey dengan 30 responden (15 : A dan 15 : B) dilaksanakan Mei 2015.
Analisis data secara deskriptif dan uji-chi square. Hasil kajian menunjukkan
terdapat perbedaan pola pengambilan keputusan pada kelompok A (otoritas)
dibandingkan B (opsional, kolektif) mengadopsi VUB (berlabel, tepat jumlah) pada
musim tanam April. Namun tidak ada perbedaan pada musim tanam sebelumnya,
yaitu keputusan opsional, kolektif. Terdapat hubungan antara umur, pendidikan
dan luas lahan dalam pengambilan keputusan petani mengadopsi VUB.
Kata Kunci: keputusan petani, adopsi VUB, Kota Binjai
ABSTRACT
One component integrated crop management (ICM) technology in rice farming is
use of new varieties. Karya Bakti village including recipient program, Refocusing
locations (optimization of land) year 2015 in Binjai. This study aims to determine
patterns in the farmer’s decision adopting the VUB in farmers’ groups (Poktan)
Makmur and Pembangunan as the executor of land optimization 2015 (A) Mbuah
Page and Nuri farmers’ groups as non implementation of the optimization of land
in 2015 (B). Studies using survey method with 30 respondents (15: A and 15:
B)conducted May 2015. The descriptive data analysis and chi-square test. The
results show there are differences in the pattern of decision-making in group A
(authorities) than B (optional, collective) adopted the VUB (labeled in the right
quantity) in the growing season of April. However there was no difference in the
previous growing season, which is an optional decision, collectively. There is a
relationship between age, education, and land in the decision making of farmers
adopting VUB
Keywords: farmer’s decision, the adoption of VUB, Binjai city
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PENDAHULUAN
Selama periode tahun 2000-2006 telah dilepas 40 varietas unggul baru padi
sawah irigasi untuk dataran rendah–sedang. Umumnya varietas tersebut memiliki
produktivitas tinggi, mutu giling dan mutu tanak prima, serta tahan terhadap
hama wereng coklat, penyakit hawar daun bakteri, penyakit tungro dan blas. Padi
VUB tersebut antara lain Ciherang, Cisantana, Singkil, Konawe, Ciujung, Wera,
Sunggal, Cigeulis, Luk Ulo, Cibogo, Pepe, Logawa, Mekongga, Cimelati, dan
Ciapus (BB Padi 2007). Varietas unggul baru (VUB) adalah salah satu komponen
teknologi utama yang dapat meningkatkan produktivitas. Pergiliran VUB dari
musim ke musim merupakan salah satu upaya pengendalian penyakit. Menurut
Ruskandar (2007), pengembangan VUB membuka sumbangan yang nyata
terhadap peningkatan produksi padi, perlu didukung oleh kecukupan air irigasi,
dan pemupukan masing–masing menyumbangkan 16%, 5% dan 4% terhadap
peningkatan produksi padi. Penggunaan VUB diikuti dengan teknik pemupukan
dan pengairan yang tepat dapat memberikan kontribusi sebesar 75% terhadap
peningkatan produktivitas padi. Banyak faktor yang mempengaruhi adopsi VUB,
antara lain (1) ketersediaan benih, (2) daya adaptasi varietas dilingkungan tumbuh
yang spesifik, dan (3) efektivitas penyuluhan (Suprihatno et.al. 2006). Pada tahun
2007 penggunaan benih VUB bermutu di Sumatera Utara mencapai 8.096.370 kg
dengan luas tanam 323.854,80 ha yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota (Distan
Sumut 2007).
Proses adopsi inovasi VUB, sebagai “proses keputusan inovasi”, sejak
pertama kali  mengetahui atau mengenal adanya suatu inovasi sampai mengambil
suatu keputusan mengadopsi atau menolak, dan mengimplementasikan serta
mengkonfirmasi keputusan tersebut (Rogers, 1983). Ada empat tipe proses
pengambilan keputusan inovasi, yaitu opsional, kolektif, otoritas dan kontingansi
(Rogers dan Shoemaker, 1971), dan keputusan mana yang diambil, sangat
menentukan keberhasilan dan kecepatan adopsi. Keputusan opsional, yaitu
keputusan yang dibuat seseorang dengan mengabaikan keputusan yang dilakukan
orang-orang lainnya dalam suatu sistem sosial. Keputusan kolektif, yaitu
keputusan yang dilakukan individu-individu dalam suatu sistem sosial yang telah
dimufakati atau disetujui bersama. Keputusan otoritas, yaitu keputusan yang
dipaksakan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar kepada individu
lainnya. Percepatan adopsi inovasi sendiri sangat ditentukan waktu adopter dalam
pengambilan keputusan di tiap tahapan adopsi. Dalam adopsi setidaknya ada lima
tahapan, yaitu (1) adanya kesadaran oleh pengguna inovasi akan adanya teknologi
baru, (2) adanya minat dari pengguna untuk menelusuri lebih dalam keberadaan
inovasi, (3) pertimbangan antara manfaat dan kerugian dalam penggunaan inovasi,
(4) melakukan percobaan dalam skala kecil dan (5) menerima atau menolak
inovasi tersebut (Van den Ban, 1999).
Ada paket teknologi tertentu tidak dapat diadopsi oleh petani secara
individual, akan tetapi diadopsi hanya dalam kebersamaan atau melalui kelompok
tani. Totalitas dari kekuatan-kekuatan itu akan membawa kelompok berperilaku
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aktif (dinamis), hidup, bergerak, aktif, dan efektif mencapai tujuan, atau sebaliknya.
Di tingkat petani sering dihadapkan berbagai kendala dalam proses pengambilan
keputusan penerapan suatu teknologi pertanian, karena banyaknya pertimbangan
yang harus dilakukan petani sebelum memutuskan untuk mengadopsi suatu
teknologi. Beberapa pertimbangan petani dalam penerapan teknologi pertanian,
antara lain : rasa aman, atau sebaliknya rasa khawatir, nilai-nilai sosial yang
dimiliki, status sosial, derajat kosmopolitannya, keterampilan melaksana-kannya,
dan derajat opinion leader (Soekartawi, 1988). Kajian ini bertujuan untuk
memberi gambaran yang lebih seksama tentang dinamika penggunaan VUB padi
dan pola keputusan petani yang mana dalam mengadopsi VUB selama tahun 2004
– 2014 di kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi
Sumatera Utara.
METODOLOGI
Kajian dilaksanakan di Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan Kota
Binjai pada bulan Mei 2015. Kelurahan Bakti Karya termasuk calon penerima,
lokasi penerima Refocusing (optimasi lahan) tahun 2015 di Kota Binjai. Kajian
bertujuan untuk mengetahui pola-pola keputusan petani yang mana dalam
mengadopsi VUB di kelompok tani (Poktan) Makmur dan Pembangunan
pelaksana optimasi lahan 2015 (A) dan poktan Mbuah Page dan Nuri non optimasi
lahan 2015 (B). Kajian menggunakan metode survey dengan 30 responden
petani masing- masing 15 orang. Data sekunder diperoleh dari laporan Dinas
Pertanian Kota Binjai, dari perpustakaan maupun internet, serta informasi lain
yang mendukung tulisan ini. Analisis data secara deskriptif (Bungin, 2003) dan
analisis chi square untuk mengetahui hubungan antara umur, pendidikan dan luas
lahan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan varietas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Daerah Kajian
Kota Binjai berada pada 03°03’40” - 03°40’02” LU dan 98°27’03” 98°39’32” BT. Ketinggian rata – rata 0- 28m dpl, luas wilayah 90.24 km² terdiri
dari 5 kecamatan dan 37 kelurahan. Jumlah penduduk 250.252 dengan kepadatan
2,773 jiwa/km². Penduduk yang berada di perkotaan 242.268 dan di perdesaan
7984 (BPS Binjai 2013).
Pada umumnya sawah di Kota Binjai adalah sawah tadah hujan. Pola
tanam yang dilaksanakan pada lahan sawah umumnya padi – palawija - palawija.
Pemilihan palawija bervariasi ada jagung, kedelai maupun kacang hijau, sedangkan
pada lahan sawah irigasi padi – padi – palawija berada pada daerah yang rendah.
Luas panen setiap tahun bertambah pada tahun 2011 seluas 4.041 Ha dan pada
tahun 2012 menjadi 4.239 ha. Rata – rata produksi padi kota Binjai 48,57 kuintal/
ha, luas sawah kota Binjai per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1

Khairiah dan Wasito : Keputusan Petani Dalam Mengadopsi Varietas Unggul Baru....

589

Tabel 1. Luas lahan sawah di kota Binjai
No
1
2
3
4
5

Kecamatan
Binjai Selatan
Binjai Kota
Binjai Timur
Binjai Utara
Binjai Barat
Total

Luas (Ha)
695
3
215
825
35
1773

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai 2015

Lahan sawah di kecamatan Binjai Selatan adalah sawah tadah hujan dan
sawah irigasi teknis. Pola tanam pada lahan sawah tadah hujan umumnya padi
– palawija – palawija, padi – palawija – bengkuang, atau padi – bengkuang –.
Bengkuang. Sedangkan pada lahan sawah irigasi adalah padi – padi – palawija
berada pada daerah yang rendah. Data luas lahan sawah di Kec. Binjai Selatan
berdasarkan Kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 2. Lahan sawah pada
kelompok tani (poktan) Pembangunan adalah sawah tadah hujan, sedangkan pada
poktan Makmur sawah irigasi teknis. Sawah irigasi teknis pada poktan Makmur
kurang optimal karena banyak kebun-kebun kelapa sawit di dalamnya. Lahan
sawah pada poktan Mbuah Page dan Nuri irigasi teknis, pada wilayah poktan
Mbuah Page kecukupan air terjadi sepanjang tahun.
Tabel 2. Luas Lahan Sawah Berdasarkan Kelompok Tani di Kecamatan Binjai
Selatan.
Kelurahan
Binjai Estet

Kelompok Tani

Harapan makmur
Pintu Rezeki
Bhakti Karya 1. Amal Tani
2. Pembangunan
3. Makmur
4. Lentera
5. Mbuah Page
6. Nuri
Tanah Seribu Mekar Sari
Subur
Sederhana
Amal tani
Serbaguna
Serasi
Makmur
Anugrah

Lahan
Kelurahan
(Ha)
11,4 Tanah Merah
14
29.4
26.6
33
12.8
42
42
9
10
8
Pujidadi
9.88
11
14
8.6
10
T o t a l = 695

Kelompok
Tani
Subur
Baru Maju
Cempaka Jaya
Sederhana
Bakti
Maju Bersama
Beguldah
Sepakat
Arih Ersada

Lahan
(Ha)
40.10
28.72
35.8
29.6
20.48
51
34
87
24

Rukun
Desa Maju
Sadar Tani

20.30
11.4
12.8

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai 2015
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Lahan sawah di kelurahan Bakti Karya adalah sawah tadah hujan dan sawah
irigasi teknis. Kepemilikan lahan umumnya 0,16 – 0.4 ha per keluarga. Pola tanam
pada lahan sawah tadah hujan umumnya padi – palawija – palawija, padi – palawija
– bengkuang, atau padi – bengkuang –. Bengkuang. Sedangkan pada lahan sawah
irigasi adalah padi – padi – palawija berada pada daerah yang rendah. Batas-batas
kelurahan Bakti Karya atau batas-batas kelurahan, meliputi :
1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Binjai Estet.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mencirim, Kabupaten Langkat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Tanah Merah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Pujidadi dan Tanah Seribu
Tabel 3. Pendidikan Penduduk di Kelurahan Bakti Karya Kec Binjai Selatan
(Binjai)
No
1
2
3
4

Pendidikan
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas
Perguruan Tinggi
Jumlah

Jumlah/Orang
357
777
335
225
1.694

Persen
21,07
45,87
19,78
13,28
100

Sumber : Kelurahan Bakti Karya 2014

Tingkat pendidikan sebagai salah satu kemajuan wilayah di Kelurahan Bakti
Karya cukup baik, karena di atas 30% berpendidikan Sekolah Menengah Atas Perguruan Tinggi.
Dinamika Adopsi VUB Padi di Kelurahan Bakti Karya
Penerapan komponen teknologi VUB di Kelurahan Bakti Karya cenderung
kurang konsisten selama 2004 - 2014. Keadaan ini disebabkan kurang adanya
sejumlah petani perintis dan pelopor yang memadai, dinamika kelompok, dan
peran fasilitator (petugas di lapangan) sebagai faktor pendukung. Mereka kurang
menyadari kelompok tani sebagai forum belajar, media kerjasama dan sebagai unit
produksi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan VUB padi tersebut kurang
selaras dengan hasil kajian Kushartanti (2002) terhadap tingkat adopsi teknologi
jagung bisma (TJB), dimana motivasi petani, ketersediaan modal, peran ketua
kelompok tani dan ketersediaan input produksi berpengaruh nyata. Sedangkan
sikap petani, intensitas mengikuti penyuluhan dan pengalaman berusahatani tidak
berpengaruh nyata. Semakin meningkat motivasi petani, ketersediaan modal, peran
ketua kelompok tani dan ketersediaan input produksi maka semakin meningkat
tingkat adopsi TJB. Faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi petani terhadap TJB
dari yang tertinggi sampai terendah berturut-turut: (1) ketersediaan input produksi,
(2) peran ketua kelompok tani, (3) ketersediaan modal, dan (4) motivasi petani.
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Faktor (2) peran ketua kelompok tani secara tidak langsung menjadi titik tolak
berperannya faktor (1) ketersediaan input produksi, (3) ketersediaan modal, dan
(4) motivasi petani. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengembangkan
faktor (4) motivasi petani adalah faktor (1) ketersediaan input produksi, (2) peran
ketua kelompok tani, dan (3) ketersediaan modal. Aktivitas, dinamika, kemajuan
kelompok tani tidak terlepas dari peran ketua kelompok, diantaranya arah
pemikiran dan tingkah laku anggotanya. Pada penerapan dan perembesan VUB
padi ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi
berganda atau analisis jalur.
Ciherang
Mekonga
Arias
GL
P. wangi
Sintanur
Lainnya

%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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2006
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2011

2012

2013

2014

Tahun

Gambar 1. Dinamika adopsi VUB padi di Bakti Karya Binjai

Sejak tahun 2006 pemerintah Kota Binjai telah menyalurkan bantuan benih
padi varietas Ciherang dan Mekongga yang tersebar pada semua kecamatan di
Kota Binjai. Varietas Ciherang dan Mekonga masih mendominasi areal pertanaman
(Gambar 1 dan Tabel 4) di Kelurahan Bakti Karya.
Tabel 4. Rataan penggunaan VUB berlabel dan asal benih padi VUB di
Kelurahan Bakti Karya
No Uraian
1. VUB yang digunakan :
•
Ciherang
•
Mekongga
•
Arias
•
GL
•
Sintanur
•
Pandan Wangi
2.
Asal benih yang ditanam :
•
Pemerintah
•
Hasil panen musim lalu
•
Pembelian
•
Pertukaran ke petani lain

Bantuan + label
(Kg)

Swadaya + label
(Kg)

50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30,0
30,0
10,0
10,0
10,0
10,0

80,0
0,0
20,0
0,0

0,0
0,0
80,0
20,0

Sumber : data diolah dari hasil pengkajian
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Penggunaan varietas Ciherang oleh petani secara berkelanjutan pada setiap
musim tanam mengakibatkan pada MT2 tahun 2009 banyak diserang hama dan
penyakit (HPT)
Pada wilayah progam penerima refocusing (optimasi lahan) tahun 2015
dan non optimasi lahan tahun 2015, ada perbedaan pola pengambilan keputusan
pada kelompok A (otoritas) dibandingkan B (opsional, kolektif) mengadopsi VUB
(berlabel, tepat jumlah) pada musim tanam April. Hal ini juga terjadi jika terdapat
program bantuan benih dari instansi pemerintah atau lainnya. Namun tidak ada
perbedaan pada musim tanam sebelumnya, yaitu keputusan opsional, kolektif
pada tahun 2015 karena tidak ada program bantuan benih dari instansi pemerintah
atau lainnya.
Pengambilan keputusan salah satunya tentang penggunaan benih padi yang
akan digunakan, apakah benih unggul/bersertifikat atau tidak tentu berbeda- beda
setiap petani. Ada yang sudah lebih terbuka terhadap inovasi serta teknologi baru
tentu tingkat keputusan terhadap penggunaan benih unggul/bersertifikat cenderung
lebih tinggi. Sedangkan petani yang belum bisa menerima atau masih ragu terhadap
inovasi dan teknologi baru tentu tingkat keputusannya terhadap penggunaan benih
unggul/bersertifikat lebih rendah. Sumber benih yang digunakan petani dapat
berasal dari pemerintah, kios saprodi dan dari petani sendiri. Benih yang berasal
dari pemerintah dan penangkar benih adalah benih unggul atau benih bersertifikat,
sedangkan benih yang berasal dari petani adalah benih yang disisihkan sebagian
dari hasil panen sebelumnya untuk dijadikan benih musim tanam berikutnya.
Keputusan Petani
Pendidikan merupakan salah satu karakteristik individu yang mempengaruhi
pengambilan keputusan. Kotler (1997) berpendapat bahwa selain umur,
pendidikan, dan pengalaman, motivasi dapat pula mempengaruhi perilaku
seseorang dalam pengambilan keputusan. Di samping itu akses terhadap informasi
dan adanya sarana produksi dan prasarana juga mempengaruhi seseorang dalam
pengambilan keputusan. Seperti dikemukakan Mosher (1981), fasilitas dan jasa
yang harus tersedia bagi para petani bila pertanian hendak dimajukan diantaranya
adalah akses informasi dan tersedianya sarana produksi serta prasarana.
Tabel 5. Sebaran Petani Responden Berdasarkan Umur dan Pengambilan
Keputusan dalam pemilihan Varietas yang ditanam di Kec Binjai
Selatan Kota Binjai, 2015
Usaha tani Padi
VUB berlabel
VUB non label
Jumlah

< 21
0
3
3

21-30
1
6
7

Usia
31-39 40-49
1
6
4
3
5
9

50-59
2
3
5

60>
1
0
1

Jumlah
11
19
30

Sumber: data primer diolah 2015
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Keputusan pemilihan varietas unggul baru di dominasi oleh kelompok umur
40-49 tahun. Hasil uji X² diperoleh hasil X² hitung = 15.91 dan X Tabel= 11.070.
Dengan demikian X² hitung > X² table pada tingkat kepercayaan 95% berarti
ada hubungan antara umur petani dengan pengambilan keputusan memilih VUB
dalam berusaha tani padi. Petani responden pada umumnya sudah berkeluarga,
penambahan umur terjadi pada setiap responden. Dalam pemilihan varietas
unggul baru padi pada umumnya petani menanam apa yang tersedia dilingkungan
sekitar. Pada saat ini petani tidak mempunyai banyak pilihan. Adapun varietas
unggul baru yang ditanam petani hanya tiga varietas yaitu Ciherang, Mekongga
dan Pandan Wangi sedangkan varietas lokal adalah Arias dan GL.
Tabel 6. Sebaran Petani Responden Berdasarkan Pendidikan dan Pengambilan
Keputusan dalam pemilihan Varietas yang ditanam di Kec Binjai
Selatan Kota Binjai, 2015
Usahatani padi
VUB berlabel
VUB non label
Jumlah

Pendidikan
SMP
SMA
1
4
4
12
5
16

SD
3
1
4

PT
3
2
5

Jumlah
11
19
30

Sumber: data primer diolah 2015

Pendidikan responen 53.33% sudah duduk dibangku Sekolah menengah atas
dan 16,66% ada yang sudah duduk di perguruan tinggi. Hasil uji X² diperoleh hasil
X² hitung = 15.93; X Tabel = 7.815. Dengan demikian X² hitung > X² table pada
tingkat kepercayaan 95% berarti ada hubungan antara pendidikan petani dengan
pengambilan keputusan memilih varietas unggul baru dalam berusaha tani padi.
Tabel 7. Sebaran Petani Responden Berdasarkan Luas lahan dan Pengambilan
Keputusan dalam pemilihan Varietas yang ditanam di Kec Binjai
Selatan Kota Binjai, 2015
Usahatani Padi
VUB berlabel
VUB non label
Jumlah

< 0,5
11
16
27

Luas Lahan (Ha)
0,5 - 1
0
2
2

>1
0
1
1

Jumlah
11
10
30

Sumber: data primer diolah 2015

Kepemilikan lahan sawah petani 90% < 0,5 Ha. Hasil uji X² diperoleh hasil
X² hitung = 15.97; X Tabel= 5.991. Dengan demikian X² hitung > X² table pada
tingkat kepercayaan 95% berarti ada hubungan antara luas lahan petani dengan
pengambilan keputusan memilih varietas unggul baru dalam berusahatani padi.
Menurut Soekartawi (1999) luas lahan akan mempengaruhi skala usaha. Dan
skala usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi efesien atau tidaknya suatu
usaha pertanian. Seringkali dijumpai, makin luas lahan yang dipakai sebagai
usaha pertanian maka lahan tersebut semakin tidak efesien. Hal ini didasarkan
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pada pemikiran bahwa luasnya lahan mengakibatkan upaya melakukan tindakan
yang mengarah pada segi efesien akan berkurang. Sebaliknya pada lahan yang
sempit upaya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi semakin baik,
sehingga usaha pertanian seperti ini lebih efesien. Meskipun demikian lahan yang
terlalu kecil cenderung menghasilkan usaha yang tidak efesien pula. Petani yang
mempunyai lahan yang luas maka lebih mudah menerapkan anjuran penyuluh
dari pada yang memiliki lahan sempit, hal ini dikarenakan keefisienan dalam
penggunaan sarana produksi (Kusuma, 2006 dalam Pasaribu, 2014)
KESIMPULAN
1.

2.

Penerapan komponen teknologi VUB di Kelurahan Bakti Karya cenderung
kurang konsisten selama 2004 - 2014. Ada perbedaan pola pengambilan
keputusan pada kelompok A (otoritas) dibandingkan B (opsional, kolektif)
mengadopsi VUB (berlabel, tepat jumlah) pada musim tanam April. Namun
tidak ada perbedaan pada musim tanam sebelumnya, yaitu keputusan
opsional, kolektif.
Ada hubungan antara umur, pendidikan dan luas lahan dalam pengambilan
keputusan petani mengadopsi VUB.
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RESPON PETANI TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI PADI
DI JAWA TENGAH
Munir Eti Wulanjari, Cahyati Setiani dan Sodiq Jauhari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Lahan pertanian semakin lama semakin berkurang, sebagai akibat dari beralihnya
fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dari kondisi tersebut peluang yang
masih dapat dilakukan untuk peningkatan produksi adalah dengan perbaikan
teknologi budidaya, seperti peningkatan penggunaan benih unggul, pemupukan
yang sesuai dengan anjuran teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
respon petani terhadap teknologi budidaya padi. Penelitian dilaksanakan di Jawa
Tengah pada bulan Juni-September 2015. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan
secara sengaja yaitu tiga daerah yang dianggap mewakili wilayah dengan tingkat
produksi tinggi, sedang dan rendah. Setiap kabupaten dipilih dua Kecamatan.
Kabupaten yang mewakili tingkat produksi tinggi adalah Kabupaten Sukoharjo
(Kecamatan Polokarto dan Mojolaban). Kabupaten Pati mewakili tingkat produksi
sedang (Kecamatan Wedarijaksa dan Jaken), sedangkan daerah yang mempunyai
tingkat produksi rendah diwakili Kabupaten Batang ( Kecamatan Reban dan
Tersono). Penelitian dilakukan dengan metode survei. Pengambilan sampel
dilakukan secara acak sederhana dengan jumlah sampel 184 responden yaitu 62
responden dari Kabupaten Pati, 62 responden dari Kabupaten Sukoharjo dan 60
responden dari Kabupaten Batang. Pengumpulan data melalui wawancara dengan
kuesioner terstruktur. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk tabel/diagram
dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: respon
petani terhadap teknologi di semua lokasi yang paling tinggi persentasenya adalah
segera mencoba/menerapkan teknologi baru tersebut (37,4-70,97%). Sedangkan
untuk respon petani terhadap teknologi anjuran yang disampaikan oleh penyuluh/
peneliti di semua lokasi yang paling tinggi persentasenya adalah menerapkan pada
sebagian lahan yang dikuasai (31,03-74,19%), yang langsung menerapkan hanya
6,67-27,59%. Inovasi teknologi padi diarahkan pada petani yang berusia relatif
muda (25-40 tahun), pendidikan setingkat SLTA ke atas, dan pemilikan lahan
> 0,5 ha, serta diperlukan penguatan peran kelompok tani yang diikuti dengan
peningkatan peran penyuluh.
Kata kunci : respon, inovasi teknologi padi
ABSTRACT
Agricultural land increasingly reduced, as a result of the shift of the function of
agricultural land to non-agricultural. Opportunities that can be made to increase
production is the cultivation of technological improvements, such as increased use

Wulanjari et al : Respon Petani Terhadap Inovasi Teknologi Padi di Jawa Tengah

597

of improved seed and fertilizer of recommended technology. This study aims to
investigate the response of farmers to rice cultivation technology. The experiment
was conducted in Central Java in June-September 2015. The choice of location
was done on purpose, namely the three areas that are considered to represent the
region with the production of high, medium and low. Each district selected two
districts. District representing high production rates are Sukoharjo District (the
District Polokarto and Mojolaban). Pati regency represent moderate production
levels (Subdistrict Wedarijaksa and Jaken), whereas regions with low production
levels represented Batang (Subdistrict Reban and Tersono). The research was
conducted by survey method. Samples were taken by simple random number
of 184 respondents, 62 respondents from Pati regency, 62 respondents from
Sukoharjo and 60 respondents from Batang. Collecting data through interviews
with a structured questionnaire. The collected data are presented in tables / charts
and analyzed descriptively. The response of farmers to technology at all locations
the highest percentage that is soon to try / apply new technologies (from 37.4
to 70.97%). As for the farmer’s response to the suggestion that the technology
delivered by extension worker/researcher at all locations the highest percentage
are applying on some of the land occupied (31.03 to 74.19%), which directly apply
only from 6.67 to 27.59%. Rice technology innovation aimed at farmers who
are relatively young age (25-40 years), high school level education and above,
and land ownership,> 0.5 ha, as well as the need to strengthen the role of farmer
groups, followed by an increase in the role of extension worker.
Key words : response, innovation technology of rice
PENDAHULUAN
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga beras nasional memiliki
tingkat produktivitas padi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya untuk
terus meningkatkan produksi dan produktivitas juga dihadapkan berbagai kendala
iklim dan serangan OPT, yang dapat menyebabkan kegagalan panen (Bahri, dkk.,
2013).
Berdasarkan Angka Sementara/ASEM 2014 produksi dan produktivitas
tanaman pangan khususnya padi di Jawa Tengah masih dapat ditingkatkan. Untuk
padi target produksi 10.344.816 ton dengan produktivitas 56,06 kw/ha GKG
(Dinpertan TPH, 2014). Sementara luas lahan pertanian di Jawa Tengah relatif
tetap bahkan cenderung turun akibat konversi lahan pertanian ke non pertanian.
Dilain pihak kebutuhan beras di Jawa Tengah juga terus meningkat sebagai
akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, dan pertumbuhan industri yang
menggunakan bahan baku dari beras.
Salah satu peluang untuk meningkatkan produksi beras di Jawa Tengah,
adalah melalui penerapan inovasi teknologi yang mampu memberikan lonjakan
peningkatan hasil persatuan luas. Beberapa program untuk meningkatkan
produksi padi telah digulirkan, antara lain melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SLPTT), Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis
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Korporasi (GP3K), dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI). Setiap petani
akan memberikan respon yang berbeda terhadap teknologi baru yang yang
diintroduksikan, maka perlu dilakukan studi mengenai respon petani terhadap
teknologi tersebut.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-September 2015. Pemilihan lokasi
dilakukan secara purposive/sengaja yaitu daerah yang mewakili tingkat produksi
padi tinggi, sedang dan rendah di Jawa Tengah, dan masing masing daerah
dipilih dua Kecamatan. Kabupaten yang mewakili tingkat produksi tinggi adalah
Kabupaten Sukoharjo (Kecamatan Polokarto dan Mojolaban). Kabupaten yang
mewakili tingkat produksi sedang adalah Kabupaten Pati (Kecamatan Wedarijaksa
dan Jaken), sedangkan daerah yang mempunyai tingkat produksi rendah diwakili
Kabupaten Batang (Kecamatan Reban dan Tersono). Penelitian dilakukan dengan
metode survei. Menurut Singarimbun dan Efendi (1998) penelitian survei adalah
penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi menggunakan kuesioner
sebagai alat penggumpul data. Sampel berjumlah 184 responden yang terdiri dari
62 responden dari Kabupaten Pati, 62 responden dari Kabupaten Sukoharjo dan 60
responden dari Kabupaten Batang.
Data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder
diperoleh melalui studi pustaka dan dari dinas terkait. Data primer diperoleh
langsung dari petani, dengan melakukan wawancara berdasarkan daftar
pertanyaan terstruktur meliputi karakteristik sosial ekonomi petani, karakteristik
budaya masyarakat petani, respon petani terhadap teknologi baru dan respon
petani terhadap teknologi yang dianjurkan penyuluh/peneliti. Data yang diperoleh
dianalisis disajikan dalam bentuk tabel/diagram dan dianalisis secara diskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sosial Ekonomi Petani
Kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penentu terhadap
perilaku petani dalam mengelola usahatani padi sawah. Kondisi sosial ekonomi
responden yang diteliti meliputi umur, tingkat pendidikan formal, pengalaman
berusahatani, jumlah tanggungan keluarga, jumlah anggota keluarga yang aktif
dalam berusaha tani dan rata-rata penguasaan lahan padi sawah.
Umur petani di pedesaan yang menjadi lokasi survei, persentase tertinggi
berada pada kisaran umur 41-55 tahun (36,7%-67,7%). Artinya, petani sudah dalam
kondisi usia yang mapan dan sulit untuk berpindah ke profesi lain. Pekerjaan/
profesi di luar petani, utamanya di sektor formal pada umumnya membutuhkan
persyaratan usia < 40 tahun baik sebagai karyawan suatu perusahaan dan atau
sektor formal lain. Positifnya potensi ini mengindikasikan bahwa kegiatan
usahatani merupakan pilihan yang akan ditekuni oleh petani. Adapun umur petani
dilokasi survei disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Sebaran umur petani padi sawah berdasarkan lokasi survei , tahun 2014
Kabupaten Sukoharjo
Uraian Kec. Polokarto
(n=32)

Kec.
Mojolaban
(n=30)

Kabupaten Batang

Kabupaten Pati

Kec. Reban
(n=30)

Kec.
Tersono
(n=30)

Kec.
Wedarijaksa
(n=31)

Kec. Jaken
(n=31)

25-40

25,0%

20,0%

43,3%

10,3%

9,7%

19,4%

41-55

40,6%

40,0%

36,7%

55,2%

48,4%

67,7%

56-65

28,1%

23,3%

16,7%

34,5%

25,8%

12,9%

³ 66

6,3%

16,7%

3,3%

-

16,1%

-

Selain dari umur, kondisi sosial petani juga dapat ditinjau dari pendidikan
formal yang telah dicapai. Petani yang sebagian besar berumur 41-55 tahun,
mayoritas (36,7-71%) mempunyai tingkat pendidikan formal ≤ Sekolah Dasar
(SD). Tingkat pendidikan yang rendah ini akan mempengaruhi petani dalam
memberikan respon teknologi baru. Menurut Sukahar (1982) bahwa faktor sosial
yang dapat mempengaruhi keputusan petani dalam penggunaan input modern
adalah tingkat pendidikan petani. Petani yang mempunyai tingkat pendidikan
relatif tinggi mempunyai respon yang lebih baik terhadap penggunaan teknologi
baru.
Tabel 2. Sebaran tingkat pendidikan formal petani padi sawah berdasarkan
lokasi survei, tahun 2014
Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Batang

Kabupaten Pati

Kec.
Polokarto
(n=32)

Kec.
Mojolaban
(n=30)

£ SD

59,4%

40,0%

36,7%

37,9%

71,0%

51,6%

SMP

18,8%

13,3%

30,0%

31,0%

19,4%

22,6%

SMA

21,9%

43,3%

26,7%

27,6%

9,7%

22,6%

-

3,3%

6,7%

3,4%

-

3,2%

Uraian

PT

Kec.
Kec. Reban Kec. Tersono
Wedarijaksa
(n=30)
(n=30)
(n=31)

Kec. Jaken
(n=31)

Sejalan dengan umur petani, pengalamannya dalam berusaha tani mayoritas
(68,8 %-85,7%) lebih dari 10 tahun. Menurut Nuhung (2003) pengalaman
berusahatani berpengaruh terhadap daya respon, tanggapan, penerimaan petani
terhadap suatu terknologi yang disampaikan kepada petani. Semakin lama
pengalaman berusahatani, maka tingkat respon terhadap suatu teknologi akan
semakin tinggi.
Kehidupan rumahtangga petani, seringkali tidak hanya terdiri dari keluarga
batih (ayah,ibu, dan anak), tetapi masih ada orang tua, keponakan, dan atau saudara
lain yang menjadi tanggungan. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan
walaupun dalam persentase kecil (3,2%) sebanyak > 5 orang, namun sebagian
besar tanggungan keluarga sebanyak 3-4 orang ((50-64,5%).
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Tabel 3. Pengalaman petani dalam kegiatan usahatani padi sawah berdasarkan
lokasi survei, tahun 2014
Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Batang

Kabupaten Pati

Kec.
Polokarto
(n=32)

Kec.
Mojolaban
(n=30)

Kec.
Reban
(n=30)

1-5

15,6%

10,0%

16,7%

6-10

15,6%

16,7%

13,3%

7,1%

9,7%

7,1%

>10

68,8%

73,3%

70,0%

82,1%

80,6%

85,7%

Uraian

Kec. Tersono
(n=30)

Kec.
Wedarijaksa
(n=31)

Kec. Jaken
(n=31)

10,7%

9,7%

7,1%

Jumlah anggota keluarga yang ditanggung, tidak selalu identik dengan
jumlah anggota yang aktif membantu dalam kegiatan usahatani. Ada beberapa
alasan, diantaranya adalah faktor umur yang masuk dalam usia sekolah dan atau
sudah terlalu tua sehingga secara fisik tidak mampu lagi melakukan kegiatan
usahatani. Kalau jumlah anggota yang ditanggung mayoritas 3-4 orang, maka
jumlah anggota rumahtangga yang aktif dalam membantu kegiatan usahatani
sebanyak 1-2 orang yang biasanya adalah suami-istri.
Tabel 4. Jumlah anggota keluarga yang aktif dalam usahatani
lokasi survei, tahun 2014
Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Batang

Kec.
Uraian Kec. Polokarto
Kec. Reban Kec. Tersono
Mojolaban
(n=32)
(n=30)
(n=30)
(n=30)

berdasarkan

Kabupaten Pati
Kec.
Wedarijaksa
(n=31)

Kec. Jaken
(n=31)

1-2

78,1%

93,3%

89,3%

100%

80,7%

72,4%

3-4

21,9%

6,7%

10,7%

-

16,1%

27,6%

³5

-

-

-

-

3,2%

-

Selain kondisi sosial, maka kondisi ekonomi petani juga perlu menjadi salah
satu dasar pengambilan keputusan dan atau membuat strategi dalam meningkatkan
produksi padi sawah yang dikelola, terkait dalam rangka pencapaian swasembada
pangan. Lahan yang menjadi asset utama dalam kegiatan usahatani padi sawah
rata-rata yang dimilki petani 0,25 – 0,94 ha. Luasan lahan yang dimiliki pada
umumnya kurang dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga sehingga petani juga
menyewa lahan dengan kisaran 0,12-1,82 ha. Adapula petani yang melakukan
kegiatan usahatani padi sawah dengan sistem bagi hasil. Status lahan yang
dikuasai petani, perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produksi
padi. Upaya penerapan teknologi yang tidak langsung dapat meningkatkan
hasil seringkali tidak dapat diterima oleh petani. Alasannya, lahan tersebut tidak
dikuasai selamanya dan dalam kurun waktu penguasaan tidak dapat meningkatkan
hasil secara signifikan. Sebagai contoh adalah penggunaan pupuk organik, dalam
waktu relatif pendek belum dapat dilihat hasilnya.

Wulanjari et al : Respon Petani Terhadap Inovasi Teknologi Padi di Jawa Tengah

601

Tabel 5. Rata-rata penguasaan lahan padi sawah berdasarkan lokasi survei,tahun
2014
Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Batang

Kabupaten Pati

Kec.
Polokarto
(n=32)

Kec.
Mojolaban
(n=30)

Milik

0,25 ha

0,94 ha

0,25 ha

0,39 ha

0,31 ha

0,67 ha

Sewa

0,86 ha

0,84 ha

0,12 ha

1,82 ha

0,42 ha

0,77 ha

-

0,63 ha

-

-

-

-

Uraian

Sakap/bagi hasil

Kec.
Kec.
Kec. Reban
Kec. Jaken
Tersono Wedarijaksa
(n=30)
(n=31)
(n=30)
(n=31)

Karakteristik Budaya Masyarakat Petani
Perilaku petani dan atau kebiasaan yang berulang-ulang telah menjadi
budaya yang juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengintroduksikan
suatu teknologi, dalam hal ini untuk meningkatkan produktivitas padi. Kegiatan
usahatani telah menjadi budaya petani yang dalam budaya tersebut ada 4 (empat)
pertimbangan untuk pengambilan keputusan, yaitu tokoh masyarakat, kesepakatan
kelompok, informasi penyuluh, dan pengetahuan umum (tradisi). Pada semua
kegiatan usahatani di semua lokasi survei, mayoritas dasar pengambilan
keputusannya adalah pengetahuan umum (tradisi petani), terutama pada penentuan
saat dan cara panen. Kesepakatan kelompok dilakukan pada penentuan waktu
tanam padi, sedangkan informasi penyuluh terutama pada pengendalian OPT.
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Tabel 6. Pertimbangan petani dalam membuat keputusan berkaitan dengan
usahatani padi berdasarkan lokasi survei, tahun 2014
Uraian
Kabupaten Batang
Kecamatan Reban
Teknik budidaya padi
Varietas yang ditanam
Waktu tanam padi
Takaran pupuk
Pengendalian OPT
Saat panen
Cara panen
Kecamatan Tersono
Teknik budidaya padi
Varietas yang ditanam
Waktu tanam padi
Takaran pupuk
Pengendalian OPT
Saat panen
Cara panen
Kabupaten Pati
Kecamatan Wedarijaksa
Teknik budidaya padi
Varietas yang ditanam
Waktu tanam padi
Takaran pupuk
Pengendalian OPT
Saat panen
Cara panen
Kecamatan Jaken
Teknik budidaya padi
Varietas yang ditanam
Waktu tanam padi
Takaran pupuk
Pengendalian OPT
Saat panen
Cara panen
Kabupaten Sukoharjo
Kecamatan Polokarto
Teknik budidaya padi
Varietas yang ditanam
Waktu tanam padi
Takaran pupuk
Pengendalian OPT
Saat panen
Cara panen
Kecamatan Mojolaban
Teknik budidaya padi
Varietas yang ditanam
Waktu tanam padi
Takaran pupuk
Pengendalian OPT
Saat panen
Cara panen

Dasar Pertimbangan (%)
Pengetahuan
umum
(tradisi)

Tokoh
masyarakat

Kesepakatan
kelompok

10,00
10,00
6,67
3,33
-

16,67
23,33
40,00
10,00
6,67
6,67
3,33

50,00
43,33
53,33
56,67
66,67
90,00
86,67

23,33
23,33
6,67
26,67
23,33
3,33
10,0

10,34
3,45
3,57
3,57
7,14

6,90
20,69
27,59
3,57
7,14
3,57
-

37,93
55,17
48,28
71,43
50,00
85,71
85,71

44,83
24,14
20,69
25,00
39,29
7,14
7,14

3,45
-

20,00
75,86
70,00
4,55
4,17
-

53,33
10,34
23,33
54,55
26,67
87,50
72,73

26,67
10,34
6,67
40,91
73,33
8,33
27,27

6,67
13,79
3,33
-

13,79
16,67
20,00
10,34
6,67
6,67

75,86
36,67
73,33
62,07
53,33
80,00
83,33

10,34
40,00
6,67
13,79
40,00
16,67
10,00

-

-

95,83
95,83
100,0
87,50
62,50
95,83
95,83

4,17
4,17
12,50
37,50
4,17
4,17

3,33
3,33
-

40,00
50,00
80,00
26,67
26,67
23,33
26,67

23,33
23,33
16,67
16,67
10,00
73,33
60,00

36,67
26,67
3,33
53,33
60,00
3,33
13,33
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Respon petani terhadap teknologi
Respon yang diberikan petani terhadap teknologi baru yang terbukti dapat
meningkatkan produksi padi bervariasi, yaitu dengan segera mencoba/menerapkan,
melihat dulu apakah ada petani lain yang akan menerapkan, meminta pertimbangan
petani lain, meminta pertimbangan tokoh masyarakat, atau menunggu sebagian
besar petani menerapkan. Respon petani untuk segera mencoba mendapatkan
persentase paling tinggi di semua lokasi survei (37,4-70,97%).
Tabel 7. Respon petani terhadap teknologi baru berdasarkan lokasi survei (%),
tahun 2014
Respon
Segera mencoba/ menerapkan
Melihat dulu apakah ada petani
lain yang menerapkan
Meminta pertimbangan petani lain
Meminta pertimbangan tokoh
masyarakat
Menunggu sebagian besar petani
menerapkan
Tidak akan menerapkan

Kabupaten Sukoharjo
Kec.
Kec.
Polokarto Mojolaban
70,97
37,04
3,23
37,04

Kabupaten Batang Kabupaten Pati
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Reban Tersono Wedarijaksa Jaken
43,33 48,28
68,97
56,67
30,00 17,24
13,79
20,00

25,81
-

3,70
11,11

10,00

6,90
6,90

17,24
-

10,00
6,67

-

11,11

16,67

20,69

-

6,67

-

-

-

-

-

-

Informasi yang disampaikan oleh penyuluh mengenai teknologi usahatani
padi yang dianjurkan ditanggapi oleh petani dengan berbagai variasi mulai dari
segera menerapkan, menerapkan pada sebagian lahan, melihat dulu apakah
ada petani lain yang menerapkan, meminta pertimbangan petani lain, meminta
pertimbangan tokoh masyarakat, menunggu sebagian besar petani lain menerapkan,
dan tidak menerapkan. Pada semua lokasi paling tinggi persentasenya adalah
menerapkan pada sebagian lahan yang dikuasai (31,03-74,19%), sedangkan yang
langsung merapkan hanya 6,67 – 27,59%
Tabel 8. Respon petani terhadap teknologi anjuran yang disampaikan oleh
penyuluh/ peneliti (%), tahun 2014
Kabupaten Sukoharjo
Kec.
Kec.
Polokarto Mojolaban
Segera menerapkan
Menerapkan pada sebagaian lahan
74,19
48,15
Melihat dulu apakah ada petani
9,68
40,74
lain yang menerapkan
Meminta pertimbangan petani lain
12,90
Meminta pertimbangan tokoh
3,23
3,70
masyarakat
Menunggu sebagian besar petani
7,41
menerapkan
Tidak akan menerapkan
Persentase Respon
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Kabupaten Batang Kabupaten Pati
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Reban Tersono Wedarijaksa Jaken
6,67
24,14
27,59
20,00
56,67 31,03
51,72
56,67
13,33 24,14
3,45
10,00
3,33
6,67

3,45
-

10,34
3,45

6,67
-

13,33

17,24

3,45

6,67

-

-

-

-
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KESIMPULAN
Respon petani terhadap teknologi di semua lokasi yang paling tinggi persentasenya
yaitu segera mencoba/menerapkan teknologi baru tersebut (37,4-70,97%).
Sedangkan untuk respon petani terhadap teknologi anjuran yang disampaikan
oleh penyuluh/peneliti yang paling tinggi persentasenya di semua lokasi adalah
menerapkan pada sebagian lahan yang dikuasai (31,03-74,19%), yang langsung
menerapkan hanya 6,67-27,59%.
Inovasi teknologi padi diarahkan pada petani yang berusia relatif muda (2540 tahun), pendidikan setingkat SLTA ke atas, dan pemilikan lahan > 0,5 ha, serta
diperlukan penguatan peran kelompok tani yang diikuti dengan peningkatan peran
penyuluh.
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PENERAPAN MEKANISASI PADA USAHATANI PADI DALAM
RANGKA MENGATASI KELANGKAAN TENAGA KERJA DAN
MENDUKUNG TANAM SEREMPAK DI JAWA TENGAH
Teguh Prasetyo, Cahyati Setiani, dan Sodiq Jauhari
Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Usahatani padi di lahan sawah intensif memerlukan inovasi teknologi, salah
satunya adalah penggunaan benih padi VUB. Umur tanaman padi dengan
menggunakan benih VUB relatif pendek, sehingga mensyaratkan periode kerja
pengolahan lahan, saat tanam, pemeliharaan, dan panen harus dikerjakan dalam
waktu singkat dan serempak. untuk mengatasi hal tersebut diperlukan mekanisasi
pertanian dalam usahatni padi. Untuk mengetahui penggunaan mekanisasi pada
usahatani padi dalam mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan mendukung tanam
serempak telah dilakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan di Desa Jetak,
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Lokasi pengkajian ditetapkan di
blok III seluas 5 ha yang dikuasai oleh 22 orang petani yang tergabung dalam
Kelompok Tani ”Tani Mulyo III”. Lokasi tersebut merupakan daerah sentra
produksi padi, dengan pola tanam padi-padi-padi. Metode yang digunakan adalah
membandingkan penggunaan mekanisasi pertanian secara penuh dalam sistem
usahatani padi seperti transplanter, traktor, power sprayer, dan mesin panen
dengan manajemen eksisting. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ada tiga jenis
sistem pengupahan tenaga kerja diluar keluarga untuk usahatani padi di lokasi
pengkajian yaitu upah borongan, upah waktu, dan upah premi. Upah tenaga kerja
untuk kegiatan usahatani padi relatif tinggi, pada manajemen usahatani eksisting
rata-rata sebesar Rp 6.230.000,-/ha, sedangkan pada manajemen usahatani padi
menggunakan mekanisasi secara penuh sebesar Rp 5.660.000,-/Ha. Biaya tenaga
kerja tertinggi pada manajemen usahatani eksisting maupun dengan mekanisasi
pertanian secara penuh adalah pada saat pengolahan lahan, tanam, dan panen.
Dari aspek waktu dapat meningkatkan efisiensi sebesar 25,86%-27,55%, dari
aspek biaya dapat meningkatkan nilai efisiensi sebesar 11,71%, dan dari aspek
jumlah orang kerja dapat meningkatkan efisiensi sebanyak 45,07 %. Pendapatan
usahatani padi yang menerapkan manajemen eksisting di lokasi penelitian adalah
sebesar Rp. 21.547.600,-/ha/musim tanam dengan R/C rasio sebesar 3,22. Pada
petani yang menerapkan manajemen usahatani dengan mekanisasi pertanian
secara penuh, pendapatan yang diperoleh rata-rata sebanyak Rp 25.638.800,-/ha/
musim tanam dengan R/C rasio sebesar 3,84.
Kata Kunci : Usahatani, Padi, Kelangkaan Tenaga Kerja, Mekanisasi
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ABSTRACT
Rice farming in paddy fields requires intensive technological innovations, one
of which is using HYV seeds. HYV plantation is relatively short-lived, requires
land management, planting period, maintenance and harvesting must be done
in a short time and simultaneous. It is necessary to overcome the agricultural
mechanization in rice farming. The objective of assessment is to determine the
usage of rice farming mechanization to overcome the scarcity of labor and support
the simultaneous planting. The assessment was held on Jetak, Sidoharjo, Sragen.
The location was set on third block of 5 has occupied by 22 farmers who are
members of the “Tani Mulyo III” Farmers Group, which is production center of
rice. The cropping pattern is rice-paddy-rice. The methodology is used to compare
full of agricultural mechanization in rice farming systems such as transplanter,
tractors, power sprayer, and harvesting machines with the existing management.
The study showed that there are three types of systems of labor wage outside
the family for rice farming in locations; whole wages, time wages, and premium
wage. Labor costs are relatively high on existing farming (Rp 6.230.000, - / ha)
while the management of rice farming using fully mechanized (Rp 5.660.000,- /
ha). The highest labor costs in the existing farm management as well as the full
mechanization of agriculture on land preparation, planting, and harvesting period.
Time can increase 25.86% -27.55% the efficiency, while cost can increase 11.71%
the efficiency and number of people working can improve 45.07% efficiency.
Income revenue rice farming applying existing management is Rp. 21.5476.000,
- /ha / planting season with the 3.22 of R / C ratio. On management with full
mechanization earned Rp 25,638,800, - / ha / planting season with the 3.84 R / C
ratio.
Keywords: farming, rice, scarcity of labour, mechanization
PENDAHULUAN
Sampai saat ini beras masih dipandang sebagai produk kunci dalam perekonomian
nasional, sehingga apabila terjadi kekurangan suplai dapat berdampak negatif
terhadap perkembangan perekonomian, sosial, dan politik, (Soekartawi,
1999; Simatupang 2008, Sembiring, 2010). Dengan demikian kebijakan yang
dilaksanakan dari masa Orde Baru sampai sekarang adalah kemantapan harga
pada tingkat yang masih memberikan keuntungan pada produsen dan senantiasa
melindungi konsumen.
Salah satu program Kementerian Pertanian periode 2015 - 2019 adalah
pencapaian swasembada berkelanjutan pada komoditas beras. Kontribusi
Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian swasembada beras cukup besar, karena
merupakan sentra produksi padi. Luas tanam dan panen padi di Jawa Tengah saat
ini mencapai sekitar 1.779.250 ha, tentu membutuhkan tenaga kerja yang banyak.
Di sisi lain, tenaga kerja manusia dan ternak untuk usahatani padi dirasa semakin
langka. Budidaya tanam padi varietas unggul (VUB), mensyaratkan periode kerja
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pengolahan lahan, saat tanam, pemeliharaan, dan panen dalam waktu singkat dan
serempak guna menghindari serangan hama dan memutus siklus hama (Baehaki,
2010).
Pada daerah irigasi yang mempunyai pola tanam padi-padi-padi akan
menuntut kerja cepat dan serempak, karena pada musim tanam ke tiga atau
kemarau ketersediaan air irigasi terbatas (Irianto, 2008). Tanam serempak akan
meningkatkan jumlah curahan tenaga kerja, karena toleransi tanam serempak
hanya 15 hari. Kondisi ini mengakibatkan penggunaan mekanisasi pertanian
sulit dihindari. Pada prinsipnya, mekanisasi pertanian menuntut terjadinya
pembaharuan sistim nilai dan budaya menuju modernisasi. Modernisasi berarti
melakukan reformasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan perubahan
zaman, kurang produktif, kurang efisien dan tidak memiliki daya saing. Perubahan
tersebut harus terjadi dalam lingkup integral dan tidak hanya mencakup aspekaspek teknis, ekonomis, dan politis melainkan juga sosio-kultural. Penggunaan
mekanisasi pertanian dalam usahatani padi diharapkan mampu memberikan
solusi yang mencakup hal-hal di atas (Handaka, 2004).
Berbagai negara di dunia sudah sejak lama menggunakan mekanisasi
(alat dan mesin) dalam sistem produksi pertaniannya. Jenis-jenis mekanisasi
pertanian yang digunakan adalah penerapan alat dan mesin pertanian mulai dari
budidaya, panen dan pascapanen serta pengolahan dan penyimpanan hasil. Tidak
diragukan lagi bahwa ke depan penerapan mekanisasi akan semakin dibutuhkan,
mengingat bahwa untuk daerah tertentu seperti di Jawa Tengah mulai terjadi
kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian. Lebih-lebih pada daerah pertanian
yang berdekatan dengan kota besar seperti di Wilayah Surakarta yang mencakup
Kabupaten Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Grobogan, dan Boyolali.
Atas dasar hal tersebut telah dilakukan pengkajian tentang penerapan mekanisasi
pertanian pada usahatani padi dalam rangka mengatasi kelangkaan tenaga kerja
dan mendukung tanam serempak. Pengkajian ini bertujuan untuk mengujicoba
penggunaan alat mekanisasi dalam sistem usahatani padi untuk meningkatkan
efisiensi waktu dan biaya tenaga kerja
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan diawali dengan mendiskripsikan kondisi awal
sistem usahatani padi, penggunaan tenaga kerja usahatani padi, karakteristik petani,
dan penggunaan mekanisasi dalam sistem usahatani padi di lokasi penelitian. Tahap
selanjutnya adalah melakukan ujicoba dengan membandingkan antara manajemen
usahatani eksisting dengan usahatani dengan penerapan mekanisasi pertanian
secara penuh mulai dari olah tanah, semai, tanam, pemeliharaan, sampai panen.
Pengkajian dilakukan di Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen,
mulai Januari - Desember 2013. Lokasi penelitian ditetapkan di blok III seluas
5 ha yang dikuasai oleh 22 orang petani yang tergabung dalam Kelompok Tani
”Tani Mulyo III”.
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Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder yaitu (1)
gambaran umum lokasi penelitian, (2) Sistem usahatani padi yang meliputi :
(a) Kuantitas penggunaan dan harga input tenaga kerja mekanisasi dan manusia,
benih, pupuk, obat-obatan, dan biaya tetap; (b) Kuantitas produksi dan harga jual
padi. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan pengamatan
di lapangan dan wawancara menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah
penerapan mekanisasi pertanian dalam usahatani padi.
Analisis dilakukan dengan menggunakan penjumlahan input dan harga input
per hektar usahatani padi. Jenis input mencakup tenaga kerja (alsintan dan tenaga
manusia) benih, pupuk, dan saprodi lainnya menurut jenis. Berdasarkan data jumlah
dan harga input, kemudian dibuat analisis finansial usahatani padi per hektar pada
saat sebelum dan sesudah pengkajian dilakukan dengan menggunakan rumus
Brown (1979) sebagai berikut:
Π
= TR – TC
TC = TFC -TVC
dimana :
Π = Profit
TR = Total revenue ;
TC = Total Cost
TFC = Total fixed cost
TVC = Total Variabel Cost
Yang termasuk dalam TVC adalah biaya tenaga kerja mekanisasi dan manusia,
benih, pupuk, dan obat-obatan, sedangkan yang ternmasuk dalam TFC adalah
pajak bumi dan bangunan (PBB), iuaran air, dan iuaran desa. Untuk mengetahui
tingkat efisiensi penggunaan waktu dan biaya tenaga kerja dari kondisi sekarang
(existing) diukur dari persentase biaya penggunaan mekanisasi pertanian secara
penuh terhadap total biaya usahatani .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum sistem usahatani padi di lokasi penelitian
Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen terletak di sebelah barat
ibu kota kabupaten. Jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 5 Km, dengan ibu kota
kecamatan sekitar 1 kec, dan dari ibu kota provinsi berjarak 104 Km. Luas wilayah
Desa Jetak adalah 402, 41 Ha, yang terdiri dari lahan sawah 256 Ha, lahan tegalan
3,09 Ha, pekarangan 74, 21 Ha, pemukiman, jalan, dan lain-lain seluas 69,31 Ha,
dengan ketinggian tempat di sekitar 86 m dpl, seperti yang tertera pada Tabel 1.
Agroekosistem di Desa Jetak dikatagorikan sebagai agroekosistem lahan sawah
intensif. Jumlah penduduk Desa Jetak adalah sebanyak 6.547 orang, yang terdiri
dari laki-laki 3.214 orang dan perempuan 3.333 orang. Jumlah kepala keluarga
(KK) di Desa Jetak sebanyak 1.994, sebagian besar penduduk bermatapencaharian
sebagai petani dan buruh tani yaitu sebanyak 1.321 KK. Sisanya yaitu sebanyak
673 KK adalah pedagang, pertukangan, karyawan, pensiunan, PNS/POLRI/TNI,
seperti yang tertera pada Tabel 2.
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Tabel 1. Luas wilayah Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, 2012
Tataguna lahan
Lahan sawah
Lahan tegalan
Lahan pekarangan
Lain-lain
Jumlah

Luas
(ha)
256,00
3,09
74,21
69,31
403,61

Persentase
(%)
63,43
0,76
18,38
17,43
100,00

Sumber: Monografi Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, 2012

Tabel 2. Mata pencaharian penduduk Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo,
Kabupaten Sragen, 2012
Mata pencaharian
penduduk
Petani dan buruh tani
Pedagang
Pertukangan
Karyawan
PNS/POLRI/TNI
Pensiunan
Jumlah

Jumlah
(KK)
1.321
162
200
198
67
46
1.994

Persentase
(%)
66,62
8,12
10,03
9,92
3,36
1,95
100,00

Sumber: Monografi Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, 2012

Sistem usahatani yang berkembang di lokasi pengkajian mengacu pada
bentuk pertanian yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan, iklim, air,
tanaman, hewan, dan manajemen dalam suatu sistem produksi. Komoditas utama
yang diusahakan adalah padi. Banyak dijumpai petani yang juga memelihara sapi,
sehingga sistem usahatani di lokasi pengkajian mengarah pada sistem integrasi
padi dan sapi. Dua komoditas tersebut tampak saling terkait karena petani
mengelola secara sinergis. Jerami padi yang dihasilkan digunakan sebagai pakan
ternak, sementara ternak sebagai penghasil pupuk kandang dimanfaatkan sebagai
pupuk organik
Hubungan sosial antar masyarakat utamanya petani yang harmonis dalam
memanfaatkan air irigasi di lokasi pengkajian, telah menumbuhkan kelembagaan
paguyuban petani pengguna air (P3A) serta pemeliharaan jaringan irigasi yang
teratur dengan baik. Perangkat jaringan irigasi dan pengairannya telah dibangun
dengan biaya tinggi dalam kurun waktu yang lama. Sistem usahatani yang ada di
lokasi pengkajian dapat dikatakan sudah intensif, hal ini ditandai dengan adanya
aktivitas tanam padi dalam satu tahun sebanyak 3 kali yaitu musim hujan (MH)
1, MK 1 dan MK 2 dengan pola tanam padi - padi- padi. Benih yang digunakan
adalah varietas unggul yaitu Ciherang, Mekongga, dan Situ Bagendit.
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Penguasaan lahan petani partisipan di lokasi penelitian
Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya rumah tangga
petani, namun fenomena ini tidak diimbangi dengan perluasan lahan, sehingga
mengakibatkan jumlah petani yang berlahan sempit (petani gurem) semakit
meningkat jumlahnya. Kepemilikan lahan oleh petani mengalami pengurangan
secara nyata. Pada 1983 luas lahan yang dimiliki petani < 0,5 ha sebanyak 40,80%,
kemudian pada 2002 meningkat menjadi 48,50%. Dalam Sensus Pertanian 2003
menunjukkan bahwa petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha
mencapai angka 56,5% dari seluruh keluarga petani di Indonesia, sedangkan di
Jawa petani gurem sudah mencapai 69,40%. Diperkirakan pada tahun-tahun yang
akan datang jumlah petani gurem cenderung akan meningkat (Kasryno, 2009).
Terbukti di lokasi penelitian, bahwa proporsi petani gurem mencapai 77,27%.
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase penguasaan lahan oleh petani
partisipan yang terbanyak adalah < 0,25 – 0,5 ha, sedangkan yang menguasai
lahan 0,51 – 0,75 ha sebanyak 13,64 %, bahkan yang menguasai lahan lebih dari
0,75 ha hanya 2 orang atau hanya 9,09 % dari total petani partisipan. Berdasarkan
informasi dari petani partisipan, bahwa pada tahun 1960 an rata-rata petani di
lokasi pengkajian menguasai lahan sekitar 5 – 7 patok atau sekitar 0,7 – 1, 0 ha.
Tabel 3. Luas penguasaan lahan petani partisipan di lokasi penelitian
Luas penguasaan lahan
(ha)
<0,25
0,25-0,5
0,51-0,75
>0,75
Jumlah

Jumlah
(orang)
3
14
3
2
22

Persentase
(%)
13,64
63,63
13,64
9,09
100,00

Sumber: Analisis data primer, 2013 ; n = 22 orang

Penggunaan tenaga kerja usahatani padi di lokasi penelitian
Para petani di Jawa Tengah mempunyai strategi yang relatif beragam
untuk meningkatkan pendapatan, tergantung dari keadaan sistem pertanian yang
berkembang di wilayahnya. Untuk itu menurut Prasetyo (2011) program yang
disusun untuk mengembangkan sistem produksi padi perlu didasarkan atas potensi
sumberdaya di masing-masing lokasi dan dilihat hubungan langsung atau tidak
langsung yang mempengaruhi produktivitas usahataninya. Salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap produktivitas usahatani padi adalah faktor tenaga kerja.
Faktor tenaga kerja yang mempengaruhi produktivitas, utamanya adalah
besarnya curahan tenaga kerja dan kualitas sumberdaya manusia. Tolok ukur
yang digunakan untuk menentukan tenaga kerja antara lain adalah pendidikan
baik formal maupun non formal, usia, pengalaman usahatani, gender, serta
jumlah tenaga kerja yang dialokasikan dalam proses produksi (Donny, 2006).
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Untuk usahatani padi, bahwa petani yang sudah berusia lanjut seringkali kurang
memperhatikan perkembangan teknologi, biasanya mereka hanya menerapkan
yang sudah dilakukan, karena kurang informasi, serta sulit menerima hal – hal
baru.
Perencanaan penggunaan tenaga kerja dalam usahatani padi merupakan awal
dari mulainya melakukan pengelolaan SDM. Tujuan utama dalam perencanaan
tenaga kerja adalah membuat agar tenaga kerja yang tersedia untuk usahatani dapat
mencukupi mulai dari persiapan lahan sampai panen. Apabila terjadi kelebihan
ketersediaan tenaga kerja, perencanaan diarahkan untuk memperoleh kesempatan
kerja lain yang produktif. Sebaliknya bila ketersediaan tenaga tidak mencukupi
maka diperlukan penyusunan strategi yang optimum sehingga kebutuhan tenaga
kerja dapat tercukupi. Kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan usahatani padi mulai
dari persiapan, olah tanah sampai panen mencapai sekitar 175 HOK/ha.
Ada tiga jenis sistem pengupahan tenaga kerja diluar keluarga untuk
usahatani padi di lokasi pengkajian yaitu upah borongan; upah waktu; upah
premi. Upah borongan biasanya diberlakukan terhadap pekerjaan olah tanah,
tanam, dan perontokan gabah, sedangkan upah waktu ditujukan untuk kegiatan
pembuatan pesemaian, pemupukan, menyiang, dan pengendalian OPT. Upah
premi diberlakukan untuk kegiatan panen yaitu dengan sistem bawon. Terjadi
kesulitan tenaga kerja terutama pada saat olah tanah dan tanam, sedangkan untuk
panen dan perontokan gabah dinilai masih dapat diatasi walaupun sudah mulai
terasa kesulitan tenaga.
Di lokasi pengkajian tersedia 6 regu tanam, masing – masing regu hanya
mampu menyelesaikan tanam seluas 3 patok (1 patok = 3300-3500 m) atau sekitar
1 ha/hari. Apabila tersedia 6 regu tanam, maka hanya dapat menyelesaikan tanam
sekitar 6 ha/hari, sedangkan luas lahan sawah di Desa Jetak adalah 256 Ha, berarti
satu periode tanam di lokasi pengkajian memerlukan waktu sekitar 43 hari. Kondisi
ini akan menyulitkan terjadinya tanam serempak, karena menurut Baehaki (2013),
dalam satu kawasan usahatani padi dapat dikatakan tanam serempak, apabila
selang tanam pertama dengan terakhir selama 15 hari. Untuk itu para petani selalu
mendatangkan tenaga 10 regu tanam dari luar desa, sehingga setiap regu tanam
harus menyelesaikan tanam per hari sekitar 17 Ha.
Penggunaan mekanisasi pertanian di lokasi penelitian
Penggunaan mesin pertanian untuk usahatani padi di Jawa Tengah masih
terbatas pada traktor, pompa air tanah, dan thrasher. Saat ini lebih dari 50 % lahan
pertanian telah menggunakan traktor sebagai alat pengolah tanah, bahkan di lahan
sawah sudah mendekati angka 90 %. Biaya olah tanah pada 2004 rata-rata masih
Rp 250.000,-/ha, kemudian pada 2010 meningkat menjadi antara Rp 800.000,- –
Rp 900.000,-/ha. Tampak bahwa nilai jasa pengolahan tanah dengan traktor relatif
meningkat cukup tinggi. Pada saat penelitian (2013) biaya olah tanah sampai siap
tanam rata-rata sudah mencapai Rp 1.800.000,-/ha, hal ini disebabkan karena telah
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terjadi titik keseimbangan antara jumlah traktor dalam satu kawasan usahatani
dengan permintaan untuk jasa olah tanah, sehingga tidak harus mendatangkan dari
daerah lain.
Berkembangnya penggunaan mesin pompa air tanah pada musim kemarau
atau MK2 di lokasi pengkajian, memberikan indikasi yang kuat adanya
keuntungan finansial dalam investasi pompa air tanah untuk usahatani padi.
Selain keuntungan finansial pompanisasi air tanah untuk irigasi memberikan
manfaat terhadap peningkatan produksi padi dan intensitas tanam (Suryana, 2005;
Sutarto, 2008). Hal yang perlu mendapatkan perhatian dengan berkembangnya
pompanisasi air tanah adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu teknik irigasi
bergilir dan teknik irigasi berselang untuk mengurangi konsumsi air oleh tanaman
perlu dikembangkan, sehingga tidak terjadi boros air. Teknik irigasi bergilir, selain
dapat menghemat biaya produksi, juga dapat menghemat air irigasi sekitar 30 %
bila dibandingkan dengan teknik irigasi yang mengalir terus menerus. Beberapa
informasi dasar yang diperoleh saat observasi lapangan antara lain bahwa jumlah
traktor yang ada di lokasi pengkajian sebanyak 27 buah, power thrasher sebanyak
8 buah, mesin pompa air sebanyak 270-300 buah, dan 1 buah power spayer.
Alokasi waktu dan biaya tenaga kerja usahatani padi dengan mekanisasi
secara penuh dan eksisting di lokasi penelitian
Penggunaan mesin pertanian sebagai pengganti tenaga manusia di lokasi
pengkajian masih terbatas pada traktor, pompa air tanah, dan thrasher. Aktivitas
olah tanah (bajak dan garu) dikerjakan oleh tenaga kerja borongan, rata-rata biaya
adalah Rp 900.000,-/ha, sedangkan untuk memperbaiki pematang dan mengolah
lahan pada bagian –bagian sudut lahan rata-rata Rp 900.000,00, sehingga total
biaya olah lahan sampai siap tanam rata-rata Rp 1.800.000,-. Perlu diketahui
bahwa upah olah tanah sampai siap tanam dikerjakan secara borongan dengan
waktu antara17-20 hari.
Perbedaan upah tenaga kerja juga terjadi pada kegiatan panen, pada
manajemen eksisting kegiatan panen dilakukan oleh regu panen dengan
menggunakan sabit dengan jumlah tenaga sebanyak 30 orang. Pada kegiatan
panen dengan manajemen introduksi (menggunakan Combain Harvester dengan
sistem sewa sebesar Rp 1.950.000,-/ha) hanya menggunakan tenaga kerja
sebanyak 6 orang, dengan pembagian tugas 1 orang sebagai pengemudi, 1 orang
asisten pengemudi, dan 4 orang lainnya membantu mengikat gabah yang telah
masuk ke dalam karung dan mengangkut ke tepi jalan. Pada Tabel 4 tampak bahwa
biaya tenaga kerja untuk kegiatan usahatani padi relatif tinggi yaitu sebesar Rp
6.230.000,- pada manajemen eksisting, dan Rp 5.500.000,- pada manajemen
introduksi.
Biaya tenaga kerja tertinggi pada manajemen eksisting maupun introduksi
adalah pada saat pengolahan lahan, tanam, dan perbaikan pematang serta panen.
Tingginya biaya tenaga kerja dalam usahtani padi disebabkan keterbatasan tenaga
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kerja dalam desa yang bersedia melakukan kegiatan usahatani padi, terutama
dalam olah lahan, pembuatan pesemaian, tanam, dan panen. Seluruh tenaga kerja
dalam aktivitas tersebut diupahkan, sedangkan yang dikerjakan keluarga hanya
pengendalian OPT dan pemupukkan.
Berdasarkan hasil analisis dari aspek waktu, nilai biaya, dan jumlah orang
kerja dapat diketahui bahwa pada manajemen introduksi bila dibandingkan
dengan manajemen eksisting ternyata lebih efisien. Pada Tabel 4 menunjukkan
bahwa dari aspek waktu dapat meningkatkan efisiensi sebesar 25,86%-27,55%,
sedangkan dari aspek biaya dapat meningkatkan nilai efisiensi sebesar 11,71% dan
dari aspek jumlah orang kerja dapat meningkatkan efisiensi sebanyak 45,07 %
Tabel 4. Alokasi waktu dan biaya tenaga kerja usahatani padi per hektar dengan
eksisting manajemen versus introduksi alat dan mesin pertanian pada
MT-3 /2013 di lokasi penelitian
Manajemen Introduksi Alat
dan Mesin Pertanian
Jumlah Waktu
Jumlah
Biaya
Biaya
TK
(jam/
TK
(Rp)
(Rp)
(orang) Ha)
(orang)
200.000
2
4-5
100.000
2
900.000
2
9-10
900.000
2
900.000
2
8-10
900.000
2
900.000
11
7-8
500.000
3
120.000
3
7-8
120.000
3
120.000
3
6-8
120.000
3
350.000
7
8-10
350.000
7
400.000
7
10-12
400.000
7
120.000
2
5-6
80.000
2
120.000
2
5-6
80.000
2
2.100.000
30
2-3
1.950.000
6
6.230.000
71
71-86
5.500.00
39

Manajemen Eksisting
No Alokasi tenaga kerja Waktu
(jam/
Ha)
1 Persemaian
14-16
2 Pengolahan lahan
9-10
3 Perbaikan pematang 8-10
4 Tanam
7-8
5 Pemupukan 1
8-10
6 Pemupukan 2
6-8
7 Penyiangan 1
8-10
8 Penyiangan 1
10-12
9 Pengendalian OPT 1 9-10
10 Pengendalian OPT 2 9-10
11 Panen
10-12
Total
98-116

Sumber: Analisis data primer, 2013 ; n = 22 orang

Produktivitas, struktur biaya, dan pendapatan usahatani padi di lokasi pengkajian
Pada Tabel 5 mengilustrasikan biaya produksi dan pendapatan usahatani padi
di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil analisis finansial terhadap usahatani padi
yang menerapkan manajemen eksisting bila dibandingkan dengan manajemen
introduksi dapat diketahui bahwa biaya yang tertinggi adalah tenaga kerja. Ratarata biaya tenaga kerja pada manajemen eksisting dapat mencapai 73.23% dari
total biaya produksi per hektar, sedangkan pada manajemen introduksi mencapai
71.17 % dari total biaya produksi per hektar. Sisanya yaitu 26,77% -28,83% untuk
biaya sarana produksi, pengairan, iuran desa, pajak, dan transportasi.
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Rata- rata lahan yang dikuasai oleh petani partisipan di lokasi penelitian
adalah 0,26 ha, artinya bahwa pendapatan petani partisipan dari usahatani padi per
musim pada manajemen eksisting adalah sebesar Rp 5.602.576,-. Apabila setiap
musim tanam dihitung selama empat bulan, maka pendapatan petani partisipan
sebesar Rp 1.400.594,-/bulan, sedangkan pendapatan setiap musim tanam apabila
menerapkan manajemen introdukasi adalah Rp 6.666.088,- atau sebesar Rp
1.666.522,-/bulan.
Tabel 5. Produktivitas dan analisis finansial usahatani padi per Ha dengan
manajemen eksisting dan introduksi mekanisasi pertanian pada MT-3,
tahun 2013 di lokasi penelitian
Manajemen Introduksi Alat dan
Mesin Pertanian
Harga
Nilai
Harga
Nilai
Vol
Vol
(Rp/sat) (Rp’000)
(Rp/sat)
(Rp’000)
Manajemen Eksisting

Uraian
Biaya variabel:
1. Benih (Kg)
2. Pupuk
 Urea (Kg)
 NPK Phonska (Kg)
• Pupuk organik (Kg)
3. Obat-obatan (Unit)
4. Tenaga kerja
Biaya tetap:
 PBB
 Iuran air
 Iuran desa
Total Biaya
Nilai panen (Kg, GKP,)
Laba
R/C

25

8000

200
1800
300
2400
500
500
4 350.000
Xxx
xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
7.104
Xxx

200.000

30

360.000 200
720.000 300
250.000 500
1.400.000
4
6.230.000 Xxx

xxx
150.000
xxx
200.000
xxx
200.000
xxx 9.710.000
4.200 31.257.600
xxx 21.547.600
3,22

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
7.877

8000

240.000

1800
2400
500
100.000
Xxx

360.000
720.000
250.000
1.400.000
5.500.000

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
4.400

150.000
200.000
200.000
9.020.000
34.658.800
25.638.800
3.84

Sumber: Analisis data primer, 2013 ; n = 22 orang

Pada Tabel 5 juga tampak bahwa produktivitas padi GKP yang dipanen
secara manual adalah sebanyak 7.104 kg/ha, sedangkan yang dipanen dengan
mesin panen 7.877 kg/ha atau dapat meningkat sebesar 10,88%. Hal ini sebagai
akibat dari berkurangnya susut hasil panen karena dilakukan dengan mesin
panen. Namun dampak yang ditimbulkan adalah para pencari padi (pengasak)
yang selama ini memperoleh pendapatan dari memungut sisa hasil panen akan
kehilangan pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa para
pengasak dapat memperoleh padi sisa panen sebanyak 480 kg – 520 kg/hektar.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1.

2.

3.

4.

5.

Ada tiga jenis sistem pengupahan tenaga kerja diluar keluarga untuk usahatani
padi di lokasi penelitian yaitu upah borongan; upah waktu; upah premi. Upah
borongan biasanya diberlakukan terhadap pekerjaan olah tanah, tanam,
dan perontokan gabah, sedangkan upah waktu ditujukan untuk kegiatan
pembuatan pesemaian, pemupukan, menyiang, dan pengendalian OPT. Upah
premi diberlakukan untuk kegiatan panen yaitu dengan sistem bawon. Terjadi
kesulitan tenaga kerja terutama pada saat olah tanah dan tanam.
Tenaga kerja untuk kegiatan usahatani padi relatif tinggi yaitu sebesar Rp
6.230.000,- pada manajemen eksisting, dan Rp 5.500.000,- pada manajemen
introduksi. Biaya tenaga kerja tertinggi pada manajemen eksisting maupun
introduksi adalah pada saat pengolahan lahan, tanam, dan perbaikkan
pematang serta panen. Tingginya biaya tenaga kerja dalam usahtani padi
disebabkan keterbatasan tenaga kerja dalam desa yang bersedia melakukan
kegiatan usahatani padi.
Berdasarkan hasil analisis dari aspek waktu, nilai biaya, dan jumlah orang
kerja dapat diketahui bahwa pada manajemen introduksi bila dibandingkan
dengan manajemen eksisting ternyata lebih efisien. Dari aspek waktu dapat
meningkatkan efisiensi sebesar 25,86%-27,55%, sedangkan dari aspek biaya
dapat meningkatkan nilai efisiensi sebesar 11,71%, kemudian dari aspek
jumlah orang kerja dapat meningkatkan efisiensi sebanyak 45,07 %.
Produktivitas padi GKP yang dipanen secara manual adalah sebanyak 7.104
kg/ha, sedangkan yang dipanen dengan mesin panen 7.877 kg/ha atau dapat
meningkat sebesar 10,88%. Hal ini sebagai akibat dari berkurangnya susut
hasil panen karena dilakukan dengan mesin panen.
Perlu pemetaan lahan- lahan yang dapat ditanami dengan menggunakan
Transplanter dan panen menggunakan Combain Harvester, agar jumlah alat
yang dibutuhkan di suatu wilayah usahatani dapat terdeteksi dengan akurat,
artinya jangan sampai hanya menggunakan data perkiraan. Analisis investasi
dan perputaran modal juga perlu dilakukan agar dapat diketahui rasio manfaat
dan biaya penggunaan alat Transplanter dan Combain Harvester.
DAFTAR PUSTAKA

Baehaki, S.E. 2010. Peranan Varietas dan Galur Padi dan Predator Dalam
Mengendalikan Wereng Coklat. Prosiding Seminar Nasional Hasil
Penelitian Padi. Inovasi Teknologi Padi untuk Mempertahankan
Swasembada dan Mendorong Ekspor Beras. Balai Besar Penelitian Padi,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sukamandi.
Baehaki, S.E. 2013. Dampak Tanam Padi Berjamaah (Serempak). Posted on July
24, 2013. pangan.litbang.deptan.go.id
Brown, M.L., 1979. Farm Budgets : From Farm Income Analysis to Agriculture
Project

Prasetyo et al : Penerapan Mekanisasi pada Usahatani Padi Dalam Rangka....

617

Donny, G.A., 2006. Pertanian dan Pengetahuan Lokal. PT Gramedia. Jakarta.
Handaka, 2004. Membangun Mekanisasi Pertanian yang Berkelanjutan. Prosiding
Seminar Nasional Mekanisasi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Jakarta
Irianto, G. 2008. Inovasi Mekanisasi Pertanian untuk Mendukung Peningkatan
Daya Saing dan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah disampaikan dalam
seminar Nasional Mekanisasi Pertanian, Bogor 23 Oktober 2008.
Kasryno, F., 2009. Integrasi Pengelolaan Lahan dan Air : Prospek Mencapai
Kemandirian Pangan di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
Prasetyo, T.,2011. Analisis Kebijakan Produksi Padi di Jawa Tengah. Working
Paper disampaikan Biro Bina Produksi, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah, tidak dipublikasi.
Sembiring, H, 2010. Ketersediaan Inovasi Teknologi Unggulan Dalam
Meningkatkan Produksi Padi Menunjang Swasembada dan Ekspor.
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Padi. Inovasi Teknologi Padi
untuk Mempertahankan Swasembada dan Mendorong Ekspor Beras. Balai
Besar Penelitian Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Sukamandi.
Simatupang, P. 2008. Menjembatani Penelitian dan Kebijakan Pembangunan
Pertanian. Disampaikan pada Koordinasi Kegiatan Analisis Kebijakan
Pembangunan Pertanian Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian. 22 Oktober 2008.: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan
Kebijaksanaan Pertanian, Bogor.
Soekartawi. 1999. Agribisnis Teori dan Aplikasinya, Universitas Brawidjaya,
Malang. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi, Edisi
Revisi. PT. Raja Grafika Persada, Jakarta
Suryana, 2007. Arah dan kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian
di Indonesia. Makalah disampaikan pada Lokakarya Apresiasi dan
Penyusunan Program Litbang Mekanisasi Pertanian di Bogor, tanggal 28
Maret 2007.
Sutarto, A. 2008. Kebijakan dan Langkah Operasional Pengembangan Alat dan
Mesin Pertanian dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Utama.
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mekanisasi Pertanian,
Bogor 23 Oktober 2008.

618

Prasetyo et al : Penerapan Mekanisasi pada Usahatani Padi Dalam Rangka....

POTENSI DAN PERMASALAHAN PERBENIHAN
DI SULAWESI BARAT
Religius Heryanto dan M. P. Sirappa
Penyuluh dan Peneliti LPTP Sulawesi Barat
Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jln. Abdul Malik Pattana Endang, Mamuju;
E-mail: religius.heryanto@yahoo.co.id
ABSTRAK
Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai penghasil
beras dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung swasembada beras nasional.
Salah satu inovasi teknologi yang diandalkan dalam peningkatan produktivitas
padi adalah varietas unggul berdaya hasil tinggi. Pada saat ini, masih banyak
petani yang belum menggunakan benih padi bermutu/bersertifikat yang disebabkan
oleh tidak tersedianya benih bermutu pada saat diperlukan. Untuk memenuhi
kebutuhan benih secara “enam tepat” di Sulawesi Barat diperlukan sistim
perbenihan yang ideal dengan menata regulasi perbenihan yang ada. Tulisan ini
bertujuan untuk memberikan informasi mengenai potensi dan masalah perbenihan
di Sulawesi Barat. Hasil menunjukkan bahwa (a) Target produktivitas padi di
Sulawesi Barat masih berpotensi untuk ditingkatkan dari 5,12 ton/ha menjadi
8 ton/ha melalui penggunaan benih bermutu, penggunaan varietas unggul baru,
penerapan teknologi produksi, penanganan panen dan pascapanen yang tepat serta
pembinaan penangkar/produsen benih disetiap daerah, (b) kebutuhan benih padi
di Sulawesi Barat setiap tahun sekitar 2.545.150 kg dengan asumsi penggunaan
benih 25 kg/ha dari luas lahan sawah 37.786 ha yang ditanami 2 kali dan 26.234
ha yang ditanami 1 kali. Kemampuan produksi para penangkar/lembaga produsen
benih baru mencapai 1.231 ton per tahun sehingga masih berpeluang bagi produsen
benih/penangkar untuk meningkatkan produksi benih, (c) Beberapa permasalahan
di tingkat petani/penangkar/produsen benih adalah kurangnya modal, kerjasama
kemitraan kurang baik, tidak adanya sarana dan prasarana untuk prosesing benih,
keterbatasan lahan yang dimiliki oleh produsen benih, benih sering terlambat dan
tidak sesuai permintaan, dan di beberapa kabupaten penangkar merasa terhambat
dengan proses pelabelan, yang akan menyebabkan penjualan benih tidak tepat
waktu, serta permintaan pasar yang masih rendah.
Kata kunci : Potensi dan masalah, perbenihan, varietas unggul, Sulawesi Barat.
ABSTRACT
West Sulawesi is one area that has potential as a producer of rice in meeting the
needs and support national rice self-sufficiency. One that relied on technological
innovation in increasing productivity of rice is high inproved varieties. At this
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time, there are still many farmers who do not use rice seed quality/certified caused
by the unavailability of quality seeds when needed. To meet the needs of the
seed “six right” in West Sulawesi Germination ideal system needed to organize
the existing seed regulations. This paper aims to provide information on the
potential and problems of seed in West Sulawesi. Results showed that (a) Target
productivity of rice in West Sulawesi still has the potential to be increased from
5.12 tonnes/ha to 8 tonnes/ha through the use of quality seeds, the use of new
varieties, production technology application, harvest and post-harvest handling
right as well as coaching breeder/producer of seeds in each region, (b) the need rice
seed in the West Sulawesi approximately 2.54515 million kg per year, assuming
the use of seeds 25 kg/ha of paddy land area 37,786 ha were planted two times
and 26,234 hectares planted 1 times, production capability breeders/institution
seed producers has reached 1,231 tons per year so there is still a chance for seed
producers/breeders to increase seed production, (c) Some of the problems at the
level of the farmer/breeder/seed producers is the lack of capital, lack of a good
partnership, the lack of infrastructure for seed processing, limited land owned by
seed producers, seed is often too late and not on demand, and in some districts
breeders feel hampered by the labeling process, which would lead to the sale of
seeds is not timely, as well as market demand is still low.
Keywords : Potential and problems , seed , inproved varieties , West Sulawesi.
PENDAHULUAN
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya padi
memerlukan inovasi-inovasi teknologi atau strategi baru. Upaya dan strategi
untuk meningkatkan produktivitas dan produksi mutlak diperlukan melalui
implementasi inovasi teknologi.
Salah satu upaya inovasi teknologi yang diandalkan dalam peningkatan
produktivitas padi adalah penggunaan varietas unggul baru berdaya hasil
tinggi. Varietas unggul baru merupakan komponen teknologi yang memberikan
kontribusi cukup tinggi terhadap peningkatan produksi padi. Sejak era revolusi
hijau pada tahun 70-an hingga saat ini, varietas unggul merupakan teknologi yang
dominan perannya dalam peningkatan produksi padi dunia (Las 2003). Menurut
Hasanuddin (2005), sumbangan peningkatan produktivitas varietas unggul baru
terhadap produksi padi nasional cukup besar, sekitar 16 %. Menurut Fagi et al.
(2001), kontribusi interaksi antar air irigasi, varietas unggul baru, dan pemupukan
terhadap laju kenaikan produksi padi mencapai 75%.
Saat ini produktivitas padi di Sulawesi Barat rata-rata 5,12 ton/ha (BPS
Sulawesi Barat, 2014). Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas padi
di Sulawesi Barat adalah penerapan teknologi usahatani (budidaya) yang belum
memadai, selain faktor sosial dan kondisi lahan pertanaman. Komponen teknologi
budidaya yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan adalah
penggunaan benih varietas unggul yang bermutu.
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Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
budidaya tanaman yang perannya tidak dapat digantikan dengan faktor lain,
karena benih, sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik
terutama varietas unggul. Keunggulan varietas dapat dinikmati konsumen, apabila
benih yang ditanam bermutu (asli, murni, vigor, bersih dan sehat). Ketersediaan
benih bermutu menjadi tumpuan utama untuk mencapai keberhasilan tersebut.
Pentingnya benih dalam kegiatan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan
diperlukan upaya peningkatan varietas unggul yang sesuai dengan preferensi
konsumen dan sistem produksi benih secara komersial.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perbenihan saat ini adalah
belum semua varietas unggul yang dilepas dapat diadopsi petani atau pengguna
benih dan ketersediaan benih secara enam tepat (varietas, mutu, waktu, jumlah,
lokasi, dan harga) belum dapat dipenuhi, belum optimalnya kinerja lembaga
produksi dan pengawasan mutu benih, sumberdaya manusia dan sarana prasarana
yang dimiliki oleh lembaga penyedia benih belum maksimal serta kurangnya
kesadaran petani dalam penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat. Salah
satu penyebabnya adalah tidak tersedianya benih bermutu pada saat diperlukan.
Sistim perbenihan yang ideal untuk mendukung penggunaan benih bermutu
di tingkat petani dapat dilakukan melalui pengembangan sistem perbenihan
berbasis masyarakat melalui peningkatan kemampuan para penangkar serta
penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga penyedia benih sumber
melalui penyuluhan, pengadaan alat sarana dan prasarana untuk memproduksi
benih sumber oleh instansi yang berwenang, serta menata regulasi lembaga
perbenihan penyedia benih untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu di tingkat
petani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Target Produksi Padi di Sulawesi Barat
Dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan 2015-2019
yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada
Pangan di Sulawesi Barat, pemerintah telah menetapkan target produksi padi.
Sulawesi Barat diberi target produksi padi yang harus dicapai dalam kurun waktu
5 tahun sekitar 2,46 juta ton (Tabel 1.)
Inovasi teknologi memegang peran penting dalam peningkatan produktivitas
padi di Sulawesi Barat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Pertanian. Salah satu inovasi teknologi yang diandalkan adalah penggunaan benih
berlabel dan varietas unggul berdaya hasil tinggi, serta paket teknologi budidaya
sesuai yang direkomendasikan di wilayahnya. Pada saat ini, masih banyak
petani yang belum menggunakan benih padi bermutu/bersertifikat. Salah satu
penyebabnya adalah tidak tersedianya benih bermutu pada saat diperlukan. Untuk
memenuhi kebutuhan benih secara “enam tepat” di Sulawesi Barat diperlukan
sistim perbenihan yang ideal dengan menata regulasi perbenihan yang ada.
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Tabel 1. Target Produksi Padi Sulawesi Barat 2015-2019.
Target Produksi (Ton)
Padi
469.874
480.681
491.737
503.047
514.617
2.459.956

Tahun
2015
2016
2017
2018
2019
Sulbar

Sumber : Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, 2014.

Estimasi Kebutuhan Benih Berdasarkan Indeks Pertanaman (IP)
Padi sebagai salah satu komoditas pangan mempunyai potensi produksi dan
perkembangan yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan
salah satu daerah penyangga beras nasional. Peningkatan luas usaha tanaman
pangan, sebaiknya berkorelasi dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian.
Salah satu faktor pendukungnya adalah penggunaan benih berkualitas/berlabel.
Tabel 2 menunjukkan estimasi kebutuhan benih padi di Sulawesi Barat
berdasarkan luas lahan/luas tanam sebesar 2.545.150 kg yaitu 1.889.300 kg dari
luas lahan sawah 37.786 ha yang ditanami 2 kali dalam setahun, 655.850 kg dari
luas lahan sawah 26.234 ha yang ditanami 1 kali dalam setahun. Data luas baku
sawah baik yang ditanami 1 kali maupun 2 kali menggambarkan kebutuhan benih
aktual setiap tahun sebesar 2.545.150 kg dengan asumsi penggunaan benih 25
kg/ha.
Tabel 2. Estimasi Kebutuhan Benih Padi berdasarkan luas tanam di Sulawesi Barat
No

Kabupaten

Luas Lahan
Kebutuhan Benih
Sawah (ha)
(kg)
2 x tnm 1 x tnm 2 x tanam 1 x tanam

Total
(kg)

Rata-rata

1 Majene

471

5.523

23.550

138.075

161.625

80.813

2 Polman

13.895

2.563

694.750

64.075

758.825

379.413

3 Mamasa

11.590

2.439

579.500

60.975

640.475

320.238

4 Mamuju

9.611 14.738

480.550

368.450

849.000

424.500

5 Mamuju Utara

2.219

110.950

24.275

135.225

67.613

6 Sulawesi Barat

971

37.786 26.234 1.889.300

655.850 2.545.150 1.272.575

Sumber: BPS Sulbar Tahun 2013

Berdasarkan data kemampuan produksi para penangkar/lembaga produsen
benih sumber di Sulawesi Barat tahun 2013 baru mencapai 1.231 ton per tahun
(Heryanto at. Al, 2013). Hal ini menggambarkan belum seimbangnya antara
ketersediaan benih dengan kebutuhan benih yang dibutuhkan.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyediaan benih perlu diupayakan di
kelompok tani setempat melalui penangkaran benih yang dilakukan oleh kelompok
tani itu sendiri. Selain memberikan jaminan penyediaan benih secara “enam tepat”
, keuntungan yang akan diperoleh adalah memotivasi kelompok tani penangkar
untuk lebih mengembangkan usahataninya yang berwawasan agribisnis dan petani
pengguna benih mudah mendapatkan benih bermutu/bersertifikat.
Tabel 3. Estimasi Kebutuhan Luas Produksi Benih ES dan Kebutuhan Benih SS
di Sulawesi Barat
No

Kabupaten

Keb. Benih ES
(kg)

Keb. Luas
Produksi ES
(ha)

Keb. Benih SS
(kg)

1

Majene

161.625

64,65

1.616,25

2

Polman

758.825

303,53

7.588,25

3

Mamasa

640.475

256,19

6.404,75

4

Mamuju

849.000

339,60

8.490,00

5

Mamuju Utara

6

Sulawesi Barat

135.225

54,09

1.352,25

2.545.150

1,018,06

25.451,50

Keterangan : Asumsi hasil benih 2,5 ton/ha dan kebutuhan benih 25 kg/ha

Tabel 3 memperlihatkan bahwa perkiraan total kebutuhan benih SS di
Sulawesi Barat sebesar 2.545.150 kg dengan luas penangkaran 1.018,06 ha.
Untuk mendukung hal tersebut perlu pengembangan sistem perbenihan berbasis
masyarakat melalui peningkatan kemampuan para penangkar serta penguatan
kelembagaan kelompok tani dan lembaga penyedia benih sumber lainnya melalui
penyuluhan, pengadaan alat sarana dan prasarana untuk memproduksi benih
sumber oleh instansi yang berwenang, serta menata regulasi lembaga perbenihan
penyedia benih untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu di tingkat petani.
Menurut Biba (2015), untuk mencapai target produksi padi di Sulawesi
Barat sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, maka Badan
Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian menjadi rujukan teknologi dalam
mensukseskan program swasembada yang merupakan program strategis dan
merupakan harga mati, artinya tidak dapat ditawar dan harus berhasil . Untuk
mencapai target produksi padi sesuai target swasembada, petani perlu dianjurkan
untuk menggunakan varietas unggul padi seperti tertera pada Tabel 4.
Selain varietas padi non-hibrida yang dapat digunakan, padi hibrida dapat
juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi perlu selektif karena
padi hibrida pada umumnya tidak tahan tungro. Padi hibrida sering dipromosikan
oleh perusahaan benih padi multi-nasional dengan cara bermitra dengan petani
dalam melakukan penangkaan benih. Varietas padi hibrida yang telah dilepas oleh
Menteri Pertanian disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 4. Varietas Padi Sawah Yang Telah Dilepas dan Siap Dikembangakan.
No.

Varietas

Dilepas Umur Panen
(Tahun)
(Hari)

Potensi Hasil
(t/ha) gkg

Keterangan

1 Inpari 7

2009

115

8,7

AT Tungro

2 Inpari 8

2009

125

9,9

Tahan tungro

3 Inpari 9 Elo

2009

125

9,3

Tahan tungro

4 Inpari 10 Laeya

2009

112

7,2

Rentan tungro

5 Inpari 11

2010

105

8,8

AR Wereng btg

6 Inpari 12

2010

99

8,0

AT Wereng btg

7 Inpari 13

2010

99

8,0

Tahan Wereng btg

8 Inpari 14 Pakuan

2011

113

8,2

AT Wereng btg

9 Inpari 15 Parahyangan

2011

117

7,5

AT Wereng btg

10 Inpari 16 Pasundan

2011

118

7,6

AR Wereng btg

11 Inpari 17

2011

111

7,9

AT Wereng btg

12 Inpari 18

2011

102

9,5

Tahan WB. Coklat

13 Inpari 19

2011

104

9,5

Tahan WB. Coklat

14 Inpari 20

2011

104

8,8

AT WB. Coklat

15 Inpari Sidenuk (Batan)

2011

103

9,1

AT WB. Coklat

16 Inpari 21 Batipuah

2012

120

8,2

AT Wereng btg

17 Inpari 22

2012

118

7,9

AT Wereng btg

18 Inpari 23 Bantul

2012

113

9,2

Tahan Wereng btg

19 Inpari 24 Gabusan

2012

111

7,7

AT Wereng btg

20 Inpari 25 Opak Jaya

2012

115

9,4

AT Wereng btg

21 Inpari 26

2012

124

7,9

AT Wereng btg

22 Inpari 27

2012

125

7,6

AR Wereng btg

23 Inpari 28 Kerinci

2012

120

8,5

AR Wereng btg

24 Inpari 29 Rendaman

2012

110

9,5

AT Wereng btg

25 Inpari 30 Ciherang

2012

111

9,5

AR Wereng btg

26 Inpari 31

2013

112

8,5

Tahan W.Coklat

27 Inpari 32 HDB

2013

120

8,42

AR Wereng Coklat

28 Inpari 33

2013

107

9,8

Tahan WB. Coklat

29 Inpari 34 Salin Agritan

2014

102

8,1

Rentan tungro

30 Inpari 35 Salin Agritan

2014

106

8,3

AT Wereng btg

31 Inpari UNSOED 79

2014

109

8,2

AT Wereng btg

Sumber : Deskripsi Varietas Unggul Tanaman Pangan 2009 - 2014.
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Tabel 5. Varietas Padi Hibrida yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian
No.

Varietas

Dilepas
(tahun)

Umur Panen Potensi Hasil
(hari)
(t/ha) gkg

1

Hipa 7

2009

112

11,5

Tahan virus tungro

2

Hipa 8

2009

110-122

10,4

Rentan tungro

3

Hipa 9

2010

115

10,4

Rentan tungro

4

Hipa 10

2010

114

9,4

Rentan tungro

5

Hipa 11

2010

114

10,6

Rentan tungro

6

Hipa 12 SBU

2011

105

10,5 (MK)
8,9 (MH)

Rentan tungro

7

Hipa 13

2011

115

10,5 (MH)
9,4 (MH)

Rentan tungro

8

Hipa 14 SBU

2011

112

12,1 (MK)
11,8 (MH)

Rentan tungro

9

Hipa Jatim 1

2011

119

10,0 (MK)
9,7 (MH)

Rentan tungro

10

Hipa Jatim 2

2011

119

10,9 (MK)
10,7 (MH)

Rentan tungro

11

Hipa Jatim 3

2011

117

10,7 (MK)
10,0 (MH)

Rentan tungro

12

Hipa 18

2013

113

10,3

AT Wereng btg

13

Hipa 19

2013

111

10,1

AT Wereng btg

Keterangan

Sumber : Deskripsi Varietas Unggul Tanaman Pangan 2009 - 2014.

Permasalahan Perbenihan
Menurut Heryanto (2013), informasi permasalahan perbenihan yang
diperoleh melalui pelatihan produksi benih sumber oleh penangkar yang
dilaksanakan di Kabupaten Mamuju terungkap masalah yang sama di setiap
kabupaten yaitu petani/penangkar kurang modal, kerjasama kemitraan kurang
baik, tidak adanya sarana dan prasarana untuk prosesing benih, keterbatasan lahan
yang dimiliki oleh produsen benih (BBU dan BBI), benih sering terlambat dan
tidak sesuai permintaan, dan di beberapa kabupaten penangkar merasa terhambat
dengan proses pelabelan yang akhirnya penjualan benih tidak tepat waktu,
permintaan pasar masih rendah. Masalah penting lainnya yang terungkap tertera
pada Tabel 6.
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Tabel 6. Permasalahan Perbenihan di Sulawesi Barat
No

Permasalahan

1

Tenaga sertifikasi benih
kurang
Penangkar kurang menaati
prosedur perbenihan
Proses pelabelan masih
terlalu lama
Pengetahuan, sikap dan
keterampilan para penangkar
masih relative rendah
Kualitas benih yang
dihasilkan masih rendah
Koordinasi penangkar
dengan BBU dan BBI masih
kurang
Investasi biaya usahatani
penangkaran masih lemah
Kurangnya pembinaan
penangkar
Jumlah penangkar kurang
Benih sumber tidak tersedia
Akses untuk memperoleh
benih sumber bermutu masih
kurang
Kurang tersedianya sarana
dan prasarana prosesing
benih
Kerjasama kemitraan belum
berjalan dengan baik
Permintaan pasar masih
rendah untuk varietas Inpari
Keterbatasan lahan yang
dimiliki oleh produsen benih
(BBI dan BBU)
Kurangnya minat produsen
benih untuk menanam VUB
Harga benih kurang
terjangkau ditingkat
penangkar
Pengaruh pedagang beras
sangat kuat

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15

16
17

18
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Kabupaten/Kota
Mamuju Mamuju Majene Polman
Utara
√
√

Mamasa
-

√

√

√

√

√

-

√

-

√

-

√

√

√

√

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Implikasi Saran Kebijakan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dibutuhkan regulasi yang baik untuk menciptakan sistim produksi benih
bersertifikat yang lebih baik untuk terwujudnya penditribusian benih secara
merata dengan pasar yang jelas.
Bersama pemerintah pusat mewujudkan adanya regulasi untuk mengatur
tataniaga perbenihan yang lebih menguntungkan petani dan pengguna benih
Memaksimalkan pembinaan petani/kelompok penangkar untuk menambah
pengetahuan, dan keterampilan dalam memproduksi benih bermutu.
Perlunya sosialisasi penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi dalam
mendukung peningkatan produksi di tingkat petani.
Menyediakan sarana dan prasarana ditingkat petani penangkar/kelompok
penangkar ataupun instansi penyedia benih dalam memproduksi benih unggul.
Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM penangkar/kelompok
penangkar melalui kegiatan pelatihan.
Menata infrastruktur lebih baik untuk memperlancar transportasi hasil dan
sarana produksi .
Menata kepemilikan lahan agar memungkinkan manajemen usahatani yang
efisien.
Memanfaatkan berbagai saluran promosi dan sosialisasi untuk meningkatkan
penggunaan inovasi teknologi pertanian.
KESIMPULAN

1.

Target produktivitas padi di Sulawesi Barat masih berpotensi untuk
ditingkatkan dari 5,12 ton/ha menjadi 8 ton/ha melalui penggunaan benih
bermutu, penggunaan varietas unggul baru, penerapan teknologi produksi,
penanganan panen dan pascapanen yang tepat serta pembinaan penangkar/
produsen benih disetiap daerah.

2.

Kebutuhan benih padi di Sulawesi Barat setiap tahun sebesar 2.545.150 kg
dengan asumsi penggunaan benih 25 kg/ha dari luas lahan sawah 37.786 ha
yang ditanami 2 kali dan 26.234 ha yang ditanami 1 kali sedangkan kemampuan
produksi para penangkar/lembaga produsen benih baru mencapai 1.231 ton
per tahun sehingga masih berpotensi bagi produsen benih/penangkar untuk
memproduksi benih.

3.

Beberapa kendala yang menjadi permasalahan ditingkat petani/penangkar/
produsen benih adalah kurangnya modal, kerjasama kemitraan kurang baik,
tidak adanya sarana dan prasarana untuk prosesing benih, keterbatasan lahan
yang dimiliki oleh produsen benih, benih sering terlambat dan tidak sesuai
permintaan, di beberapa kabupaten penangkar merasa terhambat dengan
proses pelabelan yang akhirnya penjualan benih tidak tepat waktu, dan
permintaan pasar masih rendah.
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PADI DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014
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ABSTRAK
Salah satu upaya meningkatkan produksi padi adalah melalui peningkatan
Indeks Pertanaman (IP). Tingginya IP padi menunjukkan baiknya sistem irigasi,
ketersediaan benih unggul dan teknologi, rendahnya serangan hama dan penyakit,
serta optimalnya kelembagaan petani. Sebaliknya, rendahnya nilai IP padi
menunjukkan adanya gangguan dalam produksi padi. IP padi menjadi indikator
awal yang baik sebagai dasar kebijakan untuk perbaikan sistem produksi padi suatu
wilayah. Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
Moran’s I dan Local Indicators of Spatial Association (LISA). Hasil uji Moran’s I
menunjukkan terdapat korelasi spasial pada sebaran IP padi di wilayah Kabupaten
Subang. Sementara itu, uji LISA menunjukkan bahwa pengelompokkan IP padi
tinggi terdapat di wilayah Subang bagian selatan dan IP padi rendah terdapat di
bagian utara. Hal ini dapat dijadikan dasar kebijakan dalam upaya peningkatan
produksi terkait program swasembada padi, jagung, dan kedelai. Penelitian lebih
lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengelompokkan IP
padi pada wilayah Kabupaten Subang.
Kata kunci: pola spasial, indeks pertanaman, IP, padi, Subang
ABSTRACT
Spatial Pattern Analysis of Rice Cropping Index Distribution in Subang District
in 2014. One of many efforts to increase rice production is by improving rice
cropping index. A high rice cropping index indicates good irrigation system,
availability of improved seeds, low level of pest infestation, and working farmer
institution. On the contrary, a low rice cropping index means there are problems in
rice production process. The cropping index, thus, can be a good initial indicator as
policy justification to improve rice production system in an area. The Moran Index
(Moran’s I) and Local Indicators of Spatial Association (LISA) are used to analyze
spatial correlation and pattern of cropping index. The results of the study show
that rice cropping index distribution in the area is spatially correlated. Clustering
of the high cropping index area is present in the southern Subang, whereas the low
cropping index clusters around the northern region. These results can be used as
the basis for improving rice production in self-sufficiency of rice, corn, and soy
program. Further study is necessary to investigate factors which may influence the
clustering of rice cropping index in Subang District.
Keywords: spatial pattern, rice, cropping index, Subang
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PENDAHULUAN
Indeks Pertanaman (IP) adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas
pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia
untuk ditanami (Ditjen PSP, 2015). Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi
beras dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional adalah dengan
meningkatkan indeks pertanaman (Sudana, 2010). IP suatu daerah menunjukkan
ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Tingginya IP padi menunjukkan
baiknya sistem irigasi, ketersediaan benih unggul dan teknologi, rendahnya
serangan hama dan penyakit, serta optimalnya kelembagaan petani. Sebaliknya,
rendahnya nilai IP padi menunjukkan adanya gangguan dalam produksi padi. IP
padi menjadi indikator awal yang baik sebagai dasar kebijakan untuk perbaikan
sistem produksi padi suatu wilayah. Sebagai contoh, pemilihan lokasi untuk
perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru dapat ditentukan
melalui analisis IP (Mardianto, et.al., 2005).
Perkembangan teknologi hingga saat ini memungkinkan penggunaan
analisis data yang terkait dengan distribusi data dalam ruang atau disebut juga
data spasial. Salah satu analisis yang dapat dilakukan terhadap data spasial adalah
analisis autokorelasi. Autokorelasi spasial merupakan korelasi antara variabel
dengan dirinya sendiri atau kemiripan objek dalam suatu ruang. Berdasarkan
analisis autokorelasi, pola spasial dapat dibedakan menjadi 3, yakni berkelompok,
menyebar, atau acak (Faiz, et.al., 2013).
Analisis pola spasial telah dilakukan terhadap kejadian penyakit demam
berdarah (Faiz et al., 2013; Puspitasari & Susanto, 2011; Yasin & Saputra, 2013),
kemiskinan (Kurnia & Syafitri, 2006; Pratiwi, et.al., 2013), fasilitas sanitasi (Bekti,
2015; Indrayati, 2011), industri (Oktaviandini, 2014), konservasi (CampbellSmith, Campbell-Smith, Singleton, & Linkie, 2011), kasus bunuh diri (Macente &
Zandonade, 2012), kandungan logam berat di dalam tanah (Huo, Li, Sun, Zhou,
& Li, 2012; Mirzaei, Ghorbani, Hafezi Moghaddas, & Martín, 2014; Zhang, Luo,
Xu, & Ledwith, 2008), hara tanah (Fu, Zhao, Zhang, & Tunney, 2011), dan lain
sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa analisis spasial dapat diterapkan pada
berbagai bidang dan beragam permasalahan.
METODE PENELITIAN
Data
Penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif dengan memanfaatkan data
sekunder sebagai bahan analisis. Data yang digunakan merupakan data IP padi di
Kabupaten Subang pada tahun 2014 yang berasal dari aplikasi Kalender Tanam
Terpadu (Balitbangtan, 2015). Data tersebut memuat IP padi pada masing-masing
kecamatan di Kabupaten Subang. Jumlah data yang digunakan sesuai dengan
jumlah kecamatan di Kabupaten Subang, yakni 30 kecamatan.
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Analisis Data
Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis
spasial global dan lokal. Analisis spasial global menggunakan indeks Moran
global (global Moran’s I) yang diformulasikan sebagai berikut:
(1)
		

dimana

merupakan jumlah kecamatan (30), merupakan IP padi pada kecamatan
,
merupakan IP padi pada kecamatan , merupakan IP padi rata-rata,
merupakan elemen matriks bobot (matriks konektivitas) antara kecamatan dan
kecamatan . Dalam penelitian ini, matriks bobot disusun berdasarkan Queen
Contiguity. Indeks Moran (I) umumnya berkisar antara -1 sampai dengan 1
(Pfeiffer et al., 2008). Indeks Moran bernilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada
pengelompokan, indeks moran positif menunjukkan ada autokorelasi spasial
positif (terjadi pengelompokan area yang beratribut serupa), serta indeks moran
negatif menunjukkan ada autokorelasi spasial negatif (pengelompokan area yang
beratribut tidak serupa).
Perhitungan dari indeks Moran baru menggambarkan secara umum apakah
terdapat pengelompokan atribut atau tidak, untuk mengetahui lebih lanjut letak
pengelompokan tersebut diperlukan analisis lebih lanjut yang bersifat lokal. Dalam
penelitian ini analisis spasial lokal menggunakan metode LISA (Local Indicators
of Spatial Association) yang diformulasikan sebagai berikut (Anselin, 1995):
(2)
Untuk setiap kecamatan, nilai yang dihasilkan dari formula LISA akan
memberikan informasi kemiripan IP antara kecamatan dan serta tingkat
siginifikansinya. Pada analisis LISA, jika uji statistik tidak menunjukkan hasil
yang signifikan, pada daerah tersebut pola spasialnya bersifat acak tanpa ada
pengelompokan. Jika uji statistik mengindikasikan signifikansi, maka terdapat
empat kemungkinan pola spasial yang terjadi pada daerah tersebut, yaitu:
1.

Kluster hot-spots. Pada kluster ini, indeks LISA pada kecamatan lebih tinggi
dari rata-rata Jawa Tengah. Demikian juga dengan kecamatan-kecamatan
yang ada di sekitarnya. Pada analisis LISA, hal tersebut dinyatakan dengan
high-high (HH) association.

2.

Kluster cold-spots. Pada kluster ini, indeks LISA kecamatan dan kecamatan
sekitarnya (neighbors) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa
Tengah. Kecenderungan spasialnya adalah low-low (LL) association.
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3.

Kecamatan memiliki indeks LISA lebih tinggi dibandingkan kecamatankecamatan yang ada di sekitarnya. Hal ini mengindikasikan high-low (HL)
association. Pada analisis LISA disebut sebagai spatial outliers.

4.

Kecamatan memiliki indeks LISA lebih rendah dibandingkan kecamatankecamatan yang ada di sekitarnya. Hal ini mengindikasikan high-low (HL)
association. Pada analisis LISA disebut sebagai spatial outliers.

Pada analisis LISA yang menjadi perhatian adalah kluster hot spots dan
kluster cold spots (Irawan, et.al., 2013).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan indeks Moran melalui perangkat lunak GeoDa memperoleh nilai I
sebesar 0,3993 (p=0,0007; gambar 2). Grafik scatter dari regresi untuk memperoleh
nilai Moran’s I dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Grafik scatter nilai IP padi dan lag spasialnya.
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Gambar 2. Nilai pseudo p percobaan
Indeks Moran yang bernilai positif tersebut menunjukkan bahwa terdapat
pengelompokan IP padi yang memiliki kemiripan pada daerah yang berdekatan.
Namun, analisis global tersebut belum dapat memberikan secara rinci di daerah
mana terdapat pengelompokan IP padi tersebut. Oleh karena itu, dilakukan uji LISA
untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pola spasial pengelompokan IP
padi di Kabupaten Subang. Pemetaan hasil uji LISA dapat dilihat pada gambar 3.
Pada gambar 3 terlihat adanya kluster hotspot (warna merah) di daerah
Subang bagian selatan. Kluster tersebut merupakan wilayah yang memiliki tingkat
IP lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Kecamatan yang termasuk kluster hotspot
antara lain adalah Cisalak, Dawuan, Jalancagak, Kasomalang, dan Sagalaherang.
Selain hotspot, didapat juga kluster coldspot (warna biru), yakni di daerah
Subang bagian utara. Kluster tersebut merupakan wilayah yang memiliki IP lebih
rendah dari wilayah sekitarnya. Kecamatan yang termasuk dalam kluster coldspot,
antara lain Ciasem, Cipunagara, Compreng, Pusakajaya, dan Tambakdahan.
Sementara terdapat satu kecamatan yang dikategorikan sebagai outlier, yakni
kecamatan Pamanukan. Satu kecamatan (warna merah muda) ini memiliki IP lebih
tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan di sekitarnya. Kecamatan lain (warna
abu-abu) tidak menunjukkan adanya pola spasial yang signifikan.
Dengan mengamati kluster hotspot dan coldspot yang terbentuk, pemerintah
dapat melakukan upaya serius untuk memperbaiki sarana dan prasarana pertanian
pada area coldspot dan melakukan identifikasi teknologi yang diterapkan pada area
hotspot untuk diterapkan pula di area coldspot dalam rangka peningkatan produksi
beras melalui peningkatan IP. Namun sebelumnya, perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan kluster IP rendah pada
Subang bagian utara dan kluster IP tinggi pada Subang bagian selatan.
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Gambar 3. Pola kluster IP padi hasil uji LISA
KESIMPULAN
1.

Terdapat korelasi spasial pada pola distribusi IP padi di Kabupaten Subang.

2.

Pengelompokan IP padi tinggi terdapat di wilayah Subang bagian selatan,
sedangkan IP padi rendah terdapat di wilayah Subang bagian utara.

3.

Pengelompokan IP padi di wilayah Subang dapat dijadikan sebagai dasar
kebijakan dalam rangka peningkatan produksi padi.

4.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor penyebab
pengelompokan IP padi di Kabupaten Subang.
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ABSTRAK
Penelitian efisiensi produksi dan alokasi penggunaan input usahatani padi sawah
telah dilakukan pada lahan sawah irigasi teknis di Kabupaten Seram Bagian Barat
(SBB), Provinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor
produksi yang berpengaruh terhadap produksi dan tingkat skala usahatani, serta
efisiensi teknis dan alokasi penggunaan input usahatani padi sawah di Kabupaten
SBB, dengan menggunakan regresi linier dari fungsi produksi Cobb-Douglas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel bebas yang berpengaruh
nyata terhadap produksi (Y) yaitu curahan tenaga kerja (X6), pemupukan Urea
(X2), dan pemupukan NPK Pelangi (X3) dengan nilai elastisitas berturut-turut
sebesar 0,55; 0,19; dan 0,11 yang berarti efisiensi teknis usahatani tersebut telah
tercapai. Nilai return to scale (RTS) sebesar 0,88 menunjukkan bahwa tingkat
kenaikan hasil usahatani padi sawah di Kabupaten SBB cenderung berkurang
atau decreasing return to scale (DRS) tetapi masih berada pada daerah produksi
rasional. Hasil uji efisiensi alokatif terhadap input usahatani menunjukkan rasio
NPMxi/Pxi > 1, artinya efisiensi alokatif usahatani ini belum tercapai.
Kata kunci : Padi Sawah, Fungsi Produksi Cobb Douglash, Efisiensi Penggunaan
Input.
ABSTRACT
Research of production efficiency and the allocation using input at rice farming
has been done irrigated rice in the districts of West Seram, Maluku Province. Aims
of this research is to analyze the production factors that influence to production
and farm-scale level, as well as technical and allocation efficiency of input use
in rice farming district of West Seram, using linear regression Cobb-Douglas
production function. The results showed that there are three independent variables
that significantly affect the output (Y) is the labor (X6), Urea fertilizer (X2), and
NPK Pelangi fertilizer (X3) with consecutive elasticity by 0.55; 0, 19, and 0.11,
which means farm technical efficiency has been achieved. Value returns to scale
(RTS) of 0.88 indicates that the rate of increase in yield paddy fields in the district
of West Seram tends to diminish or decreasing returns to scale (DRS) but it is still
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in production areas rationally. Allocative efficiency test results showing the ratio
of the input farming NPMxi / PXi > 1, meaning that farm allocative efficiency is
not achieved.
Keywords: Rice, Cobb Douglash Production Function, Efficiency of Using Input.
PENDAHULUAN
Arinigsih (2008) mengatakan bahwa sampai saat ini beras merupakan bahan
pangan pokok yang memiliki sumbangan paling besar (55 %) terhadap konsumsi
kalori. Irawan et al. (2003) dan Irawan (2005) juga mengatakan bahwa 90 %
produksi beras nasional dihasilkan dari usahatani padi sawah. Berbagai upaya
telah ditempuh pemerintah saat ini dalam rangka pengamanan produksi pangan
terutama beras melalui perlindungan lahan sawah irigasi, peningkatan mutu
intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian. Langkah besar
pemerintah tersebut saat ini dituangkan dalam agenda Kementerian Pertanian
yaitu target produksi gabah sebesar 70,6 juta ton GKG dan surplus beras 10 juta
ton pada Tahun 2014 (Badan Litbang Pertanian, 2011).
Luas areal padi sawah di Provinsi Maluku memang tidak seluas Pulau Jawa,
Sumatra, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Namun demikian kinerja usahatani padi
sawah di Provinsi Maluku menunjukan trend yang sangat positif. Berdasarkan
data BPS Provinsi Maluku pada kurun waktu 2001 – 2011 laju peningkatan
luas panen mencapai 22,5%/tahun, laju produksi 30,1%/tahun dan produktivitas
4,12%/tahun. Luas panen padi sawah Provinsi Maluku Tahun 2011 adalah 17.779
ha dan total produksi 77.532 ton dengan rata-rata produktivitas 4,36 t/ha GKG
(BPS Provinsi Maluku, 2011). Empat daerah sentra produksi beras di Provinsi
Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah seluas 8.439 ha, Buru seluas 7.053
ha, Seram Bagian Barat 1.237 ha dan Seram Bagian Timur 1.050 ha. Dengan
demikian lahan sawah di Maluku berperan penting dalam penyediaan produksi
pangan untuk program ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan sumber
pendapatan petani.
Permasalahan yang dihadapi oleh petani padi sawah di Kabupaten SBB
saat ini selain keterbatasan modal, juga masih rendahnya tingkat keuntungan
karena alokasi faktor produksi yang belum efisien terutama penggunaan faktor
produksi pupuk yang masih dibawah anjuran dan rata rata penggunan input
pestisida yang cenderung berlebihan. Hal tersebut menyebabkan biaya produksi
yang harus dikeluarkan oleh petani cukup besar. Biaya produksi yang tinggi akan
mengurangi keuntungan petani. Melalui perbaikan manajemen, salah satunya
dengan reorganisasi faktor produksi, diharapkan efisiensi penggunaan input
meningkat sehingga keuntungan petani dari usahatani padi sawah juga meningkat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisa faktor-faktor produksi
yang berpengaruh terhadap produksi dan tingkat skala usaha pada usahatani padi
sawah; dan (2) menganalisa efisiensi teknis dan alokasi penggunaan input produksi
usahatani padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

638

Hidayah dan Susanto: Analisis Efisiensi Produksi dan Alokasi Penggunaan Input....

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten
Seram Bagian Barat pada Tahun 2012. Petani responden yang dilibatkan pada
penelitian ini adalah petani padi sawah irigasi yang telah melakukan usahatani
padi sawah selama sekitar 40 tahun.
Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan 35 petani padi sawah yang dipilih
secara acak sederhana, digunakan metode pemahaman pedesaan secara partisipatif
secara terseleksi, materi diskusi ditekankan pada input komponen teknologi yang
diterapkan petani dalam budidaya padi sawah. Data yang dikumpulkan difokuskan
pada data sarana produksi, biaya, produksi fisik dan harga produksi persatuan fisik.
Sebagai data pelengkap dilakukan pengumpulan data sekunder dari Kantor Desa,
Dinas Pertanian dan informasi kunci dari PPL setempat.
Metode Analisis
Analisis data dilakukan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan
kuantitatif usahatani padi sawah di Kabupaten SBB. Analisa kuantitatif meliputi
Fungsi Produksi Cobb Douglash, Elastisitas produksi, Skala usaha, Efisiensi
Teknis dan Alokatif. Metode yang digunakan untuk masing-masing fungsi tersebut
adalah sebagai berikut :
Analisis Fungsi Produksi
Tujuan utama dalam proses produksi pada umumnya adalah untuk
memperoleh keuntungan maksimum. Keuntungan akan mencapai kondisi
maksimum apabila produksi berjalan secara efisien (Fousekis et al., 2001). Ferson
et al. (2003) dan Suresh et al. (2008) mengatakan bahwa penentuan efisiensi
produksi dapat dilakukan setelah fungsi produksi diketahui. Fungsi produksi
menggambarkan hubungan fisik antara input dan output melalui persamaan Y=
f (x).
Fungsi produksi Cobb-Douglas digunakan untuk menjelaskan hubungan
input dan output. Fungsi Cobb-Douglas digunakan dengan alasan bahwa
penyelesaian fungsi ini dapat dengan mudah ditransfer ke bentuk linier. Selain itu
hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien
regresi yang sekaligus sebagai besaran elastisitas. Model fungsi produksi CobbDouglas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;
dengan keterangan bahwa Y = produksi per musim per hektar (kg); X1 = jumlah
benih per hektar (kg); X2 = jumlah pupuk Urea per hektar (kg); X3 = jumlah
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pupuk NPK pelangi per hektar (kg); X4 = jumlah pestisida per hektar (liter); X5 =
jumlah herbisida per hektar (liter); X6 = curahan tenaga kerja per hektar (HKP); a
= konstanta (intersep); e = bilangan natura (2,7182); u = galat (sisa); dan b1, b2, b3,
b4, b5, b6 = koefisien regresi faktor produksi X1, X2, X3, X4, X5, X6.
Pendugaan model Cobb-Douglas dilakukan dengan melinierkan model
fungsi produksi menjadi :

Pengujian terhadap ketepatan model dilakukan dengan uji t (t-Test), uji F, koefisien
determinasi, dan uji multikolinieritas.
Analisis efisiensi teknis.
Efisiensi teknis dapat dilihat melalui nilai elastisitasnya. Nilai elastisitas
adalah persentase perubahan dari output sebagai akibat dari persentase perubahan
input. Koefisien regresi pada fungsi produksi Cobb-Douglas akan sekaligus
menunjukkan besaran elastisitas. Jika petani berproduksi pada daerah dengan nilai
elastisitas lebih besar dari satu, maka efisiensi teknis belum tercapai. Efisiensi
teknis akan tercapai apabila petani berproduksi pada daerah yang memiliki nilai
elastisitas antara nol sampai satu (O’Neill et al., 2006; Pérez et al., 2007; Suresh
et al., 2008).
Analisis efisiensi alokatif
Analisis efisiensi penggunaan sarana produksi dilakukan dengan pengujian
efisiensi alokatif atau efisiensi harga. Analisis efisiensi harga telah digunakan oleh
O’Neill et al. (2006), Umoh (2006), Pérez et al. (2007), Goni et al. (2007), Kareem
et al. (2008) M.O. Oniah et al.(2008), B.T. Omononaet al.(2010), Nwaru, J. C.
and O. R. Iheke, (2010) untuk melihat tingkat alokasi penggunaan input, karena
tingkat efisiensi pada akhirnya akan menunjukkan suatu keuntungan maksimum
bagi petani.
Nicholson (1995) dan Soekartawi (2002) mengatakan bahwa alokasi
penggunaan sarana produksi dikatakan efisien apabila nilai produk marginal input
ke i (NPMxi) sama dengan harga inputnya (Pxi), artinya alokasi sarana produksi
telah mencapai titik optimal atau telah efisien. Secara matematis efisiensi alokatif
dituliskan sebagai

atau

, dimana

dan

. Apabila ki = 1 berarti penggunaan input efisien, jika ki > 1
penggunaan input belum efisien dan masih perlu ditambah, sedangkan bila ki < 1
penggunaan input sudah tidak efisien lagi dan perlu dikurangi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Statistik Variabel
Deskripsi variabel-variabel usahatani padi sawah di daerah penelitian dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi statistik faktor produksi dan produksi usahatani padi sawah
di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2012
Variabel
Produksi (kg)
Benih (kg)
Urea (kg)
NPK Pelangi (kg)
Pestisida (ltr)
Herbisida (ltr)
Tenaga Kerja (HOK)

Rata rata Minimum Maksimum
4.217,00
27,17
177,50
136,98
7,68
2,59
96,00

3.000,00
20,00
100,00
0
1,00
0
58,00

5.000,00
50,00
400,00
300,00
25,50
6,00
119,00

Simpangan Rata rata
Baku
Nilai (Rp)
1.059,76 16.608.620,69
5,52
135.833,33
68,34
319.500,00
101,37
315.042,50
7,43
605.843,28
1,52
214.255,84
13,51 4.800.000,00

Sumber : data primer diolah, Oktober 2012

Rata-rata produksi usahatani padi sawah di Kabupaten SBB sebesar 4.217
kg/ha GKG dengan nilai sebesar Rp. 16.608.620,69,- dari harga jual beras Rp.
6.500/kg, jika dikonversi ke harga jual gabah sebesar Rp. 3.900/kg dengan
rendemen sebesar 60%. Produksi terendah yang diperoleh petani sebesar 3.000
kg/ha GKG dan tertinggi 5.000 kg/ha GKG dengan simpangan baku 1.059,76.
Senjang produktivitas yang cukup lebar antar petani, merupakan peluang bagi
petani dengan produksi minimum untuk meningkatkan produktivitasnya jika
petani mampu mengelola usahatani dengan lebih efisien.
Rata-rata penggunaan benih sebesar 27,17 kg/ha dengan nilai sebesar Rp.
135.833,33,- dengan nilai minimum sebesar 20 kg/ha dan maksimum sebesar 50
kg/ha. Tingkat penggunaan benih dilokasi penelitian tersebut telah sesuai dengan
anjuran yaitu antara 20 – 25 kg/ha untuk sistem tanam pindah (tapin) dan 30-50
kg/ha untuk sistem tanam benih langsung (tabela). Rata rata penggunaan pupuk
urea adalah sebesar 177,50 kg/ha senilai Rp. 319.500,00; dengan kisaran 100 kg/
ha – 400 kg/ha dan simpangan baku 68,34. Rata- rata tingkat pemupukan urea
dilokasi penelitian masih dibawah anjuran umum, unsur N selain dipenuhi dari
pupuk urea diperoleh juga dari penggunaan pupuk majemuk NPK Pelangi.
Pemenuhan unsur P dan K diperoleh dari penggunaan pupuk majemuk yaitu
NPK Pelangi dan NPK Ponska, untuk keperluan mempermudah perhitungan pada
fungsi produksi maka pemakaian pupuk NPK Ponska dikonversi kedalam pupuk
NPK Pelangi. Rata-rata penggunaan NPK Pelangi sebesar 136,98 kg/ha dengan
nilai sebesar Rp. 315.042,50, penggunaan minimum 0 (tidak dipupuk NPK
Pelangi) dan maksimum 300 kg/ha. Rata rata penggunaan input NPK Pelangi
dilokasi penelitian masih jauh dibawah anjuran.
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Rata-rata penggunaan input pestisida sebesar 7,68 liter/ha senilai Rp.
605.843,28; dengan kisara 1 – 25,50 liter/ha. Tingkat penggunaan pestisida
tergantung pada tingkat serangan hama penyakit dan faktor antisisipasi yang
dilakukan oleh petani. Jenis pestisida yang digunakan cukup beragam antara lain
Montap, Rudal, Furadan, Mitorban, Dursban, Sidopadrin dan Resotin.
Pengendalian Gulma oleh petani di lokasi penelitian lebih sering dilakukan
dengan penyemprotan herbisida karena dinilai lebih efisien oleh petani, akibat
terbatasnya ketersediaan tenaga kerja. Rata-rata penggunaan herbisida sebesar
2,59 liter/ha senilai Rp. 214.255,84; dengan kisaran 0 - 6 liter/ha.
Rata rata penggunaan tenaga kerja selama satu musim sebesar 96,00 HOK
senilai Rp. 4.800.000,00; dengan kisaran 58,00 - 119,00 HOK. Bila dilihat dari
total nilai input yang dikeluarkan petani per hektar lahan maka nilai pengeluaran
untuk tenaga kerja adalah yang terbesar dengan proporsi 75 persen.
Analisis Fungsi Produksi dan Efisiensi Teknis Usahatani Padi Sawah
Hasil analisis regresi seluruh variabel penduga efisiensi produksi usahatani
padi sawah di Kabupaten SBB diperlihatkan pada Tabel 2. Fungsi produksi
usahatani padi sawah yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah

Y = 4,3816 X 1−0, 047 X 20,194 X 30,111 X 40, 051 X 50, 017 X 60,551
dengan nilai koefisien determinasi (R-sq) sebesar 0,656. Nilai koefisien tersebut
berarti 65,6 % produksi padi sawah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada
dalam model, meliputi jumlah benih, pupuk urea, pupuk NPK pelangi, pestisida,
herbisida dan tenaga kerja, sedangkan sisanya 34,4 % dipengaruhi oleh faktor lain
di luar model seperti curah hujan, kelembaban, suhu udara dan sebagainya. Nilai
VIF < 10 menunjukkan terpenuhinya asumsi tidak adanya multikolinieritas antar
variabel dalam model. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil analisis regresi seluruh variabel penduga efisiensi produksi
usahatani padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2012.
Variabel Penduga
Konstanta
Benih (X1)
Urea (X2)
NPK Pelangi (X3)
Pestisida (X4)
Herbisida (X5)
Tenaga Kerja (X6)
R-Sq
F- Hitung

Koefisien Salah Baku
Regresi (Std. Error)
4,381
1,878
-0,047
0,218
0,194
0,097
0,111
0,044
0,051
0,041
0,017
0,026
0,551
0,275
0,656
7,296***

t-Hitung
2,334**
-0,216
2,075*
2,539**
1,222
0,664
2,074*

Signifikansi

VIF

0,024
0,831
0,052
0,018
0,234
0,513
0,052

1,879
1,766
2,788
2,510
1,562
2,471

0,00

Sumber
: data primer diolah
Keterangan : ***Signifikan pada α=1%, **Signifikan pada α=5%, *Signifikan pada α=10%,
VIF = variance inflating factor
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Uji F pada hasil analisis seperti ditampilkan pada Tabel 2, dapat digunakan
untuk menentukan pengaruh faktor-faktor produksi secara bersama-sama
terhadap produksi (Y). Nilai F hitung sebesar 7,296 dan signifikan pada taraf
α =1% menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam fungsi produksi
tersebut secara bersama-sama berpengaruh sangat nyata terhadap produksi padi
sawah. Sedangkan uji t dapat digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing
variabel bebas secara parsial terhadap produksi. Hasil analisis uji t menunjukkan
bahwa pemupukan Urea, NPK Pelangi dan curahan tenaga kerja masing masing
berpengaruh nyata terhadap produksi pada tingkat α = 10%; 5% dan 10%,
sedangkan benih, pestisida dan herbisida tidak memberikan pengaruh yang nyata
terhadap produksi.
Efisiensi teknis dapat dilihat melalui nilai elastisitasnya. Nilai koefisien
regresi yang dihasilkan dalam model fungsi produksi sebagaimana diperlihatkan
pada Tabel 2 sekaligus menunjukkan kondisi efisiensi teknis (elastisitas >0).
Koefisien regresi pemupukan urea adalah 0,194, artinya apabila pemakaian pupuk
urea bertambah 10 persen maka produksi padi meningkat 1,94 persen, demikian
pula sebaliknya apabila pupuk urea berkurang 10 persen maka produksi akan
menurun 1,94 persen (ceteris paribus). Penggunaan pupuk majemuk NPK Pelangi
sebagai sumber pasokan unsur P2O5 dan K2O berpengaruh nyata terhadap produksi
dengan nilai koefisien 0,111, artinya apabila pemakaian pupuk NPK Pelangi
bertambah 10 persen maka produksi padi meningkat 1,11 persen, demikian pula
sebaliknya.
Variabel tenaga kerja juga berpengaruh nyata terhadap produksi dengan
nilai koefisien 0,551; hal ini berarti bahwa apabila penggunaan tenaga kerja
bertambah 10 persen maka produksi padi meningkat 5,51 persen, demikian pula
sebaliknya apabila penggunaan tenaga kerja berkurang 10 persen maka produksi
akan menurun 5,51 persen. Nilai elastisitas untuk ketiga variabel diatas yaitu urea,
NPK Pelangi dan tenaga kerja adalah positif antara nol dan satu (tercapai efisiensi
teknis), sehingga penambahan jumlah oleh petani akan meningkatkan produksi
dan selanjutnya meningkatkan keuntungan petani.
Penggunaan variabel pestisida dan herbisida juga berada pada kondisi efisiensi
teknis dengan nilai koefisien positif antara nol dan satu, namun pengaruhnya
tidak signifikan tehadap produksi artinya penambahan atau pengurangan variabel
herbisida dan pestisida tidak bermakna terhadap perubahan produksi, sedangkan
variabel benih mempunyai koefisien yang bernilai negatif artinya penambahan
benih akan menurunkan produksi namun tidak signifikan.
Skala Usaha atau Return To Scale (RTS)
Skala usaha (returns to scale) menggambarkan respons dari suatu output
terhadap perubahan proporsional dari input secara keseluruhan, indek RTS
disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Elastisitas dan Skala Usaha (return to scale) usahatani padi sawah di
Kabupaten SBB Tahun 2012.
Variabel Penduga
Benih (X1)
Urea (X2)
NPK Pelangi (X3)
Pestisida (X4)
Herbisida (X5)
Tenaga Kerja (X6)
Return To Scale (RTS)

Elastisitas
-0,047
0,194
0,111
0,051
0,017
0,551
0,877

Sumber: data primer diolah

Hasil analisis diperoleh nilai RTS sebesar 0,877, hal ini menunjukkan bahwa
usahatani padi sawah yang dilakukan oleh petani di daerah penelitian berada
pada kondisi Decreasing Return to Scale (DRS), artinya penambahan semua
input sebesar 1 persen akan menaikkan output sebesar 0,877 persen atau proporsi
kenaikan penambahan output lebih kecil dibanding proporsi penambahan input.
Nilai RTS tersebut juga menggambarkan bahwa petani sudah beroperasi pada
daerah produksi rasional yaitu nilai 0 ≤ RTS ≤ 1 untuk mencapai kondisi Constan
Return to scale (CRS) atau RTS = 1 petani harus merealokasi penggunaan input
usahatani yang berpengaruh signifikan terhadap produksi.
Efisiensi Penggunaan Sarana Produksi (alokatif)
Banyak petani melakukan aktivitas kegiatan usahatani berdasarkan
kebiasaan dan pengalaman semata sehingga rasionalitas sering terabaikan. Hal
ini bisa disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan di lingkungan petani,
seperti keterbatasan modal dan sulitnya memperoleh sarana produksi sehingga
mempengaruhi petani di dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu untuk
melihat rasionalitas petani didalam berusahatani dalam upaya meningkatkan
pendapatan maka dilakukan uji efisiensi alokasi penggunaan sarana produksi.
Hasil uji efisiensi alokatif terhadap penggunaan sarana produksi disajikan pada
Tabel 4.
Faktor produksi yang dievaluasi efisiensinya hanya faktor yang nyata
berpengaruh terhadap produksi padi, yaitu pemupukan urea, NPK Pelangi dan
curahan tenaga kerja. Nilai efisiensi alokatif dapat dilihat dari rasio antara nilai
produk marjinal input ke-i (NPMxi) dengan harga input ke-i (Pxi). NPMxi
diperoleh dari hasil perkalian antara harga produk dan tambahan hasil produksi.
Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa tidak ada input yang berada
pada kondisi efisien secara alokatif. Hal ini dapat dilihat dari rasio NPMxi-Pxi
yang jauh di atas satu. Rasio NPM-Px yang didapatkan untuk urea, NPK Pelangi
dan tenaga kerja masing masing berurutan yaitu 9,49, 5,57 dan 1,83 artinya
jumlah penggunaan ketiga variabel input diatas pada tingkat 177,5 kg/ha untuk
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urea, 136,97 kg/ha untuk NPK Pelangi dan 96 HOK/ha untuk tenaga kerja per
musim oleh petani masih belum efisien, petani masih dapat meningkatkan jumlah
penggunaan input pada tingkat harga yang berlaku karena penambahan proporsi
jumlah input yang digunakan akan menambah proporsi jumlah produksi yang
lebih besar sehingga secara signifikan bisa meningkatkan keuntungan untuk
petani. Berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan input tenaga kerja di lokasi
penelitian maka realokasi input tenaga kerja dapat dilakukan melalui mekanisasi
pertanian khususnya untuk kegiatan penanaman dan panen.
Tabel 4. Nilai produk marjinal (NPM), Harga Input (Px), serta rasio NPMxi
dan Pxi untuk usahatani padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2012.
Produk Nilai Produk Harga
Koefisien Jumlah Input
Rasio
Marjinal
Marjinal
Input
Regresi
Rata rata
NPM-Px
(PM)
(NPM)
(Px)
Urea
0,19
177,50
4,49
17083,94
1800,00
9,49
NPK Pelangi
0,11
136,97
3,37
12816,93
2300,00
5,57
Tenaga Kerja
0,55
96,00
24,10
91603,75
50000,00 1,83
Faktor
Produksi

Sumber: data primer diolah

KESIMPULAN
Usahatani padi sawah di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram
Bagian Barat telah mampu mencapai efisiensi teknis artinya secara teknis
pengelolaan usahatani layak untuk diusahakan karena mampu mencapai output
yang maksimal dengan memperhatikan faktor-faktor produksi terutama pupuk
urea, pupuk NPK dan curahan tenaga kerja. Secara ekonomis usahatani padi sawah
di Desa Waimital belum mampu memberikan tingkat keuntungan yang maksimal
karena rata-rata tingkat pengalokasian input oleh petani belum optimal. Pencapaian
keuntungan yang maksimal dimungkinkan dengan mereorganisasi kembali alokasi
penggunaan input usahatani yaitu meningkatkan jumlah penggunaan pupuk urea,
pupuk NPK dan curahan tenaga; namun untuk input tenaga kerja diperlukan
adanya mekanisasi pertanian mengingat ketersediaan tenaga kerja yang terbatas
di lokasi penelitian.
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ANALISIS PARSIAL PERUBAHAN KOMPONEN TEKNOLOGI
USAHATANI PADI SAWAH PENDEKATAN PTT (PENGELOLAAN
TANAMAN DAN SUMBERDAYA TERPADU) BERDASARKAN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
produksi dan menganalisis tingkat efisiensi teknis usahatani padi sawah pendekatan
PTT dan (2) menganalisis secara parsial perubahan komponen teknologi
PTT berdasarkan manajemen usahatani terbaik (tingkat efisiensi tertinggi) di
Kecamatan Waeyapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dengan menggunakan
fungsi produksi frontir stokastik, hasil penelitian menunjukkan faktor produksi
yang berpengaruh secara statistik terhadap produktivitas padi sawah adalah
pupuk N, pupuk K, curahan tenaga kerja dan pupuk organik, sedangkan benih,
pupuk P, pestisida dan herbisida tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas
padi sawah. Pendugaan parameter Gamma (g) diperoleh nilai 0,933 dan secara
statistik nyata pada α=1 persen, hal ini menunjukkan bahwa variasi dari random
error lebih dominan disebabkan oleh inefisiensi teknis yaitu sebesar 93,3 persen,
artinya perbedaan antara produksi sesungguhnya dari petani dan kemungkinan
produksi maksimum lebih disebabkan karena faktor inefisiensi teknis dan sisanya
disebabkan oleh faktor-faktor stokastik seperti pengaruh iklim, cuaca, serangan
hama penyakit serta kesalahan permodelan. Rata-rata tingkat efisiensi teknis
(ET) petani di daerah penelitian adalah 0,855 dengan kisaran 0,504 sampai 0,977.
Manajemen usahatani padi sawah aktual terbaik oleh petani mengacu pada inovasi
teknologi pendekatan PTT dengan pilihan tiga sistem tanam (tanam pindah/bibit,
tanam benih langsung dengan jarak tanam, tanam benih langsung sebar). Indeks
marginal B/C akibat perubahan komponen teknologi sesuai manajemen aktual
terbaik untuk masing-masing sistem tanam yaitu 2,62 (tanam benih sebar), 1,98
(tanam pindah/bibit) dan 3,07 (tanam benih langsung dengan jarak tanam).
Kata kunci: Produksi frontir stokastik, Efisiensi Teknis, pendekatan PTT, Marginal B/C, Padi sawah
ABSTRACT
This study aimed to (1) analyze the factors that influence the production, and the
level of technical efficiency of rice farming PTT approach, (2) Partial analysis in
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the technology component transformation based on the best management system
by farmer in the district Waeyapo, Buru district, Maluku province. By using the
stochastic frontier production function, the results showed that production factors
statistically significant for rice productivity is fertilizer N, K fertilizer, labor flow
and organic fertilizer, while the seed, fertilizer P, pesticides and herbicides had
no significant effection the productivity of rice. Parameter estimation Gamma(g)
values obtained 0.933 and statistically significant at a=1percent, it indicates that
the variation of random error is more dominant due to technical inefficiency is
equal to 93.3 percent, meaning that the difference between the actual production
of the farmers and the maximum production possible is mainly due to technical
inefficiency factor and the remainder are caused by stochastic factors such as the
influence of climate, weather, pest and disease modeling errors. The average level
of technical efficiency (TE) farmers in the study area is 0.855 with a range of
0.504 to 0.977. Management of rice farming by farmers best actual technological
innovation approach refers to the PTT with a choice of three cropping systems
(transplanting/seedlings, direct seeding with plant spacing, planting seeds directly
spread). Index of marginal B/C due to changes in actual management technology
components fit best for each cropping system is 2.62 (planting seed spread), 1.98
(transplanting/seedling) and 3.07(direct seeding with plant spacing).
Keywords: Stochastic frontier production, Technical efficiency, PTT approach,
Marginal B/C, Rice.
PENDAHULUAN
Pangan pokok masyarakat Indonesia masih bertumpu pada beras. Konsumsi
energi yang berasal dari pangan nabati mencapai sekitar 94% dan tertinggi berasal
dari kelompok padi-padian (Purwantini dan Ariani, 2008). Menurut ASEAN Food
Security Information and Training Center (2009), untuk mencapai ketahanan
pangan yang mantap maka rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan domestik
(food security ratio) setidaknya 20 %, sementara food security ratio beras
domestik pada saat ini baru mencapai 4,38 % (Hanani, 2009). Oleh karena itu
masih diperlukan upaya keras dalam meningkatkan produksi padi dalam rangka
peningkatan ketahanan pangan nasional, namun di lain pihak upaya peningkatan
produksi padi saat ini terkendala beberapa hal, seperti konversi lahan sawah subur
yang terus berjalan, anomali iklim, gejala kelelahan teknologi (technology fatique),
soil sickness yang berdampak terhadap levelling-off produksi. Guna memenuhi
kebutuhan beras yang terus meningkat perlu diupayakan mencari terobosan
teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas secara
berkelanjutan.
Suatu terobosan peningkatan produktivitas padi sawah telah berhasil
ditemukan melalui inovasi teknolgi pendekatan pengelolaan tanaman dan
sumberdaya terpadu (PTT) dengan hasil yang cukup memuaskan. PTT merupakan
suatu pendekatan yang semakin populer saat ini, pendekatan ini bersifat partisipatif
yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi. Inovasi teknologi pendekatan
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PTT merupakan salah satu pemecahan dalam peningkatan pendapatan usahatani
padi, dan peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan (Kartaatmaja dan
Fagi 2000).
Efisiensi dalam pengelolaan usahatani termasuk pengelolaan teknologi
pertanian berkaitan erat dengan kapasitas dan atau kapabilitas manajerial petani.
Jika kapasitas manajerial petani meningkat dalam mengelola usaha taninya maka
diharapkan terjadinya peningkatan efisiensi. Artinya dari sejumlah input akan
dihasilkan output yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi
usahatani tidak saja ditentukan oleh kemampuan manajerial dari petani yang lebih
banyak diukur dari kemampuan petani untuk memutuskan besaran input produksi
yang akan digunakan, akan tetapi juga ditentukan beragam faktor yang berada di
luar kendali petani seperti ketersediaan air irigasi, iklim/cuaca, tingkat kesuburan
lahan, harga input produksi, harga output, kelembagaan usahatani dan lainnya.
Seluruh variabel tersebut akan berintegrasi satu sama lain dan akan menentukan
tingkat efisiensi yang akan dicapai.
Melalui program SL-PTT (sekolah lapang pengelolaan tanaman dan
sumberdaya terpadu) diharapkan terjadinya percepatan adopsi inovasi PTT.
Melalui pendekatan pengelolaan usahatani padi secara terpadu, mulai dari
pengelolaan budidaya (persiapan lahan, persemaian, penanaman, pemupukan,
pengaturan air, pengendalian gulma), dan pengelolaan hama penyakit diharapkan
mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani padi yang selanjutnya
memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Informasi tentang tingkat efisiensi usahatani padi akan berguna bagi pengambilan
keputusan dalam merumuskan strategi kebijakan dengan sasaran meningkatkan
efisiensi dan produksi komoditas padi sawah sebagai upaya peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga tani.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka menjadi penting untuk dilakukan
penelitian dengan mengestimasi produksi frontir untuk mengukur tingkat efisiensi
teknis serta menganalisis secara parsial perubahan komponen teknologi sesuai
manajemen aktual terbaik petani pada usahatani padi sawah pendekatan PTT di
Kabupaten Buru.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di dataran Waeapo, kecamatan Waeapo,
Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan pertimbangan Kabupaten
Buru merupakan sentra produksi padi sawah terbesar di Maluku, selain itu
teknologi pendekatan PTT telah dikenalkan ke petani di Buru sejak tahun 2004,
melalui kegiatan pengkajian dan gelar teknologi yang dilakukan oleh BPTP
Maluku, pertimbangan lainnya sejak tahun 2009 Kabupaten Buru melaksanakan
program SL-PTT sampai sekarang.
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Teknik Penarikan Sampel dan Pengumpulan Data
Teknik pengambilan sampel menggunakan Random Sampling. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 120 petani. Metode yang digunakan adalah metode
survei. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani. Data
sekunder dikumpulkan dari dinas/instansi terkait yaitu dinas pertanian dan Badan
Pusat Statistik
Metode Analisis
Analisis data dilakukan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan
kuantitatif usahatani padi sawah di Kabupaten Buru. Analisa kuantitatif meliputi
fungsi produksi frontir, tingkat efisiensi teknis dan analisis parsial perubahan
komponen teknologi. Metode yang digunakan untuk masing-masing fungsi
tersebut adalah sebagai berikut :
Fungsi Produksi Stokastik Frontir dan Efisiensi Teknis
Konsep produksi batas (frontier production function) menggambarkan
output maksimal yang dapat dihasilkan dalam suatu proses produksi (Soekartawi,
2002). Fungsi produksi frontier merupakan fungsi produksi yang menggambarkan
produksi maksimal yang dapat diperoleh dari variasi kombinasi faktor produksi
pada tingkat pengetahuan dan teknologi tertentu (Doll dan Orazem, 1984).
Model stokastik frontir diperkenalkan secara terpisah oleh Aigner, Lovell
dan Schmidt (1977) serta Meeusen dan Van den Broeck (1977). Selanjutnya model
fungsi produksi stochastic frontier dikembangkan Kumbhakar dan Lovell (2003),
Coelli et al., (2005). Model fungsi produksi stochastic frontier dinyatakan sebagai
berikut;

Metode pendugaan yang digunakan untuk mengukur ketiga parameter
diatas (β0, βi dan µ) adalah Maximum Likelihood Estimation (MLE) (Kumbhakar
dan Lovell, 2003). Metode pendugaan MLE pada model stochastic frontier
dilakukan melalui proses dua tahap. Tahap pertama menggunakan metode OLS
untuk menduga parameter teknologi dari input-input produksi atau faktor biaya
(βi), dan tahap kedua menggunakan metode MLE untuk menduga keseluruhan
parameter yaitu parameter faktor produksi atau faktor biaya (βi), intersep (β0), dan
varians dari kedua komponen kesalahan Vi dan Ui (σv2 dan σu2). Nilai dari varians
tersebut digunakan untuk mencari nilai parameter γ yang merupakan kontribusi
dari efisiensi teknis atau biaya di dalam efek residual total oleh sebab itu nilai
parameter γ antara nol dan satu (0 ≤ γ ≤ 1).
Efisiensi teknis di definisikan sebagai nisbah antara produksi usahatani
observasi dengan produksi frontir. Pengukuran efisiensi teknik dari produksi
usahatani untuk petani ke-i ditaksir dengan formula sebagai berikut (Coelli, et al,
2005).
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i

=

y i exp( xi β + vi − u i )
=
= exp(−u i )
exp( xi β + vi )
y i*

dimana nilai TEi berada diantara 0 dan 1 atau 0 <TEi< 1.
Model empiris fungsi produksi frontir stokastik yang digunakan dalam
penelitian ini dirumuskan pada persamaan berikut:
Dimana :
Y = Produksi padi sawah (kg/ha),
X1 = Jumlah benih ( kg/ha),
X2 = Jumlah pupuk N (kg/ha),
X3 = Jumlah pupuk P (kg/ha),
X4 = Jumlah pupuk K (kg/ha),
X5 = Jumlah pestisida (liter/ha),
X6 = Jumlah herbisida (liter/ha),
X7 = Jumlah tenaga kerja (keluarga + buruh + ternak + mesin) (HOK/ha),
X8 = Jumlah pupuk organik (kg/ha).
Analisis Anggaran Parsial Usahatani Padi Sawah
Untuk menentukan tingkat kelayakan usahatani padi didekati dengan analisis
imbangan penerimaan dan biaya atau R/C ratio (Suratiyah, 2006).
Π = TR – TC atau
= P*Q – (TVC + TFC)
Dimana : π
= Keuntungan
TR
= Total penerimaan
TC
= Total biaya
P
= Harga output
Q
= Jumlah output
TFC = Total biaya tetap
TVC = Total biaya variabel
R/C = TR/TC
Sedangkan kelayakan parsial perubahan penggunaan komponen teknologi
sesuai manajemen aktual terbaik petani di analisis dengan Analisis Losses and
Gains untuk mendapatkan nilai Marginal B/C ( MBCR) (Swastika, 2004).

MBCR =

TotalGains
TotalLoses

Total Gains = Total tambahan penerimaan akibat melakukan perubahan teknologi
Total Losses = Total tambahan biaya akibat melakukan perubahan teknologi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Produksi Frontir Stokastik
Hasil pendugaan variabel bebas dengan menggunakan OLS (Ordinary Least
Square) dan MLE (Maximum Likelihood Estimation) disajikan pada Tabel 1.
Metode OLS memberikan gambaran kinerja rata-rata dari proses produksi petani
pada tingkat teknologi yang ada, sedangkan MLE menggambarkan kinerja terbaik
(best practice) dari petani responden pada tingkat teknologi yang ada.
Tabel 1. Hasil Estimasi Parameter Fungsi Produksi Rata rata dan Fungsi
Produksi Frontir
Variabel
Intercept
X1 (benih)
X2 (pupuk N)
X3 (pupuk P)
X4 (pupuk K)
X5 (pestisida)
X6 (herbisida)
X7 (tenaga kerja)
X8 (pupuk organik)
sigma-squared(σ2)
Gamma(g)
Koefisien fungsi
R2
F-statistik
log likelihood
function
LR tes

OLS
Kesalahan
Koefisien
Baku
3,4193***
0,5020
0,0318
0,0284
0,0958*
0,0497
0,0009
0,0504
0,2260**
0,0704
0,0976
0,0559
-0,0384
0,0277
0,7046***
0,1150
0,0162**
0,0068
0,0218
1,13
0,667
27,807***

MLE
Koefisien

Kesalahan Baku

3,5223***
0,0319
0,1697***
0,0460
0,1620**
0,0423
-0,0297
0,6688***
0,0144***
0,0499***
0,9335***
1,11
-

0,3693
0,0257
0,0497
0,0532
0,0653
0,0493
0,0263
0,0916
0,0054
0,0099
0,0515

64,0585

70,8170
13,5169

Sumber
: data primer diolah, Oktober 2012
Keterangan : ***Signifikan pada α=1%, **Signifikan pada α=5%, * Signifikan pada α=10%.

Hasil pendugaan menunjukkan koefisien determinasi (R2) dari fungsi
produksi rata-rata yang diperoleh bernilai 0,667, artinya secara statistik 66,7%
keragaman variabel benih, pupuk N, pupuk P, pupuk K, pestisida, herbisida, tenaga
kerja dan pupuk organik secara simultan mempengaruhi keragaman produksi padi
sawah di lokasi penelitian sedangkan sisanya 33,3% dipengaruhi oleh variabel
lain di luar model. Untuk melihat pengaruh faktor-faktor produksi secara bersama
sama terhadap produksi (Y) dilakukan uji F, hasil analisis diperoleh nilai F hitung
sebesar 27,807 dan signifikan pada taraf α =1% yang berarti bahwa variabelvariabel bebas dalam fungsi produksi secara bersama-sama berpengaruh nyata
terhadap produksi padi sawah.
Mengacu pada Tabel 1 diketahui bahwa semua tanda parameter pada fungsi
produksi adalah positif sesuai dengan yang diharapkan kecuali parameter herbisida
yang bernilai negatif. Secara parsial variabel pupuk N (X2), pupuk K (X4), curahan
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tenaga kerja (X7) dan pupuk organik (X8) berpengaruh nyata terhadap produksi
padi sawah pada taraf kesalahan terbesar yaitu α=5 persen, sedangkan variabel
benih (X1), pupuk P (X3), pestisida (X5) dan herbisida (X6) tidak berpengaruh.
Penambahan pupuk N, pupuk K, tenaga kerja dan pupuk organik masing masing
sebesar 10% akan meningkatkan penambahan produksi masing 1,7%, 1,6%, 6,7%
dan 0,1%, ceteris paribus. Bila dikaitkan dengan rata-rata tingkat penggunaan
pupuk oleh petani dilokasi penelitian yaitu pupuk N (99,66 kg/ha), pupuk K (22,53
kg/ha) dan pupuk organik (531,61 kg/ha) menunjukkan tingkat aplikasi yang
masih dibawah rekomendasi pemupukan spesifik lokasi untuk dataran Waeapo,
artinya untuk meningkatkan produksi petani masih bisa meningkatkan jumlah
penggunaan input N, K dan pupuk organik sesuai rekomendasi pemupukan spesifik
lokasi untuk dataran Waeapo untuk target produksi 5,6 ton/ha GKG yaitu 124,23
kg N, 23,39 kg P, 39,92 kg K dan 2 ton/ha pupuk organik atau bila dikonversi ke
dalam pupuk majemuk yang banyak digunakan dilokasi penelitian yaitu setara
dengan 150 kg Urea dan 250 kg Ponska.
Variabel benih, pupuk P, pestisida dan herbisida tidak berpengaruh terhadap
produksi, hal tersebut bisa dijelaskan karena penggunaan benih dilokasi penelitian
sudah berlebihan yaitu rata-rata 51,44 kg/ha jauh melebihi rekomendasi yaitu
20-25 kg/ha (tanam pindah), penggunaan benih yang berlebihan ini disebabkan
karena sebagian petani menggunakan sistem tanam benih langsung sebar yang
membutuhkan benih antara 60 -120 kg/ha. Rata–rata penggunaan pupuk P oleh
petani juga berlebihan yaitu 26,86 kg/ha sudah diatas rekomendasi, penggunaan
pestisida dan herbisida oleh petani juga cukup tinggi karena faktor antisipasi
terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sehingga meskipun
tidak ada serangan OPT, petani tetap melakukan penyemprotan untuk menghindari
kegagalan panen.
Nilai koefisien fungsi 1,11 menunjukkan skala pengembalian yang meningkat
(increasing return to scale/IRS) artinya peningkatan output masih dimungkinkan
dengan menambah jumlah input dalam model secara proporsional untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hasil pendugaan parameter Gamma
(γ) diperoleh nilai 0,933 dan secara statistik nyata, hal ini menunjukkan bahwa
variasi dari kesalahan pengganggu (random error) lebih dominan disebabkan
oleh inefisiensi teknis yaitu sebesar 93,3%, artinya perbedaan antara produksi
sesungguhnya dari petani dan kemungkinan produksi maksimum lebih disebabkan
karena perbedaan dari inefisiensi teknis dan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor
stokastik seperti pengaruh iklim, cuaca, serangan hama penyakit serta kesalahan
permodelan. Dengan demikian masih terdapat peluang pencapaian produksi pada
produksi frontier dengan perbaikan managerial pengelolan usahatani. Nilai g yang
mendekati 1 berarti galat satu sisi (one side error) Ui mendominasi sebaran galat
simetris dari Vi, hal ini juga didukung dengan nilai Likelihood Ratio Test (LR test)
2
sebesar 13,516 > χ 1 = 3,841, berarti bahwa tidak semua usahatani padi sawah
yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Buru 100% efisien atau σ u2 =0.
Beberapa hasil penelitian efisiensi usahatani padi yang menggunakan
analisis stochastic frontier memperoleh nilai parameter g yang mendekati satu
antara lain Okoruwa dan Ogundele (2006) pada sampel petani dengan varietas

Hidayah : Analisis Parsial Perubahan Komponen Teknologi Usahatani Padi Sawah....

653

padi lokal dan perbaikan yang dianjurkan di Negeria diperoleh nilai g masing
masing 0,930 dan 0,830, Abedullah et al.,(2007) efisiensi teknis padi irigasi di
Punjab diperoleh nilai g sebesar 0,830, Muslim (2006) efisiensi teknis usahatani
padi sawah di Jawa Timur diperoleh nilai g sebesar 0,970. Minh dan Long (2009)
efisiensi produksi pertanian di Vietnam diperoleh nilai g sebesar 0,880, Ojogho
dan Alufohai (2010) efisiensi produksi petani padi skala kecil untuk varietas
hibrida dan lokal di Nigeria diperoleh nilai g sebesar 0,920 untuk varietas lokal.
Efisiensi Teknis
Tingkat efisiensi teknis dianalisis dengan menggunakan model fungsi
produksi stokastik frontir. Sebaran Efisiensi teknis dari model yang digunakan
ditampilkan pada Tabel 2. Hasil analisis tingkat efisiensi menunjukkan bahwa
nilai rata-rata efisiensi teknis (ET) dari fungsi produksi frontier stokastik adalah
0,855 dengan kisaran nilai 0,504 sampai 0,977. Nilai rata-rata ET sebesar 0,855
berarti bahwa rata-rata tingkat produktivitas yang dicapai petani adalah sekitar
85,5 % dari produktivitas batas (frontier).
Tabel 2. Distribusi Tingkat Efisiensi Teknis Usahatani Padi Sawah di Kabupaten
Buru
Kisaran
Tingkat Efisiensi
0,30 – 0,39
0,40 – 0,49
0,50 – 0,59
0,60 – 0,69
0,70 – 0,79
0,80 – 0,89
0,90 – 0,99
Total
Rata rata
Minimum
Maksimum
StandarDeviasi

Frekuensi
0
0
2
7
20
43
48
120

EfisiensiTeknis (ET)
Frekuensi relatif (%)
0,00
0,00
1,67
5,83
16,67
35,83
40,00
100,00

0,855
0,504
0,977
0,092

Sumber: data primer diolah, Oktober 2012

Berdasarkan nilai rata-rata tingkat efisiensi dapat dinyatakan bahwa rata-rata
petani responden masih memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil potensial
yang lebih tinggi hingga mencapai hasil maksimal seperti yang diperoleh oleh
petani yang paling efisien secara teknis. Jika petani rata-rata dalam sampel mampu
mencapai tingkat efisiensi tertinggi, maka rata-rata petani bisa menghemat 12,49%
biaya (misalnya, 1 – (0,855/0,977)) dengan menerapkan keterampilan dan teknik
budidaya yang dilakukan oleh petani yang paling efisien. Perhitungan yang sama
untuk petani yang secara teknis tidak efisien menunjukkan penghematan biaya
sebesar 41,05% (misalnya, 1- (0,504/0,977)).
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Berdasarkan distribusi tingkat efisiensi teknis mengacu pada Tabel 2
menunjukkan bahwa 75,83% petani padi didaerah penelitian beroperasi pada
tingkat ET >0,80 dan sisanya 24,17% petani beroperasi pada tingkat ET 0,50
sampai 0,80, sebaran tersebut mengindikasikan bahwa usahatani padi sawah
dengan menerapkan konsep PTT di lokasi penelitian cukup efisien secara teknis
atau dapat digolongkan dalam kategori tinggi (>80 persen), pernyataan tersebut
didukung dengan nilai simpangan baku yang relatif kecil yaitu 0,092 yang
menunjukkan kesenjangan tingkat efisiensi teknis antar petani cukup rendah,
sehingga dapat diartikan bahwa konsep PTT mampu meningkatkan efisiensi
teknis usahatani. Gambar 1 menunjukkan sebaran tingkat efisiensi teknis masing
masing petani responden.
Efisiensi Teknis
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86
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Gambar 1. Sebaran Efisiensi Teknis Per Individu Responden
Tingkat efisiensi teknis yang diperoleh dari penelitian ini masih lebih tinggi
jika dibandingkan dengan beberapa penelitian efisiensi usahatani padi di luar
Indonesia. Beberapa hasil penelitian efisiensi teknis usahatani padi sawah diluar
Indonesia yaitu Nasurudeen (2009) efisiensi produksi padi di India dengan nilai
rata rata TE 0,64 (kisaran 0,36 -1,00), Galawat dan Yabe (2011) efisiensi produksi
padi di Brunai Darussalam dengan nilai rata rata TE 0,76 (kisaran 0,24 - 0,99),
Backman (2011) Faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis usahatani padi
wilayah Utara tengah dan Utara barat di Bangladesh dengan nilai rata rata TE 0,82
(kisaran 0,16 - 0,94).
Kelayakan Finansial Usahatani Padi Sawah Berdasar Kelompok Tingkat
Efisiensi Teknis di Kabupaten Buru
Berdasarkan pada sebaran nilai efisiensi teknis per individu petani terdapat
48 (40%) responden yang mampu mencapai tingkat efisiensi > 0,90 dengan variasi
tiga sistem tanam yaitu tanam pindah, tabela icir dan tabela sebar. Berdasarkan pada
kelompok tingkat efisiensi teknis, analisis anggaran parsial usahatani padi sawah
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pada penelitian ini dikelompokkan menjadi rata-rata, minimum dan maksimum
(tabela sebar, tapin, dan tabela icir) yang disajikan pada Tabel 3. Mengacu pada
Tabel 3, menunjukkan bahwa manajemen usahatani aktual terbaik dengan sistem
tabela icir adalah yang paling menguntungkan (R/C = 2,09) dibanding dengan
sistem tabela sebar (R/C= 1,90) dan tanam pindah (R/C= 1,83). Biaya per unit
output untuk sistem tabela icir Rp. 1.910, sedangkan tabela sebar Rp. 2.103 dan
tanam pindah Rp. 2.186.
Tabel 3. Kelayakan Finansial Usahatani Padi Sawah Berdasarkan Kelompok
tingkat Efisiensi Teknis di Kabupaten Buru Tahun 2012
Komponen Biaya dan Pendapatan

Kategori Tingkat Efisiensi Teknis
Maksimum
Tabela
Minimum Rata rata
Tapin
Tabela Icir
Sebar

A. Komponen biaya (Rp/ha/musim)
A.1. BiayaTetap (sewa lahan)
1.350.000
A.2. Biaya Variabel
1. Tenaga kerja
- persiapan lahan
1.200.000
- penanaman
1.031.667
- penyemprotan
183.333
- Penyiangan
466.667
- Pemupukan
208.333
- Panen
1.080.000
- Perontokan
252.000
- Pengangkutan
92.571
- Penjemuran
96.429
Total biaya tenaga kerja
4.611.000
2. Bahan
- Bibit/benih
151.667
- Urea
540.000
- Ponska
366.667
- Pelangi
- SP-38
- BahanOrganik
100.000
- Pestisida
273.333
- Herbisida
126.667
Total biaya bahan
1.558.333
A.3. Total biaya diluar bunga
7.519.333
A.4. Bunga modal (10%x biaya
464.833
tunai prapanen)
A.5. Total biaya tunai
6.634.167
A.6. Total biaya
7.984.167
B. Produksi (kg)
1.800
C. Biaya/output Tunai (Rp/kg)
3.686
Biaya/output Total (Rp/kg)
4.436
D. Penerimaan (Rp)
7.200.000
E. KeuntunganTunai
565.833
Keuntungan Total
(784.167)
F. R/C rasio biaya tunai
1,09
R/C rasio biaya total
0,90
G. Titik Impas Produksi (kg)
1.659
Titik Impas Harga (Rp)
3.686
Sumber: data primer diolah, Oktober 2012
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1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.250.000
970.612
241.610
454.806
165.825
1.864.437
400.000
262.865
174.128
5.784.283

1.300.000
633.333
266.667
420.000
166.667
2.922.857
400.000
478.286
249.107
6.836.917

1.300.000
1.220.000
400.000
490.000
250.000
2.857.143
400.000
342.857
267.857
7.527.857

1.250.000
425.000
325.000
525.000
300.000
3.000.000
400.000
270.000
281.250
6.776.250

220.077
262.500
300.000
298.708
246.667
270.000
367.762
380.000
675.000
57.761
13.708
83.333
256.899
750.000 1.000.000
327.254
570.000
400.000
177.512
130.000
114.000
1.719.681 2.422.500 2.759.000
8.853.964 10.609.417 11.636.857
480.253
520.917
641.900

240.000
540.000
520.000
1.000.000
273.333
126.667
2.700.000
10.826.250
552.500

7.984.218 9.780.333 10.928.757
9.334.218 11.130.333 12.278.757
3.243
4.650
5.000
2.462
2.103
2.186
2.879
2.394
2.456
12.970.833 18.600.000 20.000.000
4.986.616 8.819.667 9.071.243
3.636.616 7.469.667 7.721.243
1,62
1,90
1,83
1,39
1,67
1,63
1.996
2.445
2.732
2.462
2.103
2.186

10.028.750
11.378.750
5.250
1.910
2.167
21.000.000
10.971.250
9.621.250
2,09
1,85
2.507
1.910
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Perbedaan tingkat biaya, penerimaan dan keuntungan pada kelompok tingkat
manajemen usahatani (tingkat efisiensi teknis) di tunjukkan pada Gambar 2.
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Mnjmn minimum

Total biaya tunai

Penerimaan

Mnjmn rata rata

Mnjmn Terbaik (tabela sebar)

Keuntungan
Mnjmn Terbaik (tapin)

Mnjmn Terbaik (tabela icir)

Gambar 2. Komponen Biaya dan Pendapatan Berdasar Tingkat Manajemen
Usahatani
Kelayakan Parsial Perubahan Komponen Teknologi
Perubahan penggunaan komponen teknologi oleh petani sesuai manajemen
usahatani aktual terbaik oleh petani akan merubah struktur biaya dan pendapatan
(Tabel 4).
Tabel 4. Kelayakan Parsial Perubahan Komponen Teknologi Petani Sesuai
Manajemen Usahatani Terbaik di Kabupaten Buru Tahun 2012
Perubahan Komponen Teknologi
A. Losses (korbanan)
1. Tambahan biaya tenaga kerja
2. Tambahan biaya bahan
3. Tambahan bunga modal
Total biaya tambahan
B. Gains (perolehan)
1. Tambahan penerimaan
C. Tambahan keuntungan
D. Marginal B/C

Tabela Sebar Tanam Pindah

Tabela Icir

1.052.634
702.819
40.663
1.796.116

1.743.574
1.039.319
161.647
2.944.540

991.967
980.319
72.247
2.044.532

5.629.167
3.833.051
2,13

7.029.167
4.084.627
1,39

8.029.167
5.984.634
2,93

Sumber: data primer diolah, Oktober 2012

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perubahan komponen
teknologi berdasar ketiga sistem tanam menghasilkan tambahan keuntungan
masing-masing sebesar Rp 3,8 juta/ha/musim (tabela sebar), Rp 4,08 juta/ha/
musim (tanam pindah) dan Rp 5,98 juta /ha/musim (tabela icir) dengan harga
jual gabah Rp 4.000/kg GKG. Sedangkan angka marginal B/C akibat perubahan
komponen teknologi untuk masing-masing sistem tanam yaitu 2,13 (tabela sebar),
1,39 (tanam pindah) dan 2,93 (tabela icir), nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa

Hidayah : Analisis Parsial Perubahan Komponen Teknologi Usahatani Padi Sawah....

657

untuk setiap Rp 100 tambahan biaya yang dikeluarkan oleh petani rata rata jika
mengganti komponen teknologi sesuai manajemen usahatani aktual terbaik maka
akan diperoleh tambahan keuntungan sebesar Rp 187 (tabela sebar), Rp 139
(tapin) dan Rp 293 (tabela icir). Perbedaan total tambahan biaya, total tambahan
penerimaan dan total tambahan keuntungan untuk masing-masing kelompok
ditunjukkan pada Gambar 3.
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

Δ Biaya total

Mnjm n Terbaik (tabela s ebar)

Δ Penerim aan
Mnjm n Terbaik (tapin)

Δ Keuntungan
Mnjm n Terbaik (tabela icir)

Gambar 3. Tambahan Komponen Biaya dan Pendapatan untuk Petani Rata rata
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dengan pendekatan fungsi produksi frontir maka dapat diidentifikasi
produksi batas (output maksimal) yang dapat dihasilkan dalam suatu proses
produksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa usahatani padi sawah pendekatan
PTT di Kabupaten Buru secara umum cukup efisien dengan indeks efisiensi teknis
rata-rata 0,85, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi teknis
hingga mencapai indeks efisiensi teknis maksimum yaitu 0,98 dengan mengacu
pada pola manajemen aktual terbaik (lampiran 1 dan 2). Pola manajemen aktual
terbaik dengan sistem tanam benih langsung legowo 4:1 dapat memberikan
keuntungan tertinggi dibandingkan dengan sistem tanam pindah legowo 2:1 dan
sistem tanam benih langsung sebar
Saran
1.

Peningkatan efisiensi usahatani padi sawah secara khusus dilokasi penelitian
dan secara umum di Provinsi Maluku dapat dilakukan dengan perbaikan
manajemen usahatani dengan menerapkan komponen PTT spesifik lokasi
secara penuh (lampiran 1 dan 2), khususnya pada penggunaan benih
bersertifikat/berlabel, penggunaan bahan organik, kombinasi penggunaan
pupuk majemuk anorganik (pemupukan berimbang).

2.

Aplikasi sistem tabela icir jajar legowo lebih disarankan karena secara teknis,
lebih efisien dibandingkan dengan sistem tanam yang lain.
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3.

Diperlukannya mekanisasi alat tanam dan alat panen untuk mengatasi
terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan tingginya ongkos tenaga kerja di
lokasi penelitian sebagai akibat ditemukan dan dibukanya tambang emas
sejak tahun 2012.

4.

Fasilitasi ketersediaan pupuk organik siap pakai atau bahan dekomposer
pembuatan pupuk organik melalui kelompok-kelompok tani atau gapoktan
(gabungan kelompok tani) sehingga mudah diakses oleh petani.
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Lampiran 1. Komponen Pendekatan PTT Aktual yang Menggambarkan
Manajemen Terbaik Usahatani Padi Sawah dengan Sistem Tanam
Pindah Legowo 2:1 di Kabupaten Buru Tahun 2012
1 Varietas Unggul dan benih bermutu
a. Varietas
: Cigeulis, Ciherang, Mekongga, Inpari 13, Cibogo
b. Mutu benih
: Berlabel/sertifikat
c. Perlakuan benih
: d. Jumlah benih
: 30 kg
2 Penanaman
a. Sistem tanam
: Tanam pindah/jajar legowo
b. Umur bibit
: 18 hari
c. Jumlah bibit
: 2 - 3 batang
d. Jarak tanam
: Jajar Legowo 2:1 (jajar 20 x 15 cm, legowo 40 cm)
3 Pemupukan Anorganik
a. Dosis Urea
: 150 kg/ha
b. Dosis Ponska
: 250 kg/ha
c. Waktu aplikasi
: Umur 20 hari dan 40 hari
- umur 20 hari (Urea)
: 50 kg/ha (urea), 200 kg/ha (ponska)
- umur 40 hari (Urea)
: 100 kg/ha (urea), 50 kg/ha (ponska)
4 Pemupukan Organik
- Pupuk kandang/bokasi
: 2 ton/ha bokasi
- Pemanfaatan jerami
: 5 Pengendalian HPT
a. Waktu tanam
: Tepat waktu (sesuai kesepakatan)
b. Pembersihan galengan
: Rutin (setiap 2 minggu)
c. Pengamatan hama
: Rutin (setiap minggu)
d. Sifat pengendalian
: Antisipatif/sebelum ada serangan
e. Jenis & Jumlah Pestisida
- Spontan
: 3000 ml/ha
- Decis
: 300 ml/ha
- Score
: 500 ml/ha
- Atonik
: 250 ml/ha
f. Frekuensi penyemprotan : 10 kali ( 5 HOK)
g. Waktu penyemprotan
: Pagi (jam 7.00 wit)
6 Pengendalian Gulma
a. Olah tanah
: Olah tanah sempurna ( 2 minggu)
b. Penanganan gulma
: Manual dan Kimiawi
c. Frekuensi cabut rumput : 2 kali (14 HOK)
d. Jenis & Jumlah herbisida
- DMA
: 800 ml/ha
- Ally
: 2000 ml/ha
f. Frekuensi penyemprotan : 4 kali (2 HOK)
7 Panen dan Pascapanen
a. Umur panen
: Inpari 13 (100 hari)
b. Cara panen
: Berkelompok (manual)
c. Perontokan
: Power Tresher
d. Penanganan pascapanen : Penjemuran di terpal dan lantai jemur
8 Produksi
: 5000 kg GKG
9 Rendemen beras
: 64%
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Lampiran 2. Komponen Pendekatan PTT Aktual yang Menggambarkan
Manajemen Terbaik Usahatani Padi Sawah dengan Sistem Tanam
Benih Langsung Legowo 4:1 di Kabupaten Buru Tahun 2012
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

662

Varietas Unggul dan benih bermutu
a. Varietas
: Cigeulis, Ciherang, Mekongga, Membramo,
Cisantana
b. Mutu benih
: Tidak berlabel
c. Perlakuan benih
: d. Jumlah benih
: 55 kg/ha
Penanaman
a. Sistem tanam
: Tabela icir
b. Umur bibit
: c. Jumlah bibit
: 10 - 15 butir/lubang
d. Jarak tanam
: Jajar legowo 4:1 (jajar 20 cm x 10 cm, legowo
40 cm)
Pemupukan Anorganik
a. Dosis Urea
: 150 kg/ha
b. Dosis Ponska
: 200 kg/ha
d. Waktu aplikasi
: Umur 36 hari dan 50 hari
- umur 36`hari (Urea)
: 75 kg/ha (urea),150 kg/ha (ponska)
- umur 50 hari (Urea)
: 75 kg/ha (urea), 50 kg/ha (ponska)
Pemupukan Organik
a. Pupuk kandang/bokasi
: 2 ton/ha
b. Pemanfaatan jerami
: Pengendalian HPT
a. Waktu tanam
: Tepat waktu (sesuai kesepakatan)
b. Pembersihan galengan
: Rutin (setiap 2 minggu)
c. Pengamatan hama
: Rutin (setiap minggu)
d. Sifat pengendalian
: Antisipatif/sebelum ada serangan
e. Jenis & Jumlah Pestisida
- Cintatin
: 800 ml/ha
- Rudal
: 2500 ml/ha
f. Waktu penyemprotan
: Pagi (jam 7.00 wit)
g. Frekuensi penyemprotan : 8 kali (4 HOK)
Pengendalian Gulma
a. Olah tanah
: Olah tanah sempurna ( 2 minggu)
b. Penanganan gulma
: Manual dan Kimiawi
c. frekuensi cabut rumput : 2 kali (16 HOK )
d. Jenis & Jumlah
herbisida
- DMA
: 800 ml/ha
- Ally
: 1600ml/ha
e. Waktu penyemprotan
: Pagi (jam 7.00 wit)
f. Frekuensi penyemprotan : 4 kali (2 HOK)
Panen dan Pascapanen
a. Umur panen
: Mekongga (105 hari)
b. Cara panen
: Berkelompok (manual)
c. Perontokan
: Power tresher
d. Penanganan pascapanen : Penjemuran di terpal dan lantai jemur
Produksi
: 5.250 kg GKG
Rendemen
: 60%
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ADAPTASI DAN PREFERENSI PETANI TERHADAP VARIETAS
UNGGUL BARU SPESIFIK LOKASI
Susilawati dan Suparman
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah
Jl. G. Obos km 5.5 Palangka Raya. Email: susi_basith@yahoo.com
ABSTRAK
Lebih dari 20 varietas unggul baru yang dihasilkan Balitbangtan telah
diadaptasikan dan didisplay di berbagai agroekosistem di Kalimatan Tengah, baik
lahan pasang surut, tadah hujan maupun lahan kering. Masing-masing varietas
yang diadaptasikan memiliki keunggulan yang berbeda-beda, seperti varietas
Inpara yang diketahui memiliki kemampuan terhadap kondisi lahan masam,
genangan, dll. Demikian juga dengan varietas Inpari yang memiliki tekstur dan
bentuk gabah yang disukai di Kalimantan Tengah. Tulisan ini merupakan review
dari pelaksanaan kegiatan pendampingan SLPTT, GPPTT dan UPBS yang
dilaksanakan di Kalimantan Tengah, dari tahun 2011-2015. Tujuan kegiatan untuk
mengetahui adaptasi dan preferensi masyarakat terhadap varietas-varietas unggul
baru yang diadaptasikan dan didisplay di beberapa agroekosistem Kalimantan
Tengah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat sembilan varietas
unggul baru yang hingga saat ini beradaptasi dengan baik dan sangat disukai petani
di beberapa wilayah di Kalimantan Tengan, yaitu varietas Inpara 2, 3, 4, Inpari 9,
10, 14, 20, 23 dan Inpari 30. Pilihan ini tidak hanya sekedar kemampuan masingmasing varietas beradaptasi baik secara spesifik lokasi, tetapi juga berproduksi
tinggi dan adaptif serta disukai dan diusahakan untuk memenuhi konsumsi. Selain
itu mampu menumbuhkan sistem perbenihan yang dinaungi oleh Unit Pengelola
Benih Sumber.
Key word : Adaptasi, preferensi, varietas unggul baru, sub optimal
ABSTRACT
More than 20 new rice varieties produced by Research and Development of
Agricultural Agency in Indonesia, that adapted and displayed in various agroecosystems in Central Kalimantan, both tidal swamp land, rainfed, dryland and
irrigation land. Each of which is adapted varieties have different advantages, such
as Inpara varieties that are known to have the ability to acidic soil conditions,
puddle, etc. Likewise Inpari which has the texture and grain shape preferred in
Central Kalimantan. This paper is a review of the implementation of assistance
activities SLPTT, GPPTT and UPBS conducted in Central Kalimantan, from 20112015. The objective of activities to determine adaptation and people’s preference
for new improved varieties adapted and displayed in some agro-ecosystems in
Central Kalimantan. The results obtained indicate that there are nine new varieties,
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which until now adapting well and highly favored by farmers in some regions
in Central Kalimantan, i.e Inpara 2, 3, 4, Inpari 9, 10, 14, 20, 23 and Inpari 30
varieties. The choice is not just the ability of each specific varieties adapted both
locations, but also high yielding and adaptive as well as preferred and cultivated
for consumption. Besides able to grow seed systems are shaded by Seed Resources
Management Unit.
Key word: Adaptation, preferences, new varieties, sub-optimal
PENDAHULUAN
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor : 45/Permentan/OT.114/08/2011, Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah selaku kelembagaan
penelitian dan pengembangan di daerah melakukan berbagai kegiatan dalam
program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), yang salah satunya
adalah melakukan pendampingan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SL-PTT) padi, jagung dan kedelai. Konsep utama dari pelaksanaan SL-PTT
adalah mendiseminasikan inovasi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), yang
telah dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).
Komponen SL-PTT terdiri dari: penggunaan varietas unggul, sistem tanam,
pemupukan, pengelolaan air dan pengendalian organisme pengganggu tanaman
(OPT) serta pengelolaan panen dan pasca panen. Hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan SL-PTT padi menyebutkan bahwa penerapan inovasi PTT padi
terbukti mampu meningkatkan produksi padi nasional di atas 5% (Kemtan, 2011).
Pelaksanaan program SL-PTT yang diawali sejak tahun 2008 tersebut, mulai
tahun 2015 disempurnakan menjadi program Gerakan Penerapan Pengelolaan
Tanaman dan sumberdaya Terpadu (GP-PTT). Program ini tetap mewajibkan
penggunaan varietas unggul padi sebagai bagian dari inovasi PTT yang harus
ada dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan. Penggunaan varietas unggul padi
bermutu dan bersertifikat diyakini mampu meningkatkan produksi padi, karena
varietas unggul memiliki daya hasil yang tinggi, respon terhadap pemupukan dan
tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman (Ruskandar, et al, 2008).
Hingga saat ini lebih dari 100 varietas padi unggul telah dihasilkan Balitbangtan.
Sebagian besar dari varietas-varietas tersebut telah diuji adaptasikan dan didisplay
di berbagai agroekosistem di Kalimantan Tengah, seperti lahan rawa pasang surut
dan lebak, lahan kering, lahan tadah hujan dan lahan irigasi, sehingga diperoleh
dan diketahui beberapa keunggulan dari masing-masing varietas, dan tingkat
adaptasinya pada berbagai agroekosistem serta spesifik lokasi.
Untuk mendukung ketersediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat,
maka selain melakukan pendampingan kegiatan SL-PTT dan GP-PTT, sejak tahun
2013 BPTP Kalimantan Tengah juga mendapat mandat untuk mampu menyediakan
benih sumber untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan mengelola benih
sumber melalui kegiatan Unit Pengelolan Benih Sumber (UPBS). Kelas benih
sumber yang harus dihasilkan pada tahun 2013 dan 2014 adalah (a). Benih Dasar
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(BD) atau Foundation Seed (FS) (label putih), (b). Benih Pokok (BP) atau Stock
Seed (SS) (label ungu) dan (c). Benih Sebar (BS) atau Extention Seed (ES) (label
biru) (Suparman et al., 2014). Pada tahun 2015 benih sumber yang harus dihasilkan
hanya kelas benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Target produksi benih
sumber BPTP Kalimantan Tengah dari tahun 2013 hingga 2015 seperti (Tabel
1). Perbanyakan benih sumber diharapkan berkesinambungan, karena sangat
mempengaruhi ketersediaan benih sesuai kebutuhan produsen/penangkar benih,
dan menentukan kecepatan penyebaran varietas unggul baru kepada petani.
Tabel 1. Target Produksi Benih Sumber Tahun 2013, 2014 dan 2015. Kalimantan
Tengah
Kelas Benih (ton)

Tahun

Target (ton)

BD/FS

BP/SS

BS/ES

2013

43

6

15

22

2014

35

6

10

19

2015

50

6

44

0

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui adaptasi dan preferensi
masyarakat terhadap varietas-varietas unggul baru yang diadaptasikan dan
didisplay di beberapa agroekosistem Kalimantan Tengah dari tahun 2011-2015.
Adaptasi Varietas Unggul Baru Dan Pola Tanam Padi di Berbagai
Agroekosistem Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah yang luasnya mencapai 15.356.400 ha, terdiri dari lahan
rawa pasang surut dan lebak, lahan tadah hujan, lahan kering dan lahan irigasi.
Selama ini usahatani padi di setiap agroekosistem tersebut sangat didominasi oleh
penggunaan varietas-varietas lokal yang diyakini masyarakat setempat memiliki
ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang spesifik, seperti tingkat keasaman
tinggi, miskin hara, tahan genangan, tahan kekeringan, dll. Pengenalan varietasvarietas baru hasil Balitbangtan melalui uji adaptasi varietas dan display varietas
unggul baru, yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan SL-PTT, telah
banyak membawa perubahan dalam sistem budidaya padi di Kalimantan Tengah,
antara lain perubahan pola tanam, peningkatan indek tanam dan produktivitas.
Beberapa lahan yang sebelumnya hanya ditanami padi lokal sekali setahun, telah
ada yang menjadi dua kali setahun dengan pola tanam padi lokal - padi unggul atau
padi unggul - padi unggul (Surianyah dan Susilawati, 2013). Ini membuktikan
bahwa pengenalan varietas unggul melalui pendampingan SL-PTT mampu
meningkatkan indek pertanaman (IP) padi, sekaligus meningkatkan produktivitas
padi selama setahun (Tabel 2).
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Tabel 2. Perubahan pola tanam padi sebelum dan sesudah pendampingan di
beberapa agroekosistem Kalimantan Tengah.
Agroekosistem

Pola Tanam /Musim Tanam
Sebelum Pendampingan

Sesudah Pendampingan

Pasang Surut

Tanam varietas lokal sekali Terjadi perubahan tanam dari sekali
setahun
menjadi dua kali setahun, dengan pola :
Padi lokal – Padi unggul
Padi unggul – Padi unggul

Lebak

Tanam varietas lokal sekali Tanam tetap sekali setahun akibat
setahun
perioge genangan yang lama, namun
varietas lokal sebagian telah berubah
menjadi varietas unggul, dengan
produktivitas yang lebih tinggi.

Kering

Tanam varietas lokal sekali Sebagian lokasi masih melakukan
setahun
pertanaman sekali setahun, yaitu
ketika musim hujan dengan varietas
ada yang sudah tertarik dengan padi
unggul, namun tidak sedikit yang masih
bertahan dengan padi lokal.

Irigasi

Usahatani di lahan irigasi
dari dulu banyak dilakukan
1-2 kali tanam namun
varietas yang ditanam adalah
yang lokal dan ada yang
unggul

Saat ini banyak petani yang menanam
padi unggul dua kali setahun dengan
pola padi unggul-padi unggul, bahkan
ada kel tani yang sudah mencoba untuk
tiga kali tanam padi unggul setahun

Beberapa varietas padi yang ditanam di berbagai ekosistem di Kalimantan
Tengah, selalu mendapat respon dari petani atau masyarakat, namun berapa
lama varietas tersebut bertahan dan ditanam berulang oleh petani, merupakan
ciri bahwa varietas tersebut telah diadopsi oleh petani. Pada review ini penulis
mencoba mencantumkan bahwa varietas yang diadopsi petani adalah varietas padi
yang ditanam petani lebih dari tiga musim tanam, sehingga petani benar-benar
memahami kelebihan dari varietas unggul yang diadopsi tersebut. Dari sekitar 30
varietas padi yang telah diuji adaptasi dan didisplay pada kegiatan pendampingan
sejak tahun 2011-2015, maka terdapat sekitar tujuh varietas yang adaptif dan
diadopsi petani di lahan rawa, baik rawa lebak maupun pasang surut, sebanyak
empat varietas adaptif di lahan kering dan tadah hujan dan sebanyak lima varietas
berkembang baik di lahan irigasi. Keunggulan dari masing-maisng varietas
yang diadapsi tersebut antara lain toleran kondisi asam, toleran kekeringan,
produktivitas tinggi, rasa nasi disukai, dll (Tabel 3).
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Tabel 3. Tingkat adopsi petani terhadap berbagai varietas unggul yang di tanam
di berbagai agroekosistem Kalimantan Tengah.
Varietas yang
diadopsi
Pasang surut dan Lebak Kapuas, Pulang Pisau,
Inpara 2
Kotawaringin Timur, Barito Inpara 3
Selatan
Inpara 4
Inpari 9
Inpari 13
Inpari 23
Inpari 30
Kering dan Tadah Hujan Barito Utara, Kobar,
Inpago 6
Lamandau, Gunung Mas
Inpago 8
Towuti
Situ Bagendit
Irigasi
Barito Utara, Barito Timur, Inpara 3
Gunung Mas
Inpari 10
Inpari 29
Inpari 13
Inpari 30
Agroekosistem

Lokasi/kab

Produktivitas
(t/ha) gkg
3,9
4,3
3,4
4,5
3,9
4,6
4,8
3,4
3,6
3,2
3,6
4,3
5,4
4,9
5,8
6,0

Dari tabel di atas terlihat bahwa varietas Inpara 3 yang spesifik lahan rawa,
selain adaptif di lahan rawa pasang surut dan lebak, juga di lahan Irigasi, dengan
produktivitas yang relatif sama dan cukup tinggi untuk ukuran lahan sub optimal
di Kalimantan Tengah. Susilawati et al., (2013) menjelaskan bahwa secara umum
pertumbuhan varietas Inpara 3 yang ditanam di lahan pasang surut pada musim
kering (April-September) sama baiknya dengan yang ditanam di lahan irigasi.
Secara morfologi varietas Inpara 3 memiliki batang yang lebih besar dan tegak,
panjang daun bendera berukuran sedang. Hasil pengamatan terhadap karakter
pertumbuhan menunjukkan rata-rata tinggi tanaman 87,1 cm, dengan rata-rata
jumlah anakan produktif 11,5 anakan. Umur berbunga dan umur panen tanaman
tidak berbeda nyata antar agroekosistem, dengan rata-rata 81,3 hari. Umur panen
berkisar antara 102-105 hari dan tergolong berumur genjah. Menurut Irianto et al.
(2009) varietas padi tergolong genjah yaitu berumur antara 105 – 124 hari.
Pada musim hujan (Oktober-Maret), hasil pengamatan menunjukkan bahwa
kondisi pertumbuhan tanaman varietas Inpara 3 lebih baik dan hijau dibandingkan
yang ditanam pada MK, khususnya penampilan agronomis tanaman di lapangan.
Secara agronomis hasil pengamatan menunjukkan karakter pertumbuhan varietas
Inpara 3 yang ditaman pada MH (Oktober-Maret) di agroekosistem lahan rawa
pasang surut, lebak dan irigasi hampir tidak berbeda nyata, dengan yang ditanam
pada MK (April-September), kecuali karakter tinggi tanaman dan jumlah anakan
produktif yang menunjukkan pada MH lebih baik dan berbeda nyata dengan MK.
Tinggi tanaman berkisar antara 90-101 cm dan jumlah anakan produktif berkisar
antara 12-18 anakan.
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Adaptasi varietas padi unggul khususnya di lahan kering Kalimantan Tengah
banyak mengalami kendala dan lebih sulit dibandingkan dengan pelaksanaan
di lahan sawah atau agroekosistem lainnya. Kondisi ini disebabkan cara dan
pola tanam masyarakat lokal di lahan kering adalah pola peladang berpindah
dan tidak menetap. Varietas yang ditanam adalah varietas lokal yang memiliiki
nilai keyakinan tersendiri bagi yang menanamnya, sehingga masih sulit untuk
digantikan dengan varietas unggul baru. Terdapat wilayah-wilayah lahan kering
yang secara periodik telah melaksanakan program nasional seperti SL-PTT dan
GP-PTT, sehingga penggunaan varietas unggul telah mulai dikenal oleh petani
pelaksana program tersebut, bahkan ada juga petaninya yang tertarik menjadi
penangkar dan menghasilkan varietas-varietas unggul spesifik lahan kering.
Uji adaptasi varietas yang dilakukan di lahan kering Kalimantan Tengah
menunjukkan bahwa terdapat beberapa varietas yang mampu beradaptasi dengan
baik dan diminati petani, yaitu varietas Inpago 6, Inpago 8, Towuti dan Situ
Bagendit. Pengamatan terhadap karakter produksi dan hasil yang diperoleh tidak
berbeda nyata antar varietas (Tabel 4).
Tabel 4. Karakter produksi varietas padi unggul spesifik lahan kering/tadah
hujan.
Varietas
Inpago 6

Karakter Produksi
Persen
Panjang Jumlah Gabah Jumlah
Berat 1000 Hasil
Gabah
Malai
total/malai Isi/ malai
butir
(t/ha
hampa/malai
24.4
140.4
132.1
5.9
25.7
3.6

Inpago 8

25.2

136.1

131.8

3.2

25.7

3.6

Touwoti

22.3

122.6

110.3

10.0

25.4

3.2

Situbagendit

24.0

131.2

119.5

8.9

25.4

3.6

Preferensi Petani Terhadap Varietas Unggul Baru
Pengembangan dan penyebaran VUB melalui kegiatan pendampingan dan
display VUB untuk meningkatkan produktivitas padi di tingkat petani, dilengkapi
juga dengan penyampaian informasi deskripsi VUB kepada para penangkar dan
petani. Selanjutnya dilakukan juga identifikasi kesukaan petani terhadap benih
padi VUB dan uji preferensi petani terhadap karakter nasi dari VUB tersebut.
Identifikasi kesukaan petani terhadap VUB yang diadaptasikan dan didisplay
dilakukan berdasarkan tingkat permintaan petani terhadap benih padi VUB yang
dihasilkan melalui kegiatan UPBS dari tahun 2013 - 2014. Permintaan benih
untuk petani ini adalah kelas Benih Sebar (BS) atau Extention Seed (ES). Adapun
permintaan para penangkar, identifikasi dilakukan dari tahun 2013-2015 dengan
kelas Benih Dasar (BD) atau Foundation Seed (FS) dan Benih Pokok (BP) atau
Stock Seed (SS).
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Hasil dari identifikasi tersebut menunjukkan bahwa varietas Inpari 14
merupakan varietas yang paling diminati petani pada tahun 2013, adapun
varietas lainnya tetap stabil dipilih petani selama tahun 2013 dan 2014. Pilihan
penangkar menunjukkan varietas Inpari 9, Inpari 10, Inpari 18, Inpari 20 dan
Inpara 3 merupakan varietas-varietas yang banyak dikembangkan penangkar di
berbagai agroekosistem. Jumlah permintaan dan macam varietas yang diminta
terbanyak baik oleh petani maupun penangkar membuktikan bahwa tingkat
preferensi terhadap VUB di Kalimantan tengah dari tahun ke tahun meningkat dan
diyakini akan terus berkembang seiring meningkatnya benih-benih sumber yang
dikembangkan para penangkar dan petani (Gambar 1)

Gambar 1. Identifikasi Kebutuhan Benih VUB padi 2013-2015
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Mengamati distribusi benih dari VUB yang dibutuhkan petani dan penangkar
maka secara umum diketaui bahwa varietas Inpari 9, Inpari 10, Inpari 14, Inpari 18,
Inpari 20, Inpari 29 dan Inpari 30 adalah varietas-varietas yang bertekstur sedang
sampai pulen, dan didistribusi hampir ke semua kabupaten di Kalimantan Tengah,
sedangkan Inpara 3 yang bertekstur pera sebagian besar didistribusi ke Kabupaten
Kapuas. Di Kabupaten Kapuas ini di kenal masyarakatnya yang sebagian besar
berasal dari Kalimantan Selatan yang sangat menyukai tekstur nasi pera. Situasi
ini sejalan dengan Larasati (2012) yang menyampaikan bahwa konsumen di
setiap daerah mempunyai preferensi yang berbeda-beda terhadap mutu beras.
Selain perbedaan preferensi terhadap mutu beras, preferensi masyarakat terhadap
karakteristik nasi juga beragam (Shafwati AR, 2012). Hasil ini selanjutnya
dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pelaku usaha perbanyakan benih
di Kalimantan Tengah, dan sebagai umpan balik bagi pemulia padi agar dapat
merakit varietas padi yang sesuai dengan preferensi petani/konsumen.
KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat tujuh varietas yang adaptif di lahan rawa, baik rawa lebak maupun pasang
surut, tiga varietas adaptif di lahan kering dan tadah hujan dan lima varietas padi
berkembang baik di lahan irigasi. Dari 15 varietas tersebut, maka varietas yang
luas tanamnya tetap tinggi di tingkat lapang adalah Inpara 3, Inpari 9, dan Inpari
10. Pada tahun 2015 terdapat VUB yang sangat diminati dan dicari yaitu varietas
Inpari 30, yangi diketahui sebagai pengganti varietas Ciherang.
Berdasarkan tingkat permintaan benih dan identifikasi kebutuhan benih
oleh petani dan penangkar sebagai bagian dari preferensi masyarakat terhadap
VUB, varietas Inpari 9, Inpari 10, Inpari 14, Inpari 18, Inpari 20 dan Inpara 3
merupakan varietas-varietas yang banyak dikembangkan penangkar di berbagai
agroekosistem. Sebagian besar dari varietas tersebut bertekstur sedang sampai
pulen, dan didistribusi hampir ke semua kabupaten di Kalimantan Tengah,
sedangkan Inpara 3 yang bertekstur pera sebagian besar diminati petani dan
penangkar di Kabupaten Kapuas.
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PERSEPSI PETANI TERHADAP PEMANFAATAN MESIN TANAM
PINDAH BIBIT PADI SAWAH SISTEM JAJAR LEGOWO
( INDO JARWO TRANSPLANTER 2:1)
DI PROVINSI BENGKULU
Yesmawati, Wahyu Wibawa dan Umi Pudji Astuti
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km 6,5. Kota Bengkulu. Telp. 0736 23030
E-mail: bptp_bengkulu@yahoo.com
ABSTRAK
Pemanfaatan mesin tanam pindah bibit padi sawah sistem jajar legowo (Indo
Jarwo Transplanter 2:1) dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja tanam.
Persepsi petani terhadap pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1 sangat
dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan petani terhadap manfaat dan
penggunaan mesin tanam pindah bibit tersebut dilapangan. Di Provinsi Bengkulu,
pemanfaatan mesin tanam pindah bibit padi sawah baru diperkenalkan dan
belum berkembang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Desember
2014 di Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara. Tujuan pengkajian adalah (1)
mengkaji persepsi petani terhadap pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1.
(2) mempercepat pemasyarakatan dan pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter
2:1 di Provinsi Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 60
responden di lokasi pengkajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 83,33
% petani di Provinsi Bengkulu memilki persepsi yang baik terhadap pemanfaatan
Indo Jarwo Transplanter 2:1 dengan alasan dapat menghemat waktu dan tenaga
kerja tanam. (2) upaya percepatan pemasyarakatan dan adopsi pemanfaatan Indo
Jarwo Transplanter 2:1 dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, apresiasi,
maupun pameran terhadap petani dan stakeholders di Provinsi Bengkulu.
Kata Kunci: Persepsi, mesin tanam pindah bibit, padi, sawah
ABSTRACT
Using Indojarwo Transplanter can be an alternative to avercome insufficient of
planting labour. Farmers perception for Indojarwo Transplanter usage was strong
affected by farmers knowledge and their ability in using and operating Indojarwo
Transplanter on the field. In Bengkulu Province, the using Indojarwo Transplanter
is just being introduced for farmers and stakeholders, sothat Indojarwo Transplanter
has no be used broadly. The assessment was conducted from April to December
2014 in Seluma and North Bengkulu Regency. Objectives of the assessment were:
(1). To assess farmers perception in using Indojarwo Transplanter (2). To accelerate
dissemination and adoption of Indojarwo Transplanter in Bengkulu Province. Data
were colected by interview to 60 respondents in two locations. Results showed
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that: (1). 83,33% farmers in Bengkulu Province had good perception toward
Indojarwo Transplanter usage that able to save time and number of planting labour
(2). Acceleration in using planting labour was done by socialization, appreciation,
and exhibition for farmers, stakeholders and policy makers.
Keywords: Perception, transplanter, rice, paddy field
PENDAHULUAN
Di Provinsi Bengkulu, jumlah traktor sudah cukup memadai untuk mengolah lahan
sawah secara cepat, namun belum mampu menjamin terlaksananya tanam serentak
dalam suatu hamparan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan tenaga kerja tanam.
Anjuran tanam serentak dalam satu hamparan juga menjadi permasalahan dalam
penerapan Jajar Legowo di Provinsi Bengkulu, karena sistem ini memerlukan
tenaga kerja yang lebih banyak.
Pembangunan pertanian dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
teknologi alat dan mesin pertanian (Tambunan dan Sembiring, 2007). Badan
Litbang Pertanian telah merancang mesin tanam padi jajar legowo 2:1 yang
diberi nama Indo jarwo Transplanter 2:1 (Balai Besar Mekanisasi Pertanian,
2013). Pemanfaatan mesin tanam pindah bibit padi sawah sistem jajar legowo
(Indo jarwo Transplanter 2:1) dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja tanam.
Hasil pengkajian penggunaan Indo Jarwo Transplanter 2:1 secara teknis jauh
lebih efisien dan mampu mengurangi penggunaan tenaga kerja sebanyak 19 HOK
sampai dengan 29 HOK/ha dibandingkan dengan sistem tanam manual dengan
kualitas yang memadai (Sugandi dkk, 2014).
Keputusan petani untuk menggunakan Indo Jarwo Transplanter 2:1 di
Provinsi Bengkulu, terutama ditentukan oleh faktor internal dalam diri petani,
antara lain sikap dan tujuannya dalam melakukan usahatani padi sawah. Sikap
petani dalam hal ini sangat tergantung dari karakteristik petani itu sendiri yang
meliputi : karakteristik sosial ekonomi, karakteristik kepribadian dan karakteristik
komunikasinya yang selanjutnya akan mempengaruhi persepsi petani.
Persepsi petani terhadap pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1 sangat
ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan petani akan manfaat dan penggunaan
mesin tanam pindah bibit tersebut dilapangan. Di Provinsi Bengkulu, pemanfaatan
mesin tanam pindah bibit padi sawah baru diperkenalkan dan belum berkembang.
Penkajian bertujuan : (1) mengkaji persepsi petani terhadap pemanfaatan
Indo Jarwo Transplanter 2:1. (2) mempercepat pemasyarakatan dan pemanfaatan
Indo Jarwo Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu.
METODE PENELITIAN
Pengkajian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian survei,
dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Seluma
dan Bengkulu Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Desember 2014.

674

Yesmawati et al : Persepsi Petani Terhadap Pemanfaatan Mesin Tanam Pindah Bibit....

Data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap 60 orang petani peserta
sosialisasi pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu. Data
yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan petani responden menggunakan daftar pertanyaan
meliputi karakteristik petani dan usahatani padi.
Kuesioner persepsi disusun dengan skala pengukuran interval dengan tipe
skala Likert (Riduwan, 2007). Persepsi petani terhadap pemanfaatan Indo Jarwo
Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu adalah pandangan atau penilaian petani
mengenai pemanfaatan mesin tanam pindah bibit padi sawah sistem jajar legowo
2:1 di Provinsi Bengkulu, variabel ini digali melalui beberapa persyaratan yang
mempunyai 5 alternatif jawaban (sangat setuju = 5, setuju = 4, ragu-ragu = 3, tidak
setuju = 2, sangat tidak setuju = 1). Persepsi petani baik jika total skor responden
> skor median, sedangkan persepsi kurang baik jika total skor responden ≤ skor
median.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan interval kelas dan diuji secara
deskriptif. Menurut Nasution dan Barizi dalam Rentha, T (2007), penentuan
interval kelas untuk masing-masing indikator adalah :
NR = NST – NSR dan PI = NR : JIK
Dimana :
NR
: Nilai Range
NST
: Nilai Skor Tertinggi
NSR
: Nilai Skor Terendah
PI
: Panjang Interval
JIK
: Jumlah Interval Kelas
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Survei
Karakteristik responden survei disajikan pada Tabel 1. Petani responden
adalah petani peserta pelaksanaan sosialisasi apresiasi pemanfaatan mesin tanam
pindah bibit padi sawah sistem jajar legowo (Indo Jarwo Transplanter 2:1) di
Provinsi Bengkulu.
Tabel 1. Karakteristik responden persepsi petani terhadap pemanfaatan Indo
Jarwo Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu tahun 2014.
No
1
2
3
4

Uraian
Umur (tahun)
Pendidikan formal (tahun)
Pengalaman berusahatani (tahun)
Luas lahan garapan (hektar)

Kisaran
18-75
6-12
3-25
0,2-1,3
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Rata-rata
38,57
8,30
7,98
0,63
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Pada Tabel 1, terlihat bahwa petani yang menjadi responden berada pada
kisaran umur 18-75 tahun, dengan umur rata-rata 38,57 tahun, masih tergolong
dalam usia produktif. Menurut Yuzzar (2008), umur produktif (16-55 tahun) relatif
lebih baik produktivitasnya dibandingkan dengan umur lanjut. Pada umur lanjut
akan lebih sulit menerima teknologi baru dibandingkan umur produktif.
Rata-rata tingkat pendidikan formal responden adalah 8,30 tahun atau setara
SMP kelas 2, dapat dikatakan masih tergolong rendah. Hal ini akan mempengaruhi
pola pikir, termasuk dalam sikap bertindak. Dengan pendidikan formal yang baik
tentunya akan dapat membentuk pola pikir yang lebih maju termasuk dalam
pemanfaatan mesin tanam pindah bibit padi sawah sistem jajar legowo 2:1.
Pengalaman berusahatani petani responden dalam melakukan usahatani
berkisar antara 3-25 tahun dengan pengalaman rata-rata 7,98 tahun, dapat
dikatakan pengalaman berusahatani responden tergolong lama. Semakin lama
pengalam petani dalam melakukan usahatani maka petani semakin paham dan
terampil dalam melakukan usahatani.
Rata-rata luas lahan garapan petani responden 0,63 ha dengan kisaran
antara 0,2-1,3 ha. Luas lahan tersebut akan mempengaruhi biaya produksi dan
pendapatan usahatani. Selain bertani, responden juga berprofesi sebagai buruh
tani atau pekerjaan lainnya seperti dagang, buruh bangunan dan lainnya untuk
menambah pendapatan keluarga.
Persepsi Petani
Persepsi petani terhadap pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1 di
Provinsi Bengkulu dapat diketahui melalui pengetahuan, sikap dan respon petani
dan stakeholders di Provinsi Bengkulu. Untuk itu telah dilakukan analisis terhadap
pengetahuan, sikap dan respon melalui survei dengan menggunakan kuesioner.
Survei dilakukan terhadap 60 orang petani.
Hasil survei menunjukkan bahwa pengetahuan petani tentang pemanfaatan
Indo Jarwo Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu masih rendah yaitu hanya
36,85 persen. Ini artinya petani di Provinsi Bengkulu belum begitu tahu tentang
pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1, ini disebabkan intensitas penyuluhan
maupun sosialisasi penggunaan transplanter masih sangat kurang.
Tingkat pengetahuan petani terhadap pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter
2:1 di Provinsi Bengkulu masih rendah yaitu hanya 32,50 %, ini disebabkan
masih sangat kurangnya intensitas penyuluhan maupun sosialisasi penggunaan
transplanter. Setelah penyampaian sosialisasi pemanfaatan Indo Jarwo
Transplanter 2:1 pengetahuan petani menjadi meningkat yaitu sebesar 62,67 %.
Dari hasil survei juga diketahui bahwa 79,50 persen petani di Provinsi
Bengkulu setuju dengan pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1. Alasan petani
setuju dengan pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1 adalah dapat menghemat
waktu dan tenaga kerja tanam padi pada usahatani mereka.
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Selanjutnya dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi petani di Provinsi
Bengkulu terhadap pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1 adalah baik (83,33
%). Tetapi petani sangat mengharapkan adanya sosialisasi, bimbingan dan
penyuluhan tentang pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1.
Persepsi yang baik terhadap pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1
selanjutnya akan mempengaruhi motivasi petani dalam menggunakan mesin
tanam tersebut (Tabel 2).
Tabel 2. Distribusi petani berdasarkan persepsi terhadap pemanfaatan Indo
Jarwo Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu tahun 2014.
No
1
2

Persepsi petani terhadap
pemanfaatan Indo Jarwo
Transplanter 2:1
Baik
Kurang Baik
Jumlah

Jumlah
(orang)
50
10
60

Persentase Rata-rata
Skor
(%)
(Skor)
Median
83,33
16,67
100,00

89,67
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Upaya Percepatan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Indo Jarwo
Transplanter 2:1
Pemanfaatan teknologi merupakan suatu proses mental atau perubahan
perilaku baik yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun
keterampilan (psychomotor) pada diri seseorang sejak ia mengenal inovasi
sampai memutuskan untuk mengadopsinya setelah menerima inovasi (Rogers
and Shoemaker, 1971; Soekartawi, 1990). Percepatan pemasyarakatan dan
pemanfaatan ditunjukkan oleh adoption lag (Baldwin dan Rafiquzzaman, 1998).
Wood dkk. (2001) menyatakan bahwa proses pemanfaatan (adopsi) dikatakan
cepat jika memenuhi dua kondisi, yaitu : (1) terjadinya pemanfaatan oleh adopter
dalam kurun waktu yang lebih cepat dari kondisi umum; (2) adopter mamanfaatkan
teknologi yang lebih banyak dari adopter lainnya dalam kurun waktu yang sama.
Lambannya proses alih teknologi dari lembaga penelitian ke pengguna
akhir disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi kepada pengguna dan informasi
hasil penelitian masih sangat ilmiah sehingga sulit diterjemahkan kedalam bahasa
penyuluhan yang dapat dipahami dan diadopsi oleh pengguna, petani dan swasta.
Agar penyaluran teknologi spesifik lokasi dapat dipercepat dan mengenai sasaran,
diperlukan suatu sistem informasi diseminasi inovasi teknologi, yang semua
komponen-komponennya dapat bekerja secara optimal dan simultan. Dengan
demikian transfer teknologi dapat dipercepat sampai ke pengguna akhir (Syam,
et. al.,1993).
Dari hasil survei diketahui bahwa upaya percepatan pemasyarakatan dan
pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu dapat dilaksanakan
melalui sosialisasi, apresiasi, maupun pameran. Sosialisasi pemanfaatan Indo
Jarwo Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu merupakan suatu proses penanaman
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atau transfer inovasi teknologi terhadap stakeholders. Stakeholder berpandangan
bahwa dengan mesin tanam pindah bibit padi sawah sistem legowo (jarwo
transplanter) 2:1 petani dapat melakukan tanam padi sawah secara serentak
(Sugandi, et. al. 2014). Melalui apresiasi stakeholder selaku penentu kebijakan,
penyuluh pertanian, petani, pengusaha, mahasiswa/pelajar, dan petani pengguna
inovasi teknologi dapat melihat, mendengar dan menilai secara langsung fungsi,
kinerja dan kegunaan Indo Jarwo Transplanter. Pameran merupakan salah satu
kegiatan komunikasi untuk memberikan informasi kepada stakeholders, petugas
lapangan dan petani pengguna inovasi teknologi pemanfaatan Indo Jarwo
Trasnplanter 2:1 dalam bentuk alat bantu peraga yang dapat menggambarkan tugas
dan fungsi serta penggunaan Indo Jarwo Trasnplanter 2:1. Penyampaian inovasi
teknologi melalui pameran dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang
cara kerja dan kegunaan Indo Jarwo Trasnplanter 2:1. Peserta yang hadir pada
kegiatan pameran adalah para pejabat, penyuluh pertanian, petani, pengusaha,
mahasiswa/pelajar, dan masyarakat umum Provinsi Bengkulu.
KESIMPULAN
Kesimpulan
1.

83, 33 % petani memiliki persepsi yang baik terhadap pemanfatan Indo Jarwo
Transplanter 2:1 di Provinsi Bengkulu adalah baik dengan alasan menghemat
waktu dan tenaga kerja tanam.

2.

Upaya percepatan pemasyarakatan dan pemanfaatan Indo Jarwo Transplanter
2:1 dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, apresiasi, maupun pameran.
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PENGUATAN LEMBAGA PERBENIHAN UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM KAWASAN MANDIRI BENIH PADI
DI PROVINSI BENGKULU
Wahyu Wibawa dan Dedi Sugandi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jl. Irian Km. 6,5 Kota Bengkulu Telp. 0736 23030 Fax. 0736 345568
ABSTRAK
Penggunaan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi, responsif terhadap
pemupukan dan tahan hama penyakit utama telah terbukti meningkatkan
produktivitas. Prinsip enam tepat dalam perbenihan padi di Provinsi Bengkulu
belum dapat dipenuhi. Kebutuhan benih padi di Provinsi Bengkulu mencapai 3.442
ton dan berpeluang untuk dipenuhi oleh lembaga perbenihan yang ada (BBI/BBU
dan petani penangkar). Pengkajian ini dilaksanakan di 10 kabupaten/kota pada
tahun 2013-2014. Tujuan dari pengkajian ini adalah: (1). Menyusun data base dan
informasi sarana dan prasarana, kinerja dan permasalahan lembaga perbenihan di
Provinsi Bengkulu. (2). Menentukan preferensi, potensi, dan peluang penangkar
formal dan non formal dalam penyediaan benih (3). Mendapatkan alternatif
rekomendasi dalam penguatan lembaga perbenihan untuk mendukung terwujudnya
kemandirian benih di Provinsi Bengkulu. Hasil pengkajian menunjukkan: (1). Peran
lembaga perbenihan di daerah (BBI/BBU) dalam mendukung penyediaan benih
dan benih sumber yang berkualitas masih relatif rendah dan belum optimal yang
diindikasikan oleh rendahnya anggaran, SDM, infra struktur dan kedudukan/status
organisasinya. (2). Produktivitas tinggi, tahan terhadap serangan hama/penyakit,
rasa nasi enak, dan berumur genjah merupakan faktor utama dalam penentuan
varietas di Provinsi Bengkulu. (3). Strategi penguatan lembaga perbenihan daerah
untuk mendukung kawasan mandiri benih di Provinsi Bengkulu adalah sebagai
berikut: (a). Revitalisasi BBI/BBU melalui peningkatan anggaran; kompetensi
dan jumlah SDM; kelengkapan infra struktur; dan memperkuat kedudukan/status
organisasi. (b). Meningkatkan peran BBI/BBU dalam penentukan varietas adaptif
spesifik lokasi, diseminasi dan promosi kepada petugas penyuluhan, penangkar
dan petani. (c). Tiap kabupaten/kota memetakan jumlah kebutuhan benih, varietas,
jadwal tanam, jumlah kelompok tani, luas areal sawah, jumlah penangkar/
penyedia benih, harga benih, dan kelas benih. (d). Menginventarisir penangkar
formal dan non formal untuk didata, dipetakan dan dilatih. (e). Menyusun data
base perbenihan melalui pengembangan sistem informasi perbenihan di Provinsi
Bengkulu. (f). Menciptakan harmonisasi, koordinasi, dan sinergi antar lembaga
perbenihan di Provinsi Bengkulu.
Kata kunci: Perbenihan, kawasan, mandiri benih, padi
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ABSTRACT
The use of improved varieties that having high yielding, responsive to fertilization,
and resistant for major pest has been able to increase rice productivity. Exact six
principles in supplying rice seed in Bengkulu Province have not been conducted
well. Rice seed requirement in Bengkulu Province reached 3,442 tons and have
opportunity to be fulfilled by Regional/Local Seed Institutions (BBI/BBU and
breeders). This assessment was conducted in 10 districts in 2013-2014. The
objectives of this study were: (1). Compiling data base and informations of
infrastructure, performance and problems of Regional/Local Seed Institutions in
Bengkulu Provinsi. (2). To determine preferences, potential and opportunities of
formal and informal breeders in supplying rice seeds (3). To arrange an alternative
recommendations for strengthening institutions to support self-sufficient rice
seed in Bengkulu Province. The results showed that: (1). The role of Local Seed
Institutions (BBI/ BBU) to support supplying seeds and seed sources were still
relatively low and not optimal that indicated by by low budgets, human resources,
infra structure and position/status of the organization. (2). High productivity,
resistant to pests diseases, taste delicious rice and early maturation was a
major factor in the determination of varieties. (3). Strategies to strengthen local
institutions to support regional rice seed self-sufficient in Bengkulu Province
were as follows: (a). Revitalization BBI/BBU through an increase in the budget;
competence and the human resources available; completeness infra structure; and
strengthen the position/status of the organization. (b). Enhancing the role of BBI/
BBU in determination of specific adaptive varieties, dissemination and promotion
for the extension workers, breeders and farmers. (c). Each district/regency map out
the required amount of seeds, varieties, planting schedules, the number of breeders
and seed supplyers, acreage of rice fields, the number of farmer groups, the price
of seed and seed class. (d). Inventory of formal and non formal breeders to be
recorded, mapped and trained. (e). Compiling data base through the development of
Information Systems of Seed in the Bengkulu Province. (f). Create harmonization,
coordination and synergy among institutions hatchery in the Bengkulu Province.
Keywords: Rice seeds, regional seed institution, seed self-sufficient
PENDAHULUAN
Penggunaan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi, responsif terhadap
pemupukan dan toleran hama penyakit utama telah terbukti meningkatkan
produktivitas (Suprihatno et al., 2010; Wahyuni, 2011). Varietas unggul merupakan
salah satu komponen teknologi utama dalam peningkatan produktivitas, produksi
dan pendapatan usahatani (Badan Litbang Pertanian, 2009). Varietas unggul
adalah galur hasil pemuliaan yang mempunyai satu atau lebih keunggulan khusus
seperti potensi hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, toleran terhadap
cekaman lingkungan, mutu produk, dan atau sifat-sifat lainnya, serta telah dilepas
oleh pemerintah. Swasembada beras pada tahun 1984 di Indonesia tidak terlepas
dari introduksi varietas unggul, perbaikan jaringan irigasi, teknik budidaya, dan
rekayasa kelembagaan.
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Penggunaan benih unggul menunjukkan kontribusi terbesar terhadap
produksi dibandingkan dengan penerapan teknologi lainnya (Saryoko, 2009). Di
sisi lain, nilai biaya benih hanya sekitar 5% dari total biaya input produksi padi
(Kementerian Pertanian, 2010). Hal ini berarti bahwa penggunaan benih unggul
merupakan komponen intensifikasi pertanian yang mudah dan murah dilakukan
untuk mendukung peningkatan produksi tanaman.
Di Provinsi Bengkulu sebagian besar petani (60-70%) menggunakan benih
berlabel jika mendapatkan bantuan benih dari pemerintah (Wibawa et al., 2011).
Akhir-akhir ini, kesadaran dan kemauan petani utuk membeli dan mengadopsi
penggunaan benih unggul secara swadaya mulai muncul. Munculnya kesadaran
untuk mengadopsi varietas unggul baru (VUB) padi dipicu oleh adanya sistem dan
metode penyampaian informasi serta ketersediaan logistik benih sumber dari Unit
Pengelola Benih Sumber (UPBS) dan Balai Benih Induk (BBI). UPBS dibentuk
untuk mendukung pemenuhan kebutuhan benih sumber di daerah. UPBS di BPTP
mempunyai mandat untuk menghasilkan benih sumber kelas FS dan SS dengan
jumlah dan varietas yang disesuaikan dengan kebutuhan, permintaan, preferensi
serta karakteristik agroekosistem dan sosial budaya setempat (BBP2TP, 2013).
Peran BBI dan BBU sangat penting dalam pemilihan dan penyediaan VUB padi
yang spesifik lokasi dengan kriteria produktivitas tinggi, toleran terhadap cekaman
lingkungan dan berumur genjah.
Prinsip enam tepat dalam perbenihan padi di Provinsi Bengkulu belum dapat
dipenuhi. Sistem dan kelembagaan perbenihan yang tangguh (produktif, efisien,
berdaya saing, dan berkelanjutan) sangat diperlukan untuk mendukung upaya
peningkatan penyediaan benih padi secara 6 tepat dalam mendukung peningkatan
produksi beras (P2BN) di Provinsi Bengkulu. Kelembagaan perbenihan adalah
unit–unit kerja yang secara terorganisir melakukan aktivitas di bidang perbenihan.
Berdasarkan fungsi dan tugasnya maka kelembagaan perbenihan digolongkan
menjadi 5 golongan yaitu: pembina, penelitian/pemuliaan, produsen, pedagang/
penyalur, dan pengawas mutu benih. Lembaga produsen benih merupakan bagian
dari sistem kelembagaan perbenihan yang berperan di bidang produksi dan
peredaran benih (BUMN dan swasta) (BBP2TP, 2013).
Kebutuhan benih padi di Provinsi Bengkulu cukup tinggi yaitu 3.442,93
ton. Provinsi Bengkulu mempunyai potensi kelembagaan, sumberdaya lahan,
sumberdaya manusia, dan inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan benih
padi, melalui lembaga perbenihan yang ada. Kelompok penangkar perlu di
dorong untuk menjadi penangkar mandiri yang selalu berproduksi walaupun tidak
ada proyek atau kerjasama degan dinas maupun swasta. Perbenihan padi perlu di
dorong untuk menjadi komoditas agribisnis yang menarik bagi para petani melalui
penguatan dan pembenahan jaringan pemasaran.
Tujuan dari pengkajian ini adalah: (1). Menyusun data base dan informasi
sarana dan prasarana, kinerja dan permasalahan lembaga perbenihan di Provinsi
Bengkulu, (2). Menentukan preferensi petani dan penangkar terhadap varietas
padi yang dikembangkan di Provinsi Bengkulu, (3). Mengkaji potensi dan peluang
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bisnis perbenihan padi bagi penangkar formal dan non formal dalam penyediaan
benih unggul berkualitas, dan (4). Mendapatkan alternatif strategi penguatan
lembaga perbenihan untuk mendukung terwujudnya kemandirian benih padi di
Propinsi Bengkulu.
METODOLOGI
Pengkajian ini dilakukan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dari
tahun 2011-2014. Pengumpulan data primer dan sekunder di lakukan dengan
metode survei dan Fokus Group of Discussion (FGD). Survei dilakukan untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan : (1) Sarana dan prasarana, kinerja,
status dan nama lembaga, kedudukan, SDM pendukung, pembiayaan, dan
permasalahan lembaga perbenihan formal/pemerintah (BBI/BBU maupun UPTD
perbenihan) di Provinsi Bengkulu. (2) Preferensi petani dan penangkar terhadap
keunggulan varietas padi yang di kembangkan di Provinsi Bengkulu, dan (3).
Identifikasi potensi dan peluang agribisnis perbenihan padi di Provinsi Bengkulu.
Pengumpulan data sarana prasarana dan permasalahan dilaksanakan di 7
kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, Rejang
Lebong, Lebong, Mukomuko untuk BBU di tingkat Kabupaten, sedangkan
BBI tingkat provinsi berkedudukan di Kabupaten Kepahiang. Jadi di Provinsi
Bengkulu ada 4 Kabupaten yang tidak memiliki BBI/BBU yaitu Kabupaten
Seluma, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Kepahiang. Pengumpulan data
untuk menentukan preferensi petani dan penangkar terhadap keunggulan varietas
padi dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang melibatkan petani dan penangkar di
10 Kabupaten kota dengan jumlah responden 700 orang.
Identifikasi potensi dan peluang agribisnis perbenihan padi di peroleh
melalui koordinasi, desk study, dan penggalian informasi dari stakeholders
dan pengambil kebijakan pertanian padi di Provinsi Bengkulu. Potensi yang
dikumpulkan diantaranya adalah ketersediaan lahan untuk penangkaran dan
sarana prosesing benih, adanya kelompok penangkar dan SDM, kesiapan inovasi
teknologi termasuk ketersediaan benih sumber. Peluang yang cukup menjanjikan
diantaranya adalah harga benih yang tinggi, besarnya permintaan benih dari petani
luas pertanaman padi di Provinsi Bengkulu, mudah dan cukup aman disimpan
dalam waktu yang cukup lama.
FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan, umpan balik, dan mensintesis
data-data yang dikumpulkan menjadi suatu rumusan strategi penguatan
kelembagaan perbenihan di Provinsi Bengkulu. FGD dilakukan di tingkat
kabupaten dan Provinsi. FGD di tingkat kabupaten di lakukan di Kabupaten
Mukomuko, Rejang Lebong, dan Lebong. Peserta FGD adalah dari unsur lembaga
perbenihan yang terdiri atas pembina, penelitian/pemuliaan, produsen, pedagang/
penyalur dan pengawas mutu benih (Dinas Pertanian, BBI/BBU, Perguruan
Tinggi, petani penangkar, PT Pertani/SHS, Bakorluh, Badan Penyuluhan, dan
BPSBTPH). Jumlah peserta FGD secara keseluruhan adalah 160 peserta dari 4
kali pelaksanaan FGD.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil, Kinerja dan Permasalahan Lembaga Perbenihan Daerah
Survei terhadap lembaga perbenihan daerah dilakukan untuk mengetahui
aktivitas, sapras, dan permasalahan peran dari lembaga perbenihan (BBI/BBU) di
Provinsi Bengkulu. Hasil survei menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu ada 6
kabupaten/kota yang memiliki BBI/BBU Padi (Tabel 1).
Tabel 1 menunjukkan bahwa lembaga perbenihan di Provinsi Bengkulu
masih belum tangguh dan sehat. Hal ini dikaitkan dengan produktifitas, efisiensi,
daya saing, dan berkelanjutan produksi masih rendah. Kondisi ini juga memberikan
gambaran bahwa lembaga perbenihan belum mendapatkan perhatian yang cukup
serius.
Jika dicermati dari segi agroekosistemnya, terutama ketinggian tempat dari
lokasi lembaga perbenihan posisinya berada pada kategori dataran rendah hingga
dataran menengah (14-628 m di atas permukaan laut, dpl). Varietas spesifik lokasi
yang adaptif juga perlu diketahui oleh pengelola lembaga perbenihan agar dapat
memilih varietas yang adaptif, tepat dan sesuai dengan preferensi petaninya.
Hal ini dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan toleran terhadap
cekaman lingkungan biotik dan abiotik sehingga dapat mengurangi resiko
kegagalan dan produktivitasnya tinggi. Ke depan lembaga perbenihan daerah
hendaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia benih, tetapi juga bersinergi
dengan para penyuluh berupaya untuk mendiseminasikan varietas-varietas yang
dihasilkan agar ada akselerasi adopsi dan difusi antar petani.
Dilihat dari aspek kelembagaannya, penamaan lembaga perbenihan di tiap
kabupaten berbeda-beda. Masing-masing lembaga perbenihan di Kabupaten dan
provinsi belum terjalin networking yang baik. Hal ini ditunjukkan dari asal benih
sumber dan promosinya yang juga belum berjalan dengan baik. Tiap lembaga
terkesan melaksanakan tupoksinya masing-masing tanpa atau dengan kadar
koordinasi dan integrasi yang minim.
Empat kabupaten yang tidak memiliki lembaga perbenihan adalah Kabupaten
Seluma, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Kepahiang. Kabupaten Bengkulu
Utara dan Seluma merupakan sentra produksi padi di Provinsi Bengkulu tetapi
tidak memiliki lembaga perbenihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan
perbenihan belum fokus, walaupun telah disadari bahwa benih merupakan salah
satu komponen teknologi yang mampu mengungkit produktivitas dan produksi
beras. Kondisi ini mungkin juga berkaitan dengan kebijakan ataupun regulasi
pemerintah pusat, terutama dalam pengadaan benih unggul berbantuan seperti
BLBU maupun benih bersubsidi. Regulasi penyaluran BLBU dan benih bersubsidi
membuat penangkar maupun lembaga perbenihan di daerah tidak bergairah,
dikaitkan dengan harga dan sasaran pasar yang kurang menguntungkan.
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Kepahiang
S.03.37.284
E.102.33.395
Elevasi 574 m

Mukomuko

Lebong
S. 03.08.280
E. 102.14.578
Elevation 360 m

Rejang Lebong
S.03.27.112
E.102.29.803
Elevation 628 m

Balai Benih Induk

Balai Benih Padi dan
Palawija

Balai Benih Padi dan
Palawija

3,00

5,54

2,00

2,00

3,00

5,00

4,00

4,00

7

7

1

13

Eselon IV

Eselon IV

Masih di bawah
Kabid. Pertanian

Eselon III

KABUPATEN SAWAH PRODUKSI SDM
STATUS
DAN ORDINAT
(HA)
/TAHUN
KELEMBAGAAN
(TON)

Balai Benih Induk (Dinas
Pertanian Provinsi)

Lembaga Perbenihan

Tabel 1. Profil lembaga perbenihan daerah di Provinsi Bengkulu

- Peralatan prosesing terbatas
- Saluran air irigasi rusak
sehingga pemanfaatan lahan
tidak optimal
- Anggaran dan SDM terbatas

- SDM sangat terbatas
- Perlu peningkatan kompetensi
SDM, pelatihan sangat terbatas
- Peralatan prosesing dan
laboratorium minim
- Anggaran terbatas

- SDM sangat terbatas
- Peralatan prosesing dan
laboratorium minim
- Sistem pengganggaran belum
jelas
- Kelembagaan masih di bawah
Kabid. Produksi

- Bangunan banyak yang sudah
rusak
- Peralatan prosesing terbatas
- Saluran air irigasi rusak
sehingga pemanfaatan lahan
tidak optimal

PERMASALAHAN
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Kota Bengkulu
S.03.27.111
E.102.29.804
Elevation 42 m

Bengkulu Selatan
S.03.09.593
E.102.10.131
Elevation 36 m

Kaur
S.04. 26.734
E 102.54.305
Elevation 14 m

Balai Benih Pembantu

Balai Benih Utama Padi

1,5

5,00

8,00

1,50

5,00

0,00

3

3

9

Masih di bawah
Kabid. Pertanian

Eselon IV

Masih di bawah
Kabid. Pertanian

KABUPATEN SAWAH PRODUKSI SDM
STATUS
DAN ORDINAT
(HA)
/TAHUN
KELEMBAGAAN
(TON)

Balai Benih Pembantu

Lembaga Perbenihan

- Peralatan prosesing terbatas
- Perlu peningkatan kompetensi
SDM, pelatihan sangat terbatas
- Saluran air irigasi rusak sehingga
pemanfaatan lahan tidak optimal
- Anggaran dan SDM terbatas
- SDM Terb
- Peralatan prosesing terbatas
- Saluran air irigasi rusak sehingga
pemanfaatan lahan tidak optimal
- Anggaran dan SDM terbatas

- Peralatan prosesing dan
laboratorium minim
- Sistem pengganggaran belum
jelas
- Kelembagaan masih di bawah
Kabid. Produksi
- Anggaran tidak tersedia

PERMASALAHAN

Dari Tabel 1 juga terlihat dari aspek luas lahan sawah yang dimiliki oleh
lembaga perbenihan juga vareatif mulai dari 1 sampai dengan 8 ha, padahal ada
ketentuan luas minimal yang dipersyaratkan untuk dapat mencapai output dan
kinerja lembaga perbenihan. Dengan luas lahan yang hanya 1 ha, mungkin tidak
efisien jika dibandingkan dengan jumlah ataupun investasi infrastruktur, bangunan
dan SDM. Sementara lembaga perbenihan dengan lahan yang cukup luas, 8 ha
misalnya, tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk operasional.
Berkaitan dengan kompotensi dari personalia pelaksana pada lembaga
perbenihan di Bengkulu dapat dinyatakan bahwa kompetensinya masih perlu
ditingkatkan. Berdasarkan pendidikannya personalia lembaga perbenihan masih
didominasi oleh tamatan SLTA (43,58%), SMP (10,25%) dan SD (5,12%).
Komposisi pengelola lembaga perbenihan berdasarkan tingkat pendidikan
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah dan tingkat pendidikan SDM pelaksana BBI/BBU/BBP Provinsi
Bengkulu tahun 2013.
NO
1
2
3
4
5
Total

PENDIDIKAN
Pasca sarjana (S2)
Sarjana (S1)
SLTA
SLTP
SD

JUMLAH
2
14
17
4
2
39

%
5,12
35,89
43,58
10,25
5,12
100

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikannya sudah cukup baik, tetapi
dilihat dari segi jumlah dan bidang keahliannya perlu ditingkatkan. SDM suatu
lembaga juga menjadi salah satu indikator kinerja lembaga. Semakin baik
komposisi dan kompetensi SDM sudah dapat diprediksi kinerjanya akan semakin
baik.
Preferensi terhadap Keunggulan Varietas padi
Petani tidak mudah mengganti suatu varietas ke varietas yang lain sebelum
mereka yakin akan keunggulannya (Ruskandar, 2012). VUB yang cocok dan
diminati oleh petani seharusnya tersedia tepat waktu. Petani di Bengkulu sudah
mulai menggunakan varietas unggul berlabel secara mandiri. Sebelumnya,
penanaman varietas unggul dalam skala luas hanya dilakukan jika ada bantuan
benih dari pemerintah melalui berbagai program, seperti subsidi benih, Bantuan
Langsung Benih Unggul (BLBU), dan bantuan benih unggul pada lahan display
maupun demfarm SL-PTT.
Alasan utama yang disampaikan petani dalam pemilihan varietas diantaranya
adalah produktivitas tinggi, tahan terhadap serangan hama/penyakit, rasa nasi
enak, dan berumur genjah (Tabel 3).
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Tabel 3. Alasan petani dalam memilih VUB padi sawah.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Alasan pemilihan VU padi

Persen (%)

Hasil/produktivitas tinggi
Rasa nasi enak
Kualitas beras baik
Tahan serangan hama/penyakit
Kesesuaian dengan lahan
Mudah dipasarkan
Ketersedian benih bantuan pemerintah
Umur genjah

61,18
5,58
5,58
8,24
2,35
3,53
1,18
11,76

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan petani di Provinsi
Bengkulu terhadap pembagian benih VUB padi masih cukup tinggi. Kesadaran
petani untuk membeli benih di kios masih rendah, sehingga jika tidak ada bantuan
benih dari pemerintah, para petani cenderung menggunakan benih yang dihasilkan
dari pertanamannya sendiri.
Potensi dan Peluang Perbenihan Padi
Kebutuhan benih padi di Provinsi Bengkulu cukup tinggi yaitu 3.442,93
ton per tahun. Seharusnya jumlah tersebut dapat terpenuhi dari hasil penangkaran
yang dilakukan oleh petani di Provinsi Bengkulu. Kelompok petani penangkar
di Provinsi Bengkulu cukup banyak yaitu 41 kelompok dengan jumlah anggota
sebanyak 1.168 orang (Tabel 4). Dari hasil survei menunjukkan bahwa petani
penangkar hanya melakukan penangkaran apabila ada program dari pemerintah
maupun dari pihak swasta (PT. Pertani) melalui program kemitraan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa penangkaran mandiri belum berjalan. Harga, pemasaran,
keterbatasan sarana dan prasarana serta modal menjadi alasan utama bagi petani
penangkar.
Tabel 4. Jumlah Kelompok Petani Penangkar di Provinsi Bengkulu.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Kabupaten/Kota
Kaur
Bengkulu Selatan
Seluma
Kota Bengkulu
Bengkulu Tengah
Kepahiang
Rejang Lebong
Lebong
Bengkulu Utara
Mukomuko

Jumlah Kelompok
2
6
6
4
3
3
3
6
6
2
41

Jumlah Anggota (orang)
50
148
150
150
100
100
110
150
160
50
1168
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Strategi Penguatan Lembaga Perbenihan Daerah
Permasalahan lembaga perbenihan di Provinsi Bengkulu cukup komplek dan
perlu komitmen dari berbagai pihak. Permasalahan tersebut diantaranya adalah:
1. Perbenihan belum menjadi komoditas agribisnis yang diminati oleh sebagian
besar petani, dikaitkan dengan prosesing yang rumit, tingginya resiko,
lambatnya cash flow (prosesing dan pemasaran benih yang memerlukan
waktu lebih panjang dari pada dijual dalam bentuk gabah atau beras).
2. Sebagian besar kelompok maupun petani penangkar hanya mempunyai
kemampuan untuk memproduksi benih hingga tingkat lapangan, selanjutnya
akan mengalami kesulitan dalam prosesing, khususnya dalam pengeringan
mengingat minimnya sarana dan peralatan yang dimiliki (terpal, lantai jemur
maupun alat pengering lainnya) dan tingginya intensitas curah hujan di
Provinsi Bengkulu.
3. Sebagian besar petani (60-70%) masih bergantung dan berharap mendapatkan
benih bantuan baik melalui BLBU, benih bersubsidi maupun bantuan lainnya,
sehingga minat untuk membeli benih masih kurang.
4. Banyaknya kasus benih bersertifikat yang tidak sesuai kualifikasi/persyaratan
menimbulkan persepsi yang negatif terhadap keunggulan benih bersertifikat
maupun varietasnya.
5. Peran lembaga perbenihan di daerah (BBI/BBU) dalam mendukung
penyediaan benih dan benih sumber yang berkualitas masih relatif rendah
dan belum optimal yang diindikasikan oleh rendahnya anggaran, SDM,
infrastruktur dan kedudukan/status organisasinya.
Peran lembaga perbenihan sebagai penyediaan benih padi dan pengungkit
peningkatan produksi beras secara regional maupun nasional perlu dibangun
dengan komitmen yang baik dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil FGD yang
dilakukan di 4 lokasi, (Kota Bengkulu untuk tingkat provinsi, Kabupaten Rejang
Lebong, Lebong, dan Mukomuko untuk tingkat kabupaten) disepakati bahwa:
1. Benih berkualitas diakui menjadi syarat utama dalam peningkatan
produktivitas dan produksi padi
2. Lembaga perbenihan di daerah perlu direvitalisasi.
3. Dinas Pertanian kabupaten akan berinisiatif untuk meningkatkan peran
lembaga perbenihan melalui dana APBD.
4. Perlu disampaikan ke pusat untuk meninjau regulasi bantuan benih.
5. Tindakan antisipatif daerah diperlukan dalam penyediaan benih berkualitas.
BBI/BBU di tingkat kabupaten perlu ditambah perannya tidak hanya
sebagai penghasil benih sumber dan benih sebar tetapi juga berperan dalam
penentuan varietas spesifik lokasi, melakukan diseminasi dan promosi varietas
yang direkomendasikan. Berdasarkan hasil survei dan FGD dapat dinyatakan
bahwa strategi penguatan lembaga perbenihan daerah untuk mendukung kawasan
mandiri benih di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

Revitalisasi BBI/BBU melalui peningkatan anggaran; kompetensi dan
jumlah SDM; kelengkapan infrastruktur; dan memperkuat kedudukan/status
organisasi BBI dan BBU agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
secara lebih rasional, berdaya saing dan berkelanjutan.
Meningkatkan peran BBI/BBU, tidak hanya menghasilkan benih dan benih
sumber tetapi sekaligus berperan dalam menentukan varietas adaptif spesifik
lokasi, melaksanakan diseminasi dan promosi kepada petugas penyuluhan,
penangkar dan petani dalam rangka percepatan adopsi penggunaan varietas
unggul bermutu.
Tiap wilayah kabupaten/kota memetakan jumlah kebutuhan benih, varietas,
jadwal tanam, jumlah kelompok tani, luas areal sawah, jumlah penangkar/
penyedia benih, harga benih, kelas benih dalam upaya penyediaan benih padi
dengan 6 tepat (waktu, varietas, jumlah, tempat, harga, mutu).
Menginventarisir penangkar formal dan non formal untuk didata, dipetakan
dan dilatih agar termotivasi menjadi penangkar mandiri yang berorientasi
agribisnis.
Menyusun data base perbenihan melalui pengembangan Sistem Informasi
perbenihan di Provinsi Bengkulu agar dapat di ketahui stok benih, penyebaran,
lokasi ketersediaan, dan varietas benih secara on line.
Menciptakan harmonisasi, koordinasi, dan sinergi antar lembaga perbenihan
(BBI/BBU, UPBS, BPSP, petani dan penangkar) di Provinsi Bengkulu.
KESIMPULAN

1.

Peran lembaga perbenihan di daerah (BBI/BBU) dalam mendukung
penyediaan benih dan benih sumber yang berkualitas masih relatif rendah
dan belum optimal yang diindikasikan oleh rendahnya anggaran, SDM, infra
struktur dan kedudukan/status organisasinya.

2.

Produktivitas tinggi, tahan terhadap serangan hama/penyakit, rasa nasi enak,
dan berumur genjah merupakan faktor utama dalam penentuan varietas di
Provinsi Bengkulu.

3.

Strategi penguatan lembaga perbenihan daerah untuk mendukung kawasan
mandiri benih di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
a. Revitalisasi BBI/BBU melalui peningkatan anggaran; kompetensi dan
jumlah SDM; kelengkapan infra struktur; dan memperkuat kedudukan/
status organisasi BBI dan BBU agar dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya secara lebih rasional, berdaya saing dan berkelanjutan.
b. Meningkatkan peran BBI/BBU, tidak hanya menghasilkan benih dan
benih sumber tetapi sekaligus berperan dalam menentukan varietas
adaptif spesifik lokasi, melaksanakan diseminasi dan promosi kepada
petugas penyuluh, penangkar dan petani dalam rangka percepatan adopsi
penggunaan varietas unggul bermutu.
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c.

Tiap wilayah kabupaten/kota memetakan jumlah kebutuhan benih,
varietas, jadwal tanam, jumlah kelompok tani, luas areal sawah, jumlah
penangkar/penyedia benih, harga benih, kelas benih dalam upaya
penyediaan benih padi dengan 6 tepat (waktu, varietas, jumlah, tempat,
harga, mutu).

d.

Menginventarisir penangkar formal dan non formal untuk didata,
dipetakan dan dilatih agar termotivasi menjadi penangkar mandiri yang
berorientasi agribisnis.

e.

Menyusun data base perbenihan melalui pengembangan Sistem
Informasi perbenihan di Provinsi Bengkulu agar dapat di ketahui stok
benih, penyebaran, lokasi ketersediaan, dan varietas benih secara on line.

f.

Menciptakan harmonisasi, koordinasi, dan sinergi antar lembaga
perbenihan (BBI/BBU, UPBS, BPSP, petani dan penangkar) di Provinsi
Bengkulu.
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ABSTRAK
Dalam menghadapi persoalan pangan beras yang sangat komplek, pencapaian
swasembada padi berkelanjutan di Provinsi Aceh memiliki arti penting
untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena itu, diperlukan
adanya serangkaian kebijakan yang dirumuskan berdasarkan analisis yang
komprehensif terhadap sistem produksi beras. Dengan menggunakan simulasi
dinamika sistem berdasarkan data historis dari tahun 2000-2012 diperoleh hasil
rekomendasi kebijakan yang harus dlakukan untuk mencapai swasembada padi
berkelanjutan sebagai berikut: (1) penambahan luas lahan 1.000 ha/tahun
termasuk pemanfaatan lahan suboptimal seperti lahan rawa dan lahan kering,
(2) peningkatan produktivitas dari 5,12 ton/ha menjadi 5,70 ton/ha dan Indek
Pertanaman dari IP 1,52 menjadi 1,68 melalui perbaikan jarlnqan irigasi 18,8%/
tahun, penggunaan pupuk berimbang sebesar 70%, penggunaan benih VUB sebesar
60%, pengendalian OPT mencapai 70%, dan peningkatan penyuluhan mencapai
50% dari total jumlah desa, percepatan penyiapan lahan dan tanam dengan
alat dan mesin pertanian (alsintan), penurunan losses panen sebesar 0,5% dan
losses pasca panen sebesar 1%, serta penurunan tingkat konsumsi beras l,5%/
tahun. Alokasi anggaran per tahun yang diperlukan pada tahun 2014 sekitar
Rp. 25,6 milyar, sementara kemampuan alokasi anggaran pemerintah Aceh
pada tahun 2014 untuk program swasembada padi berkelanjutan sekitar Rp. 7,1
milyar. Untuk itu, diperlukan adanya kejelasan dan ketegasan pembagian peran
dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan
petani melalui Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.
Kata kunci: Surplus beras, dinamika sistem, ketahanan pangan
ABSTRACT
In facing the complex issue of food, the achievement of sustainable self-sufficiency
of rice in Aceh province plays an important role in strengthening the national
food security. Therefore, it is necessary to set policies based on a comprehensive
analysis of rice production system. By using dynamics simulation system based on
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historical data from 2000-2012, policy recommendations are required to be made
in order to achieve sustainable self-sufficiency in rice such as follow: (1) land
expansion of 1,000 ha/year including suboptimal land use such as wetlands and dry
land, (2) an increase in productivity of 5.12 tons/ha to 5.70 tons/ha and cropping
index of IP 1.52 to 1.68 through improved irrigation 18.8%/year, the use of 70%
balanced fertilizer, the use of 60% VUB seed, 70% pest control, and an increase in
training and guidance up to 50% of the total number of villages, the acceleration
of land preparation and planting with tools and agricultural machinery, a decrease
as much as 0.5% of crop loss and 1% of post-harvest loss, as well as the decline
in rice consumption level up to l.5% / year. Budget allocation needed by 2014
was Rp. 25.6 billion, while the budget ability of the Aceh government in 2014 for
sustainable rice self-sufficiency program was Rp. 7.1 billion. Hence, the clarity
and firmness in the division of roles and responsibilities were strongly required
between the central government, the local government, private sector and farmers
through government regulation or Presidential Decree.
Keywords: Surplus rice, dynamics systems, food security
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hingga saat ini beras masih merupakan pangan pokok bagi penduduk Aceh
dan memiliki sensitivitas yang tinggi dari aspek politik, ekonomi dan kerawanan
sosial. Ketersediaan pangan yang “cukup” adalah hak azasi manusia yang harus
selalu dijamin oleh negara bersama masyarakat (FAO, 1998; Byron, 1988).
Undang Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah (PP)
No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengamanatkan agar setiap rumah
tangga terpenuhi kebutuhan pangannya yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Tantangan utama dalam pencapaian surplus produksi beras dihadapkan pada
ketersediaan sumber daya lahan sebagai asset produktif yang semakin langka
(lack of resources) baik luas maupun kualitasnya serta meningkatnya konflik
penggunaan lahan (conflict of interest). Kelangkaan tersebut disebabkan semakin
meningkatnya penggunaan lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian
yang bersifat permanen (irreversible) dan multiplikasi.
Lebih dari 90% produksi padi dihasilkan dari lahan sawah, namun demikian
secara empiris lahan sawah paling rentan terhadap alih fungsi (Iqbal dan
Sumaryanto, 2007). Pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, dan
pesatnya pembangunan, menyebabkan permasalahan lahan semakin kompleks. Di
satu sisi lahan sangat penting sebagai faktor utama proses produksi pangan, pada
sisi yang lain, lahan juga diperlukan untuk permukiman, industri dan infrastruktur
pendukung lainnya. Hal ini memacu alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan
non pertanian yang terus berlanjut dan sulit dikendalikan.
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Sistem penyediaan beras melibatkan berbagai sektor dan mencakup berbagai
aspek dan bersifat kompleks, sehingga untuk memecahkan permasalahan yang
kompleks diperlukan pendekatan yang lebih konprehensif dan holistik. Pendekatan
yang tepat adalah pendekatan sistem dinamik (system approach). Pendekatan
sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris yang menggunakan ciriciri sistem sebagai titik tolak analisis (Marimin, 2004). Menurut Eriyatno (2003)
pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan antar bagian melalui pemahaman
yang utuh, sehingga diperlukan suatu kerangka fikir baru yang dikenal sebagai
pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian persoalan
yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap adanya sejumlah
kebutuhan-kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem yang
dianggap efektif. Pendekatan sistem dapat memberi landasan untuk pengertian
yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sistem dan
memberikan dasar untuk memahami penyebab ganda dari suatu masalah dalam
kerangka sistem.
Untuk itu sangat penting diketahui faktor-faktor dominan (key factors) yang
paling berperan dalam sistem penyediaan dan konsumsi beras di Aceh. Hasil
identifikasi faktor-faktor kunci dapat dijadikan bahan untuk menyusun model dan
strategi yang harus diimplementasikan agar sistem dapat berjalan sebagaimana
yang diharapkan. Oleh karena itu analisis yang komprehensif dan holistik terhadap
permasalahan sistem penyediaan dan konsumsi beras sangat diperlukan. Tujuan
penelitian ini adalah menyusun model dan strategi yang tepat untuk pencapaian
pelestarian swasembada padi di Aceh.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu
Penelitian dilaksanakan mulai Januari - Desember 2013 di Provinsi Aceh.
Penelitian bersifat makro pada agregasi Provinsi Aceh menganalisis kebijakan,
isu ketahanan pangan dikaji pada tingkat agregasi: rumah tangga dan regional
(kabupaten, provinsi, dan nasional).
Metode Pelaksanaan Penelitian
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer
dikumpulkan dengan metode survei melalui teknik wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan. Pengambilan data
primer dilakukan pada tingkat usahatani padi pada lahan sawah irigasi teknis, semi
teknis, tadah hujan dan ladang. Penentuan lokasi dan responden dilakukan dengan
metode multistage stratified random sampling.
Data sekunder dikumpulkan secara desk study dari berbagai sumber, antara
lain: BPS, dinas/instansi terkait, BMKG, perguruan tinggi, lembaga penelitian
di daerah serta publikasi ilmiah, seperti buku, jurnal, disertasi, dan laporan hasil
penelitian.
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Analisis Data
Data dan informasi yang dihasilkan kemudian ditabulasi dan dianalisis
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Penyusunan model dan strategi pencapaian swasembada padi berkelanjutan,
dilakukan dengan pendekatan sistem.
Diagram input output model penyediaan dan konsumsi beras untuk mencapai
swasembada padi berkelanjutan, ditunjukkan Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Diagram input output model yang dikaji
Uji statistik yang dipakai untuk mengukur keakuratan output simulasi dalam
penelitian ini menggunakan Mean Absolut Percentage Error/MAPE (Hauke et al.,
2001), dengan formula matematik sebagai berikut:
^

1
MAPE =
n

n

∑

Yt − Y t

Y1
………………………………..(11)
i =1
dimana:
Yt
= nilai data aktual
Ŷt
= nilai simulasi model
n
= tahun/interval waktu
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
A. Model Sistem Dinamik Padi
Seperti dikemukakan di depan model yang dibuat didasarkan pada model
dinamik yang menggambarkan keterkaitan maupun integrasi antar komponen
dalam sistem. Simbol-simbol yang di pakai dalam menggambarkan sistem
mengacu pada simbol-simbol diagram alir sistem dinamik. Model dinamik untuk
peningkatan produksi GKG Provinsi Aceh seperti ditunjukkan pada Gambar 2 di
bawah ini.
SUB MODEL PRODUKSI
Program cetak swh

Luas sawah awal

Luas Sawah
Cetak sawah

Fraksi cetak

Konversi lahan

fraksi konversi

Gap LS

Potensi perluasan
Losses eksisting
Luas panen
Losses

IP
Perbaikan irigasi

Perbaikan IP

Produksi GKG

Gap IP

GHP dan Mektan

GKG yg
diselamatkan

GKG 1

Losses maks

GKG total

kenaikan var

IP maks

Produktivitas padi
Peningktn provitas
Jarwo

fraksi GHP dan
Mektan

Gap losses

Prodtvts Ekssting

Rehabilitasi sawah
rusak

persen kenaikan

Rendmn exist

Provitas maks

Pengg Varietas
Genjah

Gap provitas

Rendemen giling
laju rend

kenaikan prov vs
var
Pupuk berimbang

Gap rendmn

Pengendalian OPT

Revitalisasi

Rend max

Gambar 2. Sub Model Produksi Sistem Dinamik Peningkatan Produksi Padi di Aceh
SUB MODEL KONSUMSI

konsumsi

Penduduk
Laju pertumbuhan

fraksi prtmbhn

konsumsi eksist
konsm maks

penurunan
konsumsi

Gap konsumsi

fraksi penurunan

Gambar 3. Sub Model Konsumsi Sistem Dinamik Peningkatan Produksi Padi di Aceh
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SUB MODEL RAMAH LINGKUNGAN (GRK)

fraksi jerami

Stok jerami
Jerami

pemanfaatan jerami

fraksi pemanf jerami
Produksi GKG
Stok sekam
Sekam

pemanfaatan
sekam
fraksi pemanf
sekam

Fraksi sekam

Stok dedak
Dedak

pemanfaatan dedak

Fraksi dedak
fraksi pemanf dedak

Gas Methan
Produksi Gas Mthan

Mitigasi

fraksi gas methan
Fraksi mitigasi

Gambar 4. Sub Model Ramah Lingkungan Dinamik Peningkatan Produksi Padi
di Aceh
SUB MODEL NERACA BERAS

Stok Beras
Beras

Kebutuhan beras

Neraca Beras

Gambar 5. Sub Model Neraca Beras Dinamik Peningkatan Produksi Padi di Aceh
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B. Validasi Model
Validasi pada pemodelan ini dilakukan dengan membandingkan tingkah laku
model dengan sistem nyata yaitu dengan uji MAPE (Mean Absolute Percentage
Error). MAPE (nilai tengah kesalahan persentase absolut) adalah salah satu
ukuran relative yang menyangkut kesalahan persentase. Uji ini dapat digunakan
untuk mengetahui kesesuaian data hasil prakiraan dengan data aktual.
MAPE = 1/n Σ ( Xm – Xd ) / Xd . 100%
Keterangan :
Xm
: data hasil simulasi
Xd
: data actual / BPS
n
: periode / banyaknya data
Kriteria ketepatan model dengan uji MAPE (Lomauro dan Bakshi, 1985
dalam Somantri, 2005) adalah :
MAPE < 5 %
: sangat tepat
5 < MAPE < 10 % : tepat
MAPE > 10 %
: tidak tepat
Validasi dilakukan terhadap model dasar yang ditekankan pada bagan alir
dan peubah yang dipakai dalam simulasi. Hasil validasi seperti ditunjukkan
pada Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa hasil uji validasi produksi gabah kering
giling menunjukkan tingkat ketepatan yang sangat tinggi (sangat tepat) dengan
nilai MAPE sebesar 2,320 %. Berdasarkan hal tersebut bahwa model yang telah
dibentuk telah mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
Tabel 1. Hasil Uji Validasi Model
Tahun

Simulasi

Data BPS

(2-3)/3*100%

1
2008
2009
2010
2011
2012

2
1.845.942
1.821.797
1.791.484
1.760.426
1.732.132

3

4
31,638
17,017
13,214
(0,707)
(3,165)
11,599

1.402.287
1.556.860
1.582.391
1.772.965
1.788.738

4*0,2
6
6,328
3,403
2,643
(0,141)
(0,633)
2,320

C. Simulasi
Simulasi dilakukan dengan mengambil titik awal tahun 2014. Selang tahun
2014 – 2019 merupakan prediksi dengan menggunakan parameter-parameter yang
sudah berlaku dan sah setelah divalidasi. Skenario penelitian yang dikembangkan
adalah sebagai berikut:
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Pada skenario ini tidak diterapkan kebijakan apapun dalam sistem produksi
padi di Aceh atau keadaan ini menunjukkan ketidak-aktifan pemerintah dalam
pengembangan produksi di Aceh. Pada kondisi ini diasumsikan tidak ada cetak
sawah baru, tidak ada perbaiki IP dan tidak ada upaya peningkatan produktivitas.
Secara lengkap sampai dengan tahun 2019 atau 5 tahun mendatang keadaan ini
seperti ditunjukkan dalam Gambar 6.
Ton/yr
1.850.000

GKG total (Ton/yr)

01 Jan 2014

1.845.942,28

01 Jan 2015

1.821.797,21

01 Jan 2016

1.791.484,20

01 Jan 2017

1.760.426,31

01 Jan 2018

1.732.132,42

01 Jan 2019

1.708.702,89

GKG total

Time

1.800.000
1.750.000

14

15

16

17

18

Tahun

Gambar 6. Produksi Gabah Kering Giling Aceh sampai tahun 2019 tanpa adanya
penerapan kebijakan teknis untuk pengembangan produksi
Gambar 6 terlihat bahwa dari tahun 2014 – 2019 produksi padi cenderung
menurun sekitar 28.453 ton/tahun atau 0,25 %. Hal ini banyak faktor yang
mempengaruhi kondisi tersebut. Sesuai dengan hasil survei di lapangan, faktorfaktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah lambatnya waktu panen
akibat kurangnya tenaga saat panen, rendahnya penerapan mekanisasi pertanian,
rendahnya penerapan sistem budidaya yang baik, terbatasnya terobosan teknologi
baru dalam meningkatkan daya hasil varietas, tingginya tingkat kehilangan
pascapanen, rendahnya penerapan sistem pasca panen khususnya penanganan
dan penyimpanan dan lain sebagainya, sehingga mutu gabah dan beras yang
dihasilkannya juga kurang baik. Penyebab lain dari menurunnya produksi adalah
jumlah areal tanam yang berkurang dan adanya kendala biotik (hama dan penyakit)
cekaman abiotik (kekeringan dan keracunan) yang menyebabkan menurunnya
luasan panen.
1. Kapasitas Produksi Padi
Produksi padi di Aceh sebagian besar (>95%) bersumber dari produksi padi
sawah dan sisanya berasal dari produksi padi ladang, sehingga dalam penelitian
ini lebih difokuskan kepada sistem produksi padi sawah yang mempengaruhi
95% produksi padi Aceh. Luas baku sawah sangat dimanis, dipengaruhi oleh laju
perluasan (pencetakan sawah baru) dan laju konversinya (perubahan penggunaan
lahan sawah ke non pertanian). Laju pencetakan sawah baru tergantung dari
ketersediaan dana pemerintah dan potensi lahan yang tersedia, sedangkan laju
konversi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan
dan perkembangan industri dan infrastruktur. Produktivitas lahan dipengaruhi oleh
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tingkat penerapan teknologi pengelolaan, seperti penggunaan varietas unggul,
tingkat kesuburan lahan, kecukupan air dan pengelolaan organisme pengganggu,
sedangkan indeks pertanaman padi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan usaha
tani padi, ketersediaan jaringan irigasi dan air serta besarnya insentif yang
diterima petani dari usaha tani padi bila dibandingkan dengan insentif dari usaha
tani komoditas lainnya. Keputusan petani untuk beralih mengusahakan komoditas
lain, banyak ditentukan oleh besaran insentif yang diterima dibandingkan faktor
resikonya.
2. Simulasi Model
Simulasi dilakukan dengan mengambil titik awal tahun 2014. Selang tahun
2014 – 2019 merupakan prediksi dengan menggunakan parameter-parameter yang
sudah berlaku dan sah setelah divalidasi, sedangkan mulai tahun 2014 dilakukan
simulasi dengan menerapkan berbagai macam skenario kebijakan.
Skenario penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut:
Skenario 1: Tanpa penerapan kebijakan
Pada skenario ini tidak diterapkan kebijakan apapun dalam sistem produksi
padi di Aceh atau keadaan ini menunjukkan ketidak-aktifan pemerintah dalam
pengembangan produksi di Aceh. Pada kondisi ini diasumsikan tidak ada
cetak sawah baru, tidak ada konversi lahan dan tidak ada upaya peningkatan
produktivitas seperti perbaikan irigasi 0%, rehab sawah 0%, VUB 0%, Jarwo 0%,
Pupuk berimbang 0%, POPT 0%. Secara lengkap sampai dengan tahun 2019 atau
5 tahun mendatang keadaan ini seperti ditunjukkan dalam Gambar 7.
Dari Gambar 7 terlihat bahwa pada 5 tahun pertama (2014-2019) Jika
pemerintah Aceh tidak menerapkan kebijakan apa-apa, tahun 2019 produksi GKG
hanya 1.778.196,46 kg
Ton/yr

GKG total (Ton/yr)

01 Jan 2014

1.679.085,55

01 Jan 2015

1.703.056,63

01 Jan 2016

1.724.746,26

01 Jan 2017

1.744.371,58

01 Jan 2018

1.762.129,06

01 Jan 2019

1.778.196,46

GKG total

Time

1.750.000

1.700.000

14

15

16

17

18

Gambar 7. Produksi padi GKG (2014 -2019) tanpa campur tangan pemerintah
Aceh
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Skenario 2: Adanya campur tangan pemerintah tentang kebijakan
peningkatan pendayagunaan lahan dan peningkatan produksi
melalui peningkatan IP (dengan irigasi teknis dan penerapan
mekanisasi pertanian), penggunaan bibit unggul, penggunaan
pupuk berimbang, penanganan pascapanen dan penggunaan
saprodi lainnya (Skenario gabungan).
Pada skenario ini diasumsikan dilakukan pencetakan sawah baru 2,0 %/tahun,
perbaikan irigasi 2%, rehab sawah rusak 1%, penggunaan VUB 15%, jarwo 25%,
pupuk berimbang 13%, pengendalian OPT 2%, ravitalasi 20%, produksi gabah
kering panen meningkat sampai 7,5 ton/tahun dan IP menjadi 1,48, produksi GKG
pada tahun 2019 3.094.737 ton/tahun. Secara lengkap dalam 5 tahun mendatang
produksi GKG Provinsi Aceh seperti pada Gambar 8.
Ton/yr

Time

Produksi GKG

3.000.000

2.500.000

2.000.000

14

15

16

17

Produksi GKG (Ton/yr)

01 Jan 2014

1.679.085,55

01 Jan 2015

2.140.801,41

01 Jan 2016

2.481.538,95

01 Jan 2017

2.738.323,66

01 Jan 2018

2.936.807,55

01 Jan 2019

3.094.737,06

18

Gambar 8. Produksi padi GKG selama 6 tahun terakhir (2014 -2019). Povinsi Aceh.
Pembahasan
Masalah pangan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan suatu
negara, karena memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama
pembangunan dan salah satu instrumen utama (tujuan antara) pembangunan
ekonomi (Sen, 1989; Simatupang, 2007). Peran pertama, merupakan fungsi
ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk terjaminnya akses pangan bagi semua
penduduk dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk eksistensi hidup, sehat,
dan produktif. Akses terhadap pangan yang “cukup” merupakan hak azasi
manusia yang harus selalu dijamin oleh negara bersama masyarakat (FAO, 1998;
Byron, 1988). Peran kedua, merupakan implikasi dari fungsi ketahanan pangan
sebagai syarat keharusan dalam pembangunan sumber daya manusia yang kreatif
dan produktif yang merupakan determinan utama dari inovasi ilmu pengetahuan,
teknologi dan tenaga kerja produktif serta fungsi ketahanan pangan sebagai
salah satu determinan lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif bagi
pembangunan (Timmer, 1997).
Definisi ketahanan pangan yang diterima secara luas saat ini ialah: “secure
access by all people at all times to adequate, safe and nutritious foods which meets
dietary and preferences for an active and a healthy life” (FAO, 1998, Maxwell,
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1996; Von Braun et al., 1993), yang dapat diterjemahkan sebagai “terjaminnya
akses bagi setiap orang sepanjang masa terhadap makanan bernutrisi, aman, sesuai
selera dan memenuhi kebutuhan gizi untuk suatu kehidupan yang aktif dan sehat.
Berdasarkan definisi di atas, ketahanan pangan ditopang oleh “trilogi”
(trial concepts) ketahanan pangan (Chung et al., 1997), yaitu: (1) ketersediaan
bahan pangan (food availability); (2) akses bahan pangan (food access) dan
(3) pemanfaatan bahan pangan (food utilization). Ketiga elemen inilah yang
menjadi determinan fundamental ketahanan pangan. Dengan demikian, untuk
tujuan analisis kebijakan, isu ketahanan pangan dapat dikaji berdasarkan tiga
dimensi kunci (Simatupang, 2007) yaitu: (1) tingkat agregasi: rumah tangga dan
regional (kabupaten, provinsi, dan nasional); (2) perspektif waktu: jangka pendek,
menengah dan panjang, dan (3) syarat keharusan dan kecukupan: ketersediaan,
akses, dan pemanfaatan.
Rachman et al. (2004) menyatakan, kemandirian pangan terhadap produksi
domestik menunjukkan seberapa besar produksi pangan menyumbang atau dapat
memenuhi ketersediaan pangan nasional. Ketersediaan pangan didefinisikan
sebagai penjumlahan antara produksi domestik (bersih, setelah dikurangi untuk
penggunaan bibit dan tercecer) dengan impor dan stock. Kemandirian pangan juga
dapat diukur dengan menelaah ketergantungan terhadap impor maupun net-impor.
Pada umumnya usaha tani padi di Indonesia diusahakan dalam skala kecil
oleh sekitar 18 juta petani, akan tetapi usaha tani padi menyumbang 66% terhadap
produk domestik bruto (PDB) tanaman pangan, memberikan kesempatan kerja dan
pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah tangga dengan sumbangan pendapatan
25-35% (Badan Litbang Pertanian, 2005b).
Sistem produksi padi sawah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan
saling mempengaruhi antara penyediaan sarana produksi (sub sistem hulu),
kegiatan usaha tani (sub sistem on farm), pemasaran dan pengolahan hasil (sub
sistem hilir), dan sub sistem pendukung. Sistem produksi padi juga dipengaruhi
oleh keberlanjutan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kebijakan dan kelembagaan
serta dimensi teknologi dan infrastruktur baik pada kondisi saat ini (existing
condition) maupun kondisi yang akan datang. Mencukupi kebutuhan pangan
merupakan masalah yang sangat kompleks, bersifat multidisiplin dan multisektor,
sehingga tidak bisa dipecahkan secara parsial oleh satu sektor saja, melainkan
dengan pendekatan sistem (Eriyatno, 2003). Pendekatan sistem dinamis sangat
cocok untuk menganalisis mekanisme, pola dan kecenderungan sistem yang
seringkali berubah cepat dan mengandung ketidakpastian (Marimin, 2004;
Hartrisari, 2007).
Determinan utama produksi padi sawah adalah luas panen dan produktivitas,
sedangkan kapasitas produksi padi sawah diproyeksikan dari luas baku sawah,
produktivitas dan indeks pertanaman padi sawah (Badan Litbang Pertanian,
2005a). Sebaliknya, kebutuhan produksi padi diproyeksikan dari jumlah penduduk,
konsumsi kapita-1tahun-1, kebutuhan agroindustri, jumlah stock/cadangan
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pemerintah, kebutuhan benih padi dan jumlah ekspor atau transfer (Rachman
et al. 2004). Elastisitas pendapatan masyarakat terhadap konsumsi beras masih
positif, berarti bahwa laju permintaan konsumsi beras sejalan dengan peningkatan
pendapatan (Irawan, 2005).
Produktivitas padi adalah kontribusi dan interaksi dari berbagai komponen
teknologi produksi. Hasil riset World Bank menyimpulkan, benih varietas
unggul bersertifikat (VUB) adalah penyumbang tunggal terbesar (16%) terhadap
peningkatan produksi padi, diikuti irigasi (5%) dan pupuk (4%). Interaksi VUB,
irigasi, dan pupuk dapat meningkatkan produktivitas mencapai 75%, sedangkan
sumbangan dari perluasan areal tanam hanya 25%. (Fagi et al., 2001). Sitorus,
2009 menyatakan bahwa mayoritas produksi padi nasional (69%) disumbang
oleh penggunaan benih VUB dan sisanya oleh varietas sedang (16%), dan
rendah (15%). Penggunaan benih VUB secara nasional baru mencakup 47% dari
kebutuhan benih padi nasional (Sitorus, 2009). Lebih lanjut Sitorus menyatakan
bahwa benih padi VUB adalah determinan pokok peningkatan produksi, sehingga
dapat dikatakan bahwa swasembada beras hanya mungkin dicapai di atas basis
ketersediaan benih padi VUB.
Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai tingkat produktivitas tertentu,
perlu dianalisis berbagai faktor yang berperan. Dalam menganalisis sistem
penyediaan beras yang bersifat kompleks dapat didekati dengan pendekatan
sistem. Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris yang
menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis (Marimin, 2004).
Menurut Eriyatno (1999) karena pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan
antar bagian melalui pemahaman yang utuh, maka diperlukan suatu kerangka
fikir baru yang dikenal sebagai pendekatan sistem (system approach). Pendekatan
sistem merupakan cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan dilakukannya
identifikasi terhadap adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan, sehingga dapat
menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif. Pendekatan sistem
dapat memberi landasan untuk pengertian yang lebih luas mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi perilaku sistem dan memberikan dasar untuk memahami
penyebab ganda dari suatu masalah dalam kerangka sistem.
Keunggulan pendekatan sistem antara lain: (1) pendekatan sistem diperlukan
karena makin lama makin dirasakan interdependensinya dari berbagai bagian
dalam mencapai tujuan sistem, (2) sangat penting untuk menonjolkan tujuan yang
hendak dicapai, dan tidak terikat pada prosedur koordinasi atau pengawasan dan
pengendalian itu sendiri, (3) dalam banyak hal pendekatan manajemen tradisional
seringkali mengarahkan pandangan pada cara-cara koordinasi dan kontrol yang
tepat, seolah-olah inilah yang menjadi tujuan manajemen, padahal tindakantindakan koordinasi dan kontrol ini hanyalah suatu cara untuk mencapai tujuan,
dan harus disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi, (4) konsep sistem
terutama berguna sebagai cara berfikir dalam suatu kerangka analisa, yang dapat
memberi pengertian yang lebih mendasar mengenai perilaku dari suatu sistem
dalam mencapai tujuan.
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KESIMPULAN
1.

Model produksi GKG di provinsi Aceh yang telah dirancang-bangun telah
dapat bekerja dengan baik dengan tingkat ketepatan yang baik pula. Model
ini dapat digunakan untuk memprediksi produksi GKG sampai dengan tahun
2019.

2.

Model yang telah dibuat dan kemungkinan pengembangannya dapat dipakai
sebagai alat untuk melandasi pengambilan keputusan maupun penentuan
kebijakan stok beras Aceh sebagai lumbung padi di masa mendatang secara
lebih komprehensif.

3.

Dari beberapa skenario yang telah dicoba diatas, dapat disimpulkan bahwa
skenario adanya campur tangan pemerintah tentang kebijakan peningkatan
pendayagunaan lahan dan peningkatan produksi melalui peningkatan IP
(dengan irigasi teknis dan penerapan mekanisasi pertanian), Penggunaan
bibit unggul, penggunaan pupuk berimbang, penanganan pascapanen dan
penggunaan saprodi lainnya. Pada skenario ini diasumsikan dilakukan
pencetakan sawah baru 2,0 %/tahun, perbaikan irigasi 2%, rehab sawah rusak
1%, penggunaan VUB 15%, jarwo 25%, pupuk berimbang 13%, pengendalian
OPT 2%, ravitalasi 20%, produksi gabah kering panen meningkat sampai 7,5
ton/tahun dan IP menjadi 1,48, produksi GKG pada tahun 2019 3.094.737
ton/tahun.
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KONTRIBUSI USAHATANI PADI HIBRIDA TERHADAP
PENDAPATAN PETANI PADI SKALA KECIL
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ABSTRAK
Berbagai upaya inovasi dan teknologi dilakukan untuk meningkatkan hasil
produksi tanaman padi. Salah satu upaya adalah dengan menggunakan benih
varietas unggul padi hibrida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur
biaya usahatani dan manfaat ekonomi padi hibrida dibandingkan dengan padi
inbrida. Kabupaten Malang dipilih sebagai daerah penelitian karena merupakan
daerah yang memiliki luas lahan usahatani padi hibrida terbesar di Jawa Timur.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerimaan, biaya, pendapatan, dan R/C
rasio usahatani padi hibrida lebih besar dari usahatani padi inbrida. Produksi padi
hibrida mencapai 8,9 ton/ha, lebih tinggi 2,9 ton jika dibandingkan padi inbrida.
Pendapatan tunai dari usahatani padi hibrida mencapai Rp 23,8 juta sedangkan
padi inbrida hanya Rp 14,1 juta, dengan B/C rasio masing-masing 2,09 dan 1,57.
Kontribusi usahatani padi hibrida terhadap pendapatan petani mencapai 48% dari
penerimaan rumah tangga. Oleh karena itu perbaikan strategi pengembangan padi
hibrida mulai dari produksi benih dan pendistribusiannya perlu ditingkatkan.
Kata kunci: padihibrida, pendapatan, kontribusi
ABSTRACT
Various attempts of innovation and technology to increase rice production has
been done. One of the efforts is to introduce and develop hybrid rice for small
scale farmers. This research aims to analyze the cost structure and economic
benefits of hybrid rice farming. Malang District was chosen as a case study to
represent the largest adoption of hybrid rice by farmers. Analysis of cost structure
was used to assess the contribution of rice farming to farmers’ income. The results
showed that the economic benefits including net income and B/C ratio of hybrid
rice was greater than inbred rice. The production of hybrid rice reached 8.9 t/ha
and it was higher 2.9 t compared to inbred rice yield. The net income of hybrid
rice farming averaged Rp 23.8 million compared to Rp 14,1 million for inbred
rice. The B/C ratio of both rice farming was 2.09 and 1.57.The contribution of
hybrid rice farming achieved 48% of household gross income. It suggested that
the development strategy of hybrid rice farming needed to be improved from seed
production to seed distribution.
Keywords: hybrid rice, income, contribution.
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PENDAHULUAN
Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan tingginya permintaan beras yang
tidak dibarengi dengan peningkatan produksi beras nasional akan menyebabkan
kurangnya ketersediaan stok beras nasional. Menurut data BPS (berbagai
tahun terbitan), pertumbuhan produksi beras nasional dari tahun ke tahun terus
mengalami penurunan sementara itu tingkat konsumsi beras rata-rata selalu lebih
tinggi dari jumlah produksi beras. Data juga menunjukkan ketersediaan beras
nasional rata-rata selalu defisit dari net produksi beras, maka perlu diupayakan
peningkatan produksi beras yang lebih masif.
Salah satu strategi ampuh dalam meningkatkan net produksi agar lebih
tinggi dari konsumsi dalam negeri adalah dengan peningkatan produktivitas.
Cara meningkatkan produktivitas padi dapat dilakukan dengan intensifikasi yaitu
dengan penggunaan varietas unggul salah satunya varietas unggul padi hibrida.
Varietas unggul padi hibrida memiliki daya hasil yang lebih tinggi dari varietas
unggul padi inbrida. Menurut Satoto dan Suprihatno (2008), produktivitas padi
hibrida di beberapa lokasi dapat mencapai 1–1,5 ton/hektar lebih tinggi dari padi
inbrida terbaik di lokasi tersebut yang dijadikan pembanding.
Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Menganalisis struktur biaya usahatani padi
hibrida, (2) Menganalisis manfaat ekonomi usahatani padi hibrida, (3) Menganalisis
kontribusi usahatani padi hibrida terhadap penerimaan rumah tangga petani.
METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data cross section.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden petani padi hibrida
dan juga padi inbrida. Data sekunder diperoleh dari instansi dan literatur yang
terkait dengan penelitian seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Jawa
Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan literatur lainnya
seperti buku, skripsi, jurnal, dan internet.
Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan
kuantitatif dengan menggunakan software Microsoft Excel 2007. Analisis manfaat
ekonomi meliputi analisis struktur biaya usahatani padi, pendapatan usahatani
padi, R/C ratio dan manfaat ekonomi lainnya dari perbedaan penggunaan input
dan hasil produksi usahatani padi hibrida dan inbrida seperti penyerapan tenaga
kerja, penghematan input, dan peningkatan pendapatan. Analisis kontribusi
usahatani meliputi penerimaan dari usahatani non padi, penerimaan di luar
usahatani, penerimaan rumahtangga petani, dan kontribusi usahatani padi terhadap
penerimaan rumahtangga petani.
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1. Biaya Usahatani
Biaya dalam usahatani diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tunai
dan biaya tidak tunai. Biaya tunai dalam usahatani adalah biaya yang langsung
dibayarkan oleh petani seperti biaya pajak, benih, pupuk, biosida, tenaga kerja
luar keluarga, dan penyusutan alat. Biaya tidak tunai adalah biaya yang tidak
dikeluarkan langsung oleh petani tetapi dapat diperhitungkan jika biaya tersebut
dimasukan dalam rancangan biaya usahatani seperti biaya sewa lahan dan tenaga
kerja dalam keluarga. Biaya penyusutan termasuk ke dalam biaya tunai yang
dihitung dengan membagi selisih nilai pembelian dan nilai sisa dengan umur
ekonomisnya atau yang biasa disebut dengan metode garis lurus. Rumus biaya
penyusutan adalah sebagai berikut:
Penyusutan =
Keterangan: Nb = Nilai pembelian alat pertanian (Rp)
n = Umur ekonomis alat pertanian (tahun)
2. Pendapatan Usahatani
Soekartawi (1995) mengatakan bahwa pendapatan secara umum adalah
selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan usahatani dalam penelitian
ini dibedakan menjadi dua, yakni pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas
biaya total. Pendapatan atas biaya tunai adalah pendapatan berdasarkan biaya
yang benar-benar dikeluarkan petani, sedangkan pendapatan atas biaya total
adalah pendapatan yang diperoleh juga dengan memperhitungkan biaya non tunai.
Untuk menilai usahatani padi hibrida atau inbrida yang lebih menguntungkan
maka digunakan analisis imbangan penerimaan dan biaya atau biasa disebut R/C
ratio. Penerimaan total dibandingkan dengan biaya total sehingga didapat rasio
keuntungan dan hasilnya akan dibandingkan dalam analisis ini. Berikut adalah
rumus untuk mendapatkan R/C ratio:
R/C rasio =
Keterangan: TR = Total penerimaan usahatani (Rp)
TC = Total biaya/pengeluaran usahatani (Rp)
3. Kontribusi Usahatani
Kontribusi usahatani padi dapat diketahui dari share penerimaan rumah
tangga petani. Total penerimaan rumah tangga petani meliputi penerimaan
usahatani padi, penerimaan usahatani non padi dan penerimaan di luar usahatani.
Penerimaan yang bersumber selain dari usahatani padi didapatkan dengan
cara sebagai berikut: (1) Penerimaan usahatani non padi dan usaha peternakan
diperoleh dengan menilai besarnya penerimaan yang diterima petani untuk usaha
tersebut sesuai dengan jawaban petani yang diwawancara, (2) Penerimaan kuli
bangunan dihitung dari upah yang diterima setiap bulan dari kerja kuli bangunan
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baik borongan maupun harian, (3) Penerimaan usaha dagang diperoleh dengan
menilai besarnya penerimaan dalam sebulan sesuai dengan jawaban petani, (4)
Pegawai negeri sipil dan supir penerimaannya diperoleh dari gaji yang diterima
dalam sebulan.
Kontribusi usahatani memberikan gambaran mengenai seberapa besar
kontribusi dari usahatani padi terhadap total penerimaan rumah tangga petani.
Semakin besar kontribusi usahatani padi maka menunjukkan usahatani padi
dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan potensial petani. Rumus
kontribusi usahatani padi hibrida dan inbrida sebagai berikut ini:

Keterangan: KP =
TRp =
			
TRRT =

Kontribusi usahatani padi (%)
Penerimaan total usahatani padi hibrida atau inbrida
(Rp/petani/tahun)
Penerimaan total rumahtangga petani (Rp/petani/tahun)
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktur Biaya Usahatani Padi Hibrida Dan Inbrida
Salah satu aspek penting dalam analisis pendapatan usahatani adalah aspek
struktur biaya. Dalam struktur biaya yang dianalisis adalah nilai penggunaan
input dalam usahatani dan efisiensi penggunaan input. Selanjutnya hasil dari
struktur biaya ini akan menjadi rujukan analisis manfaat ekonomi. Komponen
biaya usahatani terdiri dari jumlah penggunaan input dan biaya yang dikeluarkan
petani selama satu musim tanam dalam usahatani padi hibrida dan padi inbrida di
Desa Clumprit. Komponen biaya usahatani padi hibrida dan padi inbrida di Desa
Clumprit akan dijelaskan secara deskriptif dan kuantitatif.
Lahan sawah yang dimiliki petani di Desa Clumprit dalam penelitian ini
seluruhnya merupakan lahan milik pribadi atau warisan. Sehingga sewa lahan
masuk ke dalam hitungan biaya tidak tunai. Harga sewa lahan di Desa Clumprit
adalah Rp 15.000.000 per hektar per tahun atau Rp 5.000.000 per hektar per
musim tanam. Lahan di Desa merupakan lahan kelas A 36 dengan besar pajak
bumi dan bangunan (PBB) Rp 1 400 000 per hektar per tahun. Jika dihitung per
musim tanam atau empat bulan, maka besarnya pajak Rp 466 667 per hektar per
musim tanam.
Yang digunakan dalam usahatani padi hibrida adalah padi jenis Sembada
168 dan Sembada B9 dengan umur tanaman ±113 hari. Varietas padi inbrida yang
digunakan adalah padi Ciherang, IR64, Mekongga, Cibogo, dan Situ Bagendit
dengan umur tanaman 116-125 hari. Harga pasar benih usahatani padi hibrida
adalah Rp 50.000 per kg dan harga benih padi inbrida seharga Rp 9.000 per
kg. Benih padi hibrida yang digunakan dapat bantuan subsidi dari pemerintah,
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sehingga biaya benih padi hibrida dengan harga pasar termasuk dalam biaya tidak
tunai. Penggunaan benih padi hibrida di Desa Clumprit 22,62 kg per hektar dan
padi inbrida 25,09 kg per hektar. Menurut anjuran dari Balitbangtan (2007) dan
petugas dan pendamping lapang (PPL), penggunaan benih padi inbrida adalah
sebesar 25 kg per hektar bila tanaman sebanyak 3-4 bibit per lubang tanam dan
anjuran penggunaan benih padi hibrida adalah sebesar 20 kg per hektar dengan
tanaman sebanyak 1-3 bibit per lubang tanam. Biaya benih padi hibrida mencapai
Rp 1 130 800 dan padi inbrida sebesarRp 225 783 per hektar per musim tanam.
Tabel 1. Penggunaan pupuk dan biaya pada usahatani padi hibrida dan padi inbrida
Jenis Pupuk
1. Organik
2. Urea
3. TSP
4. Phonska
5. ZA
6. Pupuk cair
Jumlah total

Satuan
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt

Penggunaan Pupuk
Hibrida Inbrida
1 022,89
754,36
222,05
263,99
17,14
3,33
209,33
233,20
161,77
175,92
1,24
0,89

Anjuran
dosis (Kg)
1 000
200
50
200
50
1

Biaya (Rp)
Hibrida
Inbrida
562 587
414 900
444 108
527 993
42 857
8 333
523 335
583 008
291 188
316 662
50 901
36 540
1 914 977 1 887 436

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Biaya pupuk untuk usahatani padi hibrida dalam satu hektar lebih besar
daripada biaya pupuk padi inbrida. Biaya pupuk padi hibrida sebesar Rp 1 914
977 dan biaya pupuk padi inbrida sebesar Rp 1 887 436 per hektar per musim
tanam. Jumlah pupuk yang digunakan pada usahatani padi hibrida lebih besar
dari pada usahatani padi inbrida. Perbedaan jumlah yang cukup jauh adalah
dari penggunaan pupuk organik mencapai selisih 22,89 kg. Kelebihannya dari
penggunaan pupuk organik dari pada pupuk anorganik adalah pupuk organik
memiliki unsur hara mikro dan makro, serta dapat memperbaiki kesuburan tanah
karena sebagai makanan bagi mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses
pelapukan tanah. Pupuk organik dapat membuat aktivitas hara lebih baik dengan
unsur hara yang selalu tersedia setiap saat, karena pupuk organik itu terbuat dari
bahan selulosa (spons) yang dapat menyerap unsur hara anorganik lalu pupuk
organik yang telah memiliki unsur hara anorganik dimakan oleh jasad renik atau
mikroba secara sedikit demi sedikit sehingga unsur hara dari pupuk organik keluar
menyediakan unsur hara untuk tumbuhan secara kontinyu terus menerus. Menurut
anjuran dosis dari PPL penggunaan pupuk anorganik pada usahatani padi hibrida
dan padi inbrida seperti pupuk Urea, Phonska, ZA dan pupuk cair semuanya
berlebih kecuali pupuk TSP.
Penyemprotan biosida di Desa Clumprit dilakukan sebanyak 2-4 kali sesuai
dengan kondisi serangan hama dan penyakit dalam waktu satu musim tanam.
Karakteristik padi hibrida sembada 168 adalah agak peka terhadap wereng batang
coklat biotipe 2 dan 3, tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III, agak
tahan peka patotipe IV dan VIII, dan peka virus tungro. Sementara itu karakteristik
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padi hibrida Sembada B9 adalah agak tahan wereng coklat biotipe 1 dan 2, peka
biotipe 3, tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan
patotipe IV dan agak peka patotipe VIII, serta peka virus tungro (Saragih, 2013).
Tabel 2. Penggunaan biosida pada usahatani padi hibrida dan padi inbrida di
Desa Clumprit per hektar per musim tanam
No.

Jenis
biosida

Satuan

Pengggunaan biosida
Padi Hibrida Padi Inbrida

Biaya (Rp)
Hibrida

Inbrida

1

Ally Plus

Kg

0,28

0,25

70 431

61 883

2

Score

Lt

0,29

0,28

178 296

173 138

3

Decis

Lt

0,37

0,35

4

Jumlah

84 474

80 149

333 201

315 170

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Biaya penggunaan biosida pada padi hibrida sebesar Rp 333 201 dan pada
padi inbrida sebesar Rp 315 170 per hektar per musim tanam. Penggunaan dari
semua jenis biosida termasuk Ally Plus pada padi hibrida lebih banyak daripada
padi inbrida. Jumlah penggunaan Ally Plus pada padi hibrida lebih banyak karena
gulma yang tumbuh pada tanaman padi hibrida lebih banyak dari tanaman padi
inbrida. Hal ini terjadi karena penggunaan pupuk organik yang lebih banyak pada
padi hibrida. Pupuk organik dapat membuat gulma tumbuh dengan baik.
Upah tenaga kerja di Desa Clumprit dalam satu hari adalah sebesar Rp 50
000 untuk laki-laki atau setara dengan satu HOK dan Rp 40 000 untuk perempuan
selama delapan jam untuk satu hari kerja yang setara 0,8 HOK. Jumlah penggunaan
tenaga kerja luar keluarga (TKLK) padi hibrida lebih besar dari padi inbrida
sebesar 24 HOK dan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) padi
hibrida lebih kecil dari padi inbrida sebesar 25,88 HOK. Petani padi inbrida lebih
mengoptimalkan TKDK yaitu diri sendiri dan keluarga sendiri dalam penggunaan
tenaga kerja karena relatif petani padi inbrida lebih kekurangan dalam hal finansial
dari petani padi hibrida. Total HOK padi hibrida adalah 49,88 HOK dan padi
inbrida 49,00 HOK. Biaya tenaga kerja padi hibrida Rp 2 494 000 dan padi inbrida
Rp 2 450 000 per hektar per musim tanam. Biaya borongan merupakan biaya
dalam persiapan lahan yang termasuk upah orang untuk membajak sawah dan
membuat bedengan. Biaya yang dikeluarkan unuk borongan persiapan lahan ratarata adalah Rp 210 600 untuk padi hibrida dan Rp 228 803 per hektar per musim
tanam untuk padi inbrida, harganya tergantung jauh dekat letak sawah. Biaya bagi
hasil meliputi kegiatan pengairan dan pemanenan. Sistem bagi hasil pengairan
yaitu setiap lahan satu hektar petani membayar satu kuintal (100 kg) gabah kering
per musim tanam. Sistem pembayaran pemanenan di Desa Clumprit oleh TKLK
dilakukan dengan bagi hasil seperenambelas (1:16) dengan keterangan, 1 bagian
untuk tenaga kerja dan 15 bagian untuk pemilik dengan total 16 bagian. Biaya bagi
hasil untuk padi hibrida sebesar Rp 2 538 191 dan padi inbrida sebesar Rp 1 863
436 per hektar per musim tanam.
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Berbagai jenis usahatani pasti memerlukan peralatan untuk membantu
memudahkan pekerjaan petani. Peralatan-peralatan yang dipakai dalam usahatani
di Desa Clumprit yaitu berupa cangkul, parang, sabit, dan alat semprot. Penyusutan
peralatan petani di Desa Clumprit pada padi hibrida adalah Rp 157 556 per hektar
per musim tanam. Sedangkan biaya penyusutan peralatan untuk petani padi inbrida
adalah Rp 154 237 per hektar per musim tanam.Total biaya usahatani padi hibrida
lebih besar dari total biaya padi inbrida. Komponen biaya yang membuat biaya
padi hibrida lebih besar dari padi inbrida adalah biaya pupuk, biosida, TKLK, dan
bagi hasil.
Tabel 3. Struktur biaya usahatani padi hibrida dan padi inbrida di Desa Clumprit
per hektar per musim tanam
Hibrida
No.
1

2
3

4
5

Komponen Biaya

Nilai (Rp)

Biaya Tunai
- PBB
466 667
- Sewa Traktor
800 000
- Pengairan
350 000
- Benih Padi Inbrida
- Pupuk
1 914 977
- Biosida
333 201
- TKLK
1 200 180
- Borongan
210 600
- Bagi Hasil
2 188 191
- Penyusutan alat
157 556
Total Biaya Tunai
7 621 370
Biaya Non Tunai
- Sewa Lahan
5 000 000
- Benih Padi Hibrida 1 130 800
- TKDK
1 293 929
Total Biaya Non
7 424 729
Tunai
Total Biaya
15 046 099
Usahatani

Persentase thd
total biaya (%)
3,10
5,32
2,33

Inbrida
Persentase
Nilai (Rp) thd total biaya
(%)

12,73
2,21
7,98
1,40
14,54
1,05
50,65

466 667
800 000
350 000
225 783
1 887 436
315 170
1 018 959
228 803
1 513 436
154 237
6 960 491

3,48
5,97
2,61
1,69
14,09
2,35
7,61
1,71
11,30
1,15
51,98

33,23
7,52
8,60
49,35

5 000 000
1 431 002
6 431 002

37,34
10,69
48,02

100,00

13 391 493

100,00

-

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Total biaya tunai usahatani padi hibrida lebih besar dari usahatani padi
inbrida. Sekalipun benih padi hibrida masih berupa bantuan tidak dihitung dalam
biaya tunai tetapi biaya yang dikeluarkan petani padi hibrida secara tunai lebih
besar dari padi inbrida. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani padi hibrida
memerlukan biaya operasional yang lebih besar serta memerlukan perawatan yang
lebih dari usahatani padi inbrida. Menurut data nasional BPS (2014) mengenai
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struktur biaya tunai usahatani padi sawah per hektar per musim tanam di Indonesia
tahun 2014 bahwa hampir 50% biaya yang dikeluarkan merupakan biaya upah
tenaga kerja (TK) dan jasa pertanian atau tepatnya 48,23%. Total biaya tunai yang
dikeluarkan untuk satu musim tanam per hektar yaitu Rp 12,7 juta. Sedangkan
struktur biaya tunai usahatani padi hibrida di Desa Clumprit, biaya upah tenaga
kerja dan jasa pertanian menempati urutan biaya terbesar dalam struktur biaya
sebesar 62,31%. Dari hasil penelitian ini ternyata biaya TK dan jasa pertanian
padi hibrida di Desa Clumprit lebih besar dari data nasional BPS (2014). Biaya
tunai total usahatani padi hibrida di Desa Clumprit hanya Rp 7,6 juta lebih rendah
dari data nasional. Hal ini terjadi sebab nilai sewa lahan, TKDK, dan benih padi
hibrida yang merupakan biaya non tunai tidak ikut diperhitungkan.
Analisis Manfaat Ekonomi Usahatani Padi Hibrida dan Padi Inbrida
Manfaat ekonomi usahatani padi hibrida dan inbrida dilihat melalui
pendekatan penerimaan usahatani, pendapatan usahatani, peningkatan pendapatan
usahatani, penyerapan tenaga kerja dan penghematan input usahatani. Produksi
per hektar padi hibrida dan padi inbrida secara berurutan adalah 8977,96 kg
gabah dan 6019,49 kg gabah. Produksi padi hibrida lebih tinggi 2 958,47 kg per
hektar dari produksi padi inbrida. Harga jual padi hibrida dan inbrida di Desa
Clumprit memiliki harga yang sama yaitu Rp 3 500 per kg. Produksi padi hibrida
Sembada 168 dan Sembada B9 pada penelitian ini sebesar 8 977,96 kg per hektar
dan ternyata hasilnya lebih tinggi dari produksi padi hibrida SL8 pada penelitian
Asnawi (2011) yang hanya mencapai 6 823 kg per hektar. Berikut tabel penerimaan
dan pendapatan.
Tabel 4. Pendapatan dan R/C ratio usahatani padi hibrida dan padi inbrida
di Desa Clumprit per hektar per musim tanam
No.
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen
Penerimaan
Total biaya tunai
Total biaya tidak tunai
Biaya Total
Pendapatan atas biaya tunai
Pendapatan atas biaya total
R/C ratio tunai
R/C ratio usahatani total

Satuan
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Padi Hibrida
31 422 858
7 621 370
7 424 729
15 046 099
23 801 488
16 376 759
4,12
2,09

Padi Inbrida
21 068 209
6 960 490
6 431 002
13 391 493
14 107 718
7 676 716
3,03
1,57

Keterangan: Hasil padi hibrida rata-rata 8,9 t/ha dan padi inbrida 6,0 t/ha.
Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Pendapatan tunai dan pendapatan usahatani total dari padi hibrida lebih besar
daripada padi inbrida. Dari kedua jenis R/C ratio, padi hibrida dan padi inbrida
di Desa Clumprit keduanya menguntungkan untuk diusahakan karena R/C ratio
lebih dari satu. Dari segi biaya yang dikeluarkan petani secara tunai, usahatani
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padi hibrida lebih menguntungkan untuk diusahakan karena nilai R/C ratio lebih
besar dari padi inbrida. Nilai R/C ratio sebesar 4,12 yang memiliki arti setiap
Rp 10 000 biaya tunai yang dikeluarkan untuk usahatani padi hibrida maka akan
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 41 200.
Peningkatan produksi pertanian dari penerapan padi hibrida memberikan
manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan atau laba bersih sebesar 54,67%
atau Rp 9 055 259 per hektar per musim tanam dibandingkan dengan penerapan
padi inbrida. Peningkatan pendapatan disebabkan adanya peningkatan produksi
padi sebesar 2,96 ton gabah per hektar per musim, meskipun total biaya produksi
padi hibrida cenderung lebih tinggi sekitar 8,74% atau Rp 1 299 391 per hektar
per musim tanam. Artinya penggunaan padi hibrida dapat memberikan kontribusi
ekonomi yang besar bagi petani padi hibrida sekitar 54,67% dibandingkan dengan
usahatani padi inbrida. Desa Clumprit memiliki luas lahan sawah sebesar 261
hektar yang terdiri dari sawah irigasi ½ teknis dan sawah tadah hujan (Mulyadi B,
2011). Jika seluruh sawah tersebut diterapkan usahatani padi hibrida maka akan
didapatkan produksi gabah sebesar 2 343,25 ton per musim tanam atau 4 686,50
ton per tahun, dengan asumsi frekuensi tanam 2 kali pertahun. Kemudian, jika
dihitung dari pendapatan usahatani tambahan yang diperoleh, maka usahatani padi
hibrida dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani Desa Clumprit sekitar
Rp 16 402 750 per tahun.
Tabel 5. Penyerapan TKLK pada usahatani padi hibrida per musim tanam
TKLK (HOK/ha)
No. Sistem Upah

Selisih*
Hibrida Inbrida (HOK/ha)

Penyerapan
Kerja
TKLK
(HOK) (Orang)
46

Nilai
manfaat
(Rp)

1

Harian

24,00

20,37

3,63

947,43

2

Borongan dan
Bagi hasil

47 371 500

54,97

41,84

13,13

3 426,93

167 171 346 500

Jumlah

78,97

62,21

16,76

4 374,36

213 218 718 000

Sumber: Data Primer Diolah, 2013
Keterangan: *selisih = hibrida – inbrida

Seandainya penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan luas sawah Desa
Clumprit dan berdasarkan rata-rata jumlah hari kerja satu musim tanam yaitu
sebanyak 20,5 hari. Jumlah kerja yang mampu diserap usahatani padi hibrida di
Desa Clumprit adalah 4 374,36 HOK dengan penyerapan jumlah tenaga kerja
sebanyak 213 orang dalam waktu satu musim tanam. Nilai manfaat yang didapat
dari penyerapan tenaga kerja oleh padi hibrida mencapai jumlah yang cukup besar
dengan nilai Rp 218 juta per musim tanam atau Rp 436 juta per tahun dengan
asumsi frekuensi tanam 2 kali pertahun.
Pada dasarnya pupuk merupakan hara bagi tanaman khususnya padi.
Apabila menginginkan hasil gabah yang lebih tinggi tentu diperlukan penggunaan
pupuk yang lebih banyak. Penggunaan pupuk organik yang lebih banyak mampu
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menambat hara N berasal dari udara dalam jumlah cukup besar sebanyak 80%
kebutuhan hara N tanaman. Penggunaan pupuk organik yang lebih banyak mampu
mengurangi atau menghemat dalam penggunaan pupuk anorganik. Penggunaan
pupuk organik pada usahatani padi hibrida lebih banyak dari padi inbrida membuat
penggunaan terhadap pupuk anorganik berkurang. Pupuk anorganik yang
berkurang penggunaannya adalah pupuk Urea, Phonska, dan ZA. Berkurangnya
penggunaan pupuk anorganik dapat menghemat biaya produksi sebesar Rp 44 juta
per musim tanam atau Rp 88 juta per tahun jika seluruh sawah di Desa Clumprit
ditanami padi hibrida.
Kontribusi Usahatani Padi Hibrida dan Inbrida
Penerimaan usahatani padi hibrida dalam kontribusi usahatani dihitung
berdasarkan penerimaan per petani. Data penerimaan per petani dilihat dari
kepemilikan dan luas lahan masing-masing petani. Rata-rata hasil produksi
padi hibrida per petani lebih besar dari produksi padi inbrida per petani, dengan
perbedaan hampir setengahnya. Nilai penerimaan usahatani padi hibrida per petani
adalah mencapai Rp 27 285 766,67 per tahun dengan asumsi hasil produksi sama
dalam waktu penanaman 2 kali dalam setahun. Penerimaan petani padi hibrida
lebih besar dari petani padi inbrida karena hasil produksi yang lebih besar. Selisih
penerimaan padi hibrida dan padi inbrida per tahun sebesar Rp 12 840 100.
Tabel 6. Penerimaan usahatani padi hibrida dan inbrida di Desa Clumprit
per petani
No.
1
2

3

4

Komponen
Usahatani Padi
Jumlah
Usahatani Non padi
-Jagung
-Tebu
Jumlah
Usahaternak
-Ayam
-Sapi
Jumlah
Di luar usahatani
-Dagang
-Kuli Bangunan
-Supir
-PNS
Jumlah

Penerimaan (Rp/tahun)
Petani Padi Hibrida
27 285 766
27 285 766

Petani Padi Inbrida
14 445 666
14 445 666

8 528 636
1 000 000
9 528 636

6 994 731
1 038 888
8 033 620

400 000
8 800 000
9 200 000

660 000
5 600 000
6 260 000

7 880 000
837 333
500 000
1 400 000
10 617 333

400 000
3 456 000
360 000
0
4 216 000

Sumber: Data Primer Diolah, 2013
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Penerimaan yang diterima petani padi hibrida dari usahatani non padi (jagung
dan tebu) lebih besar dari petani padi inbrida yaitu sebesar Rp9 528 636,67. Petani
padi hibrida memiliki lahan yang lebih banyak dan luas dari petani padi inbrida,
sehingga hasil produksi per petani jauh lebih besar. Hal lain yang menyebabkan
rata-rata penerimaan petani padi inbrida lebih sedikit adalah karena menurut dari
hasil data penelitian terdapat beberapa petani padi inbrida yang menggunakan
sistem tanam padi-padi-padi dan tidak menanam jagung. Sementara itu, petani
padi hibrida semuanya menggunakan pola padi-padi-jagung.
Selain melakukan usahatani padi, petani di Desa Clumprit memiliki dua
jenis usahaternak yaitu ternak sapi pedaging dan ayam ras pedaging. Penerimaan
yang diterima petani padi hibrida di Desa Clumprit dari usahaternak sapi lebih
besar dari petani padi inbrida yaitu sebesar Rp 9 200 000,00. Kebanyakan dari
petani padi hibrida memiliki ternak sapi di rumahnya, sementara itu jumlah petani
padi inbrida yang memiliki ternak jumlahnya lebih sedikit dari petani padi hibrida.
Petani di Desa Clumprit lebih banyak memiliki usaha sampingan berupa ternak
sapi dan kerbau sedangkan petani yang usaha sampingan beternak ayam sangat
sedikit. Peternak ayam di Desa Clumprit sebagian besar hanya berfokus pada
usahaternak ayam saja, sehingga jarang sekali peternak ayam yang berusahatani
padi ataupun petani padi yang beternak ayam. Hal ini yang menyebabkan rata-rata
penerimaan usahaternak ayam lebih kecil dari penerimaan usahaternak sapi.
Pekerjaan yang dilakukan petani di luar usahatani adalah dagang, kuli
bangunan, supir, dan pegawai negeri sipil. Penerimaan di luar usahatani petani
padi hibrida cukup besar. Penerimaan yang diterima petani padi hibrida untuk
usaha di luar usahatani lebih besar dari pada petani padi inbrida yaitu sebesar
Rp 10 617 333,33. Hal ini terutama karena banyaknya petani padi hibrida yang
memiliki pekerjaan sebagai pedagang ditambah lagi terdapat petani yang bekerja
sebagai PNS. Jenis-jenis usaha dagang yang dilakukan petani adalah dagang alat
dan bahan pertanian, dagang sate, dan dagang toko kelontong. Petani padi hibrida
lebih cermat dan memiliki modal yang lebih besar dari petani padi inbrida. Hal
ini dibuktikan dengan banyaknya petani yang berprofesi sebagai pedagang dan
sedikitnya petani padi hibrida yang berprofesi sebagai kuli bangunan.
Tabel 7. Penerimaan rumah tangga petani padi hibrida dan padi inbrida di Desa
Clumprit per petani per tahun
Jenis Usaha
Usahatani Padi
Usahatani Non Padi
Usahaternak
Di luar Usahatani
Jumlah

Nilai (Rp)
Hibrida
Inbrida
27 285 766
14 445 666
9 528 636
8 033 620
9 200 000
6 260 000
10 617 333
4 216 000
56 631 736
32 955 286

Persentase (%)
Hibrida
Inbrida
48,18
43,83
16,83
24,38
16,25
19,00
18,75
12,79
100,00
100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2013
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Total penerimaan petani dapat dijabarkan sebagai berikut: penerimaan
usahatani non padi (usahatani jagung dan tebu), usahaternak (ayam dan sapi), dan
penerimaan dari luar usahatani (dagang, kuli bangunan, supir, dan pegawai negeri
sipil). Petani memiliki pekerjaan lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan
kehidupan sehari-hari. Berikut kita dapat melihat kontribusi usahatani padi
hibrida dan padi inbrida di Desa Clumprit. Kegiatan usahatani padi hibrida dan
inbrida memberikan kontribusi yang terbesar dari jenis usaha lainnya. Besarnya
kontribusi penerimaan usahatani padi hibrida di Desa Clumprit mencapai 48,18%.
Hal ini menunjukkan usahatani padi hibrida memberikan kontribusi penerimaan
paling besar terhadap total penerimaan rumahtangga petani atau dengan kata lain,
sumbangan penerimaan usahatani padi hibrida dapat diandalkan sebagai salah satu
sumber penerimaan potensial bagi petani meskipun harus melalui beberapa syarat
dalam penanaman padi hibrida.
KESIMPULAN
1.

Biaya total rata-rata usahatani padi hibrida per hektar per musim tanam lebih
besar dari usahatani padi inbrida. Komponen biaya yang menyebabkan biaya
padi hibrida lebih besar adalah biaya pupuk, biosida dan tenaga kerja.

2.

Hasil produksi usahatani padi hibrida lebih besar dari usahatani padi inbrida
(8,9 t/ha vs 6,0 t/ha) dengan perbedaan pendapatan tunai hingga Rp 8 784
088 dan R/C ratio usahatani padi hibrida lebih besar dari padi inbrida (2,09
vs 1,57).

3.

Padi hibrida memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat berupa
peningkatan pendapatan sebesar Rp 16 402 750 per tahun dan penyerapan
tenaga kerja sebanyak 213 orang per musim tanam.

4.

Kontribusi usahatani padi hibrida terhadap pendapatan total petani cukup
besar, yaitu sekitar 48,18%. Hal tersebut berarti usahatani padi hibrida
memegang peranan penting dalam peningkatan penerimaan petani, tetapi
dengan syarat yang ketat dalam pengembangan padi hibrida.

5.

Pengembangan padi hibrida yang lebih luas perlu mempertimbangkan tingkat
pendidikan formal maupun informal petani, permodalan, dan respon terhadap
teknologi.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk menganalisis responsibilitas faktor-faktor produksi
terhadap produksi padi sawah. Penelitian dilaksanakan pada tiga sentra produksi
padi sawah di Provinsi Bali yaitu Tabanan, Buleleng dan Gianyar selama dua
musim tanam. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak
216 petani yang terdiri dari 122 petani SL-PTT dan 94 petani non SL-PTT.
Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan metode acak berstrata. Data
dianalisis dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE)
dengan fungsi produksi stokhastik frontier. Hasil analisis menunjukkan bahwa
secara konsisten produksi padi sawah dipengaruhi oleh luas lahan, pupuk N,
pestisida, tenaga kerja, umur bibit. Produksi padi sawah lebih tinggi pada musim
kemarau dibandingkan pada musim hujan. Luas lahan merupakan faktor produksi
yang paling responsif dibandingkan faktor produksi lainnya. Faktor produksi
usahatani padi sawah petani non SLPTT lebih responsif dibandingkan dengan
petani SLPTT.
Kata kunci : responsibilitas, faktor produksi, padi sawah
ABSTRACT
The research aimed to analyze the responsibility of the factors of production to rice
production. The research was conducted at three centers of rice production in the
province of Bali i.e. Tabanan, Buleleng and Gianyar during two cropping seasons.
The number of respondents used in this research were 216 farmers comprising
122 farmers ICM-FFS and 94 non ICM-FFS. Data collected through a survey
with stratified random sampling method. Data were analyzed by using Maximum
Likelihood Estimation (MLE) with the stochastic frontier production function. The
result showed that rice production consistently affected by land area, N fertilizer,
pesticides, labor, age of seedling. The land area is a factor of production that is the
most responsive compared to other production factors. Production factors lowland
rice farming non ICM-FFS farmers more responsive than the ICM-FFS farmers.
Key words : responsibility, production factors, lowland rice
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PENDAHULUAN
Pengembangan varietas unggul yang dibudidayakan dengan input kimia secara
tidak terkendali untuk memacu produksi padi ternyata menurunkan kualitas lahan,
lingkungan dan efisiensi sistem produksi, sehingga keuntungan yang diperoleh
petani dari usahatani padi relatif tidak seimbang dengan biaya dan tenaga yang
diinvestasikan. Provinsi Bali dengan luas wilayah yang relatif kecil namun
memiliki tingkat produktivitas padi sawah yang cukup tinggi. Hal ini tentunya
didukung oleh sistem irigasi dan kelembagaan tani yang cukup baik. Untuk
meningkatkan produksi padi melalui ekstensifikasi tentunya tidak memungkinkan
terlebih dengan semakin meningkatnya laju konversi lahan sawah ke penggunaan
non pertanian lainnya, untuk itu perlu upaya intensifikasi melalui perbaikan
teknologi berbasis revolusi hijau lestari yang lebih mengedepankan peningkatan
pendapatan petani dan pelestarian sumberdaya alam.
Walaupun secara nasional produktivitas padi sawah Provinsi Bali masih
diatas dari rata-rata produktivitas padi nasional namun, produksi padi di Provinsi
Bali selama lima tahun terakhir tidak lagi mengalami peningkatan yang signifikan.
Kalau pun terjadi peningkatan produksi, keuntungan yang diperoleh petani relatif
tidak meningkat karena makin tingginya biaya produksi. Laju peningkatan
produksi dan produktivitas padi sawah di Provinsi Bali selama periode 2008-2012
cenderung turun masing-masing -0.61% dan -0,11% dengan rata-rata produksi
862.451,8 ton dengan tingkat produktivitas 5,76 t/ha (BPS Prov Bali, 2013).
Sumberdaya manusia pertanian khususnya usahatani padi sawah saat
ini didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah dan sudah tidak dapat
dikatakan berusia muda lagi. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi
keberlanjutan usahatani padi sawah, karena tidak adanya insentif yang menarik
bagi pelaku usaha. Selama kurun waktu 2003-2013 jumlah rumahtangga usahatani
padi turun sebesar -8.42 persen, dari 161.491 menjadi 147.887 rumahtangga.
Selama periode tersebut juga jumlah rumahtangga petani gurem sebesar -17.86
persen (BPS Prov Bali, 2013).
Menurut Adnyana dan Suhaeti (2000) melambatnya laju produktivitas padi
sawah dapat disebabkan oleh rendahnya peningkatan mutu inovasi teknologi
usahatani padi oleh petani. Selain masalah mutu, adopsi dari inovasi teknologi
juga masih rendah karena (1) teknologi introduksi kurang sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi petani, (2) keterbatasan modal yang mengakibatkan rendahnya akses
petani terhadap input produksi dan (3) karena berbagai pertimbangan, petani tidak
menerapkan teknologi anjuran walaupun mereka mengetahui bahwa teknologi
tersebut menguntungkan. Selanjunya Rachman dan Kariyasa (2002) menyatakan
bahwa air sebagai sumber daya alam yang vital bagi kehidupan cenderung masih
boros penggunaannya, sehingga ketersediaannya semakin terbatas dan turut
berkontribusi terhadap penurunan produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi padi
sawah serta mengetahui responsibilitas faktor produksi pada usahatani petani
SLPTT dan non SLPTT di Provinsi Bali.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada tiga sentra produksi padi sawah di Provinsi Bali yaitu
di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Gianyar selama dua musim tanam pada
tahun 2012. Sebagai unit terkecil lokasi penelitian digunakan subak/kelompok
tani yaitu Subak Dalem di Kabupaten Buleleng, Subak Kumpul di Kabupaten
Gianyar dan Subak Guama di Kabupaten Gianyar. Pengumpulan data dilakukan
melalui survei terhadap 216 responden petani padi sawah dengan menggunakan
kuisioner terstruktur. Jumlah sampel responden terdiri dari dua kelompok yaitu
122 petani peserta SLPTT dan 94 petani non SLPTT yang diambil secara acak
berstrata. Petani SLPTT merupakan petani yang terlibat langsung dalam program
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi sawah, dan petani
non SLPTT adalah petani yang tidak terlibat dalam program SLPTT. Data yang
dikumpulkan meliputi keragaan usahatani, penggunaan input produksi dan
produksi usahatani padi sawah.
Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani
padi sawah baik pada petani SLPTT maupun non SLPTT dianalisis dengan
menggunakan fungsi produksi stokhastik frontier dengan metode maximum
likelihood estimation, dengan persamaan :
Ln Y =

α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 ln X5 + β6 ln X6 + β7 ln
X7 + β8 ln X8 + β9 ln X9 + β10 ln X10 + δmtDmt + (vi – ui)

Keterangan :
Y
= produksi padi sawah (kw GKP)
α
= intersep
βi
= koefisien regresi (parameter yang ditaksir) (i = 1 s/d 10)
δmt
= koefisien regresi dummy musim tanam
X1
= luas lahan (ha)
X2
= benih (kg)
X3
= pupuk N (kg)
X4
= pupuk P (kg)
X5
= pupuk K (kg)
X6
= pupuk organik (kg)
X7
= pestisida (liter)
X8
= tenaga kerja (HOK)
X9
= umur bibit (hari)
X10 = jumlah bibit per lubang (buah)
Dmt = dummy musim tanam (0 = MH, 1 = MK)
vi – ui = error term, (ui) efek inefisiensi teknis dalam model
Untuk menguji responsibilitas faktor-faktor produksi terhadap produksi
usahatani padi sawah dilakukan dengan analisis kesamaan koefisien dengan
menggunakan Chow test. Ghozali, (2001) menyatakan bahwa jika hasil observasi
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yang sedang diteliti dikelompokkan dalam dua kelompok, dan akan diuji apakah
dua kelompok observasi tersebut mempunyai koefisien yang sama atau tidak,
maka analisis ini dapat dilakukan dengan chow test. Uji kesamaan koefisien dua
kelompok dilakukan dengan rumus F test, sebagai berikut :
F=

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

Keterangan :
SSRr = sum of squared residual dari restricted regression (total regresi)
SSRu = sum of squared residual dari unrestricted regression (masing-masing
kelompok), yang diperoleh dari :
SSRu = SSR kelompok SLPTT + SSR kelompok non SLPTT
n
= jumlah observasi
k
= jumlah parameter (variable) yang diestimasikan pada unrestricted
regression yang diperoleh dari kelompok SLPTT + kelompok non
SLPTT
r
= jumlah parameter yang diestimasikan pada restricted regression
HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah
Hasil pengolahan data dengan menggunakan program Frontier 4.1.
memberikan estimasi parameter regresi dengan metoda Maximum Likelihood
Estimation disajikan pada Tabel 1. Hasil pendugaan fungsi produksi frontier
dengan metode MLE pada Tabel 1 menunjukkan bahwa secara konsisten variabel
faktor produksi luas lahan, pupuk N, pestisida, tenaga kerja, umur bibit dan musim
tanam berpengaruh secara nyata terhadap produksi padi sawah petani SLPTT
dan non SLPTT. Sedangkan pupuk K dan jumlah bibit per lubang tanam tidak
memberikan pengaruh nyata pada kedua kelompok responden.
Lahan memiliki pengaruh yang sangat signifikan didalam model fungsi
produksi yang dibangun dan berpengaruh positif. Lahan merupakan variabel yang
paling responsif dibandingkan dengan variabel lainnya karena memiliki nilai
koefisien yang paling besar. Lahan hingga saat ini masih menjadi faktor produksi
terpenting dalam usahatani padi sawah. Provinsi Bali yang memiliki keterbatasan
wilayah, dalam kenyataannya laju pertumbuhan lahan sawah terus mengalami
penurunan sebagai dampak konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian
yang tidak terkendali. Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa selama
periode 1997-2011 rata-rata laju konversi lahan sawah ke non sawah atau non
pertanian mencapai 436 hektar. Untuk itu upaya yang perlu ditempuh dalam rangka
meningkatkan produksi dengan kendala keterbatasan lahan adalah melalui upaya
intensifikasi melalui perbaikan teknologi yang salah satunya melalui penerapan
pengelolaan tanaman terpadu.
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Tabel 1. Hasil estimasi fungsi produksi stokhastik frontier padi sawah petani
SLPTT dan non SLPTT
Petani SLPTT
Koefisien
Standar
Regresi
Error
Konstanta
8,4024 *** 0,1725
Ln Luas lahan
0,8626 *** 0,0346
Ln Jumlah benih
0,0639 **
0,0297
Ln Pupuk N
0,0530 *** 0,0213
Ln Pupuk P
0,0190 *
0,0145
Ln Pupuk K
0,0047 ns
0,0133
Ln Pupuk organik
0,0056 *
0,0028
Ln Pestisida
0,0021 *
0,0016
Ln Tenaga kerja
0,0377 **
0,0164
Ln Umur bibit
-0,0597 **
0,0262
Ln Jml bibit/lubang
-0,0062 ns
0,0266
Dummy musim tanam
0,0246 *** 0,0096
σ2
0,0063 *** 0,0011
γ
0,8928 *** 0,1126
LR
17,0174 **
Log-likelihood
303,4437
function
Variabel

Sumber : Analisis Data Primer, 2012.
Keterangan :
***) = Signifikan pada taraf α 1%
**) = Signifikan pada taraf α 5%
*)
= Signifikan pada taraf α 10%

t-rasio
48,7202
24,9083
2,1566
2,4941
1,3153
0,3575
1,9806
1,3083
2,2951
-2,2800
-0,2340
2,5547
5,7083
7,9299

Petani Non SLPTT
Koefisien
Standar
t-rasio
Regresi
Error
7,7147 *** 0,3803
20,2819
8,8983
0,6912 *** 0,0769
0,0222
0,0017 ns
0,0746
4,5361
0,1734 *** 0,0382
0,3743
0,0125 ns
0,0333
0,3739
ns
0,0147
0,0393
0,8115
ns
0,0014
0,0018
1,4225
0,0387 *
0,0272
2,9119
0,1046 *** 0,0359
-2,3547
-0,1356 *** 0,0576
-0,1604
2,1975
-0,0077 ns
0,0481
0,0426 **
0,0194
0,0152 *** 0,0029
5,2127
365,1208
0,9999 *** 0,0027
45,8046 ***
141,6768

; t tabel 1% = 2,348
; t tabel 5% = 1,654
; t tabel 10% = 1,285

Kondisi dilematis antara keterbatasan lahan dengan produksi menyebabkan
kebijakan intensifikasi menjadi pilihan. Setelah beberapa tahun kebijakan ini
diterapkan menyebabkan terjadinya “overintensifikasi” yang menyebabkan
menurunnya indeks mutu usahatani yang ditandai oleh gejala kelelahan lahan.
Gejala kelelahan lahan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan menyerap
unsur hara yang diberikan oleh pupuk anorganik baik unsur Nitrogen, Phospat
maupun Kalium dalam tanah. Didalam hasil estimasi model hanya pupuk N yang
berpengaruh positif terhadap produksi padi sawah sedangkan pupuk P berpengaruh
nyata terhadap produksi padi sawah pada petani SLPTT sedangkan non SLPTT
tidak berpengaruh nyata. Hal ini diduga pemberian pupuk P dan K pada petani non
SLPTT telah melebihi rekomendasi pemupukan.
Studi yang dilakukan Wahida (2005) menunjukkan bahwa unsur hara K yang
ada didalam pupuk KCL dan NPK tidak semuanya diserap oleh tanah, sebagian
dari pupuk tersebut menjadi residual didalam tanah, karena kandungan pupuk ini
di dalam tanah masih cukup tinggi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sofyan
et al (2003) yang menyatakan bahwa hampir keseluruhan status hara K di Provinsi
Bali tergolong tinggi, sedangkan hara P tergolong sedang dan tinggi.
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Penggunaan pupuk organik pada petani non SLPTT tidak memberikan
pengaruh yang nyata pada produksi padi sawah hal ini karena jumlah yang
diberikan masih relatif sedikit dibandingkan dengan petani SLPTT, selain itu efek
pemberian pupuk organik juga tidak secara langsung pada saat diaplikasikan. Hal
ini sejalan dengan penelitian Erythrina et al., (2013) penggunaan pupuk organik
masih belum terbiasa dipraktekkan petani pada lahan sawah, yang diindikasikan
oleh rendahnya jumlah petani pengguna. Sebagian petani yang memelihara ternak
sapi juga menggunakannya untuk komoditas pertanian lainnya.
Penggunaan pestisida pada petani SLPTT maupun non SLPTT memberikan
pengaruh yang nyata terhadap peningkatan produksi padi sawah, dengan rata-rata
penggunaan pestisida pada petani non SLPTT sebesar 765,58 ml/ha/musim. Masih
cukup tingginya dosis penggunaan pestisida dikarenakan petani belum memahami
secara utuh konsep pengendalian hama secara terpadu sehingga penggunaannya
tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Sumaryanto (2004) menyatakan bahwa
pencegahan terhadap hama penyakit yang dilakukan oleh petani cenderung
bersifat kuratif daripada preventif, sehingga seringkali serangan tersebut baru
dapat diatasi setelah menggunakan jumlah pestisida yang cukup besar. Semakin
tinggi penggunaan pestisida mencerminkan respon dari serangan hama/penyakit
yang tinggi. Penggunaan dosis pestisida yang tinggi juga dapat menyebabkan
hama/penyakit menjadi resisten sehingga semakin sulit untuk dikendalikan.
Variabel tenaga kerja menunjukan hasil yang berpengaruh nyata terhadap
produksi padi sawah, dengan rata-rata penggunaan tenaga kerja 54,31 HOK/ha/
musim pada petani non SLPTT. Proporsi penggunaan tenaga kerja lebih dominan
pada kegiatan pengolahan tanah, tanam dan panen, dimana penggunaan tenaga
kerja luar keluarga lebih banyak daripada tenaga kerja dalam keluarga. Walaupun
luas garapan usahatani padi sawah reltif tidak luas, namun dengan semakin luasnya
lahan garapan penggunaan tenaga kerja semakin meningkat. Proporsi pengunaan
tenaga kerja luar keluarga yang cukup tinggi disebabkan oleh tenaga kerja usia
produktif di pedesaan sudah mulai sulit didapatkan, karena mereka lebih memilih
bekerja diluar sektor non pertanian.
Variabel umur bibit menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap produksi
padi sawah yang berarti bahwa penggunaan umur bibit yang semakin tua/meningkat
akan menurunkan produksi padi. Hal ini diduga karena rata-rata penggunaan umur
bibit pada petani SLPTT (21,05 HSS) dan 24,03 HSS pada petani non SLPTT,
sudah melebihi batas rekomendasi umur bibit yang dianjurkan (14-21 HSS). Hasi
penelitian ini sejalan dengan penelitian Masdar (2006); Chapagain dan Yamaji
(2010); Hussain et al., (2012) bahwa umur bibit 7-12 Hari Setelah Semai (HSS)
menunjukkan hasil yang terbaik terhadap pertumbuhan dan komponen hasil padi
sawah. Hal ini dikarenakan bibit yang ditanam umur muda (7-12) HSS memiliki
akar yang lebih kuat didalam tanah sehingga tidak mudah rebah dan menghasilkan
anakan produktif yang banyak.
Dinamika faktor iklim sangat mempengaruhi perkembangan hama dan
penyakit tanaman, dimana pada saat musim hujan biasanya perkembangan

726

Suharyanto dan Widyantoro : Analisis Responsibilitas Faktor-Faktor Produksi....

penyakit banyak dijumpai seperti penyakit kresek, blas maupun tungro sedangkan
pada musim kemarau hama tanaman biasanya mendominasi seperti wereng
coklat, penggerek batang, walang sangit. Perkembangan hama dan penyakit
tanaman yang dipengaruhi oleh dinamika iklim tersebut akan berdampak pada
produksi padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi padi sawah pada
musim kering lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Toha et al., (2008) hasil pertanaman musim kering lebih tinggi
dari hasil pertanaman pada musim hujan, dimana hasil pertanaman pada MK
mencapai 7,41 t/ha/GKG dan hasil pertanaman MH hanya mencapai 5,84 t/ha/
GKG. Terdapat senjang hasil antara pertanaman MK dengan pertanaman MH
dapat mencapai 1,57 t/ha GKG. Sebagaimana dinyatakan Yoshida dan Oka (1982)
produksi padi di daerah tropika dan sub tropika ditentukan oleh intensitas radiasi
matahari. Bila pengelolaan tanaman tepat, hasil padi musim kemarau akan lebih
baik dibandingkan dengan musim hujan .
Responsibilitas faktor-faktor produksi
Untuk mengetahui adanya kesamaan koefisien antara petani SLPTT dan
non SLPTT maka dilakukan uji Chow test. Berdasarkan hasil analisis uji Chow
test didapatkan nilai F statistik sebesar 21,2091 dan lebih besar dari F tabel 1%
(1,8769). Hal ini bermakna bahwa adanya perbedaan koefisien antara petani
SLPTT dan non SLPTT, seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh Faktor Produksi dan Faktor Lainnya
terhadap Produksi Padi Sawah Petani SLPTT dan Non SLPTT
Variabel
Ln Luas lahan
Ln Jumlah benih
Ln Pupuk N
Ln Pupuk P
Ln Pupuk K
Ln Pupuk organik
Ln Pestisida
Ln Tenaga kerja
Ln Umur bibit
Ln Jumlah bibit/lubang
Dummy musim tanam
F-stat (Chow test)
F tab (0,05)

SLPTT
Non SLPTT
Tanda
Koefisien
Koefisien
Signifkansi
Signifikansi
Harapan
Regresi
Regresi
+/0,8626
***
0,6912
***
+
0,0639
**
0,0017
ns
+
0,0530
***
0,1734
***
+
0,0190
*
0,0125
ns
+
0,0047
ns
0,0147
ns
+
0,0056
*
0,0014
ns
+
0,0021
*
0,0387
*
+
0,0377
**
0,1046
***
+
-0,0597
**
-0,1356
***
+
-0,0062
ns
-0,0077
ns
+
0,0246
***
0,0426
**
21,2092 ***
1,8769

Sumber : Analisis Data Primer 2012
Keterangan :
*** = signifikan pada α 1%
*
= signifikan pada α 10%
ns = tidak signifikan
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa variabel luas lahan pada petani SLPTT lebih
responsif dibandingkan pada petani non SLPTT, hal tersebut dapat dilihat dari
besarnya nilai koefisien regresinya. Demikian halnya dengan variabel jumlah
benih, pupuk organik dan pupuk P lebih responsif petani SLPTT dibandingkan
petani non SLPTT. Hal ini berarti bahwa adanya penambahan luas lahan, pupuk
organik dan pupuk P akan memberikan produksi yang lebih tinggi pada petani
SLPTT dibandingkan petani non SLPTT. Sedangkan pada variabel pupuk N,
pestisida dan tenaga kerja lebih responsif pada petani non SLPTT dibandingkan
petani SLPTT.
KESIMPULAN DAN SARAN
Secara agregat produksi padi sawah di Provinsi Bali dipengaruhi oleh faktor
produksi luas lahan, pupuk N, pestisida, tenaga kerja, umur bibit dan musim
tanam. Faktor produksi yang sangat responsif terhadap produksi padi sawah
adalah luas lahan. Faktor produksi usahatani padi sawah petani non SLPTT lebih
responsif dibandingkan dengan petani SLPTT. Penggunaan input faktor produksi
seperti pupuk dan pestisida pada petani non SLPTT cenderung sudah melebihi
batas rekomendasi, sehingga tidak berdampak terhadap produksi padi sawah.
Untuk itu masih perlu untuk disosialisasikan pemupukan hara spesifik lokasi dan
PHT, karena penggunaan input yang berlebih selain berdampak terhadap kualitas
lingkungan juga akan menambah biaya produksi usahatani.
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USAHATANI KACANG HIJAU SETELAH PADI DI TINGKAT PETANI
PADA LAHAN SAWAH IRIGASI
(Kasus di wilayah Jatisari-Karawang)
Ade Ruskandar, Tita Rusriati dan Agus Guswara
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
ABSTRAK
Budidaya kacang hijau umumnya dilakukan di lahan kering atau di lahan sawah
setelah musim tanam padi ke-2 yaitu memanfaatkan masa tenggang waktu untuk
memulai lagi pertanaman padi pertama. Tanaman kacang hijau merupakan
tanaman yang relatif tidak membutuhkan banyak air, sehingga jika dilakukan di
lahan sawah irigasi tidak pernah dilakukan pengairan secara khusus. Pola tanam
dalam setahun di lokasi penelitian (Kecamatan Jatisari) adalah padi-padi-kacang
hijau. Lokasi penelitian merupakan salah satu daerah penghasil kacang hijau
di Karawang dimana setiap tahun petani selalu menanam kacang hijau setelah
pertanaman padi ke-2. Budidaya yang dilakukan petani adalah tanpa olah tanah.
Jarak tanam yang diterapkan bergantung pada jarak tanam padi sawah sebelumnya,
dimana kacang hijau ditanam pada tengah-tengah antara rumpun padi yang telah
dipanen. Setelah tanam, lubang tanam yang telah diisi benih kacang hijau ditutup
dengan jerami padi. Hasil wawancara dengan petani bahwa biaya tanam mencapai
Rp 750.000/ha dengan cara ditugal, jumlah biji per lubang antara 3-4 butir. Biaya
lain yang cukup tinggi menurut petani adalah pembelian insektisida karena
tanaman ini sering terserang hama antara lain ulat jengkal, ulat grayak, dan ulat
penggulung. Pemupukan hanya menggunakan urea dan dilakukan dua kali dalam
semusim (sekitar dua bulan). Cara memupuk dilakukan dengan cara mencampur
pupuk urea dengan air kemudian campuran tersebut disiramkan ke tanaman kacang
hijau. Upah panen berupa bawon yaitu 5:1 dalam bentuk brangkasan. Penjemuran
brangkasan umumnya dilakukan di lahan sawah yaitu di lahan tempat menanam
kacang hijau tersebut. Rata-rata hasil produksi di tingkat petani mencapai 803 kg/
ha dengan harga jual Rp 13.000/kg. Hasil per satuan tersebut masih dibawah hasil
rata-rata kacang hijau di Karawang yang mencapai 11,10 ku/ha.
Kata kunci: usahatani, sawah irigasi, petani, kacang hijau
ABSTRACT
Mungbean cultivation is generally done on upland or in paddy fields after the
second season of the rice planting taking advantage of the seasonal break period.
Mungbean relatively does not require water in abundant amount. Therefore, when
planted in irrigated area, no spesific irrigation strategy is apllied. Annual cropping
pattern in the research location (Jatisari subdistrict) is rice-rice-mungbean. This
area is one of the main producing areas of mungbean in Karawang, due to farmers
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habitual farming of mungbean after second season of rice planting (cropping). No
tillage is applied for cultivation, with spacing according to the previous rice plant,
or in the middle in between the ratoon. After sowing, the holes that have been
filled with mungbean seeds were covered with the rice straw. Based on interview
with the armers, the planting cost were about Rp 750.000/ha by manual planting,
with the number of seeds per hole between 3-4 grains. Other cost spent by farmer
that is rather expensive such as insecticides, due to the attacks of pests such as
caterpillars and worms. Farmers applied urea twice a seson as fertilizer. The urea
is mixed with water and then the mixture is poures on to the mungbean plants.
The harvest wage is shared in between the owner and labours, with the share of
5:1 un the form og whole plant biomass. The biomass were then dried, generally
on the field directly. The average production at the farm level reached 803 kg/ha
and the sellling price Rp 13.000/kg. Yield per unit still below the average yield of
mungbean in Karawang which reached 11,10 ku/ha.
Keyword: farming, lowland, farmer, mungbean
PENDAHULUAN
Kacang hijau (Vigna radiata L.) merupakan tanaman legume yang cukup penting
di Indonesia. Saat ini posisinya menduduki tempat ketiga setelah kacang kedelai
dan kacang tanah. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014,
produktivitas kacang hijau di Indonesia mencapai 11,76 ku/ha serta produksinya
mencapai 244.589 ton (Kementan, 2015). Jumlah tersebut masih terus dapat
bertambah seiring dengan perbaikan teknologi budidaya yang diterapkan
pada pertanaman kacang hijau. Rukmana (2006) menyatakan bahwa apabila
dibandingkan dengan tanamanan jenis kacang-kacangan lain, tanaman kacang
hijau memiliki keunggulan antara lain berumur genjah, lebih toleran kekeringan
serta dapat ditanam dilahan kurang subur dan sekaligus bisa sebagai penyubur tanah
karena mampu bersimbiosis dengan bakteri rhizobium. Hanya saja sampai saat ini
perhatian masyarakat terhadap kacang hijau masih kurang diantaranya disebabkan
oleh produksi yang dicapai masih belum optimal. Rendahnya produksi tersebut
salah satu penyebabnya antara lain adalah petani tidak menggunakan varietas
unggul, sulit untuk mendapatkan benih bermutu, pemupukan yang diterapkan
tidak sesuai rekomendasi atau bahkan sama sekali tidak menggunakan pupuk serta
cara budidaya tanaman masih bersifat tradisional. Selain itu juga tingkat produksi
yang belum optimal disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah yang rendah.
Kacang hijau merupakan tanaman tropis dataran rendah yang dibudidayakan
pada ketinggian 5 - 7500 m dpl. Kacang hijau tumbuh baik pada suhu udara
optimal 25 - 27°C. Kelembaban udara optimal 50 - 89 %. Tanaman kacang hijau
memerlukan cahaya lebih dari 10 jam/hari. Curah hujan optimal untuk budidaya
mencapai 50 – 200 mm/bulan. Jenis tanah yang dianjurkan adalah ultisol, latosol,
dan lahan sawah menjelang penanaman padi musim kemarau. Keasaman tanah
optimal, yaitu pH antara 5,8 – 6. (Ghulamahdi, 2011). Kacang hijau juga dapat
ditanam di lahan sawah pada musim kemarau atau lahan kering pada musim hujan.
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Di tingkat petani rata-rata produktivitas kacang hijau baru mencapai 0,9 t/ha.
Teknik budidaya kacang hijau yang tepat akan menghasilkan produksi yang tinggi
mencapai 2 t/ha (Balitkabi 2005). Peluang pengembangan kacang tanah,kacang
hijau dan aneka kacang masih terbuka luas diantaranya potensi lahan yang cukup
besar, kesenjangan hasil per hektar antara hasil penelitian dengan rata-rata petani,
meningkatnya kebutuhan dan berkembangnya industri olahan (susu, tahu, mie,
minyak, biskuit, selai, bubur, dan kosmetik), peluang pasar yang cukup besar,
serta tersedianya paket teknologi baru dan varietas unggul bermutu (Purwono dan
Hartono, 2005).
Di Indonesia, kacang hijau banyak dikonsumsi sebagai makanan penunjang
seperti dijadikan bubur kacang hijau atau sebagai camilan seperti onde-onde.
Selain itu kacang hijau dimanfaatkan sebagai sayuran berupa kecambah yang
biasa disebut tauge. Kacang hijau mengandung banyak zat gizi, antara lain:
amylum, protein, besi, belerang, kalsium, minyak, lemak, magnesium, niasin,
vitamin (B1, A, dan E). Manfaat lain dari biji-bijian ini yaitu dapat melancarkan
buang air besar karena serat yang tinggi serta menambah semangat hidup. Selain
itu, kacang hijau juga dapat digunakan untuk pengobatan hepatitis, terkilir, beriberi, demam nifas, kepala pusing/vertigo, memulihkan kesehatan, kencing kurang
lancar, kurang darah, jantung mengipas, dan kepala pusing (Achyad dan Rasyidah,
2006). Kacang hijau juga mengandung protein nabati cukup tinggi serta vitamin,
mineral dan omega 3 sehingga sangat baik untuk masa pertumbuhan bayi serta
untuk kebutuhan gizi masyarakat luas.
Kandungan gizi yang terdapat dalam kacang hijau, antara lain asam folat
sebesar 159 µg/100 gr dan vitamin B1 sebesar 0,2 mg/100 gr. Tidak hanya itu,
kacang hijau juga dilengkapi dengan riboflavin, vitamin B6, asam pantothenat,
serta niasin, yang berguna membantu fungsi metabolisme dan organ tubuh. Dalam
100 gram kacang hijau terdapat potasium (266 mg), fosfor (99 mg), mangan (48
mg), kalsium (27 mg), magnesium (0,3 mg), zat besi (1,4 mg), seng (0,8 mg),
selenium (2,5 µg). Kacang hijau bisa menjadi sumber protein alternatif bagi para
vegetarian. Kandungan protein dalam setiap 100 gr kacang hijau sebesar 7 gr
protein. Protein dalam kacang hijau memiliki profil asam amino lengkap dan dapat
diserap tubuh lebih cepat. Protein berguna dalam membantu pembentukan sel-sel
otot, mempercepat pemulihan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu
perut kenyang lebih lama. Kandungan serat dalam 100 gr kacang hijau sebesar
7,6 gr serat. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan serat harian sebesar 30 persen.
Serat bermanfaat dalam menjaga fungsi saluran cerna, mencegah sembelit, dan
membantu menurunkan kolesterol. Kacang hijau juga diperkaya dengan Omega-3
sebesar 0,9 mg/100gr dan Omega-6 sebesar 119 mg/100gr. Seperti kita ketahui
bahwa asam lemak esensial ini berguna untuk menurunkan kolesterol dan menjaga
kesehatan jantung. Selain kandungan gizi dan vitamin, kacang hijau ternyata bisa
menyembuhkan beberapa penyakit (Idawanni. 2015). Dengan kandungan yang
kaya akan manfaat seharusnya kacang hijau dapat dikonsumsi lebih banyak lagi
oleh masyarakat luas. Seharusnya saat ini yang diutamakan dalam budidaya kacang
hijau adalah kejelian para petani dan produsen kacang hijau dalam memanfaatkan
peluang tersebut (Andrianto dan Indarto, 2004).
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METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang
dengan metode survei. Wilayah tersebut dipilih secara purposive karena
merupakan salah satu wilayah pertanaman kacang hijau yang ditanam pada lahan
sawah irigasi yang paling luas di daerah Karawang. Luasan pertanaman kacang
hijau didaerah tersebut semakin luas tiap musim tanamnya karena petani disekitar
pertanaman tersebut belum semua ikut serta menanam kacang hijau. Responden
adalah petani yang pernah menanam kacang hijau lebih dari dua kali musim tanam.
Hal ini dimaksudkan agar didapatkan data untuk perbandingan serta pengalaman
dari petani tersebut dalam berusahatani kacang hijau. Pelaksanaan survei dibantu
dengan daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya.
Beberapa data/informasi yang dicakup dalam kuesioner antara lain mulai cara
mendapatkan benih, cara tanam, perawatan tanaman serta penanggulangan OPT
hingga kegiatan memanen. Data lain yang dikumpulkan dari responden adalah
besaran input-output. Data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan
kuantitatif serta analisis usahatani yaitu besaran keuntungan dan B/C rasio.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan tanah
Secara keseluruhan petani tidak melakukan pengolahan tanah setelah
panen padi untuk pertanaman kacang hijau artinya tanah tanpa olah tanah (TOT).
Menurut Sunantara (2000) jerami cukup dipotong pendek atau rata dengan tanah.
Tanah pada lahan sawah setelah panen hanya dibersihkan dari gulma yang tersisa.
Setelah itu tanah dibiarkan agar terkena sinar matahari secara keseluruhan.
Sementara itu, pada lahan sawah yang sudah agak lama tidak ditanami perlu
dilakukan pengolahan tanah secara sempurna. Untuk menghindari air tergenang
pada musim hujan perlu dibuat saluran drainase dengan lebar dan kedalaman 2030 cm dan jarak antar saluran maksimum 4 m (Balitkabi, 2005).
Petani di lokasi penelitian (Jatisari) samasekali tidak melakukan perlakuan
terhadap jerami maupun tanah, artinya lahan untuk pertanaman kacang hijau
dibiarkan seadanya setelah panen padi. Pada musim hujan petani tidak pernah
menanam kacang hijau tetapi seluruh petani menanam padi. Hal ini dapat
dimengerti, bahwa jika di lahan sawah tersedia air maka petani akan menanam
padi.
Benih
Semua varietas kacang hijau yang telah dilepas cocok di tanam di lahan
sawah (Balitkabi, 2005), Pada pertanaman petani di Jatisari, benih yang digunakan
berasal dari hasil panen pertanaman kacang hijau sebelumnya, artinya benih tidak
bersertifikat. Sebagian petani menyebutkan bahwa benih yang digunakan adalah
varietas IR dan ada juga sebagian petani menyebutkan varietas Ketilang. Hanya
saja masih ada keraguan dalam hal penyebutan varietas tersebut. Perlakuan agar
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hasil kacang hijau dapat digunakan sebagai benih adalah dengan cara memisahkan
kacang hijau untuk pertanaman musim yang akan datang. Prosesing benih kacang
hijau yang dilakukan petani cukup sederhana yaitu dijemur selama sekitar dua hari
agar memiliki kadar air yang sesuai untuk dapat disimpan sebagai benih. Calon
benih yang sudah dijemur tersebut kemudian ditampi/dibersihkan dari kotoran dan
dianginkan hingga tidak terdapat kotoran yang selanjutnya disimpan pada botol
kaca yang ditutup rapat dengan abu gosok. Botol yang berisikan benih tersebut
disimpan diatas papan agar kondisi dalam botol tidak lembab. Menurut Hilman,
et al. (2004), pada umumnya petani melakukan penanaman benih kacang hijau
sesudah padi dengan cara sebar benih sesudah padi dipanen. Sebar benih kacang
hijau setelah padi dipanen dilakukan dengan atau tanpa pembabatan jerami, dan
benih yang diperlukan berkisar 50-75 kg/ha.
Tanam
Penanaman kacang hijau dilakukan satu hari setelah panen padi memanfaatkan
tanah yang masih lembab. Jarak tanam yang digunakan tidak memiliki ukuran
yang sama, yaitu menyesuaikan dengan jarak tanam padi sebelumnya. Putro,
(2012) menyatakan bahwa pada daerah endemis hama lalat bibit dan untuk
menghindari serangan semut maka terlebih dahulu benih dicampur dengan
Marshal 25 ST (Carbosulfan) dengan takaran 10-15 g/kg benih atau Fipronil
dengan takaran 5 cc/kg benih. Jika jarak tanam padi sebelumnya 25 x 25 cm, maka
diperkirakan jarak tanam kacang hijau sekitar 75 x 25 cm karena penugalan antar
baris dilakuan berselang tiga antar rumpun padi. Jarak tanam untuk pertanaman
kacang hijau mengikuti jarak tanam tegel pertanaman padi sebelumnya hanya
saja yang membedakan adalah tiga baris tanaman padi untuk satu baris tanaman
kacang hijau. Cara tanam dengan membuat lubang tanam antar tiga baris tanaman
padi tersebut menggunakan tugal yang terbuat dari besi sehingga lubang untuk
benih cukup dalam. Benih yang digunakan untuk pertanaman sekitar 3 - 4 biji
per lubang. Lubang yang telah diisi benih tidak ditutup dengan tanah serta tidak
ada perlakuan benih artinya tanpa penggunaan insektisida yang dimasukan secara
bersamaan dengan benih. Cara menutup lubang tanam tersebut adalah dengan
menghamparkan jerami seluruh sisa panen padi pada lahan pertanaman kacang
hijau hingga seluruh permukaan tertutup. Setelah itu dilakukan pembakaran pada
seluruh jerami tersebut sehingga abu hasil pembakaran jerami menutupi setiap
lubang tanam yang telah diisi benih tadi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar
ketika benih kacang hijau yang mulai tumbuh berkecambah tidak membutuhkan
energi yang terlalu besar untuk menembus permukaan tanah pertanaman.
Pemeliharaan
Pemeliharaan dilakukan dengan menyiang pertanaman ketika tumbuhan
pengganggu sudah mulai mendominasi. Biasanya penyiangan hanya dilakukan
oleh dua orang yang terdiri dari petani dan keluarganya. Laksamana, (2013)
menyatakan bahwa penyulaman dapat dilakukan setelah tanaman berumur 17 hari
setelah penanaman dilakukan. Penyulaman dilakukan dengan cara menyediakan
tanaman cadangan yang ditanam di luar area tanaman. Penyulaman dilakukan jika
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5% lubang tanaman tidak ditumbuhi tanaman sempurna. Penyiangan biasanya
dilakukan dua kali. Pertama ketika tanaman sudah berumur 2 minggu dan kedua
pada waktu berumur satu bulan. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan
tanaman pengganggu atau gulma. Selanjutnya dilakukan pemupukan pada
pertanaman dengan hanya menggunakan pupuk urea 150 kg/ha. Pemupukan
dilakukan pada 15 HST dan 25 HST dengan dosis 75 kg/ha dalam sekali
pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan cara disiram yaitu mencampurkan
pupuk urea dengan air yang kemudian disiramkan pada tanah sekitar tanaman.
Untuk penanggulangan OPT, petani di Jatisari menyesuaikan dengan serangan
yang ada, jika tidak terdapat serangan OPT maka tidak dilakukan penyemprotan.
Hal ini berbeda dengan Laksamana (2013) bahwa sebaiknya pemupukan dilakukan
dua kali, pertama diberikan pada saat tanam, dan yang kedua diberikan menjelang
tanaman berbunga atau pada saat tanaman umur satu bulan. Dosis pupuk yang
diberikan adalah urea 50-100 kg/ha, TSP 100 kg/ha dan KCl 50-75 kg/ha. Cara
pemupukan, pertama pupuk dimasukan ke lubang kemudian ditutup dengan
tanah jarak lubang pupuk 5-6 cm. kemudian lubang kedua yang jaraknya 10 cm
kemudian tutup dengan tanah. Pupuk jangan sampai kontak langsung dengan
benih, karena perkecambahan akan terhambat.
Petani di Jatisari beralasan bahwa dengan cara memupuk disiram minimal
ada dua hal yang diungkapkan yaitu efisiensi tenaga (tidak perlu melubangi untuk
pupuk) dan sekalian menyiram dengan air.
OPT
Beberapa hama yang paling sering menyerang pertanaman kacang hijau
di Jatisari adalah ulat jengkal (sekitar umur dua minggu), ulat grayak, dan
ulat penggulung. Cara penanggulangan yang dilakukan petani yaitu dengan
penyemprotan obat bahan kimia seperti aripo, spontan, proklin, dan atabron.
Panen dan pemasaran
Pemanenan dilakukan setelah biji cukup matang dan dilakukan beberapa
kali panen karena kacang hijau yang ditanam petani panennya tidak serentak
seperti halnya tanaman padi. Penjemuran dilaksanakan di lahan sawah sekitar
pertanaman kacang hijau artinya brangkasan tidak dibawa ke rumah. Begitu pula
“perontokan” dilakukan di lahan sawah dengan cara manual. Pemasaran kacang
hijau tidak mengalami kesulitan karena tengkulak (bandar) selalu datang pada saat
musim panen tiba.
Usahatani
Berusahatani tanaman pangan tidak terlepas dari keuntungan. Sama halnya
dengan usahatani kacang hijau tidak terlepas dari tujuan utama tersebut. Faktor
yang mempengaruhi keuntungan adalah besarnya input dan output. Input tersebut
dapat terdiri atas pembelian sarana yaitu berupa benih, pupuk, obat-obatan untuk
pengendalian OPT serta alat-alat yang digunakan selama kegiatan usahatani
dan tenaga kerja (tanam, pemupukan, pengendalian OPT, panen dll). Besarnya
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output sangat bergantung pada hasil produksi dan harga jual hasil panen yang
diterima petani. Di wilayah kecamatan Jatisari rata-rata pengeluaran untuk biaya
tanam sebesar Rp 750.000, sarana sebesar Rp. 278.000 /ha dan tenaga kerja untuk
pemeliharaan mencapai Rp 550.000, sedangkan pendapatan rata-rata adalah
sebesar Rp 10.439.000/ha (rata-rata produksi 803 kg/ha dengan harga Rp 13.000/
kg) sehingga petani memperoleh keuntungan sebesar Rp. 8.861.000/ha (B/C
ratio =5,61) artinya usahatani ini sangat layak. Besarnya keuntungan tersebut
dirasakan petani sangat berharga karena bertanam kacang hijau adalah semacam
“menunggu” musim tanam padi ke satu yaitu sekitar dua bulan dimana umur
kacang hijau hanya sekitar dua bulan. Berdasarkan pengalaman petani, bahwa
mereka tidak menghendaki adanya hujan pada rentang waktu tanam kacang hijau,
karena pertanaman kacang hijau tidak memerlukan air yang terlalu banyak. Di
wilayah Jatisari, petani tidak perlu melakukan pengairan pada pertanaman kacang
hijau karena kebutuhan air untuk tanaman adalah cukup mengandalkan tanah yang
masih lembab saat tanam dan saat pemupukan karena cara memupuk adalah sistem
siram yaitu pupuk dicampur dengan air kemudian disiramkan ke rumpun tanaman.
KESIMPULAN
1.

Cara budidaya kacang hijau yang dilakukan petani cukup sederhana, yaitu TOT
dan pemeliharaan yang minimum sedangkan hasilnya cukup menguntungkan
yaitu bisa mencapai di atas Rp. 8.000.000/ha

2.

Biaya yang cukup tinggi dalam usahatani kacang hijau antara lain biaya tanam
dan obat kimia untuk penaggulangan hama

3.

Pemasaran cukup mudah karena tengkulak selalu ada pada saat panen tiba
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ABSTRAK
Trehalose 6 phosphate phosphatase (T6PP) merupakan salah satu gen yang
berperan dalam melindungi tanaman dari cekaman abiotik dan biotik. Sampai saat
ini T6PP belum banyak diteliti level genetiknya pada plasma nutfah padi. Studi ini
bertujuan untuk mengidentifikasi variasi nukleotida pada sikuen parsial gen T6PP
dan hubungan kekerabatan antara varietas padi japonica berdasarkan gen tersebut.
Dua primer didisain untuk mengamplifikasi T6PP terutama pada posisi 586594925866935 bp dan 25868041-25868967 bp dan dideteksi variasinya pada 12 varietas
padi japonica yang sebagian besar berasal dari Korea Selatan menggunakan TA
cloning yang dibandingkan dengan sikuen kultivar rujukan, Nipponbare. Analisis
filogenetik juga dilakukan untuk mengetahui keragaman genetik 12 varietas padi
tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mutasi terjadi di intron
(daerah non-koding). Sejumlah insersi dan delesi sedikitnya satu basa ditemukan
sepanjang sikuen parsial T6PP. Perubahan basa seperti transversi didominasi
T/G dan A/G, sementara transisi sebagian besar adalah T/C, C/T dan A/G. Pola
polimorfisme ditemukan pada posisi yang sama pada beberapa varietas yang
menunjukkan kedekatan genetik di antara mereka. Pohon filogeni menghasilkan
tiga klaster utama yaitu kultivar padi japonica rujukan (Nipponbare), varietas
premium Jepang (Koshihikari), dan seluruh varietas japonica asal Korea Selatan
dalam satu grup. Beberapa varietas mempunyai kedekatan dibandingkan lainnya,
seperti pada Dongjin dan Hwacheong, dan Dobong dan Samnam. Variasi dalam
T6PP merupakan sumber penting untuk pengembangan marka molekuler
berdasarkan gen T6PP yang dapat diaplikasikan pada padi japonica.
Kata kunci : padi japonica, trehalose 6 phosphate phosphatase, keragaman
genetik, variasi nukleotida
PENDAHULUAN
Padi yang merupakan makanan pokok lebih dari setengah populasi dunia, masih
perlu dikembangkan genetiknya melalui program pemuliaan untuk memenuhi
kebutuhan pangan. Meskipun jenis indica populer di seluruh dunia, tetapi negaranegara seperti Asia timur laut seperti Korea, Jepang, Cina Utara dan Taiwan lebih
menyukai padi japonica. Dalam usaha meningkatkan produktivitas, cekaman
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biotik maupun abiotik merupakan masalah yang dihadapi pada budidaya padi
di dunia termasuk Asia. Kondisi tersebut secara meluas dapat menyebabkan
kerusakan utama tanamana padi di berbagai sentra produksi beras.
Padi japonica yang cenderung memiliki karakter gabah lebih pendek dan pulen
dari pada indica, tidak lepas dari serangan hama dan penyakit maupun cekaman
lingkungan. Akibat kondisi lingkungan tersebut, produksi padi japonica menurun
dan memerlukan strategi khusus pemuliaan di negara-negara penghasil japonica.
Di Indonesia yang memiliki kultur yang berbeda disetiap daerahnya memerlukan
beras yang memiliki tektur dan citarasa pulen yang dimiliki japonica. Sehingga
dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh padi japonica yang mengandung
T6PP yang berperan dalam melindungi tanaman dari cekaman abiotik dan biotik
serta dapat digunakan sebagai tetua. Sampai saat ini T6PP belum banyak diteliti
level genetiknya pada plasma nutfah padi. Di negara-negara subtropik, kondisi
dingin maupun hama penyakit tertentu yang endemik dapat menjadi kendala
utama produksi padi nasional. Pada kondisi yang optimum untuk perkembangan
hama dan penyakit, serangannya dapat menyebabkan kerusakan yang sangat
parah dan kehilangan hasil lebih dari 85% (http://www.knowledgebank.irri.
org). Penggunaan varietas tahan yang bersifat durable resistance dan wide
adaptability mampu melindungi tanaman dalam jangka waktu lama serta dalam
skala geografis yang luas. Karena itu, peningkatan ketahanan terhadap cekaman
abiotik dan biotik menjadi salah satu tujuan utama pemuliaan di Korea Selatan.
Sumber plasma nutfah baik landrace maupun kultivar yang ada dimanfaatkan
untuk pengambangan kultivar baru sebagai respon terhadap perubahan lingkungan
(NASTI 1996; Khaing et al., 2014).
Karbohidrat diketahui mempunyai fungsi sangat bervariasi dan penting
sebagai komponen sel tanaman, termasuk sistem defence tanaman karena cekaman
lingkungan. Beberapa signaling pathway yang mengintegrasikan respon gula
telah diidentifikasi. Salah satu pathway melibatkan sintesis, persepsi dan respon
disakarida non-reduksi, terhalose.Trehalose sebenarnya banyak ditemukan pada
actinomycetes, serangga, cendawan dan invertebrata (Elbein et al., 2003), namun
demikian disakarida tersebut juga ditemukan pada tanaman terkait dengan sistem
ketahanan (Jain dan Roy, 2010). Trehalose juga berfungsi sebagai sumber karbon
serta osmoprotectant.
Beberapa penelitian menggunakan tanaman mutan mengungkapkan
pentingnya metabolisme trehalose dalam pengendalian perkembangan tanaman
(Avonce et al., 2004 ; Lunn et al., 2007 ; Eastmond et al., 2002; Gomez et al.,
2006; Satoh-Nagasawa et al., 2006; van Dijken et al., 2004). Menariknya, sejumlah
besar gen yang diduga pengkodean enzim sintesis trehaloseditemukan dalam
genom tanaman yang lebih tinggi (Avonce et al., 2006; Lunn, 2007). Diketahui
bahwa biosintesis trehalose melibatkan trehalose-6-phosphate phosphatase
(T6PP), khususnya dalam defosforilasi trehalose 6 phosphate menjadi trehalose.
Pada tanaman, T6PP diketahui berperan dalam melindungi tanaman dari cekaman
abiotik dan biotik (Ponnu et al., 2011), termasuk di padi.
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Mengingat perannya pada tanaman cukup penting (Harthill et al., 2006;
Shima et al., 2007) studi gen T6PP perlu dilakukan. Apalagi sampai saat ini,
T6PP belum banyak diteliti fungsi dan variasinya pada plasma nutfah padi
terkait ketahanannya terhadap cekaman lingkungan. Marka yang didisain dari
variasi dalam gen atau genom telah terbukti bermanfaat untuk membantu proses
seleksi berbagai varietas padi (Garland et al., 2000), termasuk T6PP. Infomasi
awal kekerabatan genetik pada aksesi/varietas padi akan sangat membantu dalam
skrining tetua persilangan dalam program pemuliaan untuk karakter yang dikontrol
oleh gen T6PP. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi
nukleotida pada sikuen parsial gen T6PP dan hubungan kekerabatan genetik 12
varietas padi japonicayang berasal dari Korea Selatan berdasarkan gen tersebut.
BAHAN DAN METODE
Materi Genetik dan Isolasi DNA
Sebanyak 12 varietas padi japonica yang terdiri dari 11 varietas dari
Korea (Kopum, Samkwang, Ilpum, Chucheong, Dongjin, Sinkemo, Hwaseong,
Hwacheong, Dobong, Samnam dan Palkong) dan satu kultivar dari Jepang
(Koshihikari) digunakan pada penelitian ini. Padi ditanam di rumah kaca sekitar 1
bulan, kemudian dipilih daun sehat dan muda untuk isolasi DNA total genomiknya.
Isolasi DNA dilakukan berdasarkan metode CTAB menurut Murray dan
Thompson (1980). DNA dilarutkan dalam 50 µl buffer TE. Kualitas dan kuantitas
DNA ditentukan menggunakan Nano DropR ND-1000 Spectrophotometer (Nano
Drop, Willington, Delaware, USA), dimigrasikan pada gel agarose 0.8% dan DNA
divisualisasikan di atas transiluminator UV.
Amplifikasi Polymerase Chain Reaction (PCR), TA Cloning dan Sikuensing
Sikuen primer TreA didisain berasal dari segmen Trehalose 6 Phosphate
phosphatase yang berlokasi pada kromosom 7 (clone AP004341). Daerah
Trehalose yang diamplifikasi pada posisi 25865949 - 25866935 bp dan
25868041 - 25868967 bp dengan disain primer masing-masing TreA dan TreB.
Susunan sekuen primer TreA adalah F: 5’-TCTCTCTCCCTGTTCGTCGT-3’
dan
R:5’-AGCTCCTCCAGCTTCACAAA-3’.
Dan
primer
TreB
adalah
F:
5’-CACTCCAGTTCCTGCTCAAA-3’
dan
R:5’TGCACTTGCACCAAACTCTC-3’. Disain primer menggunakan program
PRIMER3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3) (Rozen and Skaletsky 2000).
Reaksi PCR dilakukan dalam total volume 50 µl yang terdiri dari 2 µl DNA
20 ng/µl, 10X bafer mengandung 25 mM MgCl2, 1 µl 2.5 mM dNTPs, 1 U Ex
Takara Taq Polymerase (Takara Bio, Inc. Jepang) dan masing-masing 1 µl primer
forward dan reverse (10 uM). Program PCR dilakukan dengan 95 oC selama10
detik, 55 oC selama 30 detik dan 72 oC selama 1 menit dengan total 35 siklus.
Pita tunggal produk PCR dipurifikasi dan di-TA cloning ke dalam vektor pGEMTEasy dan kemudian ditransformasi ke dalam sel kompeten Escherecia coli DH5α
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(Sambrook dan Russell 2001). Plasmid diisolasi menggunakan kit DNA-spin
Plasmid DNA Purification (Intron Biotechnology, Korea) kemudian disikuensing
dengan mesin Sequencer ABI3700.
Analisis Data
Sikuen hasil amplifikasi primer TreA dan TreB dialignment dengan BioEdit
(http://www.mbio.ncsu.edu/bioEdit/nioedit.html) untuk mengetahui variasi
nukleotidanya. Variasi single nucleotide polymorphism (SNP) dan insersi/delesi
(indel) diguanakan sebagai dasar jarak antar varietas padi untuk dibuat pohon
filogeni neighbor joining dengan MEGA 4.0. Multiple bootstrap hasil penjajaran
sikuen dibuat dalam 1000 ulangan (Ching et al. 2002; Tamura et al., 2007).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam studi ini, gen kandidat trehalose-6-phosphate phospahate (T6PP)
diidentifikasi berdasarkan hasil analisis quantitative trait loci (QTL) terkait kualitas
biji padi dan ketahanan terhadap penyakit dengan menggunakan populasi japonica
(Kwon et al., 2008a, 2008b). Diantara gen-gen kandidat terkait QTL, diketahui gen
yang terlibat dalam sintesis trehalose berada diantara marka molekuler pengapit
yang berada di kromosom 7. Jenis disakarida trehalose, banyak terlibat dalam
sistem ketahanan (defence) di tanaman (Ponnu et al., 2011), sehingga disakarida
ini memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. Karena
itu, gen kandidat T6PP selanjutnya diseleksi untuk diamplifikasi. Gen kandidat
T6PP pada kromosom 7 (clone AP004341) sepanjang 4020 bp diketahui terletak
antara 25865517-25869537 bp dalam genom padi.
Dua primer masing-masing TreA dan Trea B berhasil mengamplifikasi
fragmen masing-masing pada posisi 25865949-25866935 bp dan 2586804125868967 bp dari T6PP pada 11 varietas japonica berasal dari Korea Selatan dan
satu varietas dari Jepang. Nipponbare yang merupakan kultivar rujukan japonica
digunakan sebagai rujukan untuk menentukan variasi nukleotida sebagai dasar
uji kekerabatan genetik varietas padi japonica dalam studi ini. SNP dan indel
pada sikuen parsial T6PP yang diobservasi dalam 12 varietas padi japonica
ditampilkan pada Tabel 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
mutasi terjadi di intron (daerah non-koding). Mutasi di daerah koding (exon) lebih
banyak mendapat perhatian karena hubungannya dengan perubahan asam amino
dan fenotipnya. Namun demikian, SNP di intron tidak menghasilkan perubahan
produk gen. Hasil ini relevan dengan laporan sebelumnya bahwa mutasi di daerah
non-koding frekuensinya lebih tinggi daripada di daerah koding (Barreiro et al.,
2008).
Sejumlah insersi dan delesi minimal satu basa ditemukan sepanjang sikuen
parsial T6PP. Perubahan basa tunggal umumnya adalah transisi dan transversi,
jenis mutasi gen transisi merupakan substitusi dari pirimidin ke pirimidin (C atau
T) atau purin ke purin (A atau G). Sedangkan transversi merupakan substitusi
dari pirimidin ke purin atau sebaliknya. Dalam studi ini, transversi didominasi
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oleh T/G dan A/G, sementara transisi sebagian besar adalah T/C, C/T dan A/G
dalam 12 varietas japonica. Rasio antara transisi dan transversi adalah 2.75 :1,
mendukung keberadaan transisi yang biasanya lebih tinggi dari pada transversi
tidak hanya pada gene namun juga pada level genom total pada tanaman (Van et
al., 2013 ; Lestari et al., 2014).
Tabel 1. SNP dan indel pada sikuen parsial T6PP yang diobservasi dalam 12
varietas padi japonica berdasarkan primer TreA dan TreB
Primer
TreA

TreB

Panjang
Daerah di genom
Exon
Intron
sikuen
Jumlah
Tipe mutasi
konsensus SNP/indel Posisi Jumlah Posisi Jumlah
(bp)
(bp)
(bp)
Nipponbare
987
rujukan
Koshihikari
987
1
675
3-4
Transversi T/G
Kopum
987
Tidak ada
Samkwang
987
2
196
2
Insersi
-/G
282
2-3
Delesi
C/Ilpum
987
3
386
2-3
Delesi
T/668
3-4
Transisi
T/C
754
3-4
Insersi
-/G
Chucheong
987
2
664
3-4
Transisi
G/A
768
3-4
Transisi
G/A
Dongjin
987
Tidak ada
Sinkemo
987
Tidak ada
Hwaseong
987
5
119
2
Transisi
C/T
243
2-3
Insersi
-/A
375
2-3
Transversi T/G
386
2-3
Delesi
T/489
3-4
Transisi
T/C
Hwacheong
1
617
3-4
Transversi T/G
Dobong
Tidak ada
Samnam
1
209
2
Transisi
C/T
Palkong
Tidak ada
Nipponbare
927
rujukan
Koshihikari
927
Tidak ada
Kopum
931
1
79-82
8-9
Insersi
-/
CTTT
Samkwang
927
Tidak ada
Ilpum
927
1
105
8-9
Transisi
A/G
931
1
79-82
8-9
Insersi
-/
Chucheong
CTTT
Dongjin
931
2
79-82
8-9
Insersi
-/
CTTT
706
10-11
Transisi
A/G
927
1
892
10-11
Transisi
T/C
Sinkemo
931
1
79-82
8-9
Insersi
-/
Hwaseong
CTTT
Hwacheong
931
3
79-82
8-9
Insersi
-/
CTTT
58
8-9
Transisi
C/T
545
9-10
Transisi
A/G
Dobong
927
Tidak ada
Samnam
927
Tidak ada
Palkong
927
1
678
10
Transversi T/A
Varietas
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Berdasarkan jumlah mutasi, Hwaseong menunjukkan frekuensi paling
tinggi, diikuti oleh Hwacheong dan Ilpum berdasarkan total amplifikasi oleh
dua primer yang didisain. Berdasarkan primer TreA,varietas Kopum, Dongjin,
Sinkemo dan Palkong menunjukkan kesamaan dengan kultivar rujukan,
Nipponbare. Sedangkan amplifikasi dengan TreB, menunjukkan adanya kesamaan
pada Koshihikari, Samkwang dan Samnam dengan Nipponbare. Dobong tidak
teridentifikasi mutasi saat diamplifikasi T6PP dengan primer TreA dan TreB. Hal
menarik ditemukan pada Chucheong,Dongjin, Hwaseong dan Hwacheong yang
menunjukkan indel -/CTTT pada posisi yang sama pada sikuen konsensus. Pola
polimorfisme ditemukan pada posisi yang sama pada beberapa varietas yang
menujukkan kedekatan genetik antara varietas tersebut.
Analisis filogeni dari variasi nukleotida (SNP dan idel) dari sikuen parsial T6PP
dari 12 kultivar japonica yang dibandingkan dengan Nipponbare menghasilkan
tiga klaster utama yaitu kultivar padi japonica rujukan (Nipponbare), varietas
premium Jepang (Koshihikari), dan seluruh varietas japonica asal Korea Selatan.
Klaster utama, masing-masing 11 asal Korea Selatan dan 2 varietas pada grup
Il dan IIl (hanya Nipponabre dan Koshihikari) secara berurutan. Pengelompokan
varietas lebih cenderung berdasarkan genetik masing-masing varietas daripada
ecotipe ataupun asal geografi. Koshihikari, varietas premium di Jepang yang
toleran terhadap Aluminium dan dingin namun tidak tahan terhadap salinitas (Ma
et al., 2002) cenderung lebih dekat dengan varietas japonica dari Korea Selatan
dibandingkan dengan Nipponbare. Beberapa varietas mempunyai kedekatan
dibanding lainnya, seperti pada Dongjin dan Hwacheong, Dobong dan Samnam
(Gambar 1).Variasi SNP dan indel T6PP mengindikasikan adanya pengaruhnya
terhadap diferensiasi padi japonica.

Gambar 1. Pohon filogeni dari 12 varietas padi japonica berdasarkan variasi
nukleotida dari sikuen parsial Trehalose 6 phosphate phosphatase.
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Analisis alignment dari sikuen parsial T6PP yang dihasilkan oleh primer
TreB di 25868041-25868967bp pada gen T6PP, teridentifikasi indel (-/CTTT)
pada beberapa varietas seperti Hwacheong dam Hwaseong (Gambar 2). Indel
yang terdeteksi merupakan sumber marka molekuler yang dapat diaplikasikan
di padi. Sebagai konsekuensi sebuah marka indel telah berhasil dikembangkan
berdasarkan daerah trehalose(Lestari et al., 2015).
Sinkemo

TTCTTTCTTTCTTTCTTT-----TTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT

116

Nipponbare TTCTTTCTTTCTTTCTTT-----TTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT

116

Ilpum

TTCTTTCTTTCTTTCTTT-----TTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATGTCTATTTAATT

116

Samnam

TTTCTTTCTTTCTTTCTT----TTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT

116

Koshihikari TTCTTTCTTTCTTTCTTT-----TTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT

116

Dobong

TTCTTTCTTTCTTTCTTT----TTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT

116

Palkong

TTTCTTTCTTTCTTTCTT----TTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT

116

Chucheong TTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTTTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT 120
Hwaseong

TCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTTTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATTT 120

Kopum

TTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTTTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT 120

Dongjin

TTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTTTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT 120

Hwacheong TTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTTTCTTAGTATGTTAGGCTAGAACTATATCTATTTAATT 120
****************** ************************** ***********

Gambar 2. Analisis alignment dari sikuen parsial T6PP yang dihasilkan oleh
primer TreB. Indel yang terdeteksi menjadi sumber marka molekuler
yang dapat diaplikasikan di padi .
Sehubungan dengan fungsi trehalose dan T6PP, berbagai penelitian
menunjukkan bahwa T6PP dapat mendukung aktivitas Snf1 terkait protein
kinase (SnRK1) (Zhang et al., 2009 ) yang merupakan integrator penting dalam
jaringan peraturan tanaman seperti proses metabolisme, pertumbuhan tanaman
dan respon stres (Gonzalez et al., 2007). Selain itu, ekspresi beberapa Trehalosa6-fosfat synthase (TPS gen) juga dipengaruhi oleh status karbon misalnya pada
Arabidopsis dan padi. Ekspresi tiga TPS gen Arabidopsis dan empat TPS gen padi
meningkat secara signifikan dalam merespon kadar sukrosa rendah dalam sel
(Glinski et al., 2005; Zang et al., 2011). Sensor gula diduga sangat penting sebagai
alat pendeteksi dan dapat mengendalikan ledakan penyakit yang disebabkan oleh
mikroba seperti cendawan (Fernandez dan Wilson, 2011).
Mengingat fungsi T6PP, maka selain dapat dimanfaatkan sebagai marka
untuk evaluasi mutu rasa, marka molekuler yang dikembangkan tersebut perlu
diuji untuk evaluasi koleksi plasma nutfah padi tidak hanya japonica namun
juga sub-spesies lain seperti indica dan japonica terkait ketahanannya terhadap
cekaman abiotik dan biotik. Marka molekuler ini mungkin tidak memiliki fungsi
langsung tetapi marka tersebut masih dapat berhubungan dengan variasi dalam
sifat-sifat fenotipik melalui linkage disequilibrium antara situs marka dan domain
fungsional dari gen target (Bao et al. 2006a, 2006b).
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KESIMPULAN
Variasi nukleotida khususnya SNP dan indel pada sikuen parsial T6PP memberikan
infromasi penting adanya mutasi pada daerah koding dan non-koding maupun
tipe mutasinya pada gen tersebut. Informasi awal kekerabatan genetik antara
varietas membantu dalam seleksi tetua dalam program pemuliaan padi japonica.
Hasil penelitian ini merupakan informasi penting untuk pengembangan marka
molekuler berdasarkan gen T6PP dalam pemuliaan padi japonica. Diperlukan
penelitian terkait fisiologi untuk membuktikan pengaruh T6PP pada padi.
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ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah defisiensi
Fosfor (P). Masalah defisiensi fosfor ini bisa terjadi pada hampir semua jenis
tanah di Indonesia, termasuk lahan kering (gogo) dan lahan sawah. Varietas
padi yang toleran terhadap defisiensi P tidak saja harus memiliki kemampuan
untuk memperoleh P yang lebih besar (efisiensi eksternal) tetapi juga dapat
menggunakan P yang diserap secara lebih efisien (efisiensi internal). Oleh karena
itu dilakukan penelitian memasukkan segmen lokus Pup1 ke dalam padi Indonesia
dengan persilangan konvensional dan diseleksi menggunakan marka molekuler.
Lokus Pup1 diketahui memiliki kemampuan menangkap P lebih banyak dengan
membentuk akar lebih banyak pada kondisi defisiensi P. Tujuan penelitian ini
adalah mengevaluasi galur-galur BC6F2 Ciherang-Pup1 melalui uji fenotipik dan
molekuler. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca dan laboratorium biologi
molekuler BB Biogen Bogor. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian
lima galur BC6F2 Ciherang-Pup1 yaitu galur 70, galur 115, galur 165, galur 157,
galur 181 serta varietas Ciherang dan Kasalath sebagai tetua kontrol. Primer
spesifik untuk mendeteksi lokus Pup1 yang digunakan untuk penelitian adalah
Kas 19C_2 dan Kas 30n-1. Berdasarkan hasil uji fenotipik telah diperoleh beberapa
galur yang lebih baik dari tetuanya, dilihat dari jumlah anakan galur 165 memiliki
anakan terbanyak (12,60), galur 157 memiliki malai terpanjang (25,69 cm), galur
165 memiliki bobot 100 butir tertinggi (2,50 gram) dan galur 115 memiliki bobot
gabah perumpun tertinggi yaitu 32,35 gram. Hasil analisis molekuler dari 200
sampel telah didapatkan 23 galur yang mengandung lokus Pup1 dalam kondisi alel
homozigot. Galur-galur pilihan ini dapat diteruskan untuk pengujian berikutnya.
Kata kunci : Ciherang-Pup1, uji fenotipik, analisis molekuler
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ABSTRACT
Indonesia is one of country that has a problem of Phosphorus (P) deficiency. The
Phosphorus deficiency problem can occur in almost all soil types in Indonesia,
including upland and irrigated low-land. Rice varieties tolerant to P deficiency
must not only have the ability to obtain a larger P (external efficiency), but also
have to use the absorbed P more efficiently (internal efficiency). Therefore, inserted
Pup1 locus into Indonesian rice through conventional crosses and selected using
molecular markers have been done. Pup1 locus is known having ability to uptake
more P nutrient by forming many roots under P deficiency conditions. The aim
of research was to evaluate BC6F2 Ciherang-Pup1 lines through phenotypic and
molecular marker approach. This research was conducted in greenhouse and
laboratory of molecular biology, Indonesian Center for Agricultural Biotechnology
and Genetic Resources Research and Development, Bogor. Materials used in the
research were five lines of BC6F2 Ciherang-Pup1, namely line #70, #115, #165,
#157, #181, Ciherang and Kasalath as control parents. Specific primers used in
this research were Kas 19C_2 and Kas 30n-1. Based on phenotypic, there were
some lines showed better than the parent, especially for number of tillers (line #165
had the highest tiller (12.60)), lines #157 had the longest panicle length (25.69
cm), line #165 had the highest weight of 100 grains (2.50 gram), and line #115 had
the highest grain weight (32.35 gram). Molecular analysis of 200 samples showed
23 lines containing Pup1 locus in homozigote alleles. These selected lines can be
used for next planting.
Keywords: Ciherang-Pup1, phenotypic test, molecular analysis.
PENDAHULUAN
Defisiensi hara fosfor adalah salah satu kendala dalam sistem produksi tanaman
padi. Defisiensi hara fosfor ini terdapat secara luas pada hampir semua ekosistem
pertanaman padi (Dobermann dan Fairhust., 2000). Di Indonesia, defisiensi
fosfor ini bisa terjadi pada hampir semua jenis tanah di Indonesia, termasuk lahan
tanah kering (gogo) atau lahan sawah. Fospor (P) merupakan unsur penting bagi
tanaman padi, terutama pada saat anakan dan pembentukan bulir padi. Diduga,
input P dari pupuk, 90% diantaranya tidak tersedia untuk diserap oleh Tanaman
(Wissuwa dan Ae, 2000). Tanaman padi yang toleran terhadap defisiensi fospor
dapat mengurangi input tambahan seperti pemupukan P, pemberian kapur, dan
bahan organik.
Penggunaan varietas padi yang toleran terhadap defisiensi P pada tanahtanah marginal merupakan pilihan yang strategis dibanding usaha merubah kondisi
lahan dengan pengapuran dan pemberian pupuk yang tidak praktis dan tidak
ekonomis, bahkan dapat mengancam sistem pertanian berkelanjutan. Varietas padi
yang toleran terhadap defisiensi P tidak saja harus memiliki kemampuan untuk
memperoleh P yang lebih besar (efisiensi eksternal) tetapi juga dapat menggunakan
P yang diserap secara lebih efisien (efisiensi internal), sehingga mampu mengatasi
kekurangan hara (Schachtman et al.,1998).
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Pup1 merupakan salah satu lokus didalam kromosom tanaman padi yang
diduga terlibat dalam satu mekanisme toleransi terhadap toleransi defisiensi P.
Eksplorasi Pup1 ini telah berlangsung sejak tahun 90-an dengan pembuatan materi
pemetaan, dimana varietas Kasalath dipilih sebagai tetua donor karena memiliki
ekspresi fenotipik (P Uptake) lebih baik pada saat ditanam di tanah yang kurang
P dibandingkan dengan genotipe yang lain (Prasetiyono dan Tasliah, 2012).
Hasilnya didapatkan sebuah QTL utama (major QTL) pada kromosom 12 untuk
penangkapan P (Uptake), penggunaan P yang efisien (P use efficiency), bobot
kering (dry weight), dan jumlah anakan (tiller number) (Wissuwa et al., 1998).
Peneliti telah melakukan penelitian dengan memasukkan segmen Pup1
ke-dalam tanaman padi Indonesia dengan persilangan biasa dan telah diseleksi
menggunakan marka molekuler. Tetua yang digunakan sebagai sumber Pup1
adalah Kasalath. Kasalath merupakan padi lokal (landrace) yang berasal dari
India. Padi ini termasuk padi lahan kering yang memiliki sifat toleran terhadap
defisiensi P. Kasalath memiliki bentuk morfologi yang tinggi, berakar banyak
dan dalam (Ma et al.,2002; Prasetiyono, 2010). Padi Varietas Ciherang digunakan
sebagai tetua betina karena varietas tersebut merupakan varietas yang populer di
Indonesia dan banyak ditanam petani serta memiliki potensi hasil 8,5 ton/ha gabah
kering giling.
Pada saat ini mulai dikembangkan metode pemuliaan menggunakan marka
molekuler yang sering disebut marker assisted selection (MAS) dan marker
assisted breeding (MAB) (Anderson dan Lubberstedt, 2003). Bila suatu marka
telah teridentifikasi maka marka tersebut dapat digunakan secara langsung untuk
memilih alel alel yang diinginkan dan dapat dipakai untuk mengikuti segregasi
penting dalam daerah QTL (Quantitative Trait Loci) yang telah diidentifikasi dalam
tanaman (Paran dan Zamir, 2003). Penelitian sebelumnya telah menghasilkan
galur-galur BC6 Ciherang yang mengandung lokus Pup1. Galur-galur tersebut
perlu dievaluasi untuk mengetahui potensi hasil dan komposisi genetik dari lokus
Pup1.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi galur-galur BC6F2 Ciherang-Pup1
melalui uji fenotipik dan analisis molekuler.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca dan Laboratorium Biologi Molekuler BB
Biogen Bogor pada bulan Mei s.d. Agustus 2014. Bahan yang digunakan dalam
penelitian adalah lima galur BC6F2 Ciherang-Pup1. Donor Pup1 berasal dari Situ
Bagendit-Pup1 yang telah diperoleh pada penelitian sebelumnya (Prasetiyono,
2010). Proses pembentukan galur-galur BC6F2 Ciherang-Pup1 menggunakan
persilangan konvensional dan diseleksi menggunakan marka molekuler. Galurgalur BC6F2 Ciherang-Pup1 tersebut adalah galur 70, galur 115, galur 165, galur
157 dan galur 181. Varietas Ciherang, Kasalath digunakan sebagai sebagai kontrol
tetua dan Inpari 13 sebagai pembanding potensi hasil. Primer spesifik yang
digunakan untuk penelitian adalah Kas 19_C2 dan Kas 30n-1 (Tabel.1).
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Uji fenotipik
Persemaian benih dilakukan pada cawan petri yang dilapisi kertas tissue.
Setelah berkecambah kemudian dipindah ke media tanah pada bak persemaian.
Tiap bak semai diisi 60 benih dari tiap galur yang akan diuji. Setelah berumur 2
minggu bibit tanaman dipindahkan kedalam pot ember yang berisi media tanam.
Media tanam merupakan campuran tanah dan pupuk kandang (4 : 1). Tiap pot
ember ditanam dua tanaman dari galur yang sama. Untuk perawatan dilakukan
penyiraman dan pemupukan sesuai dosis yang digunakan di rumah kaca dan
pemberantasan hama penyakit menggunakan pestisida. Untuk uji fenotipik
peubah yang diamati adalah sebagai berikut: tinggi tanaman, jumlah anakan, umur
berbunga, panjang malai, bobot 100 butir, bobot gabah isi perumpun, bobot gabah
hampa dan bobot kering batang serta bobot kering akar.
Analisis molekuler
Metode yang digunakan untuk isolasi DNA adalah metode Dellaporta et
al. (1983), yang telah dimodifikasi. DNA yang telah diisolasi digunakan sebagai
cetakan untuk analisis keberadaan lokus Pup1 dan dilakukan amplifikasi PCR
menggunakan primer spesifik. Komposisi campuran PCR untuk satu kali reaksi
(volume 10 µl) sebagai berikut : 2 µl DNA; 1,4 µl ddH2O, 10 × bufer PCR 1µl,
dNTPmix 10mM; 1 µl primer Forward+Reverse 5 mM (masing-masing 0,5 µl);
0,1 µl Taq polymerase. Program PCR yang digunakan yaitu 5 menit pada suhu
94°C untuk denaturasi awal, dilanjutkan dengan proses denaturasi selama 45 detik
pada suhu 94°C, 45 detik pada suhu 60°C untuk proses penempelan (annealing),
dan 1,45 menit pada suhu 72°C untuk proses pemanjangan (extension) yang
diulang selama 34 kali. Proses pemanjangan terakhir dilakukan selama 15 menit
dalam suhu 72°C. Hasil amplifikasi PCR kemudian dielektroforesis menggunakan
gel akrilamid 5% urea dan diwarnai dengan menggunakan silver nitrat. Setelah
diperoleh gambar pita DNA pada plate kaca maka dilakukan skoring.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji fenotipik
Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman seringkali dikaitkan dengan tingkat kerebahan. Beberapa
varietas padi dengan tinggi tanaman >120cm biasanya lebih rawan rebah
dibandingkan tanaman dengan tinggi tanaman <100cm. Sehingga petani lebih
menyukai tinggi tanaman padi seperti varietas Ciherang karena memiliki tingkat
kerebahan yang sedang. Pada umur 8 MST rata-rata tinggi tanaman padi yang
ditanam berkisar antara 103,01-113,54 cm. Tinggi tanaman kelima galur yang
diamati memiliki kesamaan dengan tetua Ciherang, yaitu termasuk kelompok
sedang (intermediate), yaitu 101-130 cm. Rata-rata tinggi tanaman galur 181
memiliki nilai yang terendah, yaitu 103,03 cm. Sedangkan rata-rata tinggi tanaman
tertinggi yaitu galur 115 dengan nilai 113,54 cm.
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Gambar 1. Rata-rata tinggi tanaman BC6F2 Ciherang-Pup1
Jumlah Anakan
Ketersediaan unsur hara yang cukup pada saat pertumbuhan akan
meningkatkan aktifitas fotosintesis sehingga diferensiasi sel akan baik dan
mengakibatkan jumlah anakan meningkat. Anakan produktif dapat digolongkan
sedikit (<10 anakan), sedang (10-20 anakan), banyak (>20 anakan). Dari Gambar
2, jumlah anakan tetua Kasalath dan Ciherang termasuk dalam golongan sedikit
karena memiliki rata-rata jumlah anakan dengan jumlah 9,5 dan 12,3. Galur
165, 157 memiliki rata-rata jumlah anakan tertinggi yaitu 12,6 dan 12,1 batang,
diikuti oleh galur 70 dan 115 dengan jumlah anakan 10,7 batang, dan galur 181
yang rata-rata jumlah anakan terkecil yaitu 8 batang. Hal ini dapat disebabkan
karena kemampuan masing-masing varietas dalam beradaptasi dengan lingkungan
tumbuhnya serta faktor genetiknya.

Gambar 2. Rata-rata jumlah anakan BC6F2 Ciherang-Pup1
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Umur Berbunga
Peralihan antara fase vegetatif menuju fase generatif ditunjukan dengan mulai
berbunganya tanaman padi. Dalam suatu hamparan tanaman, fase pembungaan
memerlukan kisaran waktu selama 10-14 hari. Apabila 50% dari tanaman dalam
satu hamparan bunganya telah keluar, maka pertanaman tersebut dianggap sudah
memasuki fase pembungaan. Pada proses pembungaan kebutuhan fosfor akan
meningkat drastis karena kebutuhan energi meningkat dan fosfor adalah komponen
penyusun enzim dan ATP yang berguna dalam proses transfer energi.
Fungsi fosfor sebagai penyusun karbohidrat dan penyusun asam amino yang
merupakan faktor internal yang mempengaruhi induksi pembungaan. Penyediaan
fosfor yang tidak memadai akan menyebabkan laju respirasi menurun. Bila
respirasi terhambat, pigmen ungu (antosianin) berkembang dan memberi ciri
defisiensi fosfor sehingga akan mempengaruhi pembungaan. Kriteria umur
berbunga tanaman padi adalah umur genjah < 100 hari, sedang 100-125 hari, dan
dalam >125 hari.

Gambar 3. Rata-rata umur berbunga BC6F2 Ciherang-Pup1
Dari grafik di atas, Ciherang dan Kasalath termasuk padi umur genjah
dengan umur berbunga <100 hari. Dari tanaman yang diamati, umur berbunga
yang paling cepat yaitu galur 165 dengan waktu 61 hari, galur 157 dan 115 dengan
63 hari, galur 70 dengan 64 hari, dan yang paling lambat yaitu galur 181 dengan
waktu 68 hari.
Bobot Kering Akar dan Bobot Kering tajuk
Fosfat merupakan unsur hara esensial makro yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman. Tanaman memperoleh unsur P seluruhnya berasal dari
tanah atau dari pemupukan serta hasil dekomposisi dan mineralisasi bahan
organik. Peranan P pada tanaman penting untuk pertumbuhan sel, pembentukan
akar halus dan rambut akar, memperkuat batang agar tanaman tidak mudah rebah,
pembentukan bunga, buah dan biji serta memperkuat daya tahan terhadap penyakit.
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Lokus Pup1 yang dimiliki Kasalath dapat membantu meningkatkan peranan
P pada tanaman. Seperti pada Gambar 4, galur 115 memiliki nilai tertinggi yaitu
11,33 g. Sedangkan galur 181 memiliki nilai bobot akar terendah yaitu 6,02 g.
Galur yang efektif dalam menyerap unsur P yaitu galur 115, galur 165 dan galur
157. Nilai ketiga galur tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai bobot
kering tetua Ciherang. Dari hasil rata-rata bobot kering batang, galur 165 memiliki
nilai tertinggi yaitu 34,29 g, diikuti galur 157 yaitu 34,24 g, galur 115 yaitu 32,61
g, galur 70 yaitu 30,20 g, dan galur 181 dengan hasil rata-rata terendah yaitu 19,61
g (Gambar 4). Faktor yang mempengaruhi bobot kering tanaman yaitu faktor
status hara yang terkandung dalam tanah.

Gambar 4. Rata-rata bobot kering akar dan tajuk BC6F2 Ciherang-Pup1
Penelitian Prasetiyono et al. (2012) menunjukkan galur-galur Pup1 memiliki
bobot kering tajuk lebih besar dibanding dengan tetuanya, namun pada saat
pembentukan biji hasil yang diperoleh bervariasi.
Panjang Malai
Kriteria panjang malai tanaman padi adalah pendek <20 cm, sedang 20-30
cm, panjang 31-40 cm, dan sangat panjang >40 cm. Panjang malai tetua Kasalath
termasuk kelompok panjang dengan nilai 33,2 cm, tetua Ciherang dan kelima
galur yang diamati termasuk kelompok sedang dengan panjang malai berkisar
antara 24,12-25,69 cm. Rata-rata panjang malai dapat dilihat pada Gambar 5.
Lokus Pup1 yang terdapat pada tanaman yang diamati tidak memberikan
pengaruh pada panjang malai hasil persilangan dengan tetua Ciherang. Pada Tabel
di atas, galur 157 memperoleh nilai panjang malai tertinggi yaitu 25,69 cm, diikuti
galur 165 dengan nilai 25,65 cm, galur 115 dengan nilai 25,23 cm, galur 181
dengan nilai 24,65 cm, dan galur 70 dengan nilai terendah yaitu 24,12 cm.
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Gambar 5. Rata-rata panjang malai BC6F2 Ciherang-Pup1
Bobot 100 Butir
Bobot 100 biji diperoleh dengan cara menimbang 100 biji gabah yang
diambil secara acak dalam satu rumpun. Hasil rata-rata bobot 100 butir dapat
dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rata-rata bobot 100 butir BC6F2 Ciherang-Pup1

756

Ma'sumah dan Prasetiyono : Evaluasi Fenotipik dan Molekuler Galur BC6F2....

Hasil rata-rata bobot 100 butir tertinggi adalah galur 165 yaitu 2,50 g,
galur 181 yaitu 2,36 g, galur 157 yaitu 2,35 g, galur 115 yaitu 2,35 g dan galur
70 yaitu 2,25 g. Adanya faktor genetik yang berasal dari tetua Kasalath mampu
meningkatkan rata-rata bobot 100 butir pada tanaman yang diuji. Galur 115, 165,
157 dan 181 memiliki nilai rata-rata bobot 100 butir lebih tinggi dibandingkan
dengan tetua Ciherang.
Bobot Gabah Isi per Rumpun
Produksi buah yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh ketersediaan unsur
fosfor dalam tanaman. Fosfor berperan dalam pemecahan karbohidrat untuk
energi, penyimpanan dan peredarannya ke seluruh tanaman dalam bentuk ADP
dan ATP. Fosfor diserap dalam bentuk ion hidrogen fosfat H2PO4-. Jenis spesies
tanaman dan faktor genetiknya merupakan faktor penting yang mempengaruhi
dinamika fosfor dan efesiensi pemupukan fosfor dalam tanaman.
Salah satu gen yang berada dalam daerah INDEL (Insertion Deletion) pada
daerah Pup1 di Kasalath mengkode protein kinase yang sangat penting dalam
proses fosforilasi (pelepasan fosfor) dan sangat terkait dengan transportasi P. Pada
tanaman padi yang diuji, jika mengandung lokus Pup1 akan meningkatkan bobot
isi keseluruhan per rumpun, bobot akar dan bobot kering batang tanaman.
Karakter hasil gabah per rumpun tanaman padi adalah ringan <25 gr;
sedang 25-50 gr; bobot >50 gr. Tingginya produksi tanaman padi ditentukan oleh
tingginya hasil per rumpun tanaman padi tersebut. Hasil tanaman padi ditentukan
oleh komponen hasil antara lain jumlah anakan produktif, jumlah gabah per malai
serta persentase gabah bernas.

Gambar 7. Rata-rata bobot gabah isi BC6F2 Ciherang-Pup1
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Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa masing-masing perlakuan pada galur
yang diamati berbeda dengan dua tetua yang digunakan dalam persilangan. Bobot
gabah yang tertinggi adalah pada galur 115 yaitu 32,35 g, galur 157 yaitu 30,84
g, galur 165 yaitu 24,40 g, galur 70 yaitu 19,79 g dan galur 181 yaitu 16,03 g.
Galur 115 dan 157 termasuk kelompok sedang, galur 165, 70 dan 181 termasuk
galur ringan. Hal ini disebabkan karena faktor genetik dari tanaman itu sendiri
dan kemampuan masing-masing varietas dalam beradaptasi dengan lingkungan
tumbuhnya. Berpengaruhnya bobot gabah perumpun ini disertai dengan
pertumbuhan vegetatif dan generatifnya yaitu jumlah anakan produktif dan umur
berbunga sehingga memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot gabah per
rumpunnya.
Analisis molekuler
Analisis foreground menggunakan dua marka SSR, yaitu, Kas30n-1 dan
Kas19_C2. Marka-marka tersebut terpetakan pada posisi lokus Pup1. Marka yang
bersifat polimorfik dapat membedakan asal sumbangan alel dalam satu lokus.
Primer yang digunakan yaitu Kas30n-1 dan Kas19_C2 yang merupakan marka
molekuler spesifik untuk mengkonfirmasi lokus Pup1. Kas30n-1 dan Kas19-C2
merupakan marka kodominan yang dapat membedakan individu yang heterozigote
dari individu yang homozigot (Chin et al., 2010; 2011).
Pada persilangan Ciherang tanaman BC6F2 memiliki alel yang bervariasi.
Alel-alel untuk kedua marka (Kas30n-1 dan Kas19-C2) memiliki alel beberapa
jenis, seperti BB, HH., HA, HB, AH, BH (Tabel 1). Tanaman yang bisa dipakai
untuk analisis selanjutnya dapat dilihat di dalam Tabel 3.
Tabel 1. Tabulasi hasil analisis molekuler tanaman BC6F2 Ciherang-Pup1
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Pola Alel
BB
HH
AA
HB
HA
AH
BH
Tidak lengkap
Jumlah

Jumlah Individu
23
91
19
11
19
8
13
16
200

Persentase (%)
11,5
45,5
9,5
5,5
9,5
4
6,5
8

Berdasar hasil konfirmasi keberadaan lokus Pup1 pada individu Bc6F3Ciherang didapatkan 23 galur dari 200 individu tanaman. Galur BC6F3-Ciherang
yang terpilih atau yang positif mengandung lokus Pup1 kemudian dilanjutkan
dengan pengujian beberapa dosis pupuk P di rumah kaca. Galur yang dipilih
sebanyak 17 nomor, beserta tiga tetuanya (Ciherang, Kasalath dan Inpari 13).
Hasil analisis molekuler dari 200 individu tanaman BC6F3-Ciherang menggunakan
marka SSR yaitu Kas 19C_2 dan Kas30n-1 diperoleh 23 galur yang memiliki
lokus Pup1 dalam kondisi homozigot.
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Tabel 2. Keragaman agronomis galur-galur BC6F2 Ciherang-Pup1 yang memiliki
kondisi alel Pup1 homozigot
Marka Pup1
Galur asal No. Galur
(BC6F1)
(BC6F2) K30n-1 Kas19_C2

70

115

165

157
181

Karakter agronomis
TT

JAT UB50% BKA BKT

100
Butir

PM

3

B

B

108,8

12

65

7

31,5

2,4

25,3

15

B

B

110,1

11

65

5,5

26

2,2

23,5

16

B

B

109,7

10

64

10

42,5

2,3

24,5

30

B

B

114,9

13

66

10,5

54

2,2

23

36

B

B

108,7

9

63

10

40,5

2,1

24

43

B

B

111,9

22

67

15

50

2

23,5

45

B

B

109,3

15

65

18,5

26

2,2

25,2

46

B

B

114,1

10

64

12,5

25

2,1

25,1

49

B

B

110,9

14

63

14,5 30,5

2,3

27,9

55

B

B

117,3

14

62

15

33,5

2,4

25,4

62

B

B

111,2

14

64

9,5

29

2,2

23,5

68

B

B

115,3

9

62

10

24

2,5

25,7

71

B

B

115,9

11

61

8

37,5

2,4

25,7

81

B

B

115,6

21

62

17

35,5

2,3

26,6

84

B

B

112,2

15

61

13

49

2,4

26,6

89

B

B

122,1

15

60

6,5

27,5

2,6

27,8

94

B

B

104,6

15

61

13

50

2,2

22,4

112

B

B

117,3

9

60

5,5

16

2,6

26,9

113

B

B

113,4

10

60

5

14

2,8

25,7

137

B

B

116,7

11

62

6,5

23

2,4

26,5

138

B

B

126

14

62

14,5 40,5

140

B

B

115,9

12

63

B

B

98,7

8

175

Ciherang
Kasalath

105,33. 12,25
158,5

9,5

70
61,25
63

2,4

28
26,5

10

31,5

2,4

6

17,5

2,5

24,6

8,75 31,25 2,25

26,05

3,875 27,65

33,2

17

B = homozigot Kasalath (homozigot Pup1), TT = tinggi tanaman (cm), JAT = jumlah anakan total,
UB50% = umur berbunga 50% (hari), BKA = berat kering akar (g), BKT = berat kering tajuk (g), 100
butir = berat 100 butir gabah isi (g), PM = panjang malai (cm)

KESIMPULAN
1.

Hasil uji fenotipe diperoleh beberapa galur yang lebih baik dari tetuanya,
dilihat dari jumlah anakan galur 165 memiliki anakan terbanyak yaitu 12,60
batang, galur 157 memiliki panjang malai terpanjang yaitu 25,69. Galur 165
memiliki bobot 100 butir tertinggi yaitu 2,50 gram. Galur 115 memiliki bobot
gabah perumpun tertinggi yaitu 32,35 gram.
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2.

Hasil analisis molekuler dari 200 sampel telah didapatkan 23 galur yang
memiliki lokus Pup1. Dari galur - galur yang terpilih dapat digunakan untuk
uji lanjutan.

3.

Secara umum hasil pengamatan agronomi pada generasi BC6F2 galur 165
merupakan galur yang lebih baik dari tetua Ciherang.
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ABSTRAK
Benih merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dalam perkembangan
adopsi padi hibrida. Produksi benih F1 padi hibrida dilakukan untuk menyediakan
benih F1 setiap musim, dengan memperhatikan metode isolasi dan sinkronisasi
pembungaan antara galur mandul jantan dan galur pemulih kesuburan. Sebanyak
dua puluh enam kombinasi padi hibrida (F1) dibuat benihnya pada MH2012 di kebun Percobaan Sukamandi - Subang, Jawa Barat. Penelitian dibuat
menggunakan metode Strict Isolation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebanyak tujuh kombinasi F1 padi hibrida memiliki sinkronisasi yang baik dengan
selisih umur berbunga 0-2 hari. Hibrida tersebut adalah GMJ7/BH25B-MR-2-2B,
GMJ13/SMD10C-6, GMJ6/BP51-1, GMJ13/BP51-1, GMJ15/BP2274-3E-4-1,
A2/H1(BIO-R68) dan A2/H2(BIO-R69). Hasil tertinggi diperoleh kombinasi
GMJ15/SMD12C-9 sebesar 4600 gram/plot dengan persentase gabah isi (seed set)
sebesar 37,75% dan hasil benih terendah diperoleh kombinasi GMJ13/SMD10C-6
dan GMJ13/BP51-1 sebesar 600 gram/plot, yang memiliki persentase gabah isi
masing-masing sebesar 1,35% dan 1,34%.
Kata kunci: produksi benih, padi hibrida, strict isolation
ABSTRACT
Seed is one production factor determined in the development of hybrid rice
adoption. F1 hybrid rice seed production was done to available F1 fresh seed
in each season with attentionly isolation method and flowering synchronization
between female and male parents. Seed from twenty six hybrid rice combinations
(F1), have been made in wt season of 2012 in Sukamandi experimental stationSubang, West Java. Research was made by using Strict Isolation method. The result
showed those were seven F1 hybrid rice combination had good synchronization
with the different day of flowering 0 – 2 days. Those hybrids were GMJ7/BH25BMR-2-2B, GMJ13/SMD10C-6, GMJ6/BP51-1, GMJ13/BP51-1, GMJ15/BP22743E-4-1, A2/H1(BIO-R68) and A2/H2(BIO-R69). The highest yield was 4600
gram per plot in GMJ15/SMD12C-9 combination and had the seed set precentage
37,75% while the lowest yield was GMJ13/SMD10C-6 and GMJ13/BP51-1 (600
gram per plot), that had the seed percentage was 1.35% and 1.34%.
Key words: seed production, hybrid rice, strict isolation
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PENDAHULUAN
Benih merupakan salah satu faktor produksi yang penting dan menentukan
perkembangan adopsi padi hibrida. Benih F1 padi hibrida yang berkualitas, harus
tersedia setiap musim sebab benih padi hibrida tidak dapat ditanam kembali pada
generasi F2, F3 dan seterusnya. Selain itu, ekspresi heterosis tertinggi hanya ada
pada individu F1 dimana proporsi gen-gen heterozigot tertinggi ada pada generasi
tersebut (Lamkey and Edwards,1999).
Benih F1 padi hibrida berasal dari persilangan dua tetua galur murni (inbred).
Pada mulanya benih F1 dihasilkan dari persilangan sepasang tetua (single cross).
Produksi benih F1 dapat dilakukan dengan menggunakan hibrida silang ganda
(Syukur et al., 2012). Cara paling efektif dalam produksi benih padi hibrida secara
massal adalah menggunakan sistem mandul jantan (GMJ/galur mandul jantan).
Dengan sistem ini, diperlukan tiga tahap perbanyakan benih, yaitu perbanyakan
benih GMJ, perbanyakan benih galur pelestari dan pemulih kesuburan, serta
perbanyakan benih F1 hibrida itu sendiri.
Keberhasilan produksi benih padi hibrida ditentukan oleh faktor lingkungan
dan karakteristik morfologi bunga serta sifat agronomi kedua tetua hibrida. Selain
faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman padi, lingkungan
juga harus mendukung terjadinya penyerbukan alami (out-crossing), diantaranya
tidak terjadi hujan selama pembungaan, selisih suhu harian tidak melebihi 100C,
Kelembaban rata-rata 70-90%, kecepatan angin < 5 km/jam (Virmani et al. 1997).
Menurut Virmani (1997), salah satu metode dalam produksi benih kombinasi
hibrida pada tahap evaluasi daya hasil diantaranya adalah metode strict isolation.
Metode ini, dilakukan dengan memberi isolasi yang cukup diantara dua kombinasi
padi hibrida yang diproduksi, misalnya isolasi fisik atau penghalang, isolasi
jarak dan selisih waktu tabur. Pada penelitian padi hibrida, produksi benih F1
digunakan untuk mempelajari sinkronisasi periode pembungaan dan kemampuan
silang alami pada setiap calon padi hibriida yang dihasilkan. Dengan demikian,
setiap varietas hibrida yang dihasilkan akan dilengkapi dengan informasi metode
produksi benihnya untuk proses komersialisasi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Sukamandi Subang, Jawa Barat pada
musim hujan tahun 2012. Genotipe yang diproduksi sebanyak 26 kombinasi padi
hibrida, yang berdasarkan musim sebelumnya pada uji daya hasil pendahuluan,
memiliki potensi hasil tinggi secara fenotipik dan tahan terhadap hama penyakit.
Luasan per kombinasi sekitar 25 m2, dengan rasio antara galur pemulih kesuburan
(R) dan galur mandul jantan (A) adalah 2R : 8A, jarak tanam antara galur A :
15 x 15 cm, antara galur R : 30 x 15 cm dan antara A – R : 15 cm. Bibit ditanam
saat berumur 21 (HSS) hari setelah semai, dengan satu batang per rumpun untuk
galur A dan tiga batang per rumpun untuk galur R. Takaran pupuk yang diberikan
adalah 300 kg Urea/ha + 150 kg SP36/ha + 100 kg KCl/ha, atau yang sejenisnya
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dengan dosis yang setara. Pupuk SP36 diberikan pada saat tanam sebagai pupuk
dasar. Pupuk Urea diberikan sebanyak tiga kali masing-masing sepertiga bagian,
yaitu saat tujuh hari setelah tanam, empat minggu setelah tanam dan tujuh minggu
setelah tanam. Pupuk KCl diberikan dua kali, masing-masing ½ bagian pada saat
tanaman berumur tujuh hari dan tujuh minggu setelah tanam (Abdulrachman et
al. 2011).
Metode yang digunakan adalah strict isolation dilakukan dengan memberi
isolasi yang cukup diantara dua kombinasi hibrida yang diproduksi, yaitu
menggunakan isolasi penghalang/fisik berupa plastik dengan tinggi sekitar 2,5
meter. Selisih waktu tabur dan tanam galur R dan galur A diatur berdasarkan selisih
umur berbunga kedua tetua (A dan R). Untuk menghindari terjadinya pergeseran
selisih waktu pembungaan antara galur R dan galur A, galur R ditabur sebanyak
3 kali dengan selang waktu 2 hari. Pada saat galur R dan galur A bunting, untuk
menghindari terjadinya persilangan bebas atau percampuran tepungsari dengan
galur pemulih kesuburan lainnya, antara galur R dipasang isolasi menggunakan
plastik setinggi sekitar 2,5 m. Untuk membantu penyerbukan pada saat kedua galur
berbunga dilakukan penyerbukan tambahan dengan menggunakan tongkat bambu
setiap hari selama tujuh hari. Waktu penyerbukan tambahan sekitar pukul 09.00
wib hingga pukul 12.00 wib. Parameter yang diamati meliputi : umur berbunga 50
%, seed set, dan hasil per plot.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebanyak tujuh kombinasi hibrida memiliki
sinkronisasi berbunga yang baik antara galur mandul jantan (A) dengan galur
pemulih kesuburan (R). Hal ini terlihat dari selisih umur bunga kedua tetua
yang hanya selisih 0-2 hari. Satoto et al., (2011) membagi empat kriteria waktu
sinkronisasi, berdasarkan perbedaan selisih umur bunga, yaitu sinkron (0-3),
kurang sinkron (4-6), dan tidak sinkron (>7). Pada penelitian ini, satu kombinasi
padi hibrida menunjukkan selisih umur yang kurang sinkron dan delapan belas
kombinasi padi hibrida menunjukkan selisih umur tidak sinkron (Tabel 1). Produksi
benih kombinasi padi hibrida ini, melibatkan sembilan galur mandul jantan
sebagai tetua betina, yaitu GMJ6, GMJ7, GMJ13, GMJ15, A1, A2, A3, A6,A9
dan 20 galur pemulih kesuburan sebagai tetua jantan. Kisaran umur berbunga
galur tetua betina adalah 70 HSS – 82 HSS, sedangkan galur tetua jantan memiliki
kisaran umur berbunga antara 72 HSS – 91 HSS. Sinkronisasi pembungaan antara
galur mandul jantan (galur A) dan galur pemulih kesuburan (galur R) merupakan
hal penting dalam memproduksi benih F1 hibrida. Penurunan hasil benih hampir
dipastikan selalu terjadi bila waktu berbunga GMJ lebih cepat dari pemulih
kesuburan. Sebaliknya, bila waktu berbunga pemulih kesuburan lebih cepat 2-3
hari masih dapat dihasilkan benih ( Mao et al. 1998). Sinkronisasi pembungaan
dalam produksi benih kombinasi padi hibrida dapat diperoleh dari informasi umur
bunga antara galur-galur tetua. Selain sinkronisasi pembungaan, faktor lain yang
mempengaruhi produksi benih padi hibrida adalah perbandingan optimum antara
jumlah baris galur mandul jantan (GMJ) dengan pemulih kesuburan, eksersi malai
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pada GMJ dan kemampuan menyerbuk silang/outcrossing (Jageswari et al. 2004).
Kegagalan dalam mencapai sinkronisasi pembungaan berarti kegagalan dalam
memproduksi benih F1 hibrida ( Satoto, 2005).
Tabel 1. Perbandingan umur berbunga tetua-tetua pada produksi benih tahap
evaluasi daya hasil, MH-2012 di KP. Sukamandi
No

Kombinasi Hibrida

Umur 50% Berbunga
Pemulih
GMJ
Kesuburan

Selisih
umur

sinkronisasi

1

GMJ6/BH25B-MR-2-2B

80

81

-1

TS

2

GMJ7/BH25B-MR-2-2B

82

81

1

S

3

GMJ13/BH25B-MR-2-2B

80

81

-1

TS

4

GMJ15/BH25B-MR-2-2B

78

81

-3

TS

5

GMJ13/SMD10C-6

76

74

2

S

6

GMJ15/SMD10C-6

78

74

4

KS

7

GMJ6/BP51-1

80

80

0

S

8

GMJ13/BP51-1

80

80

0

S

9

GMJ13/BP2274-3E-4-1

80

86

-6

TS

10 GMJ15/BP2274-3E-4-1

80

80

0

S

11 GMJ13/IR53942

78

80

-2

TS

12 GMJ15/SMD9C-7

78

86

-8

TS

13 GMJ13/SMD13C-6

80

73

7

TS

14 A1/CRS542

79

91

-12

TS

15 GMJ15/CRS39

78

84

-6

TS

16 GMJ6/CRS529

80

84

-4

TS

17 A3/CR108

70

82

-12

TS

18 A2/CR270

76

83

-7

TS

19 A2/H1(BIO-R68)

76

75

1

S

20 A2/H2(BIO-r69)

76

76

0

S

21 A2/H19(BIO-R120)

76

78

-2

TS

22 A6/H20(BIO-R121)

73

83

-10

TS

23 A9/CRS91

76

80

-4

TS

24 A6/CRS474

73

81

-8

TS

25 GMJ13/S4124F

76

89

-13

TS

26 GMJ15/SMD12C-9

78

72

-6

TS
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Sebanyak 18 kombinasi padi hibrida memiliki selisih umur bunga tidak
sinkron. Selisih umur bunga antara galur tetua jantan dan tetua betina berbeda
sampai 13 hari. Perbedaan umur berbunga yang jauh antara tetua jantan dan betina
akan menyulitkan pengelolaan pertanaman. Tetua yang lebih panjang umurnya
akan ditanam lebih dahulu dan beberapa hari kemudian ditanam tetua yang lebih
genjah umurnya, hal tersebut mengakibatkan lahan menjadi keras dan banyak
ditumbuhi gulma. Pada kondisi seperti ini penggunaan umur bibit yang lebih tua
untuk tetua yang berumur dalam menjadi alternatif pemecahan untuk mengatasi
hal tersebut, disamping akan lebih memudahkan pelaksanaan dan menghemat
tenaga tanam (Viraktamath et al. 1998).
Hasil benih kombinasi padi hibrida berkisar antara 600g (GMJ13/SMD10C-6)
dan (GMJ13/BP51-1) sampai dengan 4600g (GMJ15/SMD12C-9), data lengkap
hasil benih dapat dilihat pada Tabel 2. Kombinasi hibrida GMJ13/SMD10C-6 dan
GMJ13/BP51-1, merupakan kombinasi hibrida dengan umur bunga yang sinkron
antar galur tetuanya, namun benih yang dihasilkan sedikit. Hal ini disebabkan
antara lain karena jumlah campuran yang banyak (>30%) pada baris galur tetua
betina sehingga populasi tanaman per luasan plot yang dapat dipanen menjadi
lebih sedikit. Pada produksi benih kombinasi padi hibrida, benih murni sangat
diperlukan. Kemurnian genetik benih F1 kombinasi padi hibrida sangat penting
dalam kegiatan produksi benih padi hibrida (Mulsanti, et al. 2013). Pemurnian
benih dilakukan dengan rouging atau seleksi, yaitu membuang tanaman lain selain
tanaman galur A dan galur R dalam petak kombinasi (produksi benih). Hal yang
penting diketahui adalah karakteristik galur A dan galur R sehingga seleksi dapat
dilakukan secara efisien dan efektif.
Selain hasil gabah, persentase pengisian gabah (seed set) adalah faktor
penting dalam mendukung keberhasilan produksi benih kombinasi padi hibrida.
Pada penelitian ini, persentase pengisian gabah yang diperoleh, berkisar antara
1,34% (GMJ13/SMD10C-6), sampai dengan 37,75% (GMJ15/SMD12C-9).
Keberhasilan produksi benih (F1) padi hibrida ditentukan antara lain oleh karakter
bunga, kesesuaian waktu pembungaan kedua tetua, dan karakter morfologi lain
yang mempengaruhi transfer tepung sari dari tetua jantan (R) ke tetua betina
(GMJ). Salah satu Karakter GMJ yang baik adalah mempunyai kemampuan
menyerbuk silang yang tinggi (Virmani et al. 1998) yang tercermin dari tingginya
pembentukan biji (seed set). Persentase pembentukan biji (seed set) pada padi
hibrida juga dipengaruhi oleh tingkat eksersi malai galur mandul jantan. Tingkat
eksersi malai yang rendah disebabkan oleh pemanjangan ruas terakhir (sebelum
malai) yang tidak sempurna, sehingga terdapat bagian malai yang tertutup
seludang daun bendera. Tertutupnya malai oleh pelepah daun bendera yang
tinggi merupakan kelemahan dari galur mandul jantan. Hal ini juga ada kaitannya
dengan tipe sitoplasma yang digunakan. Kekurangan asam gibirelat banyak
terjadi pada GMJ tipe WA (wild abortive), sehingga pada produksi benih hibrida
yang melibatkan GMJ tipe WA perlu diberikan tambahan GA3 untuk membantu
eksersi malai. Penyemprotan asam gibirelat (GA3) pada permukaan kanopi
dapat meningkatkan eksersi malai dan pembentukan gabah per malai (seed set).
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Menurut Yuan et al. (2003) menyatakan bahwa GA3 juga dimanfaatkan untuk
meningkatkan durasi pembukaan bunga, persentase eksersi stigma per malai dan
mempercepat pertumbuhan anakan sekunder dan tersier.
Tabel 2. Hasil benih F1 kombinasi padi hibrida pada produksi benih tahap
evaluasi daya hasil, Sukamandi MT2-2012.
Hasil seed set
(g)
(%)

No

Kombinasi Hibrida

hasil
(g)

seed set
(%)

GMJ6/BH25B-MR-2-2B

1800

22.62

14

A1/CRS542

2700

21.13

2

GMJ7/BH25B-MR-2-2B

2400

20.12

15

GMJ15/CRS39

2200

22.14

3

GMJ13/BH25B-MR-2-2B

900

7.87

16

GMJ6/CRS529

2800

11.49

4

GMJ15/BH25B-MR-2-2B 2600

No

Kombinasi Hibrida

1

23.19

17

A3/CR108

3450

25.07

5

GMJ13/SMD10C-6

600

1.35

18

A2/CR270

2450

34.57

6

GMJ15/SMD10C-6

3200

24.51

19

A2/H1(BIO-R68)

800

6.18

7

GMJ6/BP51-1

2550

18.55

20

A2/H2(BIO-r69)

2000

2.81

8

GMJ13/BP51-1

600

1.34

21

A2/H19(BIO-R120)

1400

9.94

9

GMJ13/BP2274-3E-4-1

700

5.35

22

A6/H20(BIO-R121)

1700

6.68

10

GMJ15/BP2274-3E-4-1

2600

33.23

23

A9/CRS91

2750

12.58

11

GMJ13/IR53942

1050

1.73

24

A6/CRS474

2400

4.97

12

GMJ15/SMD9C-7

2550

26.82

25

GMJ13/S4124F

2700

15.04

13

GMJ13/SMD13C-6

800

4.31

26

GMJ15/SMD12C-9

4600

37.75

KESIMPULAN
Kombinasi hibrida GMJ13/SMD10C-6 dan GMJ13/BP514-1 merupakan hibrida
dengan umur bunga sinkron antar galur tetuanya. Persentase pengisian gabah yang
diperoleh berkisar antara 1,34% (GMJ13/SMD10C-6) sampai dengan 37,75%
(GMJ15/SMD12C-9.
SARAN
Produksi benih padi hibrida dengan metode strict isolation, penting dilakukan
untuk menjaga kemurnian benih agar benar secara genetis dan menjamin benih
yang dihasilkan adalah true type.
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ABSTRAK
Modifikasi tipe tanaman merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
peningkatan potensi hasil padi. Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji penampilan
agronomik sepuluh galur padi tipe baru, 2) mengkaji pengaruh kondisi lahan
aerob dan anaerob terhadap pertumbuhan tanaman, 3) mengkaji interaksi antara
galur dengan kondisi lahan aerob dan anaerob, 4) mendapatkan galur padi tipe
baru yang memiliki nilai indeks panen tinggi, dan 5) mengkaji korelasi antara
pertumbuhan tanaman dengan hasil. Penelitian telah dilaksanakan dengan
menggunakan percobaan pot di Screen House Fakultas Pertanian Universitas
Jenderal Soedirman selama 5 bulan dari bulan September 2014 sampai dengan
Januari 2015. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
Lengkap (RAKL) dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama yaitu 10 galur padi tipe
baru. Faktor kedua yaitu kondisi lahan anaerob (A1) dan kondisi lahan aerob (A2).
Variabel penelitian yang diamati adalah panjang akar (cm), bobot basah akar (g),
volume akar (ml), bobot kering akar (g), bobot kering tajuk (g), bobot gabah per
rumpun (g), dan indeks panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Galur
padi tipe baru yang memiliki penampilan agronomik lebih baik terdapat pada
G3, 2) Kondisi lahan anaerob mampu meningkatkan variabel bobot basah akar,
volume akar, bobot kering tajuk, dan bobot gabah per rumpun, 3) Interaksi antara
galur dan kondisi lahan aerob dan anaerob terjadi pada bobot kering akar, 4) nilai
indeks panen tinggi pada kondisi lahan anaerob terdapat pada G6 dan pada kondisi
lahan aerob pada G4, 5) Kriteria antara bobot kering tajuk dengan bobot gabah per
rumpun (r = 0,65) adalah kuat serta berkorelasi nyata dan positif.
Kata kunci: indeks panen, sistem perakaran, padi tipe baru, kondisi lahan aerob
dan anaerob.
ABSTRACT
Plant type modified could use as the way to increase the yield potency in rice.
This research aims to: 1) assess the agronomic performance on ten lines of a new
type of paddy, 2) examine the effect of aerobic and anaerobic soil conditions on
plant growth, 3) examine the interaction between lines with aerobic and anaerobic
soil conditions, 4) selected the best new plant type having high harvest index, and
5) identifiy the correlation between plant growth with the yield. This research
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has been conducted using pot experiment in screen house at the Faculty of
Agriculture of Jenderal Soedirman University for 5 months from September 2014
to January 2015. The design was followed a Randomized Complete Block Design
(RCBD) with 3 replications. The first factor was 10 lines of a new plant type. The
second factor is anaerobic soil conditions (A1) and aerobic soil conditions (A2).
Observation was done for root length (cm), root wet weight (g), root volume (ml),
root dry weight (g), canopy dry weight (g), grain weight for each clump (g), and
harvest index. The result showed that the best new plant type with good agronomic
performance was G3. The anaerobic soil conditions could increase weight of wet
root, canopy dry weight, and grain weight per clump. The study was also found
that there was high interaction between lines with both aerobic and anaerobic
soil conditions with root dry weight. Tested lines have a different response to
anaerob and aerobic soil condition. The highest harvest index under anaerobic soil
condition was G6, while G4 was yielded highest harvest index under aerobic soil
condition. Character of dry weight of canopy have strong and positive correlation
with grain weight per hills with r=0.65.
Keywords: rice, harvest index, root system, a new plant type, aerob, anaerobic soil
PENDAHULUAN
Padi sebagai komoditas utama memiliki peranan penting bagi masyarakat
Indonesia, mengingat hasil pangan yang dihasilkan oleh padi ini adalah beras. Padi
merupakan tanaman sereal yang mempunyai nilai sosial, politik, dan ekonomi,
karena dapat menyokong pangan masyarakat di Indonesia (Daradjat et al., 2008;
Anggraini et al., 2013).
Menurut Badan Pusat Statistik (2014), produksi padi tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 2,22 juta ton (3,22%) dibandingkan dengan tahun 2012.
Meskipun terjadi peningkatan luas panen dan produksi padi, namun upaya untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas padi tetap perlu dilakukan. Salah satu upaya
peningkatan potensi hasil padi yaitu dengan cara memodifikasi tipe tanaman
(Donald, 1968 dalam Daradjat et al., 2008). Abdullah (2009), mengatakan bahwa
memodifikasi arsitektur/tipe tanaman padi dapat meningkatkan produksi bahan
kering tanaman dan indeks panen, sehingga masing-masing karakter atau bersama
dapat meningkatkan potensi hasil padi. Salah satu hasil modifikasi arsitektur/tipe
tanaman yang dilakukan oleh para pemulia tanaman (Breeder) adalah Padi Tipe
Baru.
Padi Tipe Baru (PTB) merupakan hasil persilangan antara padi subspesies
indica dan japonica atau keturunannya (Abdullah, 2009). Salah satu faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan indeks panen padi yaitu dari
cara budidayanya. Menurut Manurung (2002), padi merupakan tumbuhan semi
akuatik atau tumbuhan darat yang dapat tumbuh pada kondisi lingkungan yang
digenangi air (anaerob) maupun pada lahan tidak tergenang (aerob) terutama di
daerah tropis. Pemberian air merupakan faktor penting bagi tanaman. Pemberian
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air pada kondisi yang berbeda aerob dan anaerob akan mempengaruhi pertumbuhan
akar dan tajuk, hasil serta indeks panen.
Pengujian indeks panen dan sistem perakaran padi dilakukan dengan
menggunakan sepuluh galur PTB dari Unsoed pada kondisi lahan aerob maupun
anaerob. Manurung (2002), mengatakan bahwa kedua sistem penanaman ini aerob
dan anaerob mengakibatkan tanaman padi akan memiliki perbedaan dalam anatomi,
morfologi, dan fisiologi. Kedua sistem penanaman yang berbeda pada dasarnya
akan mempengaruhi daya adaptasi dari sepuluh galur PTB Unsoed tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji penampilan agronomik sepuluh galur
padi tipe baru, 2) mengkaji pengaruh kondisi lahan aerob dan anaerob terhadap
pertumbuhan tanaman, 3) mengkaji interaksi antara galur dan kondisi lahan aerob
dan anaerob, 4) mendapatkan galur padi tipe baru yang memiliki nilai indeks
panen tinggi, dan 5) mengkaji korelasi antara pertumbuhan tanaman dan hasil.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan dengan menggunakan percobaan pot di screen
house tanpa naungan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman pada
ketinggian tempat 110 meter mdpl. Penelitian berlangsung selama kurang lebih 5
bulan yaitu dari bulan September 2014 sampai Januari 2015.
Materi genetik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 galur Padi
Tipe Baru (Tabel 1).
Tabel 1. Daftar 10 galur padi tipe baru
No.

Kode

Genotipe

Tetua

1.

G1

5-7-3-3-3

Cimelati

x Fatmawati

2.

G2

5-7-2-3-4

Cimelati

x Fatmawati

3.

G3

5-7-4-3-3

Cimelati

x Fatmawati

4.

G3

16-4-3-(6-4-2)

INPARI13 x Fatmawati

5.

G5

16-4-3-(9-4-1)

INPARI13 x Fatmawati

6.

G6

4-4-5-(2-4-5)

INPARI13 x Fatmawati

7.

G7

16-4-2-(5-4-6)

INPARI13 x Fatmawati

8.

G8

21-4-2-(18-4-2)

INPARI13 x Fatmawati

9.

G9

21-4-2-(14-4-3)

INPARI13 x Fatmawati

10.

G10

17-4-2-(15-4-4)

INPARI13 x Fatmawati

Variabel penelitian yang diamati meliputi panjang akar (cm), bobot basah
akar (g), volume akar (ml), bobot kering akar (g), bobot kering tajuk (g), bobot
gabah per rumpun (g), dan indeks panen. Data yang diperoleh dianalisis dengan
uji F dan dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) dengan
taraf kesalahan 5% serta korelasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Analisis Ragam
Hasil analisis varian (Tabel 2) menunjukkan bahwa galur padi tipe baru
yang dicoba memperlihatkan perbedaan pada variabel bobot basah akar, volume
akar, bobot kering akar serta bobot kering tajuk serta tidak terdapat perbedaan
pada variabel panjang akar dan bobot gabah per rumpun. Perlakuan kondisi lahan
aerob dan anaerob memperlihatkan perbedaan terhadap variabel bobot basah akar,
volume akar, bobot kering akar, bobot kering tajuk, dan bobot gabah per rumpun,
serta tidak terdapat perbedaan pada variabel panjang akar. Pengaruh interaksi
antara perlakuan galur dengan kondisi lahan aerob dan anaerob memberikan
pengaruh nyata terhadap variabel bobot kering akar.
Tabel 2. Matriks analisis ragam terhadap variabel pengamatan sepuluh galur
padi tipe baru pada kondisi lahan aerob dan anaerob
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variabel
Pengamatan
Panjang akar
Bobot basah akar
Volume akar
Bobot kering akar
Bobot kering tajuk
Bobot gabah per rumpun

G
tn
sn
sn
n
sn
tn

Perlakuan
KL
tn
sn
sn
sn
sn
sn

G x KL
tn
tn
tn
n
tn
tn

Keterangan: G = galur; KL = Kondisi Lahan Aerob dan Anaerob; G x KL = Galur x Kondisi Lahan;
sn = sangat nyata; n = nyata; tn = tidak nyata.

B. Penampilan Agronomik Sepuluh Galur Padi Tipe Baru
Galur padi tipe baru yang diuji (Tabel 3) memiliki bobot basah akar, volume
akar, dan bobot kering tajuk yang beragam. Menurut Sunadi et al., (2010),
keragaman ini terjadi akibat tiap varietas/galur memiliki potensi genetik yang
berbeda dalam merespon lingkungan tumbuhnya.
Hasil penelitian (Tabel 3) menunjukkan bahwa galur G3 memiliki bobot
basah basah akar lebih besar dibandingkan dengan galur lainnya. Bobot basah
akar yang dihasilkan mempunyai nilai yang beragam diduga karena adanya faktor
genetik yang berpengaruh paling dominan, Menurut Salisbury dan Ross (1999),
bentuk keseluruhan sistem akar terutama lebih dikendalikan secara genetik
daripada oleh mekanisme lingkungan. Meskipun morfologi akar dikendalikan
secara genetik, tetapi lingkungan tanah juga mempengaruhinya.
Volume akar (Tabel 3) memperlihatkan bahwa galur G3 memiliki volume
akar lebih tinggi dibandingkan dengan galur lainnya. Peningkatan bobot basah
akar yang terjadi pada galur G3 juga diikuti oleh peningkatan volume akar. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan akar yang terdapat
pada galur G3 didominasi oleh faktor genetik.

774

Suwarto et al : Indeks Panen dan Sistem Perakaran Sepuluh Galur Padi Tipe Baru....

Tabel 3. Nilai rataan penampilan agronomik sepuluh galur padi tipe baru
Kode Galur
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

BBA
41,53 ab
52,53 ab
65,80 a
25,44 b
17,90 b
39,49 ab
31,06 b
27,81 b
27,86 b
25,13 b

VA
66,67 ab
63,67 ab
85,00 a
56,17 ab
29,67 b
45,67 ab
49,67 ab
36,00 b
50,17 ab
39,67 b

BKT
70,84 ab
81,49 a
82,88 a
47,60 c
55,98 bc
54,61 bc
60,63 bc
58,38 bc
50,78 bc
65,16 abc

PA
45,18
47,97
49,05
42,85
44,92
43,75
44,28
44,97
41,47
42,65

BGP
46,67
62,04
59,51
47,24
52,40
60,84
54,24
54,28
51,89
52,18

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada
DMRT 5%, BBA = bobot basah akar, VA = volume akar, BKT = bobot kering tajuk, PA
= panjang akar, dan BGP = bobot gabah per rumpun.

Tabel 4. Menunjukkan bahwa galur G3 memiliki bobot kering tajuk lebih
tinggi dibandingkan dengan galur lainnya. Tanaman yang intensitas fotosintesis
tinggi mampu menghasilkan berat kering tanaman yang tinggi. Mungara et al.,
(2013), mengatakan bahwa peningkatan berat kering tanaman menunjukkan
bahwa tanaman mengalami pertumbuhan dan perkembangan semakin meningkat.
Peningkatan berat kering merupakan indikator pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Menurut Manurung et al., (1988), peningkatan hasil bahan kering tidak
selalu diiringi oleh naiknya hasil gabah kering.
Penampilan agronomik galur padi tipe baru mampu memberikan hasil yang
berbeda dari tiap galurnya pada variabel bobot basah akar, volume akar, dan bobot
kering tajuk. Galur yang menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan
sepuluh galur lainnya yang diuji pada ketiga variabel tersebut diperoleh pada galur
G3. Akan tetapi antar galur tersebut belum mampu memberikan perbedaan pada
variabel panjang akar dan bobot gabah per rumpun. Tidak terdapatnya perbedaan
pada variabel panjang akar dan bobot gabah per rumpun diduga karena adanya
faktor genetik yang paling dominan berpengaruh pada tiap galurnya.
C. Pengaruh Kondisi Lahan Aerob dan Anaerob terhadap Pertumbuhan Tanaman
Pengaruh kondisi lahan aerob dan anaerob (Tabel 4) mengakibatkan
terjadinya perbedaan pada variabel bobot basah akar, volume akar, bobot kering
tajuk dan bobot gabah per rumpun. Tidak terdapat perbedaan pada variabel
panjang akar.
Tabel 4. Menunjukkan bahwa variabel bobot basah akar terjadi peningkatan
pada kondisi lahan anaerob yaitu sebesar 48,05 g. Peningkatan bobot basah akar
yang terjadi diduga berkaitan dengan hal penyerapan air. Hal ini sesuai dengan
penelitian Jadid (2007), yang mengatakan bahwa berat basah akar digunakan untuk
mengetahui kemampuan tanaman dalam menyerap air. Pengamatan berat basah
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akar merupakan variabel pengamatan yang sesuai untuk mengetahui biomassa
total akar di dalam tanah. Kebutuhan tanaman akan air dapat dipenuhi dengan
jalan penyerapan oleh akar. Kadar air di dalam tanah dan kemampuan akar untuk
menyerap air sangat mempengaruhi besarnya air yang diserap oleh akar sehingga
kemampuan akar dalam menyerap air tersebut sangat mempengaruhi berat basah
akar.
Tabel 4. Nilai rataan pada perlakuan kondisi lahan aerob dan anaerob terhadap
variabel pengamatan
No. Kondisi Lahan
1. Anaerob
2. Aerob

BBA
48,05 a
22,86 b

VA
69,20 a
35,27 b

BKT
74,22 a
51,45 b

BGP
64,71 a
44,32 b

PA
45,22
44,20

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata
pada uji DMRT 5%, BBA = bobot basah akar, VA = volume akar, BKT = bobot kering
tajuk, BGP = bobot gabah per rumpun, dan PA = panjang akar.

Volume akar (Tabel 4) juga terjadi peningkatan pada kondisi lahan anaerob
yaitu sebesar 69,20 ml. Peningkatan volume akar tersebut diduga sistem perakaran
padi mempunyai serabut akar yang lebih banyak pada kondisi lahan anaerob
dibandingkan dengan kondisi lahan aerob. Peningkatan volume akar juga erat
kaitannya dengan pengaruh dari faktor genotipe dan lingkungan. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian Munarso (2011), yang mengatakan bahwa volume akar
dipengaruhi oleh perbedaan genotipe dan pengairan. Pengairan secara anaerob
(penggenangan) menghasilkan akar dengan volume yang lebih besar dibandingkan
dengan pengairan berselang (intermitten).
Bobot kering tajuk Tabel 4. juga menunjukkan adanya peningkatan pada
kondisi lahan anaerob yaitu sebesar 74,22 g, Hal ini diduga pertumbuhan tajuk yang
dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan optimal pada kondisi tersebut. Lakitan
(2010), mengatakan bahwa air merupakan bahan baku fotosintesis. Kekurangan
air dapat menghambat laju fotosintesis, teruatama karena pengaruhnya turgiditas
sel penjaga stomata. Jika kekurangan air, maka turgiditas sel penjaga akan
menurun. Hal ini menyebabkan stomata tertutup Menurut Dwijoseputro (1984),
hasil fotosintesis mempengaruhi berat kering tanaman bila translokasi asimilat
lancar didalam tanaman maka berat kering tanaman juga akan meningkat.
Bobot gabah per rumpun (Tabel 4) menunjukkan hasil yang tinggi pada
kondisi lahan anaerob yaitu sebesar 64,71 g. Peningkatan hasil panen tersebut
diduga karena tanaman padi selalu terpenuhi air selama masa pertumbuhannya.
Menurut Gardner et al., (1991), tanaman budidaya membutuhkan air yang
konsisten untuk pertumbuhan dan perkembangan yang konsisten. Pengaruh
kekurangan air terhadap hasil panen itu bermacam-macam. Selama perkembangan
vegetatif kekurangan air yang bagaimanapun kecilnya dapat mengurangi laju
pelebaran daun dan indeks luas daun (leaf area index) pada tingkat perkembangan
berikutnya. Kekurangan air selama pengisian biji mengurangi hasil panen biji
karena terjadi pengurangan fotosintetsis. Kekurangan air yang parah dapat
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menyebabkan penutupan stomata, yang mengurangi pengambilan CO2 dan
produksi berat kering.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kondisi lahan anaerob mampu
meningkatkan bobot basah akar, volume akar, bobot kering tajuk dan bobot gabah
per rumpun. Hal tersebut diduga karena tanaman terpenuhi kebutuhan air selama
masa pertumbuhannya. Menurut Lakitan (2010), proses fisiologi yang berlangsung
pada tumbuhan banyak berkaitan dengan air atau bahan-bahan (senyawa atau ion)
yang terlarut dalam air. Haryati (2003), mengatakan bahwa kekurangan air akan
mengganggu aktivitas fisiologis maupun morfologis, sehingga mengakibatkan
terhentinya pertumbuhan. Defisiensi air yang terus-menerus akan menyebabkan
perubahan irreversibel (tidak dapat balik) dan pada gilirannya tanaman akan mati.
Keuntungan lain yang diberikan pada kondisi lahan anaerob dibandingkan kondisi
lahan aerob yaitu mampu menekan pertumbuhan gulma (Ismunadji dan Roechan,
1988).
D. Pengaruh Interaksi antara Galur dengan Kondisi Lahan Aerob dan
Anaerob terhadap Bobot Kering Akar
Keberhasilan pertumbuhan suatu tanaman dikendalikan oleh faktor-faktor
pertumbuhan. Ada dua faktor penting yang berpengaruh dalam pertumbuhan suatu
tanaman, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik berkaitan
dengan pewarisan sifat/perilaku tanaman itu sendiri, sedangkan faktor lingkungan
berkaitan dengan kondisi lingkungan dimana tanaman itu tumbuh. Setiap varietas
tanaman memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal memanfaatkan sarana
tumbuh dan kemampuan untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar,
sehingga mempengaruhi potensi hasil tanaman (Anggraini et al., 2013). Interaksi
yang terlihat antara galur dengan lingkungannya (kondisi lahan aerob dan anaerob)
dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Interaksi antara galur dengan kondisi lahan aerob dan anaerob terhadap
bobot kering akar
Kode Galur
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

Kondisi lahan
Anaerob
26,33 ab x
27,10 ab x
43,37 a x
13,47 bc x
7,97 c x
15,41 bc x
23,22 bc x
15,40 bc x
16,77 bc x
14,37 bc x

Aerob
9,50
20,67
12,80
8,33
15,07
19,53
6,80
4,53
7,97
5,90

ab y
a x
ab y
ab x
ab x
a x
ab y
b y
ab x
b x

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada DMRT 5%.
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Interaksi terjadi antara galur dengan kondisi lahan aerob dan anaerob pada
variabel bobot kering akar. Bobot kering akar menunjukkan adanya perbedaan
pada kondisi lahan anaerob maupun aerob yaitu terjadi pada galur G1, G3, G7
dan G8. Dimana pada kondisi lahan anaerob terjadi peningkatan bobot kering
akar yang juga diikuti oleh peningkatan bobot basah akar dan volume akar pada
perlakuan antar galur dan kondisi lahan yang dicoba. Hal tersebut menunjukkan
bahwa galur yang mempunyai sifat adaptif pada kondisi lahan yang tergenang
dapat meningkatkan bobot akar.
Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nugroho (2014), yang
mengatakan bahwa perakaran kondisi lahan anaerob lebih baik dibandingkan
dengan kondisi lahan aerob, dimana kondisi lahan anaerob akar tercukupi
akan kebutuhan air untuk pertumbuhannnya, sementara kondisi lahan aerob
persediaan air sangat terbatas. Meskipun kondisi lahan aerob memiliki aerasi
dan suplai oksigen yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi lahan anaerob,
namun didalam kondisi tersebut gulma relatif lebih banyak tumbuh sehingga
dapat meningkatkan terjadinya persaingan dalam penyerapan unsur hara dan
air. Perebutan antara unsur hara dan air oleh gulma dengan tanaman budidaya
dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat akibat sedikitnya
pasokan unsur hara dan air yang diserap oleh akar tanaman.
E. Nilai Rataan Indeks Panen pada Sepuluh Galur Padi Tipe Baru
Tabel 6. Nilai rataan indeks panen sepuluh galur padi tipe baru pada kondisi
lahan anaerob dan aerob
Kode Galur
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

Anaerob
0,33
0,36
0,39
0,35
0,42
0,45
0,41
0,40
0,43
0,40

Kondisi Lahan

Aerob
0,31
0,34
0,30
0,46
0,43
0,43
0,38
0,44
0,38
0,35

Keterangan: angka yang diikuti oleh nilai tertinggi pada baris yang sama menunjukkan nilai rataan
indeks panen yang paling besar.

Nilai rataan indeks panen yang tersaji pada (Tabel 6) menunjukkan bahwa
nilai indeks panen tertinggi pada kondisi lahan anaerob yaitu pada galur G6 sebesar
0,45, sementara nilai indeks panen tertinggi pada kondisi lahan aerob diperoleh
pada galur G4 yaitu sebesar 0,46. Nilai indeks panen yang diperoleh pada saat
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penelitian dapat dikatakan cukup tinggi. Menurut Yang and Zhang (2010), bahwa
nilai indeks panen padi tertinggi adalah 0,56, dimana rentang nilai indeks panen
padi biasanya adalah 0,17-0,56. Variasi indeks panen yang terjadi pada tanaman
disebabkan adanya perbedaan pengelolaan tanaman. Menurut Gardner et al.,
(1991), galur yang mempunyai nilai indeks panen tinggi diharapkan mempunyai
hasil gabah yang tinggi, karena indeks panen menunjukkan perbandingan distribusi
hasil asimilasi antara biomassa hasil dengan biomassa keseluruhan.
Nilai indeks panen yang tinggi tersebut berarti laju fotosintesis lebih efisien
dalam memproduksi produk ekonomi. Tanaman yang mempunyai efisiensi
fotosintesis tinggi serta indeks panen tinggi akan menghasilkan bobot ekonomi
yang tinggi pula. Indeks panen juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk
memperbaiki hasil efektif dan menjanjikan kemajuan karena berkaitan dengan
hasil (Pinaria et al., 1997). Anggraini et al., (2013), mengatakan bahwa akumulasi
bahan kering mencerminkan kemampuan tanaman dalam mengikat energi dan
cahaya matahari melalui fotosintesis, serta interaksi dengan faktor lingkungan
tumbuh tanaman.
F. Korelasi
Korelasi merupakan angka yang menunjukan arah dan kuatnya hubungan
antar dua variabel atau lebih, arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif
atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien
korelasi (Sugiyono, 2005). Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif,
bila peningkatan nilai satu variabel dapat meningkatkan nilai variabel lain, dan
sebaliknya.
Korelasi yang dilakukan yaitu untuk menguji hubungan dengan karakter
agronomik bobot gabah per rumpun (BGP) dengan bobot kering tajuk (BKT),
bobot gabah per rumpun (BGP) dengan berat kering akar (BKA), dan bobot gabah
per rumpun (BGP) dengan volume akar (VA). Hubungan korelasi antar variabel
pengamatan tersaji pada Tabel 7.
Tabel 7. Nilai korelasi antara bobot kering tajuk, bobot kering akar, volume akar
dan bobot gabah per rumpun
No.

Karakter agronomik

Koefisien korelasi

1.

BKT-BGP

0,65 n

2.

BKA-BGP

95/100

3.

VA-BGP

0,45 tn

Keterangan: n = nyata, tn = tidak nyata pada taraf 5%, BKT = bobot kering
tajuk, BGP = bobot gabah per rumpun, BKA = bobot kering akar,
dan VA = volume akar.
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Nilai korelasi yang tersaji pada (Tabel 7) memperlihatkan pengaruh nyata
dan positif terhadap bobot kering tajuk dengan bobot gabah per rumpun. Tetapi
belum menunjukkan pengaruh nyata pada variabel bobot basah akar dengan bobot
gabah per rumpun, dan volume akar dengan bobot gabah per rumpun. Pengaruh
nyata dan positif yang terjadi pada variabel bobot kering tajuk dengan bobot
gabah per rumpun menunjukkan bahwa adanya hubungan satu sama lain. Menurut
Sarwono (2006), kriteria kekuatan hubungan dibedakan menjadi enam, yaitu
tidak ada korelasi antara dua variabel (0), korelasi sangat lemah (>0-0,25), cukup
(>0,25-0,5), kuat (>0,5-0,75), sangat kuat (>0,75-0,99), dan sempurna (1).
Tabel 7. Menunjukkan bahwa bobot kering tajuk berkorelasi nyata dan
positif dengan bobot gabah per rumpun (r = 0,65). Kriteria yang terjadi antara
bobot kering tajuk dan bobot gabah per rumpun adalah kuat. Artinya, bobot kering
tajuk mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bobot gabah per rumpun. Korelasi
yang ditunjukkan dari kedua karakter tersebut merupakan korelasi positif yang
artinya peningkatan bobot kering tajuk diikuti dengan peningkatan bobot gabah
per rumpun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Gardner et al., (1991), yang
mengatakan bahwa distribusi bahan kering merupakan pembagian hasil fotosintesis
yang diakumulasikan pada organ-organ tanaman baik dalam bentuk struktur
vegetatif maupun generatif. Fotosintat yang dihasilkan akan ditranslokasikan pada
berbagai organ vegetatif seperti daun, batang, dan akar sebagai cadangan makanan
pada saat tanaman memasuki fase generatif. Sebagian fotosintat digunakan untuk
pembentukan organ generatif seperti malai dan sebagian lagi ditranslokasikan ke
biji.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.
2.
3.
4.
5.

Galur padi tipe baru yang memiliki penampilan agronomik lebih baik terdapat
pada galur G3.
Kondisi lahan anaerob mampu meningkatkan variabel bobot basah akar,
volume akar, bobot kering tajuk, dan bobot gabah per rumpun.
Interaksi antara galur dan kondisi lahan aerob dan anaerob terjadi pada bobot
kering akar.
Nilai indeks panen tinggi pada kondisi lahan anaerob terdapat pada G6 dan
pada kondisi lahan aerob pada G4
Kriteria antara bobot kering tajuk dan bobot gabah per rumpun (r = 0,65)
adalah kuat serta berkorelasi nyata dan positif.

Saran
Perlu dilakukan validasi hasil penelitian di tingkat lapang untuk mempelajari
respon tanaman padi terhadap kondisi tanah aerob dan anaerob, terkait dengan
seluruh karakter yang berkorelasi positif terhadap hasil.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to introduce Inpari to communities or farmers in the
swampy wetlands. The research was conducted in the village of Kotadaro 2, Ogan
Ilir (OI), South Sumatra lowland bog agroekosistem intermediate in the dry season
of 2014. A total of four new varieties of rice used in the research Inpari 13 Inpari
4, Inpari 6 and Inpari Inpari 1. Nursery done with double switch system. Seedlings
planted in the age of 30-35 days after sowing (DAS) using the system Legowo 4: 1
(50 x 25 x 12.5 cm) with the number of seeds 2-3 seeds / hole. The results showed
Inpari 6, Inpari 4, Inpari 1 and Inpari 13 produce dry grain respectively by 7.7 ton
grain / ha, 7.4 tons of grain / ha, 6.6 tons of grain / ha and 6.1 tons of GKP /Ha
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenalkan varietas Inpari kepada masyarakat
atau petani di lahan rawa lebak. Penelitian dilaksanakan di Desa Kotadaro 2,
Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan pada agroekosistem rawa lebak
tengahan pada musim kemarau 2014. Sebanyak empat varietas unggul baru
padi digunakan dalam penelitian yaitu Inpari 13, Inpari 4, Inpari 6 dan Inpari 1.
Persemaian dilakukan dengan sistem dua kali pindah. Bibit ditanam pada umur
30-35 hari setelah semai (HSS) menggunakan sistem legowo 4:1 (50 x 25 x 12,5
cm) dengan jumlah bibit 2-3 bibit/lubang. Hasil penelitian menunjukkan Inpari
6, Inpari 4, Inpari 1 dan Inpari 13 menghasilkan gabah kering masing-masing
sebesar 7,7 ton gkp/ha, 7,4 ton gkp/ha, 6,6 ton gkp/ha dan 6,1 ton gkp/ha.
Kata kunci : varietas Inpari, lebak tengahan, padi
PENDAHULUAN
Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian menyebabkan lahan sawah
semakin menyempit. Untuk mengantisipasinya pemerintah terus mendorong
pemanfaatan lahan marjinal seperti lahan rawa lebak untuk produksi padi untuk
memenuhi kebutuhan beras yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan
jumlah penduduk (Nasoetion dan Winoto, 1995 dalam Supartopo et al., 2010).
Berdasarkan lama genangan air dan kedalaman air maka lahan lebak dibedakan
menjadi: 1) lebak dangkal/pematang, genangan air kurang dari tiga bulan dengan
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kedalaman air kurag dari 50 cm seluas 4,17 juta ha, 2) lebak tengahan tergenang
3-6 bulan dengan kedalaman air 50-100 cm seluas 6,08 juta ha dan 3) lebak dalam
yang tergenang lebih dari 6 bulan dengan kedalaman air lebih dari 100 cm seluas
3,04 juta ha (Wijaya Adhi et al., 1992).
Rendaman dan kekeringan merupakan dua faktor penghambat budidaya
padi di rawa lebak. Masalah lainnya di rawa lebak antara lain kesuburan tanah
yang rendah, kemasaman tanah, keracunan Fe, Al dan defisiensi hara. Kesuburan
tanah yang rendah dapat diupayakan dengan pemupukan, sementara masalah
kemasaman tanah dan keracunan Fe dan Al dapat diupayakan dengan varietas
yang toleran. Namun demikian penggunaan varietas unggul yang sama secara
terus menerus dapat mengakibatkan penurunan hasil sehingga dibutuhkan upaya
introduksi varietas unggul yang lebih baru. Varietas merupakan knologi yang
murah dan cepat diadopsi oleh petani. Tersedianya benih varietas unggul baru
akan berdampak kepada peningkatan produksi dan pendapatan petani.
Pada umumnya petani di rawa lebak menanam padi hanya satu kali dalam
setahun pada musim kemarau, dimana penanaman padi dilakukan setelah air pada
rawa lebak dangkal mulai menyurut dan selanjutnya diikuti oleh lebak tengahan dan
dalam. Lahan lebak dalam biasanya hanya ditanami varietas lokal berumur dalam
seperti varietas Pegagan, Siputih, Sawah Kanyut dan lainnya karena persemaian
terkadang harus dilakukan sampai tiga kali agar bisa ditanam, bahkan kadangkadang tidak bisa ditanami. Kebiasaan petani menggunakan sistem tanam tegel,
dimana jarak tanam 20x 20 cm atau 25x25cm. Dengan adanya terobosan teknologi
legowo diharapkan dapat meningkatkan hasil padi. Menurut Suwono et al. (2000),
keunggulan cara tanam jajar legowo, bila dibandingkan dengan tanam pindah
adalah (1) jumlah tanaman persatuan luas lebih banyak, sehingga produktivitasnya
lebih banyak; (2) dengan jarak yang berselang seling menyebabkan sirkulasi udara
dan sinar matahari yang masuk lebih banyak, sehingga mengurangi hama penyakit
dan (3) pemupukan dan penyiangan menjadi lebih mudah, sehingga menghemat
biaya tenaga kerja. Nazam et al. , (2000) mengemukakan bahwa teknologi legowo
2:1 maupun 4:1 dapat memberikan hasil yang lebih tinggi 12-22 % dibandingkan
dengan cara tanam jajar biasa.
Usahatani padi dengan menggunakan varietas unggul baru yang didukung
dengan pemupukan berimbang berpotensi memberikan hasil yang lebih baik
dibandingkan menggunakan varietas local atau varietas unggul yang benihnya
digunakan secara terus-menerus. Varietas yang berkembang di petani selama
ini seperti, Ciliwung, IR 42, IR 64, Ciherang adalah varietas padi sawah irigasi
yang disenangi petani karena hasilnya cukup baik dan juga rasanya disukai oleh
konsumen pasar dibandingkan varietas lokal, selain disebabkan keterbatasan
varietas khusus rawa lebak. Oleh sebab itu varietas inpari yang dihasilkan oleh
Badan Litbang Pertanian untuk lahan sawah irigasi, perlu juga dikenalkan kepada
petani rawa lebak. Beberapa kajian menunjukkan varietas inpari dapat tumbuh
dan memberikan hasil yang baik di lahan rawa lebak. Hasil kajian Suparwoto
et al ., (2013) bahwa varietas padi irigasi Mekongga, Inpari 13, Inpari 4, dan

784

Waluyo dan Suparwoto : Keragaan Varietas Inpari di Rawa Lebak Tengahan....

Inpari 1 yang ditanam di lahan rawa lebak tengahan memberikan hasil yang baik
rata-rata 6 ton/ha. Sosialisasi varietas unggul baru perlu dilakukan supaya petani
dapat mengenal keragaan varietas dengan potensi hasil tinggi sesuai dengan selera
konsumen dan akhirnya varietas yang disukai diharapkan dapat diperbanyak oleh
kelompok penangkar benih setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengenalkan
varietas Inpari kepada masyarakat atau petani di lahan rawa lebak.
BAHAN DAN METODA
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kotadaro 2, Kecamatan Rantau Panjang,
Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan di lahan petani dengan tipologi lebak
tengahan pada musim kemarau 2014. Lokasi dan petani dipilih secara sengaja.
Petani yang terlibat satu orang dengan luas demplot 0,5 hektar. Jumlah varietas
sebanyak 4 varietas yaitu Inpari 13, Inpari 4, Inpari 6 dan Inpari 1.
Persemaian dilakukan 2 kali pindah. Bibit yang ditanam berumur 35 hari
setelah semai (HSS). Jarak tanam sistem legowo (50 x 25 x 12,5 cm) dan jumlah
bibit 2-3 bibit/lubang. Pupuk yang digunakan 150 kg Urea, 100 kg SP-36 dan
100 kg KCl/ha. Pemupukan dilakukan dua kali yaitu pada umur 1 minggu setelah
tanam (MST) dengan takaran 75 kg urea, 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl/ha dan
pada umur 4 minggu setelah tanam (MST) dengan takaran 75 kg urea/ha.
Penentuan sampel dilakukan secara acak, masing-masing varietas sebanyak
5 tanaman. Data yang dikumpulkan meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai, persentase gabah isi per malai
dan produksi gabah. Hasil gabah diambil dengan ubinan (3 x 4 m) sebanyak tiga
kali. Metode yang digunakan adalah pengamatan langsung di lapangan (observasi)
terhadap varietas unggul yang diperagakan. Data yang diperoleh disusun secara
tabulasi dan dianalisis dengan uji statistik yaitu uji kesamaan nilai tengah (uji–t)
dengan menggunakan software program SPSS versi 11.5.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman
Tinggi tanaman bervariasi dari 91,4 cm hingga 106,8 cm, dimana varietas
Inpari 6 memiliki tinggi tanaman 106,8 cm lebih tinggi dari varietas lainnya dan
terpendek pada Inpari 13 yaitu 91,4 cm, sehingga berdasarkan persamaan nilai
tengah uji t, varietas Inpari 6 berbeda sangat nyata dengan Inpari 13 dan Inpari
1. Tinggi tanaman Inpari 13 tidak berbeda nyata dengan Inpari 4 dan Inpari
1,sedangkan Inpari 4 tidak berbeda nyata dengan Inpari 6 dan Inpari 1 (Tabel 1).
Karakter tinggi tanaman pada lahan lebak merupakan salah satu karakter
agronomi yang harus diperhatikan, karena jika tanaman terlalu tinggi maka tanaman
akan mudah rebah. Tanaman padi yang mengalami kerebahan akan menurunkan
produksi dan kualitas gabah. Varietas Inpari yang diperagakan mempunyai tinggi
tanaman tergolong pendek masih di bawah 110 cm (Tabel 1) (IRRI, 1996 dalam
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Suparwoto et al. 2014). Bervariasinya tinggi tanaman dari empat varietas tersebut
bisa dipengaruh dari lingkungan dimana varietas tersebut ditanam dan juga faktor
genetik dari masing-masing varietas.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman dari 4 varietas yang diperagakan pada lebak
tengahan di Desa Kotadaro 2, MK 2014.
No Varietas
1
2
3
4

Inpari 13
Inpari 4
Inpari 6
Inpari 1

Rata-rata tinggi
tanaman (cm)
91,4
97,6
106,8
93,0

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata

Inpari 13
6,2 tn
15,4**
1,6 tn

Nilai beda
Inpari 4
Inpari 6
9,2 tn
4,6 tn

13,8**

Inpari 1

-

tn = tidak berbeda nyata

Jumlah anakan produktif
Jumlah anakan produktif secara tabulasi juga bervariasi dari 13,6 batang
hingga 16,8 batang, dimana jumlah anakan terbanyak dicapai oleh varietas
Inpari 4 yaitu 16,8 batang dan yang sedikit 13,6 batang dimiliki oleh Inpari 13.
Berdasarkan persamaan nilai tengah uji t bahwa jumlah anakan produktif dari
empat varietas tersebut tidak berbeda nyata (Tabel 2).
Tabel 2. Rata-rata jumlah anakan produktif dari 4 varietas pada lebak tengahan
di Desa Kotadaro 2, MK 2014.
No

Varietas

1
2
3
4

Inpari 13
Inpari 4
Inpari 6
Inpari 1

Nilai beda
Rata-rata jumlah anakan
produktif (btg)
Inpari 13 Inpari 4 Inpari 6 Inpari 1
14,6
16,8
2,2 tn
13,6
1,0 tn
3,2 tn
16,0
1,4 tn
2,4 tn
0,8 tn

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata

Jumlah anakan produktif merupakan suatu komponen yang sangat
menentukan produksi tanaman padi. Jumlah anakan produktif pada Inpari 13,
Inpari 4, Inpari 6 dan Inpari 1 (Tabel 2) tergolong sedang karena masih di atas 10
batang per rumpun dan di bawah 20 batang per rumpun. Banyak dan sedikitnya
jumlah anakan sangat dipengaruhi oleh umur bibit, dimana penggunaan umur bibit
yang tua akan mengakibatkan anakan sedikit. Bibit yang digunakan mengalami
dua kali semaian karena menunggu air turun sehingga umur bibit tua sekitar
35 hari setelah semai. Selain itu faktor ketersediaan air, bila saat pembentukan
anakan terjadi kekurangan air maka akan mengakibatkan jumlah anakan sedikit.
Lahan lebak dangkal mempunyai kendala yaitu keterbatasan air sehingga sering
mengalami kekeringan yang berakibat pada penurunan produksi. Oleh sebab itu
pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada air hujan. Menurut Lesmana et al.
(2004), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi tinggi
adalah kondisi anakan produktif yang banyak.
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Panjang malai
Panjang malai rata-rata 24,2 cm hingga 26,8 cm dimana Inpari 4 mempunyai
panjang malai lebih panjang dari lainnya yaitu 26,8 cm dan malai terpendek
dimiliki Inpari 6 yaitu 24,0 cm. Berdasarkan hasil uji persamaan nilai tengah uji
t bahwa Inpari 13 tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya. Begitu juga antar
varietas Inpari yang diperagakan tidak berbeda nyata panjang malainya (Tabel 3).
Tabel 3. Rata-rata panjang malai dari 4 varietas pada lebak tengahan di Desa
Kotadaro 2, MK 2014.
No Varietas

Nilai beda

Rata-rata panjang
malai (cm)

Inpari 13

Inpari 4

Inpari 6

1

Inpari 13

25,6

-

2

Inpari 4

26,8

1,2 tn

-

3

Inpari 6

24,2

1,4 tn

2,6 tn

-

4

Inpari 1

24,8

0,8 tn

2,0 tn

0,6 tn

Inpari 1

-

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata

Panjang malai suatu varietas padi menentukan jumlah gabah per malai
yang akhirnya sebagai faktor pendukung dalam menentukan potensi hasil.
Bervariasinya panjang malai dari suatu varietas dipengaruhi oleh sifat genetik
dari varietas masing-masing, juga oleh faktor lingkungan dimana varietas tersebut
ditanam.
Jumlah gabah per malai
Jumlah gabah per malai yang banyak dimiliki oleh Inpari 13, yaitu 150,2
butir dan yang sedikit dimiliki oleh Inpari 1, yaitu 117,6 butir, tetapi secara
statistik jumlah gabah per malai dari Inpari 4 tidak berbeda nyata dengan Inpari
13, Inpari 6 dan Inpari 1, tetapi berbeda sangat nyata dengan Inpari 6 (125,8,6
butir) dan Inpari 1 (117,8 butir), sedangkan Inpari 6 tidak berbeda nyata dengan
Inpari 1 (Tabel 4).
Tabel 4. Rata-rata jumlah gabah per malai dari 4 varietas pada lebak tengahan di
Desa Kotadaro 2, MK 2014.
No Varietas

Rata-rata jumlah
gabah per malai (butir) Inpari 13

Nilai beda
Inpari 4

Inpari 6

1

Inpari 13

150,2

-

2

Inpari 4

147,8

2,4 tn

-

3

Inpari 6

125,8

24,4**

22,0 tn

-

4

Inpari 1

117,6

32,6**

30,2 tn

8,2 tn

Keterangan : ** = berbeda sangat nyata

Inpari 1

-

tn = tidak berbeda nyata
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Pada Tabel 4, jumlah gabah per malai terbanyak dicapai oleh Inpari 13, yaitu
150,2 butir yang didukung oleh panjang malainya 25,6 cm dan tidak berbeda nyata
dengan Inpari 4 yang didukung oleh panjang malainya 26,8 cm.
Persentase gabah isi/malai
Secara tabulasi persentase gabah isi dari empat varietas bervariasi antara
84,8 % hingga 86,7% dimana persentase gabah isi terbanyak dicapai oleh Inpari 6
yaitu 86,7% dan paling sedikit oleh Inpari 4 (84,8%). Berdasarkan statistik bahwa
persentase gabah isi per malai dari varietas yang diperagakan menunjukkan tidak
berbeda nyata antar varietas. (Tabel 5).
Tabel 5. Rata-rata persentase gabah isi per malai dari 4 varietas pada lebak
tengahan di Desa Kotadaro 2, MK 2014.
No

Varietas

1
2
3
4

Inpari 13
Inpari 4
Inpari 6
Inpari 1

Rata-rata persentase
gabah isi per malai
(%)
86,3
84,8
86,7
85,3

Nilai beda
Inpari 13

Inpari 4

Inpari 6

Inpari 1

1,5 tn
0,4 tn
1,0 tn

1,9 tn
0,5 tn

1,4 tn

-

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata

Hasil gabah
Hasil gabah dari varietas yang diperagakan bervariasi antara 6,1 hingga 7,7
ton gkp/ha dimana hasil gabah tertinggi dicapai oleh varietas Inpari 6 yaitu 7,7 ton
gkp/ha sedangkan hasil gabah terendah 6,1 ton gkp/ha oleh Inpari 13. Berdasarkan
statistik persamaan nilai tengah uji t bahwa hasil gabah varietas Inpari 6 (7,7 ton
gkp/ha) berbeda sangat nyata dengan Inpari 4 (7,4 ton gkp/ha), Inpari 13 ( 6,1 ton
gkp/ha) serta Inpari 1 (6,6 ton gkp/ha) (Tabel 6). Dikemukakan oleh Matsushima
(1995) dalam Dede Rohanaya (2012), produksi gabah ditentukan oleh komponen
hasilnya dan komponen tersebut ditentukan oleh faktor genetik dari varietas dan
faktor lingkungan dimana varietas padi ditanam seperti iklim, hara, tanah dan air.
Tabel 6. Rata-rata hasil gabah (ton/gkp) dari 4 varietas pada lebak tengahan di
Desa Kotadaro 2, MK 2014.
No

Varietas

Rata-rata hasil gabah
(ton gkp/ha)

1

Inpari 13

6,1

2

Inpari 4

7,4

3

Inpari 6

7,7

4

Inpari 1

6,6
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KESIMPULAN
1.

Pertumbuhan tinggi tanaman dari varietas Inpari 13, Inpari 4, Inpari 6 dan
Inpari 1 yang ditanam di rawa lebak tengahan tergolong pendek dan jumlah
anakan produktif tergolong sedang (12-15 batang/rumpun), persentase gabah
isi per malai tergolong bernas diatas 80%.

2.

Inpari 6 mempunyai hasil paling tinggi yaitu 7,7 ton GKP/ha, diikuti oleh
Inpari 4, yaitu 7,4 ton GKP/ha, Inpari 13 yaitu 6,1 ton GKP/ha dan Inpari 1
sebesar 6,6 ton GKP/ha yang ditanam di lebak tengahan dengan sistem tanam
jajar legowo.
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TINGKAT POLIMORFISME BEBERAPA MARKER SSR
(SIMPLE SEQUEN REPEAT) UNTUK IDENTIFIKASI SIDIK JARI DNA
PLASMA NUTFAH PADI
Wage R. Rohaeni, Indria W. Mulsanti, A. Hidayatullah dan Satoto
Balai Besar Penelitian Padi, Jl. 9 Sukamandi-Subang
e-mail: wagebbpadi@gmail.com
ABSTRAK
Marker SSR (Simple Sequent Repeat) merupakan salah satu marker molekuler
yang memiliki keunggulan hasil akurat, marker kodominan, repeatable, dan
relatif murah. Teknologi ini telah berkembang, tervalidasi dan praktis diterapkan
dalam kegiatan-kegiatan identifikasi plasma nutfah, analisis kekerabatan dan
jarak genetik serta seleksi materi pemuliaan. Informasi tingkat polimorfik marker
SSR penting diketahui untuk menentukan marker-marker yang efektif digunakan
untuk identifikasi sidik jari DNA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui PIC
(polymorphism information content) dari marker-marker SSR terkait sifat tertentu
yang diaplikasikan pada beberapa plasma nutfah koleksi BB Padi. Penelitian
dilaksanakan pada April – Juni 2015 di Laboratorium DNA, Kelompok Peneliti
Pemuliaan dan Plasma Nutfah, Balai Besar Tanaman Padi. Sebanyak 13 marker
SSR terkait sifat tertentu diaplikasikan terhadap 35 plasma nutfah yang terdiri dari
padi lokal dan padi introduksi. Analisis PIC dilakukan terhadap hasil visualisasi
pita DNA dengan menggunakan bantuan software power marker. Penelitian
menunjukkan 11 marker SSR bersifat polimorfik dan dua marker bersifat
monomorfik. Marker RM8213 memiliki nilai PIC tertinggi (0.676) dibandingkan
12 marker lainnya. Marker RM443 dan RM4608 adalah marker SSR yang tidak
dapat menghasilkan pita DNA (nilai PIC 0.00) pada semua sampel DNA plasma
nutfah yang diujikan.
Kata kunci: marker SSR, PIC, plasma nutfah, padi
ABSTRACT
SSR markers (Simple Sequent Repeat) is one of the molecular marker that has
the advantage of accurate results, markers codominant, repeatable, and relatively
inexpensive. This technology has developed, validated and applied in practical
activities germplasm identification, kinship analysis and genetic distance as
well as the selection of breeding materials. Level information polymorphic SSR
markers is important to know to determine markers are effectively used for the
identification of DNA fingerprinting. This study aims was to determine the PIC
(polymorphism information content) of the SSR markers related to specific
traits applied to some germplasm collections. The experiment was conducted in
April-June 2015 DNA Laboratory, ICRR. A total of 13 SSR markers related to
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specific properties was applied to 35 germplasm consisting of local rice and paddy
introduction. PIC analysis conducted on visualization of DNA bands with the help
of software power marker. The study saw that 11 polymorphic SSR marker and
two marker is monomorphic. Markers RM8213 was the highest PIC value (0.676)
compared to 12 other marker. Marker RM443 and RM4608 are SSR markers that
can not produce DNA (PIC value of 0:00) in all DNA samples tested germplasm.
Keywords: SSR marker, PIC, germplasm, rice
PENDAHULUAN
Tingkat polimorfisme marker DNA adalah daya produksi pita DNA dari hasil
reaksi PCR dengan menggunakan marker/primer tertentu. Tingkat polimorfisme
dipengaruhi oleh ragam genotipe yang digunakan (Sobrizal, 2007; Tasma et
al., 2013) dan sangat tergantung bagaimana primer mengenal urutan DNA
komplementernya pada cetakan DNA (DNA template) yang digunakan (Tingey et
al., 1994). Marker yang digunakan untuk reaksi PCR dan hasil elektroforesisnya
menunjukkan pola pita yang sama antar setiap sampel DNA dari genetik yang
berbeda merupakan marker monomorfik sedangkan apabila hasil elektroforesis
menunjukkan pola pita berbeda antar setiap sampel DNA adalah marker polimorfik.
Tingkat polimorfisme marker DNA dapat dinilai dengan melihat nilai PIC
(pholymorfism information DNA). Nilai PIC adalah nilai daya produksi pita DNA
yang dihasilkan dari reaksi PCR dengan menggunakan primer tertentu. Nilai PIC
0.00 artinya marker yang digunakan dalam reaksi PCR menghasilkan pola pita
yang sama pada semua DNA sampel yang artinya bersifat monomorfik. Marker
yang memiliki nilai PIC > 0.00 disebut marker polimorfik. Semakin tinggi nilai
PIC artinya pola-pola pita DNA yang dihasilkan semakin informatif. Nilai PIC
> 0.50 adalah nilai yang diharapkan untuk identifikasi sidik jari DNA (Botstein
et al., 1980). Kuantifikasi PIC adalah jumlah alel yang dapat dihasilkan oleh
suatu marker dan frekuensi dari tiap alel dalam set genotipe yang diuji. Nilai
polimorfisme ditentukan oleh frekuensi kemunculan alel (DeVicente and Fulton
2003).
Ribuan marker SSR yang tersebar rapat diseluruh bagian genom tanaman
padi telah diteliti dan divalidasi (Temnykh et al., 2000; McCouch et al., 2002;
Zhang et al., 2007). Namun demikian, tidak semua dari marker yang ada dan
sudah divalidasi dapat digunakan. Seperti halnya hasil pemilihan marker pada
penelitian Mulsanti et al. (2013) yang menunjukkan bahwa dari 16 marker SSR
yang digunakan, hanya 7 yang dapat menghasilkan pita polimorfis.
Analisis nilai PIC marker DNA merupakan salah satu rangkaian kegiatan
dalam identifikasi sidik jari plasma nutfah. Analisis ini berfungsi untuk menentukan
marker-marker yang available untuk digunakan dalam analisis tingkat keragaman/
jarak genetik/clustering antar genotipe-genotipe padi yang digunakan. Tingkat
polimorfisme marker DNA dapat diketahui dengan melihat nilai PIC.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat polimorfisme pita
DNA berdasarkan nilai PIC (Polymorphism Information Content) yang dihasilkan
oleh marker-marker yang digunakan pada kegiatan sidik jari DNA plasma nutfah
padi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada April – Juni 2015 di Laboratorium DNA, Kelompok
Peneliti Pemuliaan dan Plasma Nutfah, Balai Besar Tanaman Padi. Sampel DNA
yang digunakan sebanyak 35 sampel DNA dari galur plasma nutfah yang terdiri
dari padi lokal dan padi introduksi. Marker SSR yang diaplikasikan dan diteliti
tingkat polimorfismenya sebanyak 13 marker yang terkait dengan sifat-sifat
tertentu (Tabel 1)
Tabel 1. Daftar marker SSR
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Marker SSR
RM259
RM1287
RM315
RM443
RM250
RM266
RM282
RM5444
RM6308
RM1022
RM261
RM241
RM8213

Chr
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4

Karakter Terpaut Tm (0C) Kisaran basa (bp)
Jumlah Malai
55
55
162
QTL Saltol
55
133
Gen Rf3
55
124
Gen Rf3
Bph13
55
153
Seed set
55
127
55
136
Grain/pan
Hd 8
60
225
Bph19
60
176
60
169
Bph18
55
125
Bph12
55
138
Plant height
55
177
Bph17

Isolasi DNA dilakukan terhadap sampel daun plasma nutfah yang dikoleksi
dari lapang. Ekstraksi dan isolasi DNA dari sampel daun padi menggunakan
metode CTAB (Murray and Thompson, 1980). Sampel daun plasma nutfah padi
diambil sebanyak + 5 gram dari pertanaman bibit umur 21 HSS.
Selanjutnya, hasil isolasi DNA diuji kualitas dan kuantitas menggunakan
spektrofotometer nanodrops. Konsentrasi sampel DNA hasil isolasi harus > 50
ul agar memenuhi standar untuk reaksi PCR. Reaksi PCR dilakukan terhadap
sampel-sampel DNA dengan menggunakan 13 marker dengan suhu time melting
sesuai petunjuk teknis dari label masing-masing marker. Pada setiap reaksi PCR
digunakan 3μl DNA dari hasil pengenceran yang ditambahkan 2 μl buffer PCR (10
x), 2,4 μl MgCl2 (25 mM), 0,4 μ dNTPs mix (10 mM), 0,2 μl primer R (10 pmol),
0.2 μl primer F (10pmol), 0,2 μl TaqDNA polymerase (5 μ/μl) dan 10,4 μl ddH2O.
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Runing elektroforesis hasil PCR dilakukan dengan menggunakan gel poly
acrylamide 0.8%. Produk PCR di runing dengan menggunakan alat elektroforesis
vertikal dan buffer TBE dengan tegangan 100 volt selama 60 menit. Visualisasi
hasil elektroforesis dilakukan denggan menggunakan mesin Gel Doc dengan
metode visualisasi Ethidium Bromide. Pola-pola pita yang terbentuk kemudian
diskoring secara manual di media Ms. Excel. Skor 1 menandakan adanya pita dan
0 menandakan tidak ada pita. Hasil skoring kemudian dianalisis nilai PIC dengan
menggunakan software Power Marker versi 3.23 (Liu dan Muse, 2005) untuk
mengetahui tingkat polimorfisme pola pita yang terbentuk.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis nilai PIC menunjukkan 11 marker SSR bersifat polimorfik dan 2
bersifat monomorfik. Nilai rata-rata PIC dari 13 marker SSR yang digunakan
adalah 0.3294. dengan nilai tertinggi 0.6764 dan terendah 0.000 (Tabel 2).
Marker RM443 dan RM4608 adalah marker yang memiliki nilai PIC paling
rendah yaitu dengan nilai 0.000. Hal ini dapat disebabkan oleh dua kemungkinan,
yaitu (1) tidak terbentuknya pita DNA akibat urutan basa marker yang tidak dapat
mengenali urutan DNA komplementernya pada cetakan DNA (DNA template) dari
masing-masing galur plasma nutfah yang digunakan, atau (2) hasil produk PCR
menunjukkan pola pita yang sama pada semua DNA plasma nutfah yang digunakan.
Berdasarkan hasil penelitian Susanto et al. (2014), RM4608 menghasilkan nilai
PIC yang sama dengan penelitian ini yaitu 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa
marker SSR RM4608 diduga merupakan marker monomorfik. Namun beda halnya
dengan RM443, dimana pada penelitian ini bersifat monomorfik, sedangkan
pada penelitian Susanto et al. (2014) dengan suhu annealing yang sama yaitu
55 0C adalah bersifat polimorfik. Hal tersebut diduga bahwa pemakaian RM443
memerlukan optimasi suhu annealing khusus pada proses reaksi PCR.
Hasil menunjukkan bahwa RM8213 adalah marker yang memiliki nilai
PIC paling tinggi yaitu 0.6764. Berdasarkan Botstein et al. (1980) nilai PIC
yang tergolong baik dan informatif untuk kegiatan sidik jari DNA adalah PIC >
0.5. Menurut Tasma et al., (2001) dan Tasma et al., (2011), nilai PIC > 0.50
menunjukkan tingkat polimorfisme yang tinggi . Berdasarkan hal tersebut, artinya,
marker RM8213 adalah marker SSR paling available dan memiliki kemampuan
membedakan antar karakter (gen diversity) paling baik dibanding lainnya. RM8213
menghasilkan gen diversity sebesar 0.718 dan paling tinggi dibandingkan marker
lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Sun et al. (2005), marker RM8213 adalah
marker SSR yang terkait erat gen resistensi terhadap hama wereng batang coklat
(bph17) dan terletak pada kromosom no.4.
Nilai PIC menjadi penting untuk diteliti. Zulfahmi (2013) menyatakan
terdapat beberapa permasalahan dalam menggunakan penanda mikrosatelit/
SSR. Permasalahan ini dapat dikelompokkan ke dalam problem praktek dan
problem data. Problem praktek tersebut diantaranya: a) Pemilihan primer untuk
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mikrosatelit, banyak jenis primer yang telah didisain untuk analisis mikrosatelit
pada tanaman. Primer-primer itu perlu di-screening dan dioptimasi sebelum
diaplikasikan pada jenis tanaman tertentu, karena setiap tanaman mempunyai
karakteristik spesifik yang berbeda satu sama lain. b) Slippage selama proses
amplifikasi, termopolimerase dapat slip sehingga menghasilkan produk yang
berbeda dalam ukurannya. Istilah slip disini maksudnya proses penempelan
deretan basa ada kemungkinan meleset terhadap template DNA. c) Ukuran produk
amplifikasi berbeda dari ukuran produk sebenarnya. Ukuran produk amplifikasinya
inilah kemungkinan paling dipengaruhi oleh kualitas marker dengan melihat nilai
PICnya.
Tabel 2. Karakter terpaut, jumlah alel, availability, gene diversity, dan nilai PIC
pada 13 marker SSR
No.

Marker

Karakter
Terpaut

Jumlah
alel

Availability

GeneDiversity

PIC

1

RM315

Jumlah Malai

2

0.6667

0.4911

0.3705

2

RM443

QTL Saltol

1

0.4222

0.0000

0.0000

3

RM250

Gen Rf3

3

0.9333

0.2846

0.2554

4

RM266

Gen Rf3

3

0.6000

0.2030

0.1922

5

RM282

Bph13

2

0.9556

0.4867

0.3683

6

RM5444

Seed set

2

0.9556

0.2726

0.2354

7

RM6308

Grain/pan

5

0.9111

0.5033

0.4744

8

RM261

Hd 8

3

0.9333

0.4206

0.3500

9

RM241

Bph19

5

0.9778

0.5517

0.4964

10

RM8213

Bph18

5

0.9778

0.7180

0.6764

11

RM510

Bph12

3

0.9333

0.5408

0.4529

12

RM190

Plant height

3

0.8222

0.4879

0.4106

13

RM4608

Bph17

1

0.8889

0.0000

0.0000

3 (1-5)

0.8444

0.3816

0.3294

Mean

Provan dan Hollingsworth (2001) menyatakan bahwa homoplasi merupakan
factor pembatas metode SSR. Homopasi ini adalah alel yang berada pada posisi
sama (missal genotype A dan B) namun tidak sama secara keturunan. Homoplasi
ini yang diduga menghasilkan perubahan nilai PIC dan menurut Estoup et al.,
(2002) ini dapat mempengaruhi perubahan hasil analisa filogenetik. Namun
demikian, sebelumnya Ginot et al. (1996) menyatakan permasalahan ini dapat
diminamilisir dengan menambah polimerase pfu selama atau setelah proses PCR,
atau dengan menggunakan polimerase DNA T4 setelah PCR.
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 11 marker SSR bersifat polimorfik dan dua
marker bersifat monomorfik. Marker RM8213 adalah marker paling informatif
dengan nilai PIC tertinggi (0.676) dibandingkan 12 marker lainnya. Marker
RM443 dan RM4608 adalah marker SSR yang bersifat monomorfik (nilai PIC
0.00) pada semua sampel DNA plasma nutfah yang diujikan.
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ABSTRAK
Sucrose synthase 3 (RSUS3) merupakan salah satu sucrose synthase di padi yang
erat kaitannya dengan perkembangan biji yang mungkin ada relevansinya dengan
mutu gabah. Sampai saat ini studi tentang RSUS3 di padi masih belum banyak
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variasi genetik 12
varietas padi japonica berdasarkan sekuen parsial gen RSUS3 (LOC_Os07g42490)
dan analisis kandungan sukrosanya pada varietas padi tersebut. Daerah RSUS3
yang diamplifikasi pada 12 varietas padi japonica yaitu antara 25.427.79025.428.733 bp, 25.428.689-25.429.584 bp dan 25.429.583-25.430.482 bp dengan
mendesain tiga primer. Pita tunggal produk polymerase chain reaction (PCR)
dipurifikasi, di-TA cloning dan kemudian disekuensing. Kandungan sukrosa
tepung total varietas diukur menggunakan high presure liquid chromatography
(HPLC). Analisis filogeni berdasarkan variasi nukleotida RSUS3 dari 12 varietas
japonica yang dibandingkan dengan varietas rujukan, Nipponbare menghasilkan
dua klaster utama, masing-masing 11 dan dua varietas pada grup I dan II (hanya
Sinkemo dan Dobong). Pengelompokan varietas lebih cenderung berdasarkan latar
belakang genetiknya, dimana varietas dengan kemiripan palatabilitas cenderung
dekat genetiknya. Pola kandungan sukrosa varietas padi tidak berasosiasi linier
dengan palatabilitasnya. Berdasarkan primer S3cI (dCAPS) dan/atau S3cII (Indel)
yang dikembangkan, tidak ada asosisasi nyata antara kedua primer tersebut dengan
kandungan sukrosa. Karena itu pemanfaatan primer berdasarkan variasi alel dalam
RSUS3 lebih baik dimanfaatkan dalam sebuah set marka daripada marka tunggal.
Informasi variasi genetik berdasarkan RSUS3 ini bermanfaat dalam skrining tetua
persilangan padi japonica berdasarkan latar belakang genetiknya.
Kata kunci: variasi genetik, marka molekuler, padi japonica, sucrose synthase 3,
variasi nukleotida
ABSTRACT
Sucrose synthase 3 (RSUS3) is one of sucrose synthase in rice closely related to
the development of seeds that may have relevance to the grain quality. To date,
studies on RSUS3 in rice has been limited. This study aimed to identify genetic
diversity of 12 japonica rice varieties based on partial sequence of RSUS3 gene
(LOC_Os07g42490) and to determine their sucrose content. RSUS3 amplified in
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12 japonica rice varieties included regions in range of 25.427.790-25.428.733
bp, bp 25.428.689-25.429.584, and 25.429.583-25.430.482 bp by designing
three primers. The single band of polymerase chain reaction (PCR) product was
purified, TA cloned and sequenced. Sucrose content of varieties was measured
using high pressure liquid chromatography (HPLC). Phylogenetic analysis
based on nucleotide variations of RSUS3 of 12 japonica varieties compared with
reference varieties, Nipponbare generated two main clusters, 11 and two varieties
in groups I and II (only Sinkemo and Dobong), respectively. Varieties seemed
preferentially to be grouped according to the individual genetic background, of
which varieties with similar palatability showed their close genetic. The pattern of
sucrose content was not a linear correlation with palatability. Based on the primers
that were developed, S3cI (dCAPS) and/or S3cII (Indel), we found no significant
association between the primers and sucrose content. Thus, primers corresponding
to allele variation in RSUS3 was suggested to be used as marker set than a single
marker. This genetic variation information of RSUS3 could be useful in parental
screening for crossing japonica rice according to its genetic background.
Key words: genetic diversity, molecular marker, nucleotide variation, japonica
rice, sucrose synthase 3
PENDAHULUAN
Sukrosa berperanan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi,
yang melibatkan enzim seperti invertase dan sucrose synthase (SUS) dalam katalisis
katabolismenya. Khususnya, SUS mengkatalisis reversible konversi sukrosa dan
uridine 5’-difosfat (UDP) menjadi fruktosa dan UDP-glucose (UDPG). SUS
mempunyai peran yang bervariasi di spesies tanaman seperti, regulasi metabolism
karbon dan fiksasi nitrogen di kedelai untuk ketahanan terhadap kekeringan. Di
gandum, SUS membantu meningkatkan ketahanan cekaman terhadap suhu dingin,
dan di jagung, aktivitas SUS meningkat dalam kondisi anaerob (Gordon et al.
1999; Abdel-Latif et al. 2008; Li et al. 2013). Nukleotida gula yang disintesis
dari sukrosa dan nukleosida difosfat seperti ADP atau UDP kemungkinan secara
langsung dimanfaatkan dalam sintesis pati dalam pengisian biji padi baik indica
dan japonica (Chan et al. 1990).
Sampai sekarang beberapa gen SUS di padi telah teridentifikasi termasuk
sucrose synthase 3 (RSUS3). Khusus di padi, RSUS3 memotong sukrosa yang
menyediakan UDP-glukosa dan fruktosa untuk berbagai pathway metabolik.
RSUS3 diekspresikan di jaringan parenkima, lapisan aleuron dan sel di sekitar
jaringan vaskuler di benih pada level protein, dan umum di karyopsis. RSUS3
diekspresikan dalam perkembangan benih padi pada 3 hari setelah polinasi,
mencapai puncak pada hari ke-6 dan kemudian mengalami penurunan sedikit.
Sedangkan di karyopsis, ekspresi RSUS3 mulai dari tahap awal sampai pertengahan
penyimpanan. Dengan demikian peran RSUS3 di padi erat kaitannya dengan
perkembangan biji yang mungkin ada relevansinya dengan mutu gabah (Wang et
al. 1999; Kishimoto et al. 2001; Hirose et al. 2008).
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Variasi nukleotida pada RSUS3 yang diobservasi pada padi japonica dapat
menelusuri hubungan kekerabatan antara varietas. Variasi yang terjadi baik di
daerah koding maun non koding penting sebagai kandidat marka molekuler. Marka
pada RSUS3 diharapkan dapat membantu program karakterisasi dan evaluasi
plasma nutfah padi baik untuk tujuan manajemen plasma nutfah ataupun studi
genetik (Rasmussen dan Donaldson 2006; Lestari et al. 2011). Marka molekuler
juga mempunyai peran potensial terhadap peningkatan efisiensi proses pemuliaan,
tidak hanya pada karakter target yang diseleksi tetapi juga prediksi genotip yang
yang dipilih (Lestari et al. 2009; 2015). Informasi sekuen genom atau gene RSUS3
memberi kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik terhadap genetik
tanaman.
Studi QTL untuk mutu biji padi dan mutu rasa beras telah dilakukan
pada berbagai populasi persilangan padi japonica (Kwon et al. 2007; Suh et al.
2004, 2006; Wada et al. 2006; 2007). Khususnya QTL terkait mutu rasa beras
japonica telah diidentifikasi sebelumnya (Kwon et al. 2007) di kromosom 7. Hasil
penemuan lain menunjukkan konsistensi QTL pada kromosom tersebut (Kwon et
al. 2011). Dengan demikian perlu dilakukan studi lebih lanjut terhadap gen-gen
pada posisi QTL tersebut.
Telah terbukti bahwa marka yang didesain dari variasi dalam gen atau
genom bermanfaat untuk membantu proses seleksi berbagai varietas padi
(Garland et al. 2000; Lestari et al. 2009; 2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi variasi genetik 12 varietas padi japonica yang mayoritas berasal
dari Korea Selatan berdasarkan variasi nukleotida pada sekuen parsial RSUS3 dan
analisis kandungan sukrosanya pada varietas padi tersebut.
BAHAN DAN METODE
Materi Genetik dan Isolasi DNA
Sebanyak 12 varietas padi japonica yang digunakan terdiri dari 11 varietas
dari Korea Selatan (Kopum, Samkwang, Ilpum, Chucheong, Dongjin, Sinkemo,
Hwaseong, Hwacheong, Dobong, Samnam dan Palkong) dan satu varietas dari
Jepang (Koshihikari). Padi ditanam sekitar 5 minggu di rumah kaca, kemudian
dipilih daun sehat dan muda, untuk diisolasi DNA genomiknya. Daun yang
dipanen dibekukan dalam nitrogen cair dan disimpan pada suhu -80oC sampai
sampai tahap isolasi DNA-nya.
Isolasi DNA dilakukan berdasarkan metode CTAB menurut Murray dan
Thompson (1980). DNA dilarutkan dalam 50 µl bufer TE. Kualitas dan kuantitas
DNA ditentukan menggunakan Nano DropR ND-1000 Spectrophotometer (Nano
Drop, Willington, Delaware, USA) dan dimigrasikan pada gel agarose 0.8% dan
DNA divisualisasikan di atas transiluminator UV.
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Polymerase Chain Reaction (PCR), TA Cloning dan Sekuensing
Sekuen RSUS3 yaitu lokus SUS3_ORYSJ (LOC-Os07g42490) diambil dari
database sesuai laporan sebelumnya (Lestari et al. 2011) dan divisualisasikan posisi
di kromosom 7 lebih detil dalam studi ini. Daerah RSUS3 yang diamplifikasi yaitu
antara 25.427.790-25.428.733 bp, bp 25.428.689-25.429.584 and 25.429.58325.430.482 bp menggunakan tiga primer yang didesain. Susunan sekuen primer
yang didesain ditampilkan pada Tabel 1. Desain primer menggunakan program
PRIMER3 yang tersedia di http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3 (Rozen and
Skaletsky 2000). Komposisi PCR dilakukan dalam total volume 50 µl yang terdiri
dari 2 µl DNA 20 ng/µl, 10X bufer mengandung 25 mM MgCl2, 1 µl 2.5 mM
dNTPs, 1 U Ex Takara Taq Polymerase (Takara Bio, Inc. Jepang) dan masingmasing 1 µl primer forward dan reverse (10 uM). PCR menggunakan mesin PTC200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research, Inc. USA) dengan program: 95 oC
selama 10 detik, 55 oC selama 30 detik dan 72 oC selama 1 menit dengan total
35 siklus. Pita tunggal produk PCR dipurifikasi, di-TA cloning ke dalam vector
pGEM-TEasy dan kemudian ditransformasi ke dalam sel kompeten Escherecia coli
DH5α (Sambrook dan Russell 2001). Plasmid diisolasi menggunakan kit DNAspin Plasmid DNA Purification (Intron Biotechnology, Korea) dan disekuensing
dengan mesin Sequencer ABI3700 (Applied Biosystem, Inc).
Tabel 1. Primer yang didesain untuk mengamplifikasi RSUS3
Panjang
Posisi
Produk
primer Tm (oC)
produk di
(bp)
(mer)
genom (bp)
RSUSa F GCAAACCTGCCAAGAAAGAG
20
59.99
963 25.427.79025.428.733
R ACATTGCCATGACATTTGGA
20
59.78
RSUSb F CCCTTTGTGCTTTCCATGTT
20
59.97
896 25.428.68925.429.584
R AGCATTCCCTTTCCTTGGTT
20
59.94
Primer

Sekuen (5’—3’)

RSUSc F CTACAGCCCCACCAGATCAT’
R GTCAGCTGTAATGCCTGCAA

20
20

59.95
60.02

900

25.429.58325.430.482

Analisis Kandungan Sukrosa
Sebanyak 100 mg beras yang telah dihaluskan menjadi tepung dididihkan
dengan 5 ml etanol 80% selama 1.5 jam. Larutan tersebut kemudian disaring,
dibilas dengan etanol 80%, dan dipisahkan antara bahan yang terlarut untuk analisis
kandungan sukrosa. Larutan dievaporasi sampai diperoleh konsentrat, disimpan
dalam oven 80oC sampai kering, kemudian ditambahkan 1,0 ml air destilata, dan
disentrifugasi pada 15000 rpm selama 10 menit. Analisis kadar sukrosa dilakukan
dengan alat HPLC (high presure liquid chromatography) SHIMADZU LC-10AD,
dengan kolom gula shodex SP 0810, eluent ddH2O, laju alir 1.0 ml/min, tekanan
12 dan suhu kolom 75oC dengan detektor shodex RI. Sebagai standar digunaka
sukrosa dan kadar sukrosa dikonversi ke dalam satuan ppm.
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Analisis Data
Sekuen hasil amplifikasi primer RSUSa, RSUSb dan RSUSc disejajarkan
dengan
BioEdit
(http://www.mbio.ncsu.edu/bioEdit/nioedit.html)
untuk
mengetahui variasi nukleotidanya. Variasi nukleotida digunakan sebagai dasar
jarak genetik untuk membuat pohon filogeni varietas padi menggunakan neighbor
joining dengan MEGA 4.0. Multiple bootstral hasil penjajaran sekuen dibuat
dalam 1000 ulangan (Ching et al. 2002; Tamura et al. 2007). Analisis asosiasi
antara alel dengan kandungan sukrosa dilakukan secara statistika dengan general
linear model (GLM).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pemetaan QTL dengan menggunakan populasi hasil persilangan
dua varietas japonica yaitu Suwon365 dan Chucheong, telah diidentifikasi
beberapa QTL terkait mutu rasa beras. Terutama, QTL untuk sifat palatabilitas
yang ditentukan menggunakan TOYO meter digunakan sebagai dasar dalam
identifikasi gen-gen terkait mutu rasa/palatabilitas. QTL tersebut berada pada
marker pengapit SSR yaitu RM234 dan RM47 (Kwon et al. 2007), dan qADV7
untuk karakter alkali digestion value (ADV) diantara RM234-RM47-RM5720
(Kwon et al. 2011). QTL terletak pada lengan panjang kromosom 7 mempunyai
variasi fenotipik tinggi dan diketahui efektif dengan alel dari Chucheong yang
berkontribusi dalam mempengaruhi palatabilitas padi.
Gen kandidat, RSUS3 dengan lokus LOC_Os07g42490 sepanjang 7.733 bp
yang terletak antara 25.429.639-25.435.281 bp di kromosom 7, diketahui terletak
dalam daerah QTL tersebut (Lestari et al. 2009). Dua marka jenis SNP dan indel
telah berhasil dikembangkan berdasarkan daerah RSUS3 tersebut dan dijadikan
sebagai komponen set marka pendeteksi mutu rasa beras japonica maupun indica
(Lestari et al. 2011, 2015). Untuk itulah LOC_Os07g42490 diteliti lebih jauh variasi
nukleotidanya terutama pada lokasi 25.427.790-25.428.733 bp, bp 25.428.68925.429.584 bp dan 25.429.583-25.430.482 bp yang diobservasi khusus pada
12 varietas padi japonica dalam studi ini. RSUS3 Nipponbare yang merupakan
varietas rujukan japonica digunakan sebagai rujukan untuk menentukan variasi
nukleotida sebagai dasar uji variasi genetik varietas padi japonica. QTL terkait
mutu rasa beras japonica yang teridentifikasi pada kromosom 7 di padi dan posisi
RSUS3 dengan LOC_Os07g42490 ditampilkan pada Gambar 1.
Analisis penjajaran berhasil mendeteksi sejumlah single nucleotide
polymorphism (SNP) dan insersi/delesi(indel) pada sekuen RSUS3. Variasi SNP
lebih banyak ditemukan di daerah non-koding daripada daerah koding. Analisis
filogeni berdasarkan variasi nukleotida (SNP dan indel) pada sekuen parsial
RSUS3 dari 12 varietas japonica yang dibandingkan dengan varietas rujukan,
Nipponbare menghasilkan dua klaster utama, masing-masing 11 dan 2 varietas
pada grup I dan II (hanya Sinkemo dan Dobong) (Gambar 2). Pengelompokan
varietas lebih cenderung berdasarkan latar belekang genetik masing-masing
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varietas daripada ecotype ataupun asal geografi. Koshihikari, varietas premium
di Jepang terlihat dekat dengan varietas japonica dari Korea Selatan, khususnya
varietas yang mempunyai palatabilitas tinggi (Kopum). Meskipun Nipponbare
cenderung sendiri dalam sub grup, namun masih berada dalam satu grup dengan
varietas japonica dari Korea Selatan dan cukup jauh dengan Koshihikari yang
mempunyai palatabilitas tinggi, yang mengindikasikan adanya pengaruh variasi
nukleotida terhadap diferensiasi padi japonica berdasarkan palatabilitas. Petunjuk
lainnya adalah varietas-varietas dengan kedekatan kadar palatabilitas cenderung
dekat genetiknya seperti antara varietas dengan palatabilitas rendah berada (Lestari
et al. 2009) dalam klaster utama tersendiri (Dobong dan Sinkemo), kedekatan
Hwaseong dan Hwacheong, dan Ilpum dan Samkwang. Tidak hanya palatabilitas,
karakter lain terkait mutu rasa seperti kandungan amilosa dan protein, Rapid Visco
Analyser (RVA) juga memberi pengaruh terhadap diversitas padi japonica dalam
studi ini. Hasil diferensiasi 12 varietas japonica tersebut dengan sekuen parsial
RSUS3 ternyata mendukung hasil pengelompokan berdasarkan sekuen total
RSUS3 sebelumnya (Lestari et al. 2011).
Kandungan sukrosa dideteksi pada waktu retensi sukrosa sampel muncul
konsisten sekitar 28 menit (Gambar 3). Varietas japonica yang diuji dalam studi
ini memiliki palatabilitas yang bervariasi (Lestari et al. 2009). Apabila diobservasi
kandungan sukrosa tiap varietas, ada kecenderungan bahwa varietas dengan
palatabilitas tinggi akan memiliki kandungan sukrosa tinggi. Koshihikari dari
Jepang memiliki kadar sukrosa sekitar 1.000 ppm, jauh di bawah varietas dengan
palatabilits rendah yang diatas 1.200 ppm, Dobong dan Samnam. Sementara ada
beberapa varietas dari Korea Selatan yang menghasilkan kadar sukrosa sebanding
sekitar 800 ppm yaitu Kopum, Chucheong, Hwacheong, Hwaseong, Samkwang
dan Palkong. Profil kandungan sukrosa total varietas padi ditampilkan pada
Gambar 4. Informasi variasi genetik diantara varietas japonica dalam studi ini dapat
menjadi informasi awal dalam pemilihan tetua persilangan dalam pengembangan
varietas berdasarkan latar belakang genetiknya. Selain itu, identifikasi mutasi di
daerah koding dapat menjadi sumber marka fungsional di padi.
Berdasarkan variasi nukleotida di sekuen parsial RUSU3 telah dikembangkan
primer S3cI (dCAPS) dan/atau S3cII (Indel). Secara individu kedua primer
tersebut tidak berasosiasi nyata dengan karakter terkait mutu rasa, namun dalam
sebuah set marka, primer tersebut menjadi bagian penting dengan nilai regresor
signifikan tinggi (R2:0.99). Nilai korelasi tinggi secara nyata juga diperoleh
terhadap mutu rasa beras masing-masing untuk japonica (r: 0.85** ) dan indica (r:
0.805**) berdasarkan hasil validasi dengan sejumlah plasma nutfah padi (Lestari
et al. 2011, 2015). Marka molekuler ini mungkin tidak memiliki fungsi langsung
tetapi marka tersebut masih dapat berhubungan dengan variasi dalam sifat-sifat
fenotipik melalui linkage disequilibrium antara situs marka dan domain fungsional
dari gen target (Bao et al. 2006a, 2006b).
Untuk mengetahui keterkaitan marka hasil desain dari variasi nukleotida
di RSUS3 dengan kandungan sukrosa, maka dalam studi ini ditentukan analisis
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asosiasi antara kedua parameter tersebut dengan GLM. Dalam studi ini, hasil
analisis menunjukkan tidak adanya asosiasi nyata antara alel dari primer S3cI dan
S3cII (Lestari et al. 2009) dengan kandungan sukrosa dalam tepung beras japonica.
Hasil ini mengindikasikan bahwa kandungan sukrosa mungkin hanya menjadi
bagian kecil tidak langsung yang mempengaruhi sifat fisiko kimia beras yang
berkontribusi pada penentuan mutu rasa beras. Selain itu, RSUS3 berpartisipasi
dalam berbagai proses lain seperti respon stress lingkungan (Hirose et al. 2008;
Jayashree et al. 2008), dan sintesis berbagai nukleotida gula langsung dari sukrosa,
yang merupakan bentuk penting transport di padi yang juga berhubungan dengan
beragam aspek anabolisme tanaman (Chan et al. 1990). Karena itu pemanfaatan
variasi alel dalam RSUS3 lebih baik dimanfaatkan dalam sebuah set marka
daripada marka tunggal.

Gambar 1. QTL terkait mutu rasa beras japonica yang teridentifikasi di kromosom
7 di padi dengan marka pengapit RM234 dan RM47 yang merupakan
letak gen sucrose synthase 3 (RSUS3), LOC_Os07g42490 (Kwon et
al. 2007, www.gramene.org).

Gambar 2. Pohon filogeni neighbor-joining 12 varietas padi japonica
berdasarkan variasi nukleotida pada sekuen parsial RSUS3
menggunakan perangkat lunak MEGA 4.0.
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Gambar 3. Contoh kromatogram kandungan sukrosa dari varietas Koshihikari
(A) dan Samnam (B) menggunakan HPLC.

Gambar 4. Profil kandungan sukrosa 12 varietas padi japonica
KESIMPULAN
Variasi nukleotida pada gen RSUS3 menunjukkan kedekatan genetik antara 12
varietas japonica lebih berdasarkan latar belakang genetiknya. Varietas rujukan,
Nipponbare berada dalam satu grup dengan varietas dari Korea Selatan daripada
Jepang. Variasi di RSUS3 mampu mendeferensiasi varietas padi japonica lebih
berdasarkan latar belakang genetik daripada kandungan sukrosa. Pola kandungan
sukrosa varietas padi japonica tidak berbanding linier dengan palatabilitasnya.
Tidak ada asosisasi nyata antara primer yang dikembangkan berdasarkan variasi
dalam RSUS3 dengan dengan kandungan sukrosa di padi.
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ABSTRAK
Padi masih menjadi primadona pangan utama bagi masyarakat Indonesia,
walaupun upaya diversifikasi pangan sudah mulai dilakukan di sejumlah daerah.
Masalah perluasan konversi lahan sentra produksi padi menjadi sektor non
pertanian menggeser pusat lumbung padi ke daerah suboptimal. Saat ini program
pemuliaan padi mulai melirik lahan dataran tinggi disamping tipe lahan marjinal
lainnya untuk pengembangan padi selanjutnya. Tantangan yang timbul kemudian
adalah mencari genotipe padi unggul toleran suhu rendah disamping ketahanannya
terhadap penyakit blast. Selama ini seleksi untuk karakter suhu rendah difokuskan
pada fase pembungaan. Sebab, tahap pembentukan malai padi adalah fase kritis
terhadap cekaman suhu rendah. Namun demikian, terobosan untuk melakukan
seleksi pada tahap pertumbuhan yang lebih awal, seperti tahap benih, penting
dilakukan. Melakukan seleksi pada tahap ini akan mengurangi luas lahan yang
diperlukan untuk seleksi tanaman padi, dibandingkan bila hanya melakukan
seleksi setelah tanaman berbunga. Hanya tanaman yang dapat berkecambah
dan tumbuh baik pada kondisi suhu rendah yang kemudian diseleksi untuk
mengetahui umur berbunga dan produktivitasnya. Terkait seleksi untuk tahap
benih, alat thermogradientbar dapat dijadikan pilihan. Alat ini memiliki rentang
suhu yang lebar, yakni 2o – 45oC, dengan gradient suhu 1.6oC per kolomnya.
Dengan menggunakan alat ini, hanya benih yang toleran suhu dingin yang dapat
berkecambah. Beragamnya gradient suhu memungkinkan untuk dilakukan seleksi
padi sekaligus untuk berbagai ketinggian tempat berdasarkan perbedaan suhu.
Kata Kunci: Thermogradienbar, skrining, suhu rendah, Padi
ABSTRACT
Until now, the rice is still be favorite food for the Indonesian people, although the
food diversification efforts already underway in a number areas. Land conversion
into non-agricultural sector in rice production centers area shifts the paddy granary
center move to suboptimal region. Currently rice breeding program began leads
rice development to plateau region and other marginal area. The challenge arises
then is to find high-yielding rice genotypes that toleran to low temperatures and
resistant to blast disease. All this time, the selection for low temperature character
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were focused on flowering phase. That is becaused rice panicle formation stage is a
critical phase of the low-temperature stress. However, a breakthrough for selection
in the early growth stages, such as seed stages, is necessary. Doing Selection at this
stage will reduce the required land area for the selection of rice plants, compared
with doing selection after flowering stage. Only seed can germinate and grow well
in low temperature conditions are then selected to determine the age of flowering
and productivity. Thermogradientbar can be selected for temperature screening
on paddy seed stage. This tool has a broad temperature range, namely 2o - 45oC,
with a temperature gradient 1.6oC per room. By using this tool, only the seeds
that are low-temperatures tolerant will germinate. The diversity of the temperature
gradient allows for doing selection of rice at the same time for different altitude
based on the difference in temperature.
Keywords: Thermogradienbar, screening, low temperature, Rice
PENDAHULUAN
Padi masih menjadi primadona komoditas pangan di Indonesia hingga saat ini,
walaupun program diversifikasi pangan juga mulai kembali dipopulerkan di
beberapa daerah, melalui pameran atau bahkan peraturan daerah. Penggunaan
komoditas umbi dan spesies serealia lain umumnya menjadi pilihan dalam
mengembangkan pangan non beras. Karena beras masih sangat diperlukan sebagai
pangan utama, maka pengembangan padi tetap dilakukan guna mengamankan
pangan Indonesia, selain pencarian plasma nutfah sumber karbohidrat alternatif.
Pengembangan padi sendiri menemui banyak kendala, diantaranya serangan
berbagai hama penyakit dan menurunnya tingkat kesuburan lahan sebagai akibat
perubahan iklim. Untuk itu, pengembangan padi diarahkan pada seleksi dan
perakitan genotipe padi unggul di berbagai kondisi cekaman.
Karakter Indonesia yang bersifat kepulauan dengan beragam tipe iklim
menjadi dasar mengapa pengembangan padi perlu diarahkan pada sifat adaptif di
spesifik lokasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya padi dapat dibudidayakan
secara luas di nusantara. Dengan demikian, rantai distribusi beras dapat dipangkas.
Biaya yang diperlukan untuk distribusi dari daerah sentra budidaya ke daerah
target pemasaran dapat diminimalisasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan
status keamanan pangan, bahkan kemandirian pangan sejumlah daerah dapat
ditingkatkan. Secara genetik, genotipe yang memiliki daya adaptasi luas juga
cenderung berproduksi lebih rendah dibandingkan dengan genotipe yang memiliki
daya adaptasi spesifik lokasi.
Dalam pengembangan padi beberapa tahun terakhir, lahan suboptimal
menjadi pilihan pengembangan padi ke depan. Pengembangan padi di lahan
tersebut membutuhkan perlakuan budidaya khusus serta varietas yang toleran
cekaman abiotik tertentu. Hingga saat ini, telah dikembangkan padi yang adaptif
pada lahan masam, seperti Varietas Kapuas, Lematang, Sei Lilim, dan Way Putih
(Chairunas et.al 2014), juga IPB 1R Dadahup dan IPB 2R Bakumpai (Hairmanis
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et.al 2013); varietas padi untuk lahan kering (varietas Inpago 4 – Inpago 6) (BB
Padi, 2015), varietas yang unggul di lahan salin, seperti Inpari 34 Salin Agritan
(BB Padi, 2015); serta varietas yang tahan genangan, seperti Inpari 29 rendaman
(BB Padi, 2015). Namun, selain tetap merakit padi unggul di semua tipe lahan
tersebut, penelitian mulai mengarah pada pembentukan verietas adaptif dataran
tinggi. Pengembangannya akan sangat mendukung program kemandirian pangan
untuk masyarakat daerah pegunungan.
Perakitan varietas padi sawah di dataran tinggi diarahkan pada terbentuknya
tanaman padi toleran suhu rendah, efisien dalam pemanfaatan air dan cahaya
matahari, tahan kelembaban tinggi, serta tahan hama dan penyakit, terutama
penyakit blast. Pada akhirnya, padi yang diharapkan akan berumur genjah dan
berdaya hasil tinggi. Tulisan ini akan membahas mengenai pengaruh cekaman
suhu rendah pada pertumbuhan dan produksi padi di dataran tinggi. Berdasarkan
kondisi fisiologi tanaman, kemudian dijelaskan penelitian dan jenis seleksi yang
telah dikembangkan serta peluang teknologi alternatif yang dapat digunakan untuk
mendukung pemuliaan padi toleran suhu rendah.
Pengaruh Cekaman Suhu Rendah Pada Pertumbuhan Dan Produksi
Tanaman Padi
Padi relatif sensitif terhadap suhu rendah. Hal ini terlihat pada setiap tahap
pertumbuhannya, mulai perkecambahan benih hingga pengurangan hasil panen
(Toriyama dan Inoue, 1984). Lee (2001) menyatakan bahwa cekaman suhu rendah
mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi dengan menghambat perkecambahan;
pertumbuhan akar, daun, dan tinggi tanaman pada fase vegetatif; memperlambat
pembungaan dan pembentukan malai; terganggunya meiosis, pembentukan
pollen dan penyerbukan, serta terganggunya pertumbuhan dan pengisian malai.
Cekaman suhu rendah dilaporkan dapat mengurangi jumlah malai yang terbentuk
(Toriyama, 1994). IRRI (1986) menyatakan bahwa toleransi suhu rendah terutama
diperlukan pada tahap perkecambahan, pertumbuhan anakan, pembentukan malai,
dan pembungaan; tergantung pada ketinggian tempat dan letak lintang.
Secara alami padi membutuhkan suhu hangat di awal pertumbuhannya.
Dugaan ini didasarkan pada fakta bahwa spesies ini membutuhkan perendaman
dengan air panas selama semalam, bersuhu sekitar 80oC, untuk memecahkan
dormansinya. Oleh karena itu, cekaman suhu rendah pada fase perkecambahan
akan sangat menurunkan daya kecambah benih padi (Basnayake et.al 2003;
Ali et.al 2006), bila tanpa perlakuan. Bilapun benih berhasil tumbuh, Mertz
et al. (2012) dan Shimono et.al (2001; 2007) menyatakan bahwa suhu rendah
dapat merusak pertumbuhan, mengurangi tinggi tanaman, dan menyebabkan
peningkatan persaingan dengan gulma pada padi di usia muda. Yunita (2009)
menjelaskan, bahwa secara fisiologis, tanaman akan mengakumulasi gula dan
senyawa kompatibel lainnya untuk mengurangi kehilangan air akibat suhu rendah.
Penurunan setiap 5oC dimulai dari 25oC, menyebabkan kecepatan berkecambah
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benih berkurang yang ditandai dengan lambatnya pertumbuhan radikula (Soares et
al, 2014). Hasil percobaan menggunakan 40 nomor padi menunjukkan bahwa suhu
rendah memang dapat menghambat perkecambahan benih padi secara signifikan
(Gambar 1). Pada suhu rendah, benih tetap dapat berkecambah normal namun
memerlukan waku lebih lama untuk berkecambah.

Gambar 1. Daya berkecambah benih padi pada berbagai perlakuan suhu
Pada suhu rendah, benih padi tidak mati, hanya mengalami dormansi. Bila
benih yang sebelumnya diperlakuan suhu rendah kemudian diberi perlakuan suhu
hangat, benih padi tersebut dapat berkecambah normal.
Pemberian nutrisi pada pertanaman padi, terutama unsur nitrogen,
di lingkungan bersuhu rendah sebenarnya dapat membantu memperbaiki
pertumbuhan tanaman (Limbongan et al., 2009). Sumber nitrogen bisa berasal dari
pupuk organik, seperti kompos atau pupuk kandang, maupun pupuk kimia (Lee,
2001). Pemberian nitrogen pada tahap perkembangan vegetatif di lingkungan suhu
rendah meningkatkan jumlah anakan dan jumlah malai per rumpun (Toriyama,
1994; Gunawardena et.al 2003), tetapi sayangnya, suhu rendah menurunkan
kemampuan tanaman untuk mengikat nitrogen. Walaupun baik bagi pertumbuhan
vegetatif, pemberian nitrogen dapat mengganggu perkembangan organ generative
(bunga), meningkatkan jumlah spikelet steril (Lee, 2001; Gunawardena et.al
2003), pengurangan jumlah serbuk sari viabel, sehingga meningkatkan persentase
malai hampa (Lee, 2001; Gunawardena et.al 2003; Ghadirnezhad dan Fallah,
2014), terutama bila suhu rendah tersebut terjadi di malam hari (Hamdani, 1979).
Berbagai pengaruh tersebut akan berujung pada penurunan kuantitas hasil panen
dan keberagaman waktu panen. Oleh karena itu diperlukan penelitian-penelitian
terkait dosis dan waktu aplikasi pupuk yang tepat.
Banyak data hasil penelitian yang menerangkan bahwa fase generatif adalah
kritis padi terhadap suhu rendah, yang dimulai dari terlambatnya umur berbunga,
perkembangan bunga, sterilitas malai, hingga pengurangan hasil panen. Lu et.al
(2007) melaporkan bahwa kisaran suhu yang cocok untuk proses pembungaan
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pada berbagai tipe hasil persilangan terjadi pada kisaran suhu 22.5o- 23.3oC. Pada
suhu di bawah 23oC, mulai terjadi sterilitas malai (Yuan, 1998) yang kemudian
akan berdampak pada pengurangan hasil. Tingkat kehampaan malai akibat suhu
rendah tergantung pada kepekaan spikelet varietas tertentu terhadap cekaman
suhu rendah. Tingkat kepekaan ini bervariasi antar stadia pertumbuhan dalam fase
produktif. Kepekaan paling ekstrim terjadi pada fase pembentukan mikrospora
muda.
Data mengenai penurunan hasil panen pada berbagai ketinggian tempat di
berbagai lintang telah terdokumentasi di Korea (Lee et al., 1987), Bagian utara dan
selatan Cina, Bangladesh, India, Nepal (Lee, 2001), sampai di Jepang (Shimono
et al. 2007). Suhu rendah telah menyebabkan kehilangan hasil padi sebanyak 15%
dari total kehilangan hasil yang terjadi di jepang (Shimono, 2005). Farrell et.al
(2001) juga mendokumentasikan penurunan hasil panen padi akibat suhu rendah
di Australia.
Perkembangan Pemuliaan Padi Untuk Cekaman Suhu Rendah
Pemuliaan padi toleran suhu rendah telah dilakukan sejak sebelum tahun
2005. Ini terdokumentasi dari hasil refleksi BB Padi, bahwa dalam kurun waktu 5
tahun (2005-2009), BB Padi telah melepas 27 varietas padi tahan cekaman suhu
rendah, dengan daya adaptasi sedang hingga tinggi (BB Padi, 2009). Diantaranya
adalah INPARI 28 Kerinci (<1100 m dpl),Aek Sibundong untuk padi sawah dan
varietas Sarinah untuk padi gogo (Infopublik, 2013). Upaya perakitan varietas padi
sawah toleran suhu rendah yang dikombinasi dengan ketahanan terhadap penyakit
blas dan produktivitas tinggi berlanjut hingga kini, dimulai dengan pembentukan
gen pool baru sumber plasma nutfah pada tahun 2009 (BB Padi, 2010).Tidak
hanya padi sawah, tetapi juga padi gogo (Wening dan Untung, 2015). Selain BB
Padi, Perguruan tinggi juga terdokumentasi turut menyumbang keragaman plasma
nutfah padi sawah toleran suhu rendah (Zen, 2013).
Selain perakitan varietas, penelitian pendukung program pemuliaan padi
untuk lahan bersuhu rendah juga dilakukan di tanah air, diantaranya Pada tahun
2004, Silitonga (2004) mengumpulkan informasi ragam plasma nutfah padi yang
adaptif di lingkungan ekstrim. Lalu Limbongan et al. (2008) telah meneliti pola
pewarisan sifat toleransi padi sawah terhadap cekaman suhu rendah, dimana efek
gen aditif lebih besar dibandingkan efek gen dominan. Studi tentang pewarisan
sifat toleran suhu rendah pada padi juga dipublikasikan di beberapa Negara (Sakai,
1949; Shimono et.al, 2001; Shimono et.al, 2007).
Penelitian mengenai sistem budidaya yang dapat diterapkan untuk padi
sawah di dataran tinggi juga telah dilakukan (Susanti et.al , 2010). Penelitian
mengenai kultur anthera untuk memangkas waktu perakitan galur murni (Dewi
dan Purwoko, 2001; Sasmita, 2007). Saat ini bahkan telah diketahui respon
tanaman terhadap suhu rendah juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan lain,
seperti kekeringan dan salinitas tinggi (Hadiarto, 2013).
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Membahas mengenai jenis seleksi yang digunakan dalam perakitan varietas,
banyak penelitian di tanah air umumnya menggunakan karakter generatif, seperti
persentase umur berbunga, bunga fertil; yang dikombinasi dengan karakter hasil,
seperti bobot gabah per rumpun, persentase gabah isi; untuk menyeleksi galurgalur harapan padi toleran suhu rendah (Zen, 2012; Wening dan Susanto, 2015).
Seleksi dilakukan dengan uji lapang terbatas di beberapa lokasi.
Seleksi yang dilakukan menggunakan organ generatif sebagai marka pada
pengujian lapang, tentunya memiliki beberapa tantangan. Selain lahan yang luas
untuk penanaman sejumlah galur kandidat, waktu yang diperlukan cukup lama,
hingga tanaman padi mencapai fase generatif. Padahal, belum tentu semua galur
yang ditanam dapat tumbuh pada lingkungan seleksi, menghasilkan bunga atau
mencapai umur berbunga yang diharapkan. Untuk itu, Beberapa penelitian mulai
menggunakan karakter vegetatif sebagai penanda seleksi galur padi untuk cekaman
abiotik (Susanti et al., 2010; Rusd, 2011) untuk mempercepat proses seleksi.
Alternatif lain yang ditawarkan adalah penggunaan jalur in vitro untuk
menyeleksi galur padi. Seleksi dengan cara ini dilakukan dengan menempatkan
planlet padi pada kondisi lingkungan rendah. Tanaman yang terseleksi pada
kondisi ini, kemudian di validasi dengan uji di lapang. Yunita (2009) melaporkan
bahwa teknik ini efektif digunakan untuk program pemuliaan padi toleran suhu
rendah.
Selain menggunakan jalur in vitro, seleksi pada tahap perkecambahan
diduga juga dapat dilakukan untuk menyeleksi padi toleran suhu rendah. Hal ini
mengacu pada banyak penelitian yang membuktikan bahwa suhu rendah juga
sangat mengganggu proses perkecambahan dan pertumbuhan kecambah padi.
Penggunaan seleksi cepat tahap perkecambahan telah berhasil dilakukan di
Jepang sejak tahun yang lampau (Sasaki dan Honma, 1977). Penelitian mereka
dilakukan untuk menyeleksi pada generasi bersegregasi. Pada aplikasinya,
seleksi cepat pada tahap bibit tidak harus dilakukan dengan membawa benih
ke dataran target. Seleksi dapat dilakukan pada uji terbatas di laboratorium
Fisiologi Tumbuhan, Pusat Penelitian Biologi – LIPI, dengan menggunakan alat
thermogradientbar.
Peluang Penggunaan Alat Thermogradientbar Untuk Seleksi Suhu Rendah
Pada Fase Benih
Merujuk pada berbagai literatur dan kejadian empiris mengenai efek suhu
rendah terhadap perkecambahan dan pertumbuhan awal bibit padi, serta bagaimana
tanaman tersebut merespon dan beradaptasi terhadap suhu rendah, maka, seleksi
pada tahap seed dan seedling sebagai metode seleksi cepat dapat dilakukan.
Metode seleksi ini dapat menggunakan alat thermogradientbar, untuk seleksi pada
tahap benih. Penggunaan alat ini akan sangat berguna untuk menyeleksi sejumlah
galur padi pada fase perkecambahan sampai tahap seedling pada kondisi cekaman
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suhu rendah. Dengan demikian, luas lahan yang diperlukan untuk penyeleksian
pada tahap pembungaan dapat dikurangi.
Alat termogradientbar bekerja berdasarkan gradien suhu. Dalam alat ini,
total terdapat 35 kolom yang memiliki perbedaan suhu satu dengan yang lain lebih
kurang 1.6 oC, di mulai dari suhu 2oC pada kolom pertama dan 45oC pada kolom
ke 35. Media tanam yang digunakan adalah tissue tebal. Kontrol kelembaban
dalam alat ini diatur dengan mengalirkan air dari penampung yang berada di luar
alat ke dalam media tanam, menggunakan prinsip kapilaritas.
Perbedaan suhu yang bertahap memungkinkan seorang peneliti padi
menyeleksi galur pada berbagai tingkat suhu. Selain seleksi, dapat pula diketahui
rentang perkecambahan dan suhu optimum perkecambahannya. Bila dihubungkan
dengan ketinggian tempat, maka suatu galur dapat diketahui rentang adaptasinya
berdasarkan ketinggian tempat. Alat hasil karya Profesor benih Pusat Penelitian
Biologi -LIPI, Prof. Hadi Sutarno, mulanya dirakit untuk mengidentifikasi
persebaran ketinggian tempat spesies baru yang diperoleh dari lapangan.
Sebagai spesies hutan yang belum banyak dikenal masyarakat, penting untuk
mengetahui kemungkinan persebaran spesies tersebut. Kemudian, berdasarkan
hasil yang diperoleh, dapat diputuskan area eksplorasi selanjutnya. Profil alat
thermogradientbar ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Alat thermogradientbar. 1) pengatur on-off alat dan pengaturan suhu
tertinggi dan terendah, 2) penutup alat thermogradientbar, 3) pengatur
kelembapan alat, 4) kamar thermogradientbar, 5) thermometer
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Pada tanaman yang telah dibudidayakan secara lokal, seperti tanaman obat
Picrasma javanica (Sutarno dan Utami, 2008) dan Basela (Basella alba) (Lestari
et.al 2012), penggunaan thermogradientbar berguna untuk mendeteksi lingkungan
tumbuh potensial untuk tumbuhan tersebut. Dengan demikian, dapat diambil
kesimpulan sementara daerah yang potensial untuk menjadi sentra budidayanya.
Dalam penelitian Lestari et.al (2012) pada basela, hasil pengujian menggunakan
thermogradientbar terdeteksi tanaman ini memiliki suhu kardinal berkisar antara
30.3o- 36.9oC, dengan suhu optimum perkecambahan 31.2o sampai 35.8oC.
Pengecekan di lapangan, menunjukkan hal yang tidak berbeda. Basela memang
umum dijumpai di dataran rendah. Bahkan hingga wilayah savana, namun
pertumbuhannya agak terhambat saat dibudidayakan di dataran tinggi. Budidaya
pada suhu 25oC dilaporkan menyebabkan daun basela menguning (Gimena et al.
2000).
Alat thermogradientbar juga terbukti dapat digunakan untuk seleksi beberapa
galur padi berdasarkan suhu. Hasil seleksi terhadap 40 nomor padi diperoleh
beberapa nomor yang toleran suhu rendah, suhu tinggi, serta memiliki rentang
suhu adaptasi yang luas.
Alat rakitan LIPI ini bukan berarti tanpa kelemahan. Ukuran kamar yang
kecil menyebabkan hanya beberapa galur saja yang dapat diseleksi pada suhu
tertentu, sehingga membutuhkan beberapa kali pengujian bila jumlah galur yang
akan diseleksi cukup banyak. Satu kamar thermogradientbar hanya memuat 30 biji
basela, atau setara dengan 30 biji padi. Namun bila alat tersebut akan digunakan
untuk seleksi padi pada ketinggian tertentu, maka beberapa kamar dapat dijadikan
satu, karena tidak diperlukan suhu yang spesifik.
KESIMPULAN
Terkait seleksi untuk tahap seed, alat thermogradientbar memiliki potensi untuk
dijadikan pilihan sebagai alat skrining. Alat ini memiliki rentang suhu yang lebar.
Dengan menggunakan alat ini, hanya benih yang toleran suhu rendah yang dapat
berkecambah. Beragamnya gradient suhu memungkinkan untuk dilakukan seleksi
padi sekaligus untuk berbagai ketinggian tempat berdasarkan perbedaan suhu.
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PERIODE RESEPTIVITAS PUTIK PADA TETUA PADI HIBRIDA
DAN VARIETAS INBRIDA
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Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat
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ABSTRAK
Pada umumnya perkembangan bunga padi dapat dibagi menjadi dua tahapan,
yaitu tahap prapembungaan dan tahap pembungaan. Tahap pra pembungaan
didasarkan pada perkembangan organ seksual (jantan dan betina) yang terdiri dari
(1) pembentukan serbuk sari, (2) perkembangan ovarium yang merupakan ruang
yang menyelubungi bakal biji, pada tahap ini jaringan pada bakal biji terbentuk
dan mulai berkembang, (3) pembentukan kantung embrio yang merupakan tempat
penyimpanan nutrisi bagi embrio. Periode dari membuka sampai menutupnya bunga
disebut durasi pembungaan. Pada tanaman padi budidaya, durasi berbunga berkisar
46-93 menit dan sifat ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Hasil penelitian
lain ada yang menunjukkan bahwa durasi membukanya bunga berkorelasi positif
dengan persentase sterilitas. Di IRRI, beberapa galur A yang memperlihatkan
sterilitas serbuk sari ditemukan membuka lebih lama daripada galur pelestari yang
mempunyai fertilitas serbuk sari. Kemampuan kepala putik menerima serbuk sari
dapat bertahan selama 7 hari. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi
periode reseptivitas putik pada tetua padi hibrida dan varietas inbrida. Percobaan
dilakukan di rumah kaca Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada MT 2 2014,
menggunakan rancangan acak kelompok 3 ulangan. Materi yang digunakan tetua
betina padi hibrida (IR58025A), tetua jantan padi hibrida (BR827-35), varietas
inbrida Mekongga dan sebagai polinator adalah PK 92, dengan jarak waktu 5 hari
polinasi. Pengamatan dilakukan terhadap panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah
gabah hampa, jumlah gabah total dan seedset. Hasil penelitian menunjukkan tetua
betina padi hibrida memiliki rata-rata gabah isi per malai lebih tinggi (36,7-59,7)
dibanding tetua jantan padi hibrida (11,0-35,3) dan varietas Mekongga (15,143,9). Untuk periode reseptivitas tetua betina padi hibrida mempunyai periode
reseptivitas putik yang stabil selama 5 hari dibandingkan dengan tetua jantan padi
hibrida dan varietas Mekongga, ditandai dengan prosentase gabah isi (seedset)
sebesar (30,2-42,6 %).
Kata kunci : Reseptivitas, polinasi, padi hibrida
ABSTRACT
In general, development of rice flowering divided in two stages such as preflowering and flowering stage. Pre-flowering based on the development of
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sexual organs (male and female), consist of (1). The formation of pollen (2).
The development of ovarium which was space that surround the ovule, in this
stage some cells in the ovule was formed and began to grow, (3). Embrio sac
formation which is a storage nutrition area for embryos. The period of its opening
until closing flowers was called flowering duration. Have been found 46 to 93
minutes flowering duration in cultivation plant and this trait is influenced by the
environment. Another research showed that opening flower duration has positive
correlation with sterility presentage. At International Rice Research Institute
(IRRI), some cms (cytoplasmic male sterile) showed that pollen sterility have
found more longer in opening than maintiner that have pollen fertility. The ability
of stigma in accepting the pollen could stand during seven days. The research has
the aim was to give information about receptivity period in the parental of hybrid
rice and inbred variety. Research conducted in glass house of ICRR (Indonesia
center of Rice Research) in rainy season 2014 by using randomized complete
block design with three replications. Genetic materials were (IR58025A) as female
parent, (BR827-35) as male parent, inbred variety was Mekongga and PK 92 as
the pollinator, with a distance of time five days pollination..Observations were
made to panicle length, number of filled grain, number of empty grain, number
of total grain and percentage of filled grain. The result showed that female parent
in hybrid rice has higher average in number of filled grain per panicle (36,7-59,7)
than male parent, that has the average about (11,0-35,3) and Mekongga (15,143,9). Female parent of hybrid rice has the stability of stigma during 5 days than
male parent and Mekongga, Marked with filled grain percentage 30,2%-42,6%.
Keywords : Reseptivity, pollination, hybrid rice
PENDAHULUAN
Padi merupakan tanaman menyerbuk sendiri, dan pemulia padi banyak melakukan
persilangan antar individu (galur, landrace) untuk mendapatkan kriteria tanaman
yang diharapkan. Untuk meningkatkan keberhasilan persilangan buatan, maka
pengetahuan tentang sifat-sifat bunga padi yang akan disilangkan serta faktorfaktor yang mempengaruhi pembungaan, penyerbukan, dan pembuahan menjadi
penting. Secara biologi, bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman.
Kumpulan bunga padi disebut malai, yang menopang bunga pada cabang primer
dan sekunder. Tiap unit bunga pada malai disebut spikelet. Organ reproduksi pada
bunga padi, terdiri atas satu organ betina (pistil atau putik), dan enam organ jantan
(stament atau benang sari) (IRRI 2007). Benang sari terdiri atas enam kepala sari
(anther) yang berisi serbuk sari dan ditopang oleh tangkai sari (filament). Kepala
sari merupakan empat kantung memanjang tempat penyimpanan serbuk sari.
Tangkai sari adalah tangkai memanjang yang menopang kepala sari. Pada bagian
ini terdapat jaringan vaskuler yang berfungsi mendistribusikan nutrisi dan air ke
kepala sari. Putik terdiri atas satu bakal buah (ovule/ovary) yang menopang dua
kepala putik (stigma) melalui dua tangkai putik (stylus) (Virmani 1994).
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Perkembangan bunga padi dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap
prapembungaan dan tahap pembungaan. Tahap prapembungaan didasarkan pada
perkembangan organ seksual (jantan dan betina) yang terdiri dari (1) pembentukan
serbuk sari, (2) perkembangan ovarium yang merupakan ruang yang menyelubungi
bakal biji, pada tahap ini jaringan pada bakal biji terbentuk dan mulai berkembang,
(3) pembentukan kantung embrio yang merupakan tempat penyimpanan nutrisi
bagi embrio. Pada saat kantung embrio selesai terbentuk, organ-organ bunga
lainnya siap untuk pembungaan dan pembuahan.(Virmani, 1994)
Persentase pembentukan biji pada produksi benih GMJ dan hibrida ditentukan
oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal utama yaitu pengaturan
ketepatan waktu berbunga antara GMJ dan pelestari atau GMJ dan pemulih
kesuburan, sedangkan faktor internal yang utama adalah karakterkarakter bunga
dari GMJ (Widyastuti et al. 2007).Periode dari membuka sampai menutupnya
bunga disebut durasi pembungaan. Pada padi budidaya ditemukan galur-galur yang
memiliki durasi berbunga berkisar antara 46-93 menit dan sifat ini dipengaruhi oleh
kondisi lingkungan (Virmani and Athwal 1973). Parmer et al. (1979) menemukan
pembungaan pada padi yang berkisar antara 28-78 menit, dan berbeda-beda antar
kategori umur. Varietas umur genjah memiliki durasi pembungaan yang cukup
sempit, yaitu 28-35 menit, sedangkan pada varietas umur dalam mencapai 50-70
menit. Singh et al. (2006) menyatakan bahwa terdapat ragam genetik perilaku
pembungaan pada sejumlah varietas padi indica dan japonica. Ragam genetik
ditemukan pada karakter waktu terjadinya dan lama anthesis, eksersi malai dan
jumlah bunga per malai. Hal ini menunjukkan adanya tingkat keragaman genetik
untuk karakter morfologi bunga dan perilaku pembungaan.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di rumah kaca Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada
musim hujan tahun 2014, menggunakan rancangan acak kelompok 3 ulangan.
Materi yang digunakan tetua betina (IR58025A),(BR 827-35) dan Mekongga
sedangkan sebagai polinator adalah PK 92, dengan jarak waktu 5 hari polinasi.
Galur-galur yang digunakan sebagai tetua betina, dikastrasi dan emaskulasi
untuk memastikan tidak ada polen dari tetua betina tersebut. Polinasi dilakukan
menggunakan bunga jantan dan dilakukan secara periodic selama 5 hari berturutturut. Setiap persilangan, diberi tanda berupa tanggal percobaan dan nama
persilangan, kemudian dipelihara selama 3 minggu. Biji yang dihasilkan diseleksi
untuk memastikan tidak ada persilangan sendiri (selfing) yang ikut teramati.
Pengamatan dilakukan terhadap panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah
hampa, jumlah gabah total dan seedset. Pengamatan dilakukan hanya pada
komponen hasil dan tidak mengamati terhadap morfologi bunganya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam pada Tabel 1 menunjukkan bahwa panjang malai, gabah
isi, gabah hampa, gabah total, dan prosentase gabah isi tidak beda nyata dengan
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waktu polinasi selama 5 hari, terjadi pada semua materi yang di uji (IR58025A,
BR827-35, dan varietas mekongga). Hal ini menunjukkan bahwa reseptifitas putik
dalam kurun waktu 5 hari masih bisa terjadi penyerbukan. Pada kondisi umum
serbuk sari kehilangan viabilitas dalam waktu 5 menit, kemampuan kepala putik
menerima serbuk sari dapat bertahan selama 7 hari. (Koga et al. 1971).
Tabel 1. Analisis ragam karakter malai dan gabah
No

Karakter

Kuadrat Tengah

F Hitung

1

Panjang Malai

379,5

tn

2

Gabah Isi

291,3

tn

2,26
1,63

3

Gabah Hampa

379,3

tn

1,74

4

Gabah Total

4,1

tn

2,13

5

Prosentase Gabah Isi

294,5

tn

2,02

Hasil gabah dan panjang malai materi yang di uji pada tabel 2 untuk panjang
malai diambil sampel rata-rata panjangnya 20,00 sampai 21,2 cm untuk A1 (tetua
betina padi hibrida), 16,2 sampai 19,5 cm untuk HB1 (tetua jantan padi hibrida),
dan 19,2 sampai 20,2 cm untuk varietas Mekongga. Tingkat laju persilangan yang
tinggi dipengaruhi oleh beberapa karakter bunga antara lain persentase eksersi
malai, eksersi stigma (Shebaa et al. 2006), permukaan stigma yang besar, waktu
antesis yang panjang, dan besarnya sudut membuka lemma-palea saat antesis
(Singh & Shirisha 2003).
Tabel 2. Hasil gabah dan panjang malai galur yang di uji
Karakter
Panjang Malai

Jumlah gabah isi

jumlah gabah hampa

Jumlah gabah total

Prosentase gabah isi

Materi
A1
HB1
Mekongga
A1
HB1
Mekongga
A1
HB1
Mekongga
A1
HB1
Mekongga
A1
HB1
Mekongga

1
20.0
18.8
19.2
36.7
25.9
26.9
83.3
37.0
45.8
120.0
62.9
72.7
30.2
44.5
35.0

Hari (5 hari polinasi)
2
3
4
20.2
21.2
21.1
19.1
16.2
19.5
20.2
19.6
18.5
46.9
59.7
50.8
35.3
11.0
26.1
43.9
15.1
21.0
80.9
79.4
72.0
29.8
36.2
44.4
29.6
65.4
40.9
121.2
139.2
122.8
65.1
47.3
70.6
73.4
79.4
61.9
41.9
42.2
42.6
54.8
23.4
39.9
59.7
20.4
33.6

5
21.2
16.2
19.6
59.7
11.0
15.1
79.4
36.2
65.4
139.2
47.3
79.4
42.2
23.4
20.4

Keterangan : A1 :IR58025A, HB1 =BR827-35, dan varietas mekongga
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Pada karakter jumlah gabah isi menunjukkan hasil yang beda antara materi
yang di uji, yaitu pada tetua betina padi hibrida (A1) menunjukkan hasil gabah
isi cenderung terus bertambah dan stabil, pada hari pertama menunjukkan jumlah
gabah isi sebesar 36,7 butir dalam satu malai dan pada hari ke dua dan seterusnya
cenderung naik sampai 59,7 butir per malai. Untuk materi tetua jantan padi hibrida
(HB1) dan varietas Mekongga cenderung tidak stabil dan rendah pada lima hari
polinasi yaitu untuk HB1 berkisar 11,1 butir per malai pada hari ke tiga sampai
35,3 butir per malai pada hari ke dua. Sedangkan untuk Mekongga juga demikian
tidak stabil yaitu berkisar 15,1 butir per malai pada hari ke tiga sampai 43,9 butir
per malai pada hari ke dua.

Grafik Prosentase Gabah Isi berdasarkan waktu polinasi
Karakter seedset mempunyai prosentase gabah isi yang beragam juga
diantara materi yang di uji. Untuk A1 mempunyai prosentase gabah isi berkisar
30,2 % pada hari pertama dan cenderung bertambah pada hari berikutnya sampai
42,2 %. Materi HB1 menunjukkan prosentase gabah isi yang cenderung besar pada
hari pertama yaitu 44,5 % sampai terendah 23,4 % pada hari ke tiga dan kelima.
Untuk mekongga pada hari pertama menunjukkan prosentase gabah isi 35,0 %
sampai tertinggi 59,7 pada hari ke dua dan cenderung semakin menurun pada hari
selanjutnya dan sampai hari ke lima yaitu 20,4 %. Di IRRI, beberapa galur A yang
memperlihatkan sterilitas serbuk sari ditemukan membuka lebih lama daripada
galur pelestari yang mempunyai fertilitas serbuk sari (Young 1983). Serbuk sari
setelah keluar dari kepala sari umumnya berumur pendek. Pada kondisi umum
serbuk sari kehilangan viabilitas dalam waktu 5 menit, kemampuan kepala putik
menerima serbuk sari dapat bertahan selama 7 hari. (Koga et al. 1971).
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KESIMPULAN
1.

Karakter panjang malai, jumlah gabah isi per malai, jumlah gabah hampa,
jumlah gabah total, dan prosentase gabah isi tidak dipengaruhi oleh lamanya
periode reseptivitas putik selama lima hari.

2.

Karakter gabah per malai pada A1 yang mempunyai sterilitas tinggi mempunyai
hasil yang berbeda dan stabil jumlah gabah isinya dan prosentasenya
dibandingkan dengan HB1 dan Mekongga yang fértil meskipun di kastrasi
dan emaskulasi.
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Atin Yulyatin, S. Ramdhaniati, I. Ishaq dan IGP. A. Diratmaja
BPTP Jawa Barat
Jl. Kayuambon no.80 Lembang-Bandung 40391
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ABSTRACT
Rice self sufficiency is one of the government’s targets which has to be achieved in
2017. Rice production is expected to continuously increase along with the increase
in demand. To support the rice production increase, the Indonesian Agency for
Agricultural Research and Development (IAARD) has developed rice varieties
which have wide adaptability both in upland and lowland rice areas termed as
amphiby rice. This study was aimed to determine the productivity of amphibious
rice varieties Inpago 4, Inpago 5 and Batutegi grown in lowland area. The study
was conducted at dry season I (MK I) in May to August , 2013, in Bandung
regency , West Java, with the altitude of of 600 above sea level. The study used a
randomized block design, with three replications of treatment. Rice varieties were
used as treatmentconsisted of Inpago 4 , Inpago 5 and Batutegi, while farmers
were used as replications. The results showed that rice variety Inpago 4 produced
higher yield compared to other rice varieties and therefore could be considered to
be deployed in lowland paddy areas.
Keywords : variety, upland rice, lowland
ABSTRAK
Padi merupakan salah satu komoditi yang menjadi target pemerintah untuk
swasembada pangan. Produksi padi diharapkan meningkat seiring dengan
peningkatan permintaan. Salah satu yang ditawarkan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian adalah menyediakan benih varietas unggul yang dapat
beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan tumbuh yang tercekam, seperti
banjir dan kekeringan. Sejumlah varietas padi gogo yang dilepas oleh Balitbangtan
dianggap sebagai varietas amphibi yang mampu bertahan pada dua kondisi yang
berbeda, di lahan kering dan lahan sawah. Tujuan kegiatan pengkajian ini adalah
untuk mengetahui produksi varietas Inpago 4, inpago 5 dan Batutegi yang ditanam
di lahan sawah. Penelitian ini dilakukan pada MT II MK I bulan Mei – Agustus
2013, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada ketinggian 600 mdpl. Penelitian
menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan. Varietas padi gogo
yang digunakan sebagai perlakuan terdiri dari Inpago 4, Inpago 5 dan Batutegi,
sedangkan petani sebagai ulangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa varietas
Inpago 4 memberikan hasil tertinggi dibandingkan kedua varietas yang lain saat
ditanam di lahan sawah.
Kata kunci : varietas, padi gogo, lahan sawah
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PENDAHULUAN
Produktivitas padi gogo di Indonesia relatif masih rendah, berkisar antara 1,682,96 t/ha dengan rata-rata 2,58 t/ha (BPS, 2005). Rata-rata produktivitas padi gogo
adalah 3,35 ton/hektar, hasil ini sangat berbeda dengan produktivitas padi sawah
yang mencapai 5,14 ton/hektar (Lubis et al, 1993).
Padi gogo merupakan jenis padi yang dibudidayakan pada lahan marginal
atau lahan kering dimana pemenuhan kebutuhan air tanaman tergantung pada
hujan yang turun (tadah hujan). Pengelolaan tanaman di lahan kering umumnya
terkendala oleh ketersediaan air, sebab ketersediaan air hanya bersumber dari
hujan dan kemampuan tanah menahan air. Padi gogo memiliki potensi untuk
mendukung peningkatan produksi padi nasional, dan merupakan solusi yang
diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Varietas Inpago 5,
Inpago 8 dan Sarinah merupakan varietas yang paling efisien dalam penggunaan
air dapat dilihat dari karakter morfologi, agronomi dan fisiologi padi gogo hemat
air adalah tanaman lebih tinggi, malai lebih panjang, volume akar lebih besar,
daun lebih sempit, evapotranspirasi lebih tinggi, waktu berbunga lebih cepat, daun
lebih hijau, jumlah daun dan jumlah anakan lebih banyak, berat kering brangkasan
lebih berat, jumlah gabah lebih banyak, bobot 100 butir dan bobot gabah kering
lebih berat (Laili Munawaroh et al,2016 ).
Rendahnya produksi padi gogo karena penggunaan varietas lokal yang
berdaya hasil rendah, umumnya masyarakat menanam padi gogo lokal hanya
sebagai sampingan untuk kebutuhan keluarga, tanpa diberi pupuk dan merupakan
tradisi menanam padi gogo lokal dari suatu kelompok serta untuk mendapatkan
rasa nasi sesuai keinginan masyarakat lokal itu sendiri (Idwar et al., 2014).
Pada dasarnya dalam budidaya tanaman, pertumbuhan dan perkembangan
tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor genetis dan faktor lingkungan. Faktor
lingkungan yang paling penting adalah tanah dan iklim serta interaksi kedua faktor
tersebut. Tanaman padi gogo dapat tumbuh pada berbagai agroekologi dan jenis
tanah. Dalam peningkatan ketahanan pangan nasional, peran padi gogo tidak kalah
pentingnya, dari segi kualitas hasil tidak kalah dengan jenis padi sawah. Agar
diperoleh hasil yang maksimal, maka budidaya secara intensif perlu dilakukan.
varietas padi gogo unggul yang baru dibudidayakan adalah Inpago 5 yang berdaya
hasil 4 ton/hektar (Idwar et al., 2014). Maka perlu adanya kajian tentang budidaya
padi gogo dilahan sawah sehingga produksinya pun dapat sama dengan padi
sawah. Potensi hasil suatu varietas akan berbeda pada tipe lahan tertentu karena
pengaruh lingkungan. Permasalahan pada lahan sawah adalah kejenuhan air pada
awal musim tanam yang berakibat buruk untuk perkecambahan benih, struktur
tanah yang padat akan menghambat perkembangan akar tanaman , sedangkan
permasalahan khususnya adalah terbatasnya varietas yang tahan penyakit dan
mampu beradaptasi baik pada lokasi yang berbeda (Rusastra dkk., 2004). Maka
atas permasalahan tersebut perlu dikaji terhadap potensi hasil benih padi gogo
yang ditanam dilahan sawah.
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Varietas unggul baru (vub) padi merupakan salah satu terobosan inovasi
teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani.
VUB juga merupakan inovasi yang paling mudah diadopsi petani karena teknologi
ini murah.Untuk mengetahui varietas padi sawah yang cocok ditanam di padi gogo
atau sebaliknya, maka penelitian keragaan kultivar pada budidaya padi sawah dan
padi gogo perlu dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa padi
gogo bila dibudidayakan sebagai padi sawah hasilnya akan meningkat. Varietas
padi gogo Situ Bagendit, Towuti, Batutegi, dan Situ patenggang bila ditanam
pada kondisi lahan kering hasilnya mencapai diatas 4 ton/ha. Hasil gabah kering
varietas tersebut bila ditanam sebagai padi sawah, berturut-turut adalah 7,12 t,
6,82 t, 5,98 t, dan 5,2 t/ha (Toha, 2008).
Kegiatan pengkajian ini bertujuan adalah untuk mengetahui produksi
varietas Inpago 4, inpago 5 dan Batutegi yang ditanam di lahan sawah.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di Balai Benih Jelekong, Kabupaten Bandung dengan
ketinggian 600 mdpl. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok, satu
faktor dengan tiga ulangan. Varietas sebagai perlakuan terdiri dari Inpago 4, Inpago
5 dan Batutegi, sedangkan petani sebagai ulangan. Analisis ragam dilakukan
dengan uji F dan apabila terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan maka
dilanjutkan dengan perbandingan nilai tengah dengan uji DMRT pada taraf 5%.
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah varietas Inpago 4, Inpago
5 dan Batutegi kelas benih FS yang berasal dari BBPadi Sukamandi. Penelitian
diawali dengan perlakuan dan pemilahan benih sebelum ditebar. Benih terlebih
dahulu direndam selama 24 jam, benih yang hampa akan terapung dan benih yang
tenggelam menunjukan benih yang baik, setelah itu benih diperam selama 24 jam.
Kebutuhan benih untuk 1 ha lahan adalah 25 kg. Persemaian dipupuk dengan urea
sebanyak 15 g/m2.Penanaman dilakukan pada saat bibit berumur 21 hari, dengan
tanam 3-4 bibit perlubang. Jarak tanam menggunakan sistem tegel 25 cm x 25
cm. Penyulaman dilakukan 7 hari setelah tanam ( HST) dengan varietas dan umur
yang sama. Pertanaman dipupuk dengan 100 kg/ha Urea, dan 300 kg/ha Phonska
(15-15-15). Penyiangan dilakukan secara intensif, paling sedikit dua atau tiga kali
tergantung pada keadaan gulma. dilakukan sebelum pemupukan susulan pertama
atau kedua. Pengendalian hama penyakit dilakukan secara intensif sesuai kaidah
pengendalian hama terpadu. Panen dilakukan saat tanaman telah masak fisiologis
yang ditandai oleh 90% malai tanaman telah menguning.
Pengamatan dilakukan terhadap peubah umur tanaman, tinggi tanaman,
jumlah anakan, gabah isi, gabah hampa, bobot 1000 butir, produksi gkp (gabah
kering pungut), dan gkg (gabah kering giling).

Yulyatin et al : Kajian Adaptasi Beberapa Varietas Padi Gogo yang Ditanam di....

831

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis sidik ragam terhadap komponen pertumbuhan tanaman yang diamati
yakni umur tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah anakan ditunjukkan pada Tabel 1.
Hasil analisis memperlihatkan adanya keragaman yang nyata pada umur tanaman,
tinggi tanaman, dan jumlah anakan ketiga varietas yang dievaluasi (Tabel 1.).
Tabel 1. Komponen pertumbuhan varietas Inpago 4, Inpago 5 dan Batutegi
No
1
2
3

Varietas
Inpago 4
Inpago 5
Batutegi

Rata-rata Umur
Tanaman
(hari)
121ab
123a
120b

Rata-rata Tinggi
Tanaman
(cm)
138,0a
118,7b
135,3a

Rata-rata
Jumlah Anakan
(buah)
15,6a
16,1a
10,7b

Keterangan : Angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf 5% uji DMRT

Varietas Inpago 4 dan Inpago 5 menunjukan tidak berbeda nyata pada sifat
umur tanaman. Begitu pula dengan Inpago 4 dan Batutegi menunjukan tidak
berbeda nyata, namun Batutegi memiliki rata-rata umur tanaman yang lebih genjah
dibandingkan Inpago 4 dan Inpago 5. Berbedanya umur tanaman dipengaruhi oleh
faktor genetik.
Rata-rata tinggi tanaman pada varietas Inpago 4 dan Batutegi menunjukkan
tidak berbeda nyata. Rata-rata tinggi tanaman varietas Inpago 4 lebih tinggi
dibandingkan Batutegi. Berturut-turut tinggi tanaman Inpago 4 dan Batutegi adalah
138 cm dan 135,3 cm,berdasarkan deskripsi varietas padi gogo yang dikeluarkan
oleh BB Padi Sukamandi varietas Inpago 4 dan Batutegi memiliki tinggi berkisar
134 cm dan 120-128 cm (BbPadi, 2015). Kesuburan tanah mempengaruhi
pertumbuhan tanaman. Makin subur tanah makin besar pertumbuhan tanaman
yang ditandai salah satunya oleh tinggi tanaman akibat nutrisi yang terserap
tanaman makin banyak. Diduga bahwa tanah sawah memiliki kandungan Kalium
bekas jerami sehingga lebih subur dibandingkan lahan kering. Maka pertumbuhan
tanaman pun lebih subur.
Sementara rata-rata jumlah anakan varietas Inpago 4 dan Inpago 5
menunjukan tidak berbeda nyata, namun keduanya berbeda dengan Batutegi.
Inpago 5 memiliki jumlah anakan terbanyak dibandingkan Inpago 4 yaitu 16,1
buah.
Rata- rata bobot 1000 butir menunjukan tidak berbeda nyata pada Inpago 4 dan
Inpago 5, namun berbeda nyata pada Batutegi. Inpago 5 menunjukan bobot 1000
butir lebih tinggi dibandingkan dengan Inpago 4 dan Batutegi. Adanya perbedaan
berat 1000 gabah masing-masing varietas ini tidak terlepas dari pengaruh faktor
genetik tanaman yang berbeda. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk dan ukuran
gabah, setiap varietas memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda dengan varietas
lainnya (Idwar et al, 2014).
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Tabel 2. Komponen hasil varietas Inpago 4, Inpago 5 dan Batutegi

No

Rata-rata
Bobot 1000
Varietas
butir
(g)

Rata-rata Rata-rata RataJumlah
Jumlah
rata
Gabah
Gabah
Jumlah
Isi
Hampa
Gabah
(buah)
(buah)
(buah)

Ratarata
hasil
GKP
(Kg)

Rata-rata
hasil GKS
(kg)

1

Inpago 4

26,94a

140,03a

107,53a

247,56a

3,88a

3,30a

2

Inpago 5

27,39a

138,63a

81,50a

220,13a

3,24a

2,82a

3

Batutegi

24,69b

134,07a

97,47a

231,54a

2,78a

2,34a

Keterangan : Angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf 5% uji DMRT

Hasil pengkajian menunjukkan rata-rata jumlah gabah isi, gabah hampa,
GKP dan GKS ketiga varietas yang diuji tidak berbeda nyata. Namun demikian
varietas Inpago 4 terlihat memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan varietas
Inpago 5 dan Batutegi. Jumlah gabah isi dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang
berperan seperti suhu rendah dan cahaya (Diptaningsari, 2013). Selain itu, juga
dipengaruh oleh adanya gangguan hama dan penyakit, dimana kerusakan yang
ditimbulkan dapat berupa beras berubah warna dan mengapur (Syam et al., 2007).
Penanaman varietas padi gogo seperti Inpago 4, Inpago 5 dan Batutegi di
lahan sawah perlu memperhatikan hama penyakit yang endemis di masing-masing
wilayah Karena varietas padi gogo umumnya peka terhadap hama utama padi
sawah seperti wereng coklat dan hawar daun bakteri. Pengkajian lebih lanjut perlu
dilakukan dengan mengikutsertakan varietas padi sawah sebagai pembanding.
KESIMPULAN
Rata-rata komponen hasil GKP dan GKS varietas Inpago 4 lebih tinggi
dibandingkan varietas Inpago 5 dan Batutegi meskipun tidak menunjukan beda
nyata. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa varietas Inpago 4 juga dapat ditanam
sebagai padi sawah dengan memperhatikan tingkat serangan hama penyakit yang
ada karena varietas tersebut tidak memiliki ketahanan terhadap hama penyakit
utama di lahan sawah seperti wereng coklat dan hawar daun bakteri.
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ABTRAK
Lahan kering di dataran tinggi memiliki potensi yang besar untuk pengembangan
padi mendukung peningkatan produksi beras nasional. Masalah utama
pengembangan padi gogo di dataran tinggi adalah tidak adanya varietas unggul
yang tersedia sehinga petani masih mengandalkan varietas lokal. Penelitian
ini bertujuan untuk menyeleksi dan mengevaluasi galur-galur padi gogo untuk
dataran tinggi. Penelitian dilaksanakan di lahan kering dataran tinggi di Kabupaten
Wonosobo pada ketinggian 900 m di atas permukaan laut (dpl). Sebanyak 180
galur padi gogo dievaluasi dalam uji observasi dengan menggunakan rancangan
augmented dan dibagi ke dalam empat blok. Sebanyak 45 galur ditanam di masingmasing blok. Pada masing-masing blok ditanam lima varietas pembanding yaitu
Sigambiri Merah, Sigambiri Putih, Situ Patenggang, Jatiluhur dan Limboto.
Sejumlah galur terpilih dari masing-masing blok menunjukkan hasil gabah di
atas varietas pembanding terbaik dan rata-rata hasil semua varietas pembanding.
Beberapa galur yang memberikan hasil terbaik di masing-masing blok antara
lain B13636G-TB-14-1 (4.70 t/ha) di blok 1, B14083F-TB-3 (5.33 t/ha) di blok
2, B12056F-Tb-1-29-1 (4.52 t/ha) di blok 3 dan B11910D-MR-22-2 (3.62 t/
ha) di blok 4. Galur-galur dengan rata-rata hasil yang tinggi berpotensi untuk
dikembangkan di lahan kering dataran tinggi sehingga perlu dievaluasi lebih
lanjut daya hasilnya di lahan kering dataran tinggi.
Kata kunci: padi gogo, dataran tinggi, seleksi
ABSTRACT
High elevated upland areas has potential for rice cultivation supporting national
program to increase rice production. The main problem of rice cultivation in high
elevated upland areas is the absence of an improved rice variety for such rice
ecosystem and therefore, farmers in this area continuously use traditional rice
varieties. The objective of this study was to select rice breeding lines adapted
for high elevated upland areas. The study was conducted in upland area of 900
m above sea level in Wonosobo district of Central Java province. A total of 180
upland rice breeding lines were tested in an augmented designed observational
yield trial split in four blocks. Five check varieties were allocated in each block
including Sigambiri Merah, Sigambiri Putih, Situ Patenggang, Jatiluhur and
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Limboto. Result from this study showed several upland rice lines performed better
than check varieties. Some of upland rice lines with high yielding from each block
including B13636G-TB-14-1 (4.70 t/ha) in the first block, B14083F-TB-3 (5.33
t/ha) in the second block, B12056F-Tb-1-29-1 (4.52 t/ha) in the third block and
B11910D-MR-22-2 (3.62 t/ha) in the fourth block. Selected breeding lines will be
continued to further evaluation in high elevated upland rice areas.
Keywords: upland rice, high elevation, selection
PENDAHULUAN
Sumbangan produksi padi gogo terhadap produksi beras nasional saat ini masih
rendah yakni sekitar 5% yang berasal dari sekitar 1.15 juta hektar lahan kering
(Kementan, 2013). Peluang peningkatan sumbangan lahan kering terhadap
produksi beras nasional masih terbuka lebar karena luas lahan kering yang potensial
untuk padi masih sangat besar. Salah satu lahan potensial untuk pengembangan
padi adalah lahan kering di dataran tinggi yang luasnya diperkirakan mencapai
2.07 juta ha (Abdurachman et al 2008).
Kendala utama usaha pengembangan padi gogo di dataran tinggi saat ini
adalah tidak tersedianya varietas unggul padi gogo yang beradaptasi di dataran
tinggi. Hingga saat ini semua varietas unggul padi gogo yang dilepas oleh
Kementrian Pertanian hanya sesuai untuk ketinggian sampai dengan 700 m di
atas permukaan laut. Oleh karenanya, petani padi di lahan kering dataran tinggi
masih mengandalkan vaietas lokal. Sebagai contoh adalah varietas lokal Sigambiri
Merah dan Sigambiri Putih yang banyak ditanam di dataran tinggi di daerah
Sumatera Utara.
Di dataran tinggi tanaman padi menghadapi cekaman suhu rendah (Andaya
and Mackill, 2003; Shrestha et al., 2012; Sipaseuth et al., 2007). Suhu rendah
dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman padi pada saat vegetatif
(Andaya and Mackill, 2003) dan mengganggu proses pembentukan malai dan biji
pada fase generatif (Shimono et al., 2007; Ye et al., 2010). Untuk mendapatkan
varietas unggul yang adaptif dengan cekaman suhu rendah dibutuhkan seleksi
yang intensif di dataran tinggi.
Tujuan percobaan ini adalah untuk menyeleksi dan mengevaluasi penampilan
galur-galur padi gogo pada generasi menengah di dataran tinggi (900 m dpl).
Galur-galur terpilih dari percobaan ini akan dilanjutkan ke pengujian lebih lanjut
dengan tujuan akhir untuk mendapatkan varietas unggul baru padi gogo yang
adaptif di lahan kering dataran tinggi.
BAHAN DAN METODE
Genotipe padi yang diseleksi merupakan galur-galur padi gogo generasi menengah.
Seleksi dilakukan melalui uji observasi daya hasil dan dilakukan pada MH 20142015 di dataran tinggi pada 900 mdpl di desa Warangan, Kecamatan Kepil,
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Wonosobo, Jawa Tengah. Rata-rata suhu udara, suhu maksimum dan minimum di
lokasi percobaan ditampilkan di Tabel 1. Percobaan disusun dengan menggunakan
rancangan lingkungan augmented dengan empat blok. Sebanyak 180 galur padi
gogo diuji dan dibagi ke dalam empat blok sehingga pada masing-masing blok
ditanam sebanyak 45 galur padi gogo. Pada masing-masing blok ditanam 5 varietas
pembanding yang terdiri atas Sigambiri Merah, Sigambiri Putih, Situ Patenggang,
Limboto dan Jatiluhur.
Pengamatan dilakukan terhadap karakter-karakter agronomi yang meliputi
tinggi tanaman, jumlah anakan, umur berbunga, umur panen, dan hasil gabah
(kadar air 14%). Analisis ragam dilakukan terhadap lima varietas pembanding dari
4 blok dengan mengikuti prosedur analisis untuk rancangan augmented (Virmani
et al 1997). Perbandingan antara galur dan varietas pembanding dilakukan
berdasarkan standard error yang diturunkan dari kuadrat tengah galat hasil anova
dengan menggunakan nilai yang telah terkoreksi (adjusted yield) (Virmani et al.
1997).
Tabel 1. Rata-rata curah hujan, suhu udara, suhu minimum dan suhu maksimum
di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Sumber:
http://en.climate-data.org/location/606094/)
Iklim

Bulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Curah hujan (mm)

431 392 439 318 227 121 90

72 103 226 355 436

Rata-rata suhu udara (ºC)

23.5 23.5 23.8 24 24.2 23.7 23 23.2 23.6 24.1 23.8 23.4

Suhu udara minimum (ºC)

19.5 19.4 19.7 19.8 19.9 18.9 17.9 17.9 18.6 19.3 19.6 19.3

Suhu udara maksimum (ºC) 27.5 27.7 28 28.3 28.5 28.5 28.1 28.5 28.6 28.9 28 27.5

HASIL DAN PEMBAHASAN
Galur-galur padi gogo yang diuji menunjukkan variasi dalam sifat-sifat agronomi
(Data supplementer 1, 2, 3 dan 4). Beberapa galur gagal menghasilkan gabah karena
cekaman suhu rendah(Data tidak ditampilkan). Analisis ragam dilakukan terhadap
karakter hasil gabah lima varietas pembanding (Tabel 2). Rata-rata hasil varietas
pembanding berkisar antara 0.84 t/ha pada varietas Limboto sampai dengan 2.8 t/
ha pada varietas Jatiluhur (Tabel 3). Yang menarik adalah varietas Jatiluhur yang
dilepas sebagai varietas unggul padi gogo toleran naungan ternyata memiliki hasil
yang lebih tinggi dibandingkan varietas lokal dataran tinggi Sigambiri Merah dan
Sigambiri Putih. Rata-rata hasil dari kelima varietas pembanding dari semua blok
sebesar 2.08 t/ha.
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Tabel 2. Analisis ragam karakter hasil varietas pembanding dalam observasi
daya hasil genotipe padi gogo di dataran tinggi, Wonosobo MH 20142015
Derajat Jumlah Kuadrat
bebas Kuadrat Tengah
4
9.035
2.259

Sumber Keragaman
Varietas pembanding
Blok

3

11.854

3.951

Galat

12

16.151

1.346

Total

19

37.040

Standard error (SE)
SE antar varietas pembanding

0.820

SE antar adjusted hasil genotype pada blok yang sama

1.641

SE antar adjusted hasil genotype pada blok berbeda

1.797

SE antra adjusted hasil genotype dan rata-rata cek

1.421

Tabel 3. Nilai tengah karakter hasil varietas pembanding di masing-masing
blok dalam observasi daya hasil genotype padi gogo di dataran tinggi,
Wonosobo MH 2014-2015
Varietas pembanding

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Rata-rata

Sigambiri Merah

1.32

4.99

1.97

1.08

2.34

Sigambiri Putih

1.50

2.01

4.23

0.72

2.12

Situ Patenggang

2.39

2.43

2.53

1.51

2.22

Limboto

1.02

1.67

0.31

0.35

0.84

Jatiluhur

4.35

4.44

1.68

1.02

2.87

Rata-rata

2.12

3.11

2.14

0.94

2.08

Pengaruh blok (block effect)

0.04

1.03

0.07

-1.14

Dengan menggunakan hasil gabah 2.08 t/ha sebagai nilai batas seleksi dan
nilai standard error (SE) sebesar 1.42, sejumlah galur terseleksi memiliki hasil
yang secara nyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata varietas pembanding (Tabel
4). Pada blok 1, terdapat empat galur yang memiliki hasil tinggi yaitu B13636GTB-14-1 (4.70 t/ha), B11908D-MR-2-2-4 (4.48 t/ha), B11495F-TB-1-19-1 (4.28
t/ha) dan B11423G-MR-1-7 (3.92 t/ha). Galur B13636G-TB-14-1 (4.70 t/ha) dan
B11908D-MR-2-2-4 (4.48 t/ha) memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan cek
terbaik di blok 1 Jatiluhur yang menghasilkan gabah 4.43 t/ha. Galur B13636GTB-14-1 merupakan turunan dari Lagos dan B11629C-MR-1, sementara galur
B11908D-MR-2-2-4 merupakan hasil persilangan antara Gajah mungkur dan
Cabacu (Tabel 3, Data supplementer 1).
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Tabel 4. Genotipe padi gogo terpilih dengan hasil GKG (adjusted) nyata lebih
tinggi dari rata-rata varietas pembanding dari semua blok (2.08 t/ha, SE
1.421) dalam observasi daya hasil genotipe padi gogo di dataran tinggi,
Wonosobo MH 2014-2015
Genotipe
Blok 1
B13636G-TB-14-1
B11908D-MR-2-2-4
B11495F-TB-1-19-1
B11423G-MR-1-7
Blok 2
B14083F-TB-3
B12816E-MR-1-34-1
B13604G-TB-8
Blok 3
B12056F-Tb-1-29-1
B12498F-MR-1-9-3
B12056F-Tb-1-5-2
B11787E-MR-2-9-7
Blok 4
B11910D-MR-22-2
B12490C-MR-24-4-8
B13626E-TB-36
B12493C-MR-11-5-22-2-1

Tinggi Jumlah
Umur Umur
Hasil GKG (t/ha)
tanaman anakan berbunga panen PACP
Unadjusted Adjusted
(cm) produktif (HSS) (HSS)
110.0
135.0
105.0
88.0

7.0
12.0
10.0
36.0

121
121
121
123

141
135
139
139

5
1
5
5

4.70
4.48
4.28
3.92

4.66
4.44
4.23
3.88

165.0
92.0
110.0

12.0
10.0
15.0

121
120
121

140
139
140

3
5
3

5.33
4.92
4.64

4.30
3.89
3.61

95.0
105.0
105.0
84.0

12.0
17.0
21.0
9.0

121
126
121
127

140
137
137
136

1
5
5
5

4.52
3.96
3.83
3.63

4.46
3.89
3.76
3.57

114.0
108.0
122.0
14.0

12.0
15.0
22.0
28.0

125
127
123
127

140
147
143
147

5
3
5
5

3.62
3.34
2.65
2.36

4.76
4.48
3.79
3.50

PACP= Phenotypic acceptability

Galur-galur terpilih dari blok 2 antara lain B14083F-TB-3, B12816EMR-1-34-1, dan B13604G-TB-8 dengan hasil gabah masing-masing sebesar
5.33 t/ha, 4.92 t/ha, dan 4.64 t/ha (Tabel 4). Jika dibandingkan cek terbaik di
blok 2 yakni Sigambiri Merah yang menghasilkan gabah 4.99 t/ha maka hanya
galur B14083F-TB-3 yang hasil gabahnya lebih tinggi (5.33 t/ha). Galur tersebut
merupakan hasil persilangan antara galur B11492F-TB-12 dan IR60080-23 (Data
supplementer 2)
Pada blok 3 terpilih empat galur terbaik yang potensial untuk dievaluasi
lebih lanjut yaitu B12056F-Tb-1-29-1, B12498F-MR-1-9-3, B12056F-Tb-1-5-2,
dan B11787E-MR-2-9-7 (Tabel 4). Sementara galur-galur yang terpilih di blok
4 adalah B11910D-MR-22-2 (3.62 t/ha), B12490C-MR-24-4-8, (3.34 t/ha),
B13626E-TB-36 (2.65), dan B12493C-MR-11-5-22-2-1 (2.36) (Tabel 3).
Faktor pembatas utama pertumbuhan dan hasil tanaman padi di dataran
tinggi adalah cekaman suhu rendah (Andaya and Mackill, 2003a; Shrestha et al.,
2012; Sipaseuth et al., 2007). Sebagian besar galur yang diuji dalam penelitian ini
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menunjukkan hasil yang sangat rendah, bahkan beberapa mengalami gagal panen.
Varietas Limboto misalnya yang merupakan varietas unggul untuk dataran rendah
hanya memberikan hasil 0.84 t/ha. Galur-galur dengan hasil yang tinggi diduga
memiliki toleransi yang baik terhadap cekaman suhu rendah. Perlu penelitian lebih
lanjut dengan menggunakan lingkungan yang lebih terkontrol untuk mempelajari
genetika dari toleransi suhu rendah varietas-varietas tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Galur-galur terpilih dari uji observasi menunjukkan adaptasi yang lebih baik
dibandingkan varietas lokal yang luas ditanam di dataran tinggi seperti Sigambiri
Merah dan Sigambiri Putih. Galur-galur dengan rata-rata hasil yang tinggi
potensial untuk dikembangkan di lahan kering dataran tinggi. Galur-galur terpilih
perlu dilanjutkan ke pengujian daya hasil di lahan kering dataran tinggi.
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Data supplementer
Data supplementer 1. Data agronomi genotipe padi dalam blok 1 observasi daya
hasil genotype padi gogo di dataran tinggi, Wonosobo MH 2014-2015
Genotipe

Persilangan

B13626E-TB-8-1
B13626E-TB-8-2
B13626E-TB-9-1
B13657E-TB-4-1
B14083D-TB-2
B14086D-TB-27-2
B13626E-TB-6-1
B13626E-TB-7
B13604E-TB-76-1-2
B13626E-TB-56-1
B11604E-TB-2-4-1-1
B11495F-TB-1-19-1
B11495F-TB-1-19-2
B11592F-MR-23-2-1
B11186G-MR-3-1-18-1
B11186G-MR-3-1-14-2
B12165D-MR-8-1-1-1
B12165D-MR-8-1-1-2
B11604E-TB-2-10-3-1-1
B12497F-TB-1-7-1
B11910D-MR-22-1
B13654-2E-WN-3-1
B13654-2E-WN-3-2
B11604E-TB-2-4-1-2
B13654-2E-WN-3-3
B11908D-MR-2-2-4
B11908F-TB-3
B12151D-MR-9-1
B12480D-MR-7-1-4-2
B12493C-MR-11-5-22-3
B12498F-MR-1-3-4
B12825E-TB-2-13-3
B11423G-MR-1-7
BP1351D-TB-CKY-3-2-4
B13626G-TB-3
B13626G-TB-6-1
B13626G-TB-6-2
B13636G-TB-3-2
B13636G-TB-3-3
B13636G-TB-4
B13636G-TB-8
B13636G-TB-10
B13636G-TB-14-1
B12165D-MR-33-3-1
Sigambiri Merah
Sigambiri Putih
Situpatenggang
Limboto
Jatiluhur

Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
B10580E-KN-28-1-1/IR60080
B11492F-TB-12/IR60080-23
TB409-TB-14-3/B11178G-TB-29
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Limboto/B10580E-KN-28-1-1
Lagos/B11629C-MR-1
IR60080-23//IRBL 8/IRBL23
Bio528B-TB-12-1-1/Basamati original
Bio528B-TB-12-1-1/Basamati original
BIR60080/BP303
TB177E-28-D-3/Cisantana//B10386E-KN-2
TB177E-28-D-3/Cisantana//B10386E-KN-2
Batutugi/IRAT13
Batutugi/IRAT13
IR60080-23//IRBL 8/IRBL23
IR68886/BP68*10//Slegreng///guarani/asahan
Gajah mungkur/IAC25
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
IR60080-23//IRBL 8/IRBL23
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
Gajah mungkur/Cabacu
Gajah mungkur/Cabacu
UPLRI-7/IRAT13
Batutugi/CAN 2903//IR60080-23/Cimelati
Maninjau/ASAHAN//IRAT 144/Asahan
IR68886/BP68*//Slegreng//Maninjau
BP343/Dendang//IR69502-6-SKN-UBN-1-B-1-3
HSPR 45-9/Sintanur//BP342/RAU1344-3-2
UPLRI-7/IRAT13
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Lagos/B11629C-MR-1
Ramos/Angke

Tinggi Jumlah
Umur Umur
Hasil GKG (t/ha)
tanaman anakan berbunga panen PACP
Unadjusted Adjusted
(cm) produktif (HSS) (HSS)
110.0
9.0
120.0
139
5
0.71
0.67
131.0
7.0
212.0
138
5
0.00
-0.04
145.0
19.0
121.0
138
5
0.62
0.57
114.0
9.0
120.0
138
5
1.42
1.37
123.0
9.0
125.0
140
5
0.86
0.82
128.0
11.0
121.0
139
5
1.40
1.36
122.0
15.0
123.0
137
5
1.39
1.35
118.0
9.0
123.0
135
5
0.93
0.89
115.0
15.0
121.0
136
5
2.26
2.22
108.0
18.0
121.0
140
3
3.09
3.05
142.0
12.0
120.0
134
5
1.96
1.92
105.0
10.0
121.0
139
5
4.28
4.23
124.0
8.0
121.0
141
7
2.45
2.41
118.0
8.0
120.0
139
7
2.55
2.51
132.0
11.0
121.0
139
5
2.42
2.38
136.0
8.0
121.0
140
3
3.27
3.23
138.0
10.0
121.0
138
1
3.53
3.49
129.0
13.0
121.0
138
3
2.91
2.86
101.0
13.0
121.0
137
5
2.60
2.56
134.0
16.0
121.0
137
5
1.96
1.92
133.0
17.0
125.0
141
1
2.94
2.90
111.0
13.0
120.0
140
5
1.35
1.31
118.0
13.0
120.0
140
5
1.59
1.55
114.0
12.0
121.0
139
5
2.65
2.61
118.0
9.0
128.0
137
5
2.37
2.33
135.0
12.0
121.0
135
1
4.48
4.44
100.0
10.0
121.0
137
5
2.05
2.01
130.0
22.0
121.0
137
5
1.53
1.49
130.0
15.0
125.0
142
1
3.33
3.29
148.0
18.0
123.0
138
5
2.86
2.82
89.0
88.0
96.0
122.0
130.0
105.0
141.0
120.0
102.0
105.0
140.0
110.0
108.0
145.0
185.0
102.0
92.0
105.0

22.0
36.0
18.0
10.0
7.0
8.0
25.0
11.0
10.0
9.0
10.0
7.0
19.0
10.0
22.0
11.0
9.0
22.0

125.0
123.0
123.0
120.0
120.0
121.0
123.0
123.0
123.0
121.0
121.0
121.0
121.0
121.0
121.0
118.0
120.0
120.0

139
139
140
137
138
140
139
136
142
140
141
141
141
139
139
139
136
139

5
5
5
5
5
5
5
5
3
7
7
5
5
5
5
5
5
5
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2.94
3.92
1.79
3.41
2.70
3.05
2.72
2.03
3.17
1.28
2.67
4.70
0.90
1.32
1.50
2.39
1.02
4.35

2.90
3.88
1.74
3.36
2.66
3.00
2.68
1.98
3.13
1.24
2.63
4.66
0.86
1.28
1.46
2.35
0.98
4.31
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Data supplementer 2. Data agronomi genotipe padi dalam blok 2 observasi daya
hasil genotype padi gogo di dataran tinggi, Wonosobo MH 2014-2015
Genotipe

Persilangan

B12498F-MR-1-5

IR68886/BP68*10//Slegreng//Maninjau/
Asahan
GUARANI/IR60080-23
Limboto/IR13//Sayap putih/Asahan
Limboto/B10580E-KN-28-1-1
Introduksi
IR60080-23/IRAT13
IR60080-23/BP303
TB409B-TB-14-3/B1178G-TB-29
UPLRI-7/IRAT13
Batutugi/CNA2903//Sayap putih/asahan///
guarani/IR60080///Maninjau
B11604E-TB-2-10-7-1-2
IR60080-23//IRBL 8/IRBL23
B13604E-TB-76-2
Limboto/B10580E-KN-28-1-1
B11592F-MR-23-2-2
IR60080-23/BP303
B11604E-TB-2-10-2-1-1-1 IR60080-23//IRBL 8/IRBL23
B11952F-MR-23-2-7-1-2 IR60080-23/BP303
B11923C-TB-3-1-3-1
Milky rice//Bahbutong/Gilirang
B12825E-TB-2-14-9
BP343/Dendang//IR69502-6-SKN-UBN1-B-1-3
B12825E-TB-2-13-1
BP343/Dendang//IR69502-6-SKN-UBN1-B-1-3
B13654G-TB-11
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
B13654G-TB-12
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
B13657G-TB-1
B10580E-KN-28-1-1/IR60080
B13657G-TB-4
B10580E-KN-28-1-1/IR60080
B14083F-TB-2
B11492F-TB-12/IR60080-23
B13657G-TB-12
B10580E-KN-28-1-1/IR60080
B14083F-TB-3
B11492F-TB-12/IR60080-23
B14083F-TB-5
B11492F-TB-12/IR60080-23
B14083F-TB-7-1
B11492F-TB-12/IR60080-23
B14083F-TB-8
B11492F-TB-12/IR60080-23
B14086F-TB-4
TB409B-TB-14-3/B1178G-TB-29
B14086F-TB-11
TB409B-TB-14-3/B1178G-TB-29
B14086F-TB-14
TB409B-TB-14-3/B1178G-TB-29
B13604G-TB-8
Limboto/B10580E-KN-28-1-1
B13621G-TB-11
Lmboto/TB409B-TB-14-3
B13636G-TB-3-1
TB409B-TB-14-3/Ketan rangeun
B13641G-TB-10
TB409B-TB-14-3/B1050E-KN-28-1-1
B13641G-TB-15
TB409B-TB-14-3/B1050E-KN-28-1-1
B13654G-TB-5
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
B13631G-TB-8
TB490C-TB-1-2-1-MR-4-29/B11577E-12-1-1
B13612G-TB-3
B11912G-TB-2/Situpatenggang
B13612G-TB-9
B11912G-TB-2/Situpatenggang
B13626G-TB-2
Lagos/B11629C-MR-1
B13626G-TB-1
Lagos/B11629C-MR-1
B13626G-TB-6
Lagos/B11629C-MR-1
B13624G-TB-4
Jatiluhur/ramces
B13624G-TB-5
Jatiluhur/ramces
Sigambiri Merah
Sigambiri Putih
Situpatenggang
Limboto
Jatiluhur
B12816E-MR-1-34-1
B12476E-MR-19-4-3
B11604E-TB-2-10-1-3
IR83745-B-B-33-3
B12154D-MR-22-4
B11592F-MR-4-2-7-4-6
B14086D-TB-67
BP1351D-TB-CKY-3-2-7
B12838E-TB-2-1
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Tinggi Jumlah
Umur Umur
Hasil GKG (t/ha)
tanaman anakan berbunga panen PACP
Unadjusted Adjusted
(cm) produktif (HSS) (HSS)
98
16
120
140
5
0.75
-0.28
92
95
114
95
114
112
105
112
115

10
19
12
9
10
8
8
16
18

120
120
120
121
125
123
120
120
120

139
138
139
140
142
143
141
142
130

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.92
2.09
2.26
1.23
2.04
1.69
0.50
1.20
1.06

3.89
1.06
1.23
0.20
1.01
0.66
-0.53
0.17
0.03

128
120
120
113
124
122
69

14
9
21
10
10
6
13

123
121
121
121
121
123
120

142
142
142
141
139
138
140

5
5
3
0
3
1
5

1.49
0.65
2.05
0.00
4.27
3.67
1.10

0.46
-0.38
1.02
-1.03
3.24
2.63
0.07

70

15

120

140

5

1.34

0.31

104
115
98
110
124
135
165
80
96

9
11
10
17
19
8
12
8
10

121
121
120
121
120
121
121
121
120

141
139
140
141
140
141
140
141
140

5
5
5
5
5
7
3
7
7

0.00
2.12
1.71
0.00
1.10
0.00
5.33
0.00
1.11

-1.03
1.09
0.68
-1.03
0.06
-1.03
4.30
-1.03
0.08

118

10

125

145

5

1.44

0.41

127
110
135
115

11
15
38
14

125
121
123
130

143
140
143
138

5
3
5
5

1.48
4.64
2.72
3.53

0.45
3.61
1.69
2.50

108
108
110
108
104
110

9
8
25
11
11
20

125
121
123
121
121
132

139
141
140
139
141
139

5
5
5
5
5
5

2.86
1.81
4.11
2.52
2.02
3.10

1.83
0.78
3.08
1.49
0.99
2.07

104
120
158
90
90
94

12
10
13
11
9
18

121
121
121
120
120
123

141
141
139
138
140
140

5
5
5
5
3
1

1.93
4.99
2.01
2.43
1.67
4.44

0.90
3.96
0.98
1.40
0.64
3.41
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Data supplementer 3. Data agronomi genotipe padi dalam blok 3 observasi daya
hasil genotype padi gogo di dataran tinggi, Wonosobo MH 2014-2015
Genotipe

Persilangan

B13643G-TB-23
B13643G-TB-26
B11949C-MR-1-4-4
B11592F-MR-16-1-5-4
B11592F-MR-16-1-5-6
B11787E-MR-2-9-7
B11186G-MR-3-1-14
B12492C-MR-21-2-1
B11592F-MR-23-2-5
IR76569-166-4-2-2
B12056F-Tb-1-5-2
B12056F-Tb-1-29-1
B12056F-Tb-1-64-6
B12498F-MR-1-9-3
B12492C-MR-21-2-2-3
IR78914-B-22-B-B-B-2
B12154D-MR-22-8
B12495C-MR-69-1-3
B13624G-TB-1
B12495C-MR-69-1-9
B12160D-MR-11-3-4
B12495C-MR-69-2-1-1
B12161D-MR-1-1-5
B12161D-MR-1-4-2
B12165D-MR-33-3-1
B12165D-MR-8-3-3
B12165D-MR-33-4-3
B12483E-MR-16-4-3
B12498F-MR-1-9-3
B12481E-TB-19-4-1
B12481E-TB-19-4-2
B12483E-MR-18-3-7
IR81396-B-B-161-4
B12495F-TB-1-16
IR82318-B-B-20-3
B12497F-TB-1-3
B12498F-MR-1-6
B12498F-MR-1-7
B12498F-MR-1-8
B12498F-MR-1-12
B11923F-MR-35-1
B11923F-MR-35-8
B11923F-MR-35-7
B12801F-MR-44-3

Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
TB154E/IR60080-23
Cisantana/Basmati original
Cisantana/Basmati original
Limboto/IR71033-14-17-2-PN-1-3
TB177E-TB-28-D-3/Cisantana//CT65109-10
Rantaimas//Guarani/Asahan
IR60080-23/BP303
Introduksi
Slegreng/simacan
Slegreng/simacan
Slegreng/simacan
IR68886/BP68*10//Slegreng//Maninjau/Asahan
Rantaimas//Guarani/Asahan
Introduksi
IR60080-23/IRAT13
Rantaimas/B11592F-MR-12-3-1
Jatiluhur/ramces
Rantaimas/B11592F-MR-12-3-1
Limboto/CNA2903
Rantaimas/B11592F-MR-12-3-1
Danau gaung/IR60080-23
Danau gaung/IR60080-23
Batutugi/IRAT13
Batutugi/IRAT13
Batutugi/IRAT13
B11592F-MR-12-3-1//GUARANI/ASAHAN
IR60080-23/BP68*10//slegreng///maninjau/asahan
Limboto/IRAT13//GUARANI/ASAHAN
Limboto/IRAT13//GUARANI/ASAHAN
B11592F-MR-12-3-1//GUARANI/ASAHAN
Introduksi
Rantaimas/B11592F-MR-12-3-1
Introduksi
IR68886/BP68*10//Slegreng//GUARANI/Asahan
IR68886/BP68*10//Slegreng//Maninjau/Asahan
IR68886/BP68*10//Slegreng//Maninjau/Asahan
IR68886/BP68*10//Slegreng//Maninjau/Asahan
IR68886/BP68*10//Slegreng//Maninjau/Asahan
IR60080-23/GUARANI
IR60080-23/GUARANI
IR60080-23/GUARANI
Batutugi/Irat13//Guarani/asahan/// IRAT144/
ir60080//maninjau/asahan
B11593F-MR-2-2//IR72079A/Memberamo

B12816E-MR-1-53-16
Sigambiri Merah
Sigambiri Putih
Situpatenggang
Limboto
Jatiluhur

Tinggi Jumlah
Umur
Umur
tanaman anakan berbunga panen
(cm) produktif (HSS)
(HSS)
78
14
120
140
65
13
120
140
107
7
115
136
75
7
127
147
85
11
127
147
84
9
127
136
110
13
126
138

PACP

Hasil GKG (t/ha)
Unadjusted

Adjusted

5
5
5
5
5
5
5

1.93
1.80
2.74
1.15
2.20
3.63
2.57

1.87
1.73
2.67
1.08
2.13
3.57
2.50

64
105
95
110
105
104
90

16
21
12
25
17
7
18

126
121
121
125
126
121
125

146
137
140
145
137
135
145

5
5
1
5
5
3
5

0.92
3.83
4.52
1.56
3.96
3.25
1.54

0.86
3.76
4.46
1.49
3.89
3.18
1.47

94
107
102
80
114
115
106
100

10
14
10
11
20
14
9
17

118
121
121
121
120
121
121
121

138
141
141
141
140
141
141
141

5
5
5
5
5
5
5
5

1.59
2.11
1.47
1.05
1.17
2.24
1.21
0.52

1.53
2.04
1.40
0.98
1.11
2.17
1.15
0.45

90

8

123

143

5

0.56

0.49

105

9

121

141

5

1.89

1.82

99

9

120

140

5

1.09

1.02

77
85
100
88
103
75
95
90
92

17
20
21
8
6
21
17
7
5

120
125
121
121
121
125
125
125
125

140
145
141
141
141
145
145
145
145

5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.61
1.00
1.70
0.47
0.55
0.74
0.87
1.41
0.54

0.55
0.94
1.63
0.40
0.48
0.67
0.81
1.34
0.48

103

11

127

147

5

0.72

0.65

100
160
164
92
98
108

6
30
18
14
12
18

127
127
130
121
123
125

147
147
139
141
143
145

5
5
5
5
3
5

1.10
1.97
4.23
2.53
0.31
1.68

1.04
1.90
4.16
2.46
0.25
1.61

Hairmansis et al : Seleksi Galur Padi Gogo Generasi Menengah di Lahan Kering....

843

Data supplementer 4. Data agronomi genotipe padi dalam blok 4 observasi daya
hasil genotype padi gogo di dataran tinggi, Wonosobo MH 2014-2015
Genotipe
B11178G-TB-29-2
B11579E-MR-7-1-1-7
B585F-5-23-3
B11923F-MR-35-7
B12801F-MR-44-3

Persilangan
TB177E-TB-28-D-3/B10384-MR-1-8-3
TB154E/IRAT144//IRAT379

IR6008-23/Guarani
Batutugi/Irat13//Guarani/asahan///I rat144/ir60080//
maninjau/asahan
B12816E-MR-1-53-16 B11593F-MR-2-2/IRAT13
B11178G-TB-29-2
TB177E-TB-28-D-3/B10384-MR-1-8-3//BL122
(Pi-1) (Pi-2)
B11579E-MR-7-1-1-7 TB177E-TB-28-D-3/B10384-MR-1-8-3//BL245
(Pi-1) (Pi-4)
B585F-5-23-3
B13626E-TB-8-2
Lagos/B11629C-MR-1
B13626E-TB-8-3
Lagos/B11629C-MR-1
B13626E-TB-9-1
Lagos/B11629C-MR-1
B13657E-TB-4-2
B10580E-KN-28-1-1/IR60080
B14083D-TB-2
B11492F-TB-12/IR60080-23
B14086D-TB-88
TB409B-TB-14-3/B1178G-TB-29
B14086D-TB-67
Lagos/B11629C-MR-1
B13626E-TB-7
Lagos/B11629C-MR-1
B13626E-TB-36
Lagos/B11629C-MR-1
B11604E-TB-2-4-1-1 IR60080-23/IRBL8/IRBL23
B11495F-TB-1-19-2
Bio528B-TB-12-1-1/Basamati original
B11592F-MR-23-2-2 IR60080-23/BP303
B11186G-MR-3-1-18-1 TB177E-TB-28-D-3/Cisantana//b10386e-kn-2
B11186G-MR-3-1-14-2
B12165D-MR-8-1-1-1 BATUTEGI/IRAT 13
B12165D-MR-8-1-1-2 BATUTEGI/IRAT 13
B11592F-MR-23-2-1 IR60080-23/BP303
B13628E-TB-54-1
Lagos/B11629C-MR-1
B11604E-TB-2-10-7-2 IR60080-23/IRBL8/IRBL23
B12497F-TB-1-7-1
IR68886/BP68*10//Slegreng///guarani/asahan
B12493CManinjau/ASAHAN//IRAT 144/Asahan
MR-11-5-22-2-1
B11910D-MR-22-2
GAJAHMUNGKUR/IAC25
B13654-2E-WN-2
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
B13654-2E-WN-3-1
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
B13654-2E-WN-3-2
Bandang sigadis/B10580E-KN-28-1
B12493CManinjau/ASAHAN//IRAT 144/Asahan
MR-11-5-22-3
B12150DUPLRI-7/IR60080-23
MR-23-1-4-2
B12498F-MR-1-3-4
IR68886/BP68*10//Slegreng///maninjau/asahan
B12495C-MR-69-1-9 Rantaimas/B11592F-MR-12-3-1
B12160D-MR-11-3-4 Untuk/memberamo
B12161D-MR-1-1-5
Untuk/cimelati
B12490C-MR-24-4-8 maninjau/asahan//guarani/IR60080-23
B12165D-MR-8-3-3
Batutugi/IRAT13
B12483E-MR-18-3-7 B11592F-MR-12-3-1//GUARANI/ASAHAN
IR81396-B-B-161-4
B12495F-TB-1-16
Rantaimas/B11592F-MR-12-3-1
Sigambiri Merah
Sigambiri Putih
Situpatenggang
Limboto
Jatiluhur
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Tinggi Jumlah
Umur Umur
Hasil GKG (t/ha)
tanaman anakan berbunga panen PACP
Unadjusted Adjusted
(cm) produktif (HSS) (HSS)
88
88
103
100

24
13
12
15

123
123
121
121

143
143
141
141

5
5
5
5

0.41
0.89
1.60
0.73

1.55
2.03
2.74
1.87

106
154

12
13

121
121

141
141

5
5

0.59
0.90

1.73
2.04

158

12

121

141

5

1.10

2.24

90
138
115
128
145
108
109
120
125
122
137
105
128
121
130
126
137
135
151
132

6
11
17
11
9
9
12
9
13
22
14
11
16
15
12
13
16
22
14
21

120
123
123
123
121
129
127
125
123
123
121
121
123
121
128
129
129
129
121
129

140
143
143
143
141
149
147
145
143
143
141
141
143
141
148
149
149
149
141
149

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.37
0.70
0.85
0.43
1.99
0.76
1.26
0.94
0.79
2.65
0.88
2.08
1.66
1.05
2.10
1.08
1.52
1.18
1.78
1.16

1.51
1.84
1.99
1.57
3.13
1.90
2.40
2.08
1.93
3.79
2.02
3.22
2.80
2.19
3.24
2.22
2.66
2.32
2.92
2.30

14

28

127

147

5

2.36

3.50

114
102
130
116
116

12
23
17
17
11

125
127
120
120
130

140
147
140
140
150

5
5
5
5
5

3.62
1.32
1.25
0.82
1.38

4.76
2.46
2.39
1.96
2.52

130

14

121

141

5

1.72

2.86

72
102
120
112
108
96
100
112
120
148
173
105
92
105

11
11
17
13
15
11
12
8
13
15
11
11
6
20

120
121
121
129
127
125
121
121
121
125
121
121
121
120

140
141
141
149
147
145
141
141
141
145
141
141
141
140

5
5
5
5
3
5
5
5
5
1
1
3
3
3

0.50
1.24
1.32
0.89
3.34
0.92
0.58
1.83
0.67
1.08
0.72
1.51
0.35
1.02

1.64
2.38
2.46
2.03
4.48
2.06
1.72
2.97
1.81
2.22
1.86
2.65
1.49
2.16
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EVALUASI BEBERAPA GALUR MUTAN PADI
PADA KONDISI SAWAH TADAH HUJAN
Ali Imamuddin, Untung Susanto, dan M. Yamin Samaullah
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian,
Kementerian Pertanian
Jl. Sukamandi 9 Subang 41256, Jawa Barat.
Telp. (0260) 520157 Fax. (0260) 520158
Email : ali_icrr@yahoo.com
ABSTRAK
Beberapa galur mutan diharapkan memiliki daya adaptasi yang baik di lahan
sawah tadah hujan. Evaluasi galur-galur mutan padi toleran kekeringan pada
lahan tadah hujan telah dilakukan di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Jawa
Tengah pada MK 2014. Penelitian menggunakan rancangan percobaan acak
kelompok 2 ulangan dengan perlakuan 38 galur mutan padi toleran kekeringan
dan empat varietas pembanding. Galur-galur mutan yang dievaluasi berasal dari
penyinaran sinar gamma Co60 terhadap varietas Inpari 13. Varietas pembanding
yang digunakan adalah Inpari 13, Inpari 10, Inpari 23, dan Situ Bagendit. Bibit
umur 20 hari setelah sebar dari setiap galur dan varietas pembanding ditanam
1-3 bibit per lubang pada plot berukuran 2 m x 5 m dengan jarak tanam 20 cm
x 20 cm. Pengairan bergantung pada turunnya hujan dan pompa air dari embung
penampung air hujan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa galur yang diuji
memiliki perbedaan nyata pada lima karakter agronomi yang diamati, namun tidak
nyata pada karakter jumlah anakan produktif. Sebanyak 13 genotipe menunjukkan
hasil lebih tinggi daripada semua varietas pembanding. Dua genotipe diantaranya
menunjukkan hasil yang beda nyata lebih tinggi daripada Inpari 13 yaitu
BP17280M-26D-1-SKI-1-IND-1 (3,89 t/ha) dan BP17280M-24C-2-1-SKI-1IND-1 (3,54 t/ha). Sedangkan varietas pembanding terbaik yakni Inpari 13 dan
Situ Bagendit mencapai hasil masing-masing 2,88 t/ha dan 3,04 t/ha. Rata-rata
umur 50% berbunga genotipe-genotipe terbaik tersebut 68-70 HSS dan umur
panen 98-104 HSS. Dengan hasil ini diharapkan memberikan peluang yang besar
pada pengujian-pengujian selanjutnya untuk pengembangan varietas baru padi
sawah tadah hujan.
Kata kunci: evaluasi, galur, padi sawah, tadah hujan
ABSTRACT
Evaluation some mutant rice lines on rainfed area. Some mutant rice lines are
expected to have good adaptability in the rainfed areas. Evaluation of drought
tolerant rice lines in the rainfed land has been conducted in District Jakenan, Pati,
Central Java in DS 2014. The Study used a randomized experimental design with
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2 replications treatment 38 drought tolerant mutant rice lines and four varieties for
the check. Mutant lines were evaluated coming from Co60 gamma-rays against
Inpari 13. Varieties for check used is Inpari 13, Inpari 10, Inpari 23, and Situ
Bagendit. Seedling age 20 days after sowing of each line and varieties grown as
much as 1-3 seeds per hole on a plot measuring 2 m x 5 m with a spacing of 20 cm
x 20 cm. Watering depends on rain and pump water from rainwater reservoir. The
results showed that the lines tested had noticeable difference to the five agronomic
characters were observed, but no real character number of productive tillers. A
total of 13 genotypes showed higher yields than all varieties. Two genotypes
showed a different result was significantly higher than Inpari 13 are BP17280M26D-1-SKI-1-IND-1 (3.89 t / ha) and BP17280M-24C-2-1-SKI-1-IND- 1 (3.54 t /
ha). While the best varieties Inpari 13 and Situ Bagendit achieve respectively 2.88
t / ha and 3.04 t / ha. The average best genotypes age at 50% flowering is 68-70
DAS and harvest age is HSS 98-104. With this result is expected to give a great
chance on the tests subsequent to the development of new varieties of rainfed rice.
Keywords : evaluation, line, rice, rainfed
PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi padi di agroekosistem lahan sawah tadah hujan
yang terbatas sumber daya perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Lahan
sawah tadah hujan umumnya tidak subur, sering mengalami kekeringan, dan
petaninya tidak memiliki modal cukup, sehingga agroekosistem ini disebut juga
daerah miskin sumber daya (Toha dan Juanda, 1991). Indonesia memiliki luas
sawah tadah hujan sekitar 2,1 juta ha (Badan Libang Pertanian, 2008) dan secara
aktual merupakan penyangga produksi dan lumbung padi nasional kedua setelah
lahan sawah irigasi. Potensi lahan sawah tadah hujan yang cukup luas tersebar di
beberapa provinsi di Indonesia seperti Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Permasalahan
yang dihadapi pada lahan sawah tadah hujan yang paling menonjol adalah
produktivitas hasil yang masih rendah sekitar 3,0 – 3,5 ton/ha (Widyantoro dan
Toha, 2010). Hal ini menandakan bahwa lahan sawah tadah hujan masih memiliki
potensi untuk ditingkatkan produktivitas dan luasan arealnya untuk tanaman padi.
Peran areal tadah hujan akan semakin penting mengingat semakin berkurangnya
lahan sawah irigasi karena konversi lahan.
Penanaman padi di lahan tadah hujan sering terkendali oleh tidak teraturnya
pola curah hujan. Selain kendala ketidak pastian pasokan air, lahan tadah hujan
biasanya memiliki kesuburan yang rendah, dan serangan penyakit terutama Blast
(Boling, 2007). Zhang (2007), menambahkan bahwa meningkatnya intensitas
serangan organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan dan
kerugian besar, tingginya tingkat penggunaan pupuk kimia sehingga tidak efisien,
dan berkurangnya pasokan air sebagai dampak perubahan iklim global menjadi
beberapa kendala utama dalam kegiatan produksi padi. Gulma juga menjadi
kendaladi lahan tada hujan (Pane dkk., 2000), dimana penurunan hasil akibat
kompetisi tanaman dan gulma tersebut dapat mencapai 90%.
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Oleh karena itu, perakitan varietas padi yang berdaya hasil tinggi, berumur
genjah, toleran terhadap cekaman kekeringan, dan tahan hama penyakit utama
diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi galur-galur mutan yang memiliki daya
adaptasi baik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam upaya untuk
merakit varietas padi sawah tadah hujan di Indonesia.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada MK 2014 di Kebun Percobaan Jakenan, Balai
Penelitian Lingkungan Pertanian, Jakenan Pati Jawa Tengah. Materi yang
digunakan adalah 38 galur mutan dengan 4 VUB sebagai pembanding (Tabel 1).
Penelitian dirancang berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua
ulangan. Benih dari setiap galur uji dan varietas pembanding disemai hingga
bibit berumur 21 hari. Selanjutnya bibit setiap galur dan varietas masing-masing
ditanam satu bibit perlubang pada petak percobaan berukuran 2 x 5 m2 dengan
jarak tanam 20 cm x 20 cm.
Tabel 1. Materi Observasi Daya Hasil Padi Sawah Tadah Hujan, Jakenan, MK
2014
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Genotipe
BP17280M-55D-1-SKI-1-IND-1
BP17288M-3C-2-1-SKI-1-IND-1
BP17300M-15D-1-SKI-1-IND-1
BP17300M-12D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-48D-1-1-SKI-1
BP17280M-28D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-26D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-66C-2-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-50D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-41D-1-SKI-1-IND-1
BP17302M-34D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-9D-1-SKI-1-IND-1
BP1782M-55D-2-1-SKI-1
BP17300M-6D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-62C-2-2-SKI-1-IND-1
BP17290M-1-2C-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-43D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-42D-1-SKI-2-IND-1
BP17280M-62D-2-1-SKI-1
BP17284M-87D-1-1-SKI-1
BP17286M-6C-2-1-SKI-1-IND-1

No
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Genotipe
BP17282M-41D-1-1-SKI-1
BP17298M-9D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-24C-2-1-SKI-1-IND-1
BP17298M-30D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-27D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-46D-1-SKI-1-IND-1
BP17300M-35D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-3D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-66D-1-1-SKI-1
BP17280M-60D-1-SKI-1-IND-1
BP17298M-12D-1-SKI-1-IND-1
BP17284M-28D-1-1-SKI-1
BP17280M-48D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-36D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-19D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-10D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-1D-1-SKI-1-IND-1
INPARI 10
INPARI 13
INPARI 23
SITU BAGENDIT
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Selama masa pertumbuhan tanaman, dilakukan aplikasi pupuk Urea, SP36,
dan KCL masing-masing dengan dosis sesuai anjuran pemupukan spesifik lokasi
menurut Permentan No 40 Tahun 2007. Pelaksanaan pemupukan dilakukan 3
tahap yaitu, pemupukan dasar pada 5 – 7 hari setelah tanam dengan 1/3 dosis urea,
seluruh dosis SP36, 2/3 dosis KCl. Pemupukan susulan pertama pada saat tanaman
mencapai stadia anakan maksimum dengan 1/3 dosis urea. Pemupukan susulan ke
dua pada saat tanaman mencapai fase pertumbuhan primordia bunga dengan 1/3
dosis urea dan 1/3 dosis KCl. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara
intensif dengan memperhatikan kaidah-kaidah Pengendalian Hama Terpadu
(PHT).
Keragaan tanaman dievaluasi berdasarkan peubah-peubah: tinggi tanaman
(cm), jumlah anakan, umur berbunga (HSS), umur 50% berbunga (HSS), jumlah
gabah isi/malai (butir), persentase gabah isi (%), bobot 1000 butir (g), dan hasil (t/
ha). Analisis varian dilakukan terhadap peubah-peubah yang diamati dilanjutkan
dengan uji nilai beda nyata terkecil pada taraf beda nyata 5% (LSD5%) terhadap
varietas pembanding terbaik dengan menggunakan software IRRISTAT.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis varians menunjukkan adanya variasi antar genotipe yang nyata pada
semua karakter yang diamati kecuali pada karakter jumlah anakan (Tabel 2).
Koefisien variasi untuk setiap karakter juga baik, dengan nilai kurang dari 15%.
Tabel 2. Analisis Varians Karakter Pengamatan, Jakenan, MK 2014
No
1
2
3
4
5
6
7

Karakter
Tinggi Tanaman
Jumlah Anakan
Umur Berbunga 50%
Gabah Isi per malai
Persentase Gabah isi
Berat 1000 Butir
Hasil (ton/ha)

KT Genotipe
74,3
2,55
8,89
261,91
153,69
3,93
0,35

F-hit
3,09
1,02
3,27
2,60
2,56
2,65
3,26

CV
5,1
16,0
2,4
18,7
14,2
5,0
11,4

P-value
0,000
0,472
0,000
0,001
0,002
0,001
0,000

Ket.
*
ns
*
*
*
*
*

Keterangan : * = berbeda nyata antar genotipe pada taraf 5 %

Keragaan Hasil GKG
Hasil pengamatan terhadap hasil panen menunjukkan bahwa sebanyak 2
genotipe menunjukkan hasil lebih tinggi daripada varietas pembanding Inpari 13.
Hasil panen dihitung pada kondisi gabah kering giling (GKG) dengan kadar air
gabah 14%. Dua genotipe tersebut adalah BP17280M-26D-1-SKI-1-IND-1 (3,89
t/ha) dan BP17280M-24C-2-1-SKI-1-IND-1 (3,54 t/ha). Varietas pembanding
Inpari 13 dan Situ Bagendit memberikan hasil gabah kering giling berturut-turut
sebesar 2,88 t/ha dan 3,04 t/ha. Hasil ini cukup rendah jika dibandingkan dengan
potensi yang dimiliki.
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Penurunan hasil gabah kering akibat steres kekeringan Kondisi kekeringan
dengan total curah hujan 210 mm dan kadar air tanah berkisar anrata 10 – 15
% selama pertumbuhan tanaman sangat mengganggu pertumbuhan tanaman, hal
ini terbukti dari meningkatnya sterilitas gabah yang berdampak pada penurunan
hasil gabah yang signifikan. Hasil gabah merupakan manifestasi dari komponenkomponen hasil seperti jumlah malai, jumlah gabah per malai, persentase pengisian
gabah, dan bobot gabah (Yoshida, 1981)
Cekaman kekeringan berpengartuh terhadap pertumbuhan dan hasil
tanaman. Hal ini bersifat sangat kompleks yang disebabkan oleh interaksi faktor
lingkungan tumbuh dan faktor agronomis. Menurut Ponnamperuma dan Ikehashi
(1979) sawah tadah hujan yang sering mengalami pergantian kondisi lahan kering
menjadi lahan basah atau sebaliknya, sangat berpeluang mendapatkan cekaman
kandungan mineral tanah yang kahat atau berlebihan. O’Toole dan Chang
(1979) mengungkapkan bahwa sifat fisika-kimia tanah berpengaruh terhadap
pertumbuhan akar, artinya kondisi lahan kering akan berpengaruh terhadap
kemampuan tanaman mengabsorpsi air.
Tabel 3. Data Hasil Gabah Kering Giling, Jakenan MK 2014
Hasil
(t/ ha)
1. BP17280M-55D-1-SKI-1-IND-1
3,05
2. BP17288M-3C-2-1-SKI-1-IND-1
2,70
3. BP17300M-15D-1-SKI-1-IND-1
2,94
4. BP17300M-12D-1-SKI-1-IND-1
3,00
5. BP17280M-48D-1-1-SKI-1
3,23
6. BP17280M-28D-1-SKI-1-IND-1
2,51
7. BP17280M-26D-1-SKI-1-IND-1
3,89*
8. BP17280M-66C-2-1-SKI-1-IND-1 3,34
9. BP17280M-50D-1-SKI-1-IND-1
2,94
10. BP17280M-41D-1-SKI-1-IND-1
2,62
11. BP17302M-34D-1-SKI-1-IND-1
2,16
12. BP17280M-9D-1-SKI-1-IND-1
2,24
13. BP1782M-55D-2-1-SKI-1
2,21
14. BP17300M-6D-1-SKI-1-IND-1
2,95
15. BP17280M-62C-2-2-SKI-1-IND-1 3,50
16. BP17290M-1-2C-1-SKI-1-IND-1
2,68
17. BP17280M-43D-1-SKI-1-IND-1
2,97
18. BP17280M-42D-1-SKI-2-IND-1
2,94
19. BP17280M-62D-2-1-SKI-1
3,36
20. BP17284M-87D-1-1-SKI-1
2,69
21. BP17286M-6C-2-1-SKI-1-IND-1
2,18
LSD 5%
CV
No

Genotipe

Hasil
(t/ ha)
22. BP17282M-41D-1-1-SKI-1
3,03
23. BP17298M-9D-1-SKI-1-IND-1
3,14
24. BP17280M-24C-2-1-SKI-1-IND-1 3,54*
25. BP17298M-30D-1-SKI-1-IND-1
2,50
26. BP17280M-27D-1-SKI-1-IND-1
3,49
27. BP17280M-46D-1-SKI-1-IND-1
3,26
28. BP17300M-35D-1-SKI-1-IND-1
2,65
29. BP17280M-3D-1-SKI-1-IND-1
2,84
30. BP17280M-66D-1-1-SKI-1
2,61
31. BP17280M-60D-1-SKI-1-IND-1
2,92
32. BP17298M-12D-1-SKI-1-IND-1
3,05
33. BP17284M-28D-1-1-SKI-1
2,77
34. BP17280M-48D-1-SKI-1-IND-1
2,29
35. BP17280M-36D-1-SKI-1-IND-1
2,31
36. BP17280M-19D-1-SKI-1-IND-1
3,39
37. BP17280M-10D-1-SKI-1-IND-1
2,47
38. BP17280M-1D-1-SKI-1-IND-1
3,29
39. INPARI 10
2,79
40. INPARI 13
2,88
41. INPARI 23
2,31
42. SITU BAGENDIT
3,04
0,65
11,4
No

Genotipe

Keterangan : * = berbeda nyata terhadap Inpari 13
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Keragaan Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan, dan Umur Berbunga
Genotipe dengan postur tanaman paling tinggi adalah BP1730M-34D-1-SKIIND-1 (115 cm) dan yang terpendek adalah BP1730M-35D-1-SKI-IND-1 (84 cm).
Genotipe BP1730M-34D-1-SKI-IND-1 memiliki tinggi tanaman yang berbeda
nyata dibandingkan dengan Inpari 13 (100 cm). Kriteria seleksi pada tanaman padi
antara lain tinggi tanaman, karena tinggi pendeknya tanaman mempunyai kaitan
dengan toleransinya terhadap kerebahan tanaman (Simanulang, 2001).
Genotipe yang menghasilkan anakan terbanyak adalah BP17300M-6D-1SKI-1-IND-1, BP17282M-41D-1-1-SKI-1, dan BP17280M-36D-1-SKI-1-IND-1
yaitu sebanyak 14 anakan produktif, namun tidak berbeda nyata dengan varietas
pembanding Inpari 13 (11 anakan) maupun varietas pembanding terbaik pada
karakter jumlah anakan, yaitu Inpari 10 dan Situ bagendit (13 anakan). Genotipe
yang memiliki jumlah anakan paling sedikit adalah BP17280M-9D-1-SKI-1-IND-1
dan BP17286M-6C-2-1-SKI-1-IND-1 masing-masing memiliki 9 anakan, tidak
berbeda dengan Inpari 10 dan Situ Bagendit. Jumlah anakan produktif merupakan
salah satu faktor penentu komponen hasil yang akan dicapai. Pembentukan jumlah
anakan juga merupakan salah satu faktor penentu biomass setiap galur.
Genotipe dengan umur berbunga tercepat adalah BP17286M-6C-2-1-SKI1-IND-1 (64 HSS) dan yang terdalam adalah BP17280M-42D-1-SKI-2-IND-1
(73 HSS). Hampir semua galur uji menunjukkan umur berbunga yang setara
dengan Inpari 13 (70 HSS). Berdasarkan umur berbunga tersebut, umur panen
diperkirakan sebesar 30 hari setelah berbunga. Oleh karena itu, umur panen
genotipe yang diuji diperkirakan antara 94 – 103 HSS dan dapat dikelompokkan
memiliki umur sangat genjah.
O’Toole (1982) melaporkan bahwa tanaman padi sangat sensitif terhadap
cekaman kekeringan pada periode pertumbuhan generatif. Kerusakan tanaman
relatif lebih rendah bilamana cekaman kekeringan terjadi pada saat fase vegetatif
dibandingkan bila terjadi saat fase generatif. Hal itu disebabkan tanam muda
memiliki kemampuan dan kesempatan untuk pulih kembali pada saat cekaman
kekeringan berlalu (O’Toole dan Chang, 1979). Walaupun demikian, cekaman
kekeringan pada awal pertumbuhan mungkin juga menyebabkan kerusakan
permanen pada tanaman, sebagai akibat menurunnya luas daun, berkurangnya
jumlah anakan, dan hasil gabah (Cruz et.al., 1986). Widawsky dan O’Toole
(1990) melaporkan bahwa kekeringan saat anthesis memberikan penurunan hasil
padi terbesar, disusul kekeringan saat kecambah dan saat vegetatif.
Yoshida (1981) melaporkan bahwa umur optimal tanaman padi untuk
memberikan hasil maksimal adalah umur 120 hari. Varietas yang berumur terlalu
pendek memberikan hasil yang rendah karena fase vegetatif yang terlalu pendek,
sehingga tidak cukup waktu untuk pembentukan organ tanaman dalam kapasitas
biomassa yang cukup untuk menopang hasil yang tinggi.
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Sementara itu, umur yang terlalu dalam juga memberikan hasil yang rendah
karena berlebihnya pertumbuhan vegetatif dan resiko rebah. Pada kondisi optimum,
waktu terpendek yang diperkirakan tidak berdampak terhadap penurunan hasil
yang masih dapat ditoleransi adalah 90 hari pada teknik tebar langsung dan 120
hari pada teknik tanam pindah. Hal tersebut karena fase vegetatif memerlukan
waktu 30 hari (setelah tanam langsung atau tanam pindah) pada saat tersebut
tanaman memperbanyak anakan, membentuk daun dan akar, serta membentuk
cadangan makanan di batang, dll. Pertumbuhan malai memerlukan 30 hari dan
pengisian atau pemasakan biji mememrlukan 30 hari. Kisaran umur genotipegenotipe terseleksi mengindikasikan bahwa genotipe-genotipe tersebut memiliki
kapasitas biologis untuk memberikan hasil yang tinggi.
Pertambahan umur tidak selalu dibarengi dengan pertambahan hasil.
Produksi biomassa dan kesiapan organ tanaman untuk memberikan produksi
maksimal lebih berperan dalam menentukan potensi hasil tanaman. Hal tersebut
berlaku pula dalam pemendekkan umur tanaman, dimana pemendekan umur
tanaman akan memberikan kompensasi berupa penurunan hasil tanaman (William
et al., 2002).
Keragaan Komponen Hasil
Potensi hasil tanaman padi ditentukan oleh komponen hasil seperti jumlah
malai, panjang malai, banyaknya gabah isi per malai, dan bobot 1000 butir
gabah isi. Komponen hasil ini memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan
lainnya (Matsushima, 1980). Sehingga upaya perakitan varietas unggul perlu
memperhatikan sifat komponen hasil, karena sifat ini ditentukan oleh varietas
(Vergara, 1970). Disamping itu, pengaruh lingkungan sangat besar terhadap
pertumbuhan dan daya hasil tanaman padi.
Pengamatan jumlah gabah isi menunjukkan bahwa BP17298M-12D-1-SKI1-IND-1 (82 butir) memiliki jumlah gabah isi per malai paling banyak diantara
genotipe-genotipe yang diuji, nyata lebih tinggi daripada varietas pembanding
Inpari 13 (49 butir). Varietas pembanding terbaik pada karakter jumlah gabah isi
yaitu Inpari 23 (68 butir). Sedangkan yang paling sedikit adalah BP17298M30D-1-SKI-1-IND-1 (32 butir), berbeda nyata lebih rendah daripada varietas
pembanding Inpari 23 (Tabel 4).
Persentase gabah isi per malai menunjukkan bahwa genotipe BP17280M-26D1-SKI-1-IND-1 dan BP17280M-1D-1-SKI-1-IND-1 (70%) memiliki persentase
jumlah gabah isi per malai yang paling tinggi berbeda nyata dibanding varietas
pembanding inpari 13 dengan persentase sebesar 47%. Namun hal ini tidak berbeda
nyata dengan varietas pembanding terbaik pada karakter persen gabah isi, yaitu
Inpari 10 dengan persentase 66%. Genotipe yang memiliki persentase jumlah gabah
isi per malai paling rendah adalah BP17280M-48D-1-SKI-1-IND-1 (37%), berbeda
nyata lebih rendah daripada varietas pembanding Inpari 10 (Tabel 4).
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Bobot 1000 butir gabah isi menggambarkan ukuran gabah. Pengamatan
terhadap bobot 1000 butir gabah menunjukkan bahwa BP17288M-3C-2-1-SKI1-IND-1 (27,5 g) memiliki bobot 1000 butir gabah tertinggi, nyata lebih tinggi
dariapda varietas pembanding Inpari 13 (25 g). Genotipe yang memiliki bobot
1000 butir gabah paling rendah adalah BP17300M-15D-1-SKI-1-IND-1 (21,3 g),
berbeda nyata lebih kecil daripada varietas pembanding Inpari 13 (Tabel 4).
Kondisi kekeringan, curah hujan, dan kondisi kadar air tanah yang rendah
selama pertumbuhan tanaman sangat mengganggu pertumbuhan tanaman, hal ini
berakibat pada meningkatnya sterilitas gabah yang berdampak pada penurunan
hasil gabah yang signifikan. Biji hampa berpengaruh terhadap hasil padi, semakin
tinggi persentase gabah isi atau hampa, maka pengaruhnya terhadap hasil padi
semakin besar. Jumlah butir isi per malai berhubungan dengan hasil tanaman
tetapi sangat dipengaruhi oleh gabah hampa. Demikian pula bobot butir gabah isi
adalah salah satu penentu terhadap berat hasil (Simanulang, 2001).
Selain dilihat dari produktivitasnya, karakter agronomis dan komponen hasil
setiap galur harapan dengan produktivitas tertinggi juga perlu dikaji keunggulan
dan kelemahannya. Genotipe BP17280M-26D-1-SKI-1-IND-1 memiliki tinggi
tanaman 94 cm lebih pendek daripada varietas pembanding inpari 13 (100 cm).
Tanaman pendek dapat mengurangi potensi rebah, terutama pada galur-galur
bermalai panjang dan lebat. Genotipe ini juga memiliki jumlah anakan dan umur
berbunga yang setara dengan Inpari 13. Serta memiliki persentase gabah isi yang
lebih tinggi dari Inpari 13. Dan genotipe BP17280M-24C-2-1-SKI-1-IND-1
memiliki tinggi tanaman 91 cm lebih pendek daripada varietas pembanding
inpari 13 (100 cm). Genotipe ini juga memiliki jumlah anakan, umur berbunga,
dan persentase gabah isi yang setara dengan Inpari 13. Kedua genotipe tersebut
memiliki umur yang tergolong dalam kelompok sangat genjah.
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Tabel 4. Keragaan Agronomis dan Komponen Hasil, Jakenan MK 2014
No

Galur

Tinggi
tanaman

Jumlah
Anakan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

BP17280M-55D-1-SKI-1-IND-1
BP17288M-3C-2-1-SKI-1-IND-1
BP17300M-15D-1-SKI-1-IND-1
BP17300M-12D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-48D-1-1-SKI-1
BP17280M-28D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-26D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-66C-2-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-50D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-41D-1-SKI-1-IND-1
BP17302M-34D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-9D-1-SKI-1-IND-1
BP1782M-55D-2-1-SKI-1
BP17300M-6D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-62C-2-2-SKI-1-IND-1
BP17290M-1-2C-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-43D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-42D-1-SKI-2-IND-1
BP17280M-62D-2-1-SKI-1
BP17284M-87D-1-1-SKI-1
BP17286M-6C-2-1-SKI-1-IND-1
BP17282M-41D-1-1-SKI-1
BP17298M-9D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-24C-2-1-SKI-1-IND-1
BP17298M-30D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-27D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-46D-1-SKI-1-IND-1
BP17300M-35D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-3D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-66D-1-1-SKI-1
BP17280M-60D-1-SKI-1-IND-1
BP17298M-12D-1-SKI-1-IND-1
BP17284M-28D-1-1-SKI-1
BP17280M-48D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-36D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-19D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-10D-1-SKI-1-IND-1
BP17280M-1D-1-SKI-1-IND-1
INPARI 10
INPARI 13
INPARI 23
SITU BAGENDIT
LSD 5%
CV

92
108
93
96
98
93
94
98
90
94
115
101
91
91
101
111
101
93
99
97
100
93
101
91
89
94
96
84
93
100
98
100
93
102
99
93
98
100
90
100
100
85
9,90
5,1

11
10
10
11
11
13
11
13
13
12
13
9
11
14
12
10
13
12
11
12
9
14
13
11
12
11
11
13
12
11
13
12
13
11
14
12
10
10
13
11
10
13
3,76
16,0

Umur
Berbunga
50%
69
73
70
69
69
69
68
66
69
69
69
69
72
72
69
68
68
73
69
73
64
66
66
70
72
66
66
70
69
67
70
68
68
66
69
67
66
68
70
70
67
70
3,33
2,4

Gabah
Isi /
malai
47
70
51
46
46
45
54
57
51
49
34
49
45
51
56
57
52
57
66
52
73
58
62
55
32
38
56
45
41
63
54
82
47
33
62
79
53
74
47
49
68
53
20,25
18,7

Persentase
Gabah Isi
(%)
47
50
54
48
45
45
70
63
50
49
43
49
49
51
52
49
48
63
63
53
63
61
55
61
48
52
55
64
43
53
64
64
48
37
68
64
57
70
66
47
40
70
16,63
14,2
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B1000
25,9
27,5
21,3
23,8
23,7
22,7
23,0
24,2
26,4
25,4
25,9
23,1
22,0
24,6
24,9
25,4
24,6
23,6
23,5
23,8
24,1
24,2
24,2
24,9
27,2
26,1
24,5
25,0
24,1
25,8
23,4
22,5
24,5
22,8
24,7
24,3
25,3
26,2
27,2
25,0
26,1
25,2
2,45
5,0
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KESIMPULAN
1.

Beberapa galur mutan memiliki daya adaptasi relatif baik untuk budidaya
padi sawah tadah hujan di Indonesia, khususnya Kabupaten Pati pada musim
kemarau, yaitu BP17280M-26D-1-SKI-1-IND-1 (3,89 t/ha) dan BP17280M24C-2-1-SKI-1-IND-1 (3,54 t/ha) yang memiliki hasil berbeda nyata lebih
tinggi daripada varietas pembanding Inpari 13 (2,88 t/ha).

2.

Rata-rata umur 50% berbunga kedua genotipe tersebut 68-70 HSS dan umur
panen 98-104 HSS, tergolong kelompok umur Sangat Genjah

3.

Galur-galur tersebut memiliki karakteristik setara dengan varietas-varietas
yang telah diadopsi petani, toleran terhadap cekaman kekeringan serta efisien
dalam penggunaan pupuk dan air sehingga prospektif untuk diuji lebih lanjut
untuk mendapatkan varietas padi sawah tadah hujan di Indonesia.
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TEKNIK PENGELOLAAN DAN MUTU BENIH YANG DIHASILKAN
DARI SEKTOR PERBENIHAN INFORMAL
S. Wahyuni, A.F. V. Yuningsih dan M. L. Widiastuti
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
ABSTRACT
Research of seed management techniques and seeds quality at the farm level
(informal seed sector) had been conducted at The Indonesian Centre for Rice
Research in 2012. The purpose of activity was to learn how to manage seed at the
farm level from production process, processing, to storage, and quality of the seed.
The activity started with an enumeration of secondary data to determine areas
that have many farmers used own-saved-seeds as the location of the survey and
to determine the respondents, followed by interviews with the respondents about
the varieties grown, the reason for using their own seed production, production
methods, processing, and seed storage. Selection of respondents with purposive
sampling by selecting farmers who used their own-saved- seeds. During a visit to
the farmers, seed samples taken for seed quality testing in the laboratory. Variables
of seed quality were evaluated consisted of: seed purity, moisture content,
percentage of germination, and seed vigour. A field survey was conducted in four
districts at North Sumatera Province i.e: Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai
and Simalungun with the total number of respondents was 48 respondents that
used own seed production / not certified seeds. Results of the survey showed that
the most widely varieties grown by farmers in Serdang Bedagai, Deli Serdang and
Batubara distric (> 70% of respondents) was Ciherang, whereas in Simalungun was
Bondoyudo. Other varieties grown by farmers were Mekongga, IR 64 and Inpari
3. The reasons for selection of the varieties planted were: high yield, tasteful, and
pest resistant, respectively. Although most farmers had planted new-improvedrice-varieties, but the farmers did not used certified seeds. The reasons of farmers
used own-production-seed were: farmers grown the same varieties for several
seasons, grain yield equally between certified seed and its own-saved-seeds, high
price of certified seeds, comparable in seed quality between the certified seeds and
the own-production-seeds, respectively. There were 10 of 28 samples (36%) of
farmers-own-seeds had lower quality compared with the minimum requirement of
certified seeds (extensition seeds). Improvements during the production process
in a plantation was execution Rouging 3 times during cropping to get genetically
pure seeds. Improvements in processing (especially in the seed cleaning) and
storage of seeds needed by farmers who used their own seeds to maintain seed
quality remains high untill the next planting season.
Key words: Rice, own-saved-seeds, seed quality
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ABSTRAK
Penelitian teknik pengelolaan benih dan mutu benih yang dihasilkan di tingkat
petani telah dilaksanakan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun 2012.
Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari cara pengelolaan benih di tingkat
petani mulai dari produksi, pengolahan sampai penyimpanan dan mutu benih yang
dihasilkan. Kegiatan diawali dengan enumerasi data sekunder untuk menentukan
daerah yang masih banyak menggunakan benih produksi sendiri sebagai lokasi
survei dan penentuan responden, kemudian dilanjutkan dengan wawancara
dengan responden mengenai varietas yang ditanam, alasan menggunakan
benih produksi sendiri, cara produksi, pengolahan, dan penyimpanan benihnya.
Pemilihan responden dengan purposive sampling yakni dengan memilih petani
yang menggunakan benih sendiri. Saat kunjungan ke petani, diambil sampel
benih untuk uji mutu benih di laboratorium. Variabel mutu benih yang dievaluasi
meliputi: kemurnian benih, kadar air, persentase daya berkecambah, dan vigor
benih. Kegiatan survei lapangan diilakukan di empat kabupaten yaitu: Batubara,
Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Simalungun dengan jumlah total responden
sebanyak 48 orang responden yang merupakan petani yang biasa menggunakan
benih produksi sendiri/benih tidak bersertifikat. Hasil survei menunjukkan bahwa
varietas yang paling banyak ditanam oleh petani di Serdang Bedagai, Deli Serdang
dan Batubara (>70% responden) adalah Ciherang, sedangkan di Simalungun
adalah Bondoyudo. Varietas lain yang banyak ditanam petani yaitu: Mekongga,
IR64 dan Inpari 3. Alasan pemilihan varietas dari yang tertinggi adalah: hasil yang
tinggi, rasa nasi enak dan tahan hama penyakit. Meskipun sebagian besar petani
sudah menanam varietas unggul, tetapi sebagaian petani tidak menggunakan
benih bersertifikat. Alasan penggunaan benih produksi sendiri berturut-turut
adalah: varietas yang ditanam sama untuk beberapa musim, hasil gabah sama
antara benih bersertifikat dan produksi sendiri, harga benih mahal, serta mutu
benih sama antara benih bersertifikat dan benih sendiri. Sebanyak 10 dari 28
sampel (36%) benih produksi sendiri mempunyai mutu benih dibawah standar
minimum mutu benih bersertikat (benih sebar). Perbaikan selama proses produksi
di pertanaman adalah pelaksanaan rouging sebanyak 3 kali selama pertanaman
untuk mendapatkan benih yang murni secara genetik. Perbaikan dalam prosesing
(terutama pada pembersihan benih) dan penyimpanan benih perlu dilakukan oleh
petani yang menggunakan benih sendiri untuk menjaga mutu benih tetap tinggi
sampai musim tanam selanjutnya
Kata kunci: Padi, benih produksi sendiri, mutu benih
PENDAHULUAN
Peningkatan produksi beras nasional dapat dilakukan melalui peningkatan luas
tanam dan peningkatan produktivitas tanaman melalui penggunaan varietas
unggul yang sesuai dan implementasi teknik budidaya yang baik. Penggunaan
varietas unggul yang sesuai dengan agroekosistem dan berdaya hasil tinggi
dilaporkan berkontribusi sekitar 56% terhadap peningkatan beras nasional (BB
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Padi, 2007). Untuk menunjang peningkatan produksi beras nasional, maka
diperlukan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul dalam jumlah yang
cukup dan ditanam petani dalam skala yang luas. Produksi benih bermutu dalam
skala komersial hanya akan berhasil bila selama proses produksi, pengolahan dan
penyalurannya dilakukan secara efisien dengan pengendalian mutu yang memadai.
Saat ini benih yang digunakan petani padi berasal dari dua sumber yaitu: (i)
benih yang diperoleh dari pasar atau pedagang dan produsen benih komersial yang
disebut sektor perbenihan formal (formal seed sector), dan (ii) benih yang berasal
dari hasil panen sendiri (farm-saved-seed) atau beli/barter dengan petani lain yang
disebut sektor perbenihan informal. Sektor perbenihan formal yang menghasilkan
benih padi bersertifikat baru dapat memasok sekitar 47,5% dari kebutuhan benih
total (Direktorat Perbenihan, 2014), atau dengan kata lain kebutuhan benih dari
52,5% lahan pertanaman padi dipenuhi dari perbenihan berbasis komunal/mandiri
yang menghasilkan benih tidak berlabel.
Beberapa kendala dalam penggunaan benih bermutu dari varietas unggul
diantaranya adalah: benih tidak tersedia dalam 6 tepat (tepat varietas, jumlah,
waktu, tempat, mutu dan harga). Pada umumnya produsen benih skala besar hanya
memproduksi benih-benih dari varietas yang kebutuhannya banyak/komersial,
sehingga petani akan kesulitan untuk mendapatkan benih dari varietas yang belum
populer tetapi sesuai untuk daerahnya, padi-padi yang baru dilepas, padi gogo
atau padi rawa; yang permintaannya belum banyak/ belum komersial. Di sisi lain,
sebagian petani juga belum mengenal varietas unggul padi.
Terkait dengan dukungan terhadap produksi benih, dalam beberapa tahun
terakhir perhatian pemerintah terhadap perbenihan khususnya terhadap sektor
perbenihan formal sangat baik. Pemberdayaan penangkar merupakan salah satu
program peningkatan kapasitas dan mutu benih dari para produsen kecil melalui
bantuan sarana produksi dan biaya sertifikasi. Percepatan pengenalan varietas
unggul melalui sektor perbenihan formal juga dilakukan oleh beberapa instansi
pemerintah. Dengan berbagai program tersebut diharapkan akan mempercepat
adopsi varietas unggul dan memperkuat penyediaan benih dari sektor perbenihan
formal.
Di sisi lain, dukungan terhadap sektor perbenihan informal dirasa masih
kurang, baik dalam pengenalan varietas unggul maupun transfer teknologi
produksi dan pengelolaan benih di tingkat petani. Padahal, hasil kegiatan terdahulu
menunjukkan bahwa transfer teknologi produksi padi termasuk pengenalan varietas
unggul baru pada sektor perbenihan informal di Kabupaten Blora telah berhasil
mendorong petani untuk mampu menyediakan benih untuk keperluan sendiri dan
peningkatan adopsi varietas unggul (Ruskandar dan Wahyuni, 2010). Saat ini,
dukungan dan perhatian pemerintah terhadap sektor perbenihan informal mulai
terlihat misalkan melalui program 1000 desa mandiri benih, dimana kelompok
petani mendapatkan dukungan prasarana yang diperlukan dalam produksi benih.
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Dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait dengan sektor perbenihan
informal, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi varietas yang
ditanam, cara produksi, pengelolaan dan penyimpanan benih padi serta kualitas
benih yang dihasilkan oleh sektor perbenihan informal. Dari penelitian ini bisa
diperoleh hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu benih yang
dihasilkan oleh sektor perbenihan informal.
BAHAN DAN METODE
Pemilihan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu diantara 18 provinsi
penghasil beras nasional dengan tingkat penggunaan benih bersertifikat yang
masih rendah. Kegiatan diawali dengan dengan enumerasi data sekunder untuk
mengetahui daerah di Sumatera Utara yang persentase penggunaan benih padi
bersertifikat masih rendah. Berdasarkan data tersebut kemudian dipilih 4 kabupaten
yaitu: Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Simalungun. Pemilihan
responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu responden yang dipilih
adalah petani yang menggunakan benih produksi sendiri. Wawancara dilakukan
dengan mendatangi rumah petani responden untuk mengetahui beberapa informasi
mengenai: varietas yang ditanam, sumber benih, cara produksi, pengolahan benih
dan penyimpanan benih. Untuk memudahkan dalam wawancara digunakan
kuesioner sederhana sebagai panduan dalam pelaksanaanya. Dari masing-masing
responden sedapat mungkin diperoleh contoh benih yang dihasilkan oleh petani
sendiri untuk kemudian dianalisa mutu benihnya di Laboratorium Mutu Benih
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
Variabel mutu benih yang dievaluasi meliputi : daya berkecambah, kadar air
dan kemurnian benih (benih murni, campuran tanaman lain, dan kotoran benih).
Pengujian daya berkecambah mengikuti metode ISTA (2011) dengan modifikasi
kertas menggunakan kertas merang. Benih dikecambahkan pada substrat kertas
dan diinkubasi pada germinator kabinet dengan suhu berganti (suhu 20oC selama
16 jam dan suhu 30oC selama 8 jam) dan penghitungan kecambah normal
dilakukan pada hari ke-5 dan hari ke-14 setelah tabur. Penetapan kadar air benih
dengan metode oven menggunakan suhu 130oC - 133oC selama 2 jam dengan
terlebih dahulu benih dihancurkan dengan persyaratan ukuran kehalusan butiran
tertentu (ISTA, 2011). Pengujian kemurnian fisik benih juga dilakukan dengan
mengikuti metode ISTA (2011) yaitu dengan cara memisahkan contoh kerja
kedalam tiga fraksi komponen yakni benih murni, benih tanaman lain, dan kotoran
benih berdasarkan pada definisi dari masing-masing komponen. Persentase dari
masing-masing fraksi dihitung berdasarkan jumlah dari ketiga fraksi tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Varietas yang ditanam petani pengguna benih produksi sendiri / sektor
perbenihan informal
Penyediaan benih bersertifikat baru dapat memenuhi sebagian dari total
benih padi yang diperlukan oleh petani. Seperti juga di daerah lain, sebagian
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petani di Sumatera Utara sudah menggunakan benih bersertifikat, namun sebagian
lainnya masih menggunakan benih hasil simpanan sendiri (dari pertanaman
musim sebelumnya). Meskipun demikian, ternyata sebagian besar petani yang
menggunakan benih produksi sendiri (benih simpanan petani/ farmer-savedseeds) menanam varietas unggul (Tabel 1) dan varietas yang ditanam tampak
beragam antar empat kabupaten yang disurvei. Ciherang merupakan varietas
yang paling dominan (>70% responden) ditanam di ketiga kabupaten (Batubara,
Deli Serdang, dan Serdang Bedagai). Hal ini menunjukkan bahwa preferensi
petani di tiga kabupaten tersebut sama dengan preferensi dari sebagaian
besar petani di Indonesia, dimana dalam beberapa tahun terakhir sampai hari
ini Ciherang merupakan varietas yang paling banyak ditanam oleh petani di
Indonesia. Data adopsi varietas Ciherang pada tahun 2014 mencapai 37,10 %
(Direktorat Perbenihan, 2014). Alasan utama petani di tiga kabupaten memilih
varietas Ciherang adalah: hasil tinggi dan rasa nasi enak. Bila dirangking, alasan
pemilihan varietas yang disampaikan responden dari yang terbanyak adalah : hasil
gabah tinggi, rasa nasi enak, bentuk gabah ramping. Gabah dari varietas yang
mempunyai rasa nasi enak dan bentuk gabah ramping mempunyai harga beras
yang tinggi. Oleh karena itu, varietas-varietas dengan karakter tersebut seperti:
Memberamo, Mekongga, Inpari 1 dan Inpari 3 juga mulai ditanam oleh petani di
Sumatera Utara, meskipun masih dalam luasan yang kecil.
Berbeda dengan petani di 3 kabupaten lainnya, petani responden di Kabupaten
Simalungun lebih menyukai untuk bertanam Bondoyudo dibandingkan dengan
Ciherang (Tabel 1). Preferensi petani Simalungun terhadap varietas Bondoyudo
karena varietas tersebut mempunyai ketahanan terhadap wereng batang coklat
dan tungro. Beberapa daerah di Simalungun sering terkena serangan tungro ketika
pertanaman masih dalam fase bibit dan wereng batang coklat pada fase vegetatif,
sehingga Digul dan Inpari 13 juga disukai oleh petani Simalungun.
Tabel 1. Varietas padi yang ditanam oleh petani pengguna benih sendiri Sumatera
Utara
Persentase petani responden (%)
Rata-rata
Serdang Simalungun
(%)
Batubara Deli Serdang
Bedagai
Bondoyudo
0
0
0
45,5
11,4
Ciherang
76,5
75,0
72,1
27,3
62,7
Digul
0
0
0
4,5
1,1
Inpari 1
0
0
5,6
0
1,4
Inpari 3
18,7
0
0
0
4,6
Inpari 13
0
0
5,6
9,1
3,6
IR64
6,2
7,2
5,6
0
4,7
Memberamo
0
3,5
0
4,5
2,0
Mekongga
0
14,3
11,1
0
6,3
Situ Bagendit
0
0
0
9,1
2,2
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

No. Uraian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Alasan penggunaan benih padi produksi petani sendiri / tidak bersertifikat
Berdasarkan wawancara dengan petani responden yang berdomisili di
Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Simalungun ternyata alasan petani
dalam menggunakan benih produksi sendiri beragam antar kabupaten (Tabel 2).
Petani yang biasa menggunakan benih produksi sendiri, pada umumnya hanya
akan menggunakan benih bersertifikat apabila ada benih bantuan dari pemerintah
atau ingin berganti varietas. Data dari 4 kabupaten di Sumatera Utara tampak
bahwa alasan utama penggunaan benih produksi sendiri berturut-turut adalah
sebagai berikut: (i) pada beberapa musim tanam petani menanam varietas yang
sama, sehingga petani beranggapan tidak perlu membeli benih dan mereka
menggunakan produksi sendiri (37,6%), (ii) harga jual gabah sama - baik dari
pertanaman dengan menggunakan benih bersertifikat atau benih produksi sendiri
(27,1%), (iii) menurut petani harga benih bersertifikat mahal sehingga sebagian
petani tidak mampu untuk membeli benih (18,7%), dan (iv) ada anggapan di tingkat
petani bahwa mutu benih produksi sendiri dan benih bersertifikat tidak berbeda
(16,6%). Hal-hal tersebut yang mendorong petani menggunakan benih produksi
sendiri, yang pada umumnya merupakan benih produksi musim sebelumnya.
Tabel 2. Alasan penggunanan benih padi hasil sendiri di Sumatera Utara
Persentase petani responden (%)
RataBatuDeli
Serdang Simalurata
bara Serdang Bedagai ngun
a. Varietas sama untuk beberapa musim 30,0
28,6
50,0
41,7 37,6

No

Alasan menggunakan
benih sendiri

b. Hasil gabah tidak berbeda

30,0

28,6

16,7

33,3

27,1

c. Harga benih mahal

20,0

21,4

25,0

8,3

18,7

d. Mutu benih tidak berbeda
Jumlah

20,0

21,4

100,0

100,0

8,3
100,0

16,7
100,0

16,6
100,0

Teknik produksi benih padi di tingkat petani di Sumatera Utara
Teknik produksi benih meliputi teknik produksi di pertanaman dan
pengelolaan benih setelah panen (pengolahan dan penyimpanan). Pengetahuan
tentang cara produksi benih dapat berpengaruh terhadap mutu benih yang
dihasilkan. Wawancara dengan petani yang menggunakan benih produksi sendiri
menunjukkan bahwa hanya sekitar 27%-43% petani responden dari masingmasing kabupaten yang pernah mendapatkan pelatihan/penyuluhan tentang
produksi benih, sisanya memproduksi benih berdasarkan pengalamaman sendiri.
Diantara ketiga komponen mutu benih, mutu genetik merupakan mutu benih
yang terpenting, dimana dengan mutu genetik yang baik maka keunggulan dari
suatu varietas akan muncul. Untuk mendapatkan benih dengan mutu genetik yang
tinggi, maka rouging/seleksi di pertanaman harus dilakukan dengan baik. Hal
inilah yang membedakan antara produksi gabah konsumsi dan produksi benih.
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Rouging /seleksi pertanaman merupakan kegiatan untuk membuang tanaman
yang karakternya menyimpang dari varietas yang sedang diproduksi dan juga
pertanaman yang terserang penyakit seperti tungro. Berkaitan pemahaman petani
tentang teknik produksi benih ternyata sebagian besar petani (>60% responden)
di 3 kabupaten: Batubara, Serdang Bedagai dan Sumalungun telah melakukan
rouging dalam produksi benih, meskipun demikian sebagian besar melakukan
rouging hanya 1 kali yaitu saat menjelang panen, sisanya melakukan rouging 2
kali dan sebagian kecil petani di Kabupaten Batubara yang melakukan rouging
3 kali (Tabel 3). Di sisi lain, hanya sekitar 35% petani responden di Kabupaten
Deli Sedang yang melakukan rouging, lainnya tidak melakukan rouging. Pada
umumnya petani-petani yang sudah mendapat pelatihan perbenihan yang
melakukan rouging sebanyak tiga kali selama proses produksi benih di pertanaman.
Berdasarkan wawancara dengan petani mengenai areal yang di seleksi, ternyata
hampir semua petani responden (>90%) melakukan rouging hanya pada areal
pertanaman yang direncanakan untuk dipanen sebagai benih, sedangkan areal
lainnya yang direncanakan untuk dipanen dan diproses sebagai gabah konsumsi
(digiling sebagai beras) tidak dilakukan rouging.
Kegiatan rouging pada areal pertanaman yang direncanakan untuk benih
sangat perlu dilakukan oleh petani karena murni atau tidaknya benih dari varietas
tersebut baru akan terlihat pada pertanaman berikutnya. Dalam kegiatan rouging
dibuang tanaman-tanaman yang karakternya menyimpang dari varietas yang
diproduksi, sehingga kemurnian varietas terjaga (murni secara genetik). Untuk
mendapatkan benih dengan mutu genetik yang baik, maka rouging/seleksi tanaman
dilakukan minimal 3 kali selama proses produksi di pertanaman yaitu pada fase
vegetatif, fase generatif awal dan menjelang panen (Direktorat Perbenihan, 2009).
Pengeringan merupakan salah satu proses penting dalam rangkaian produksi
benih. Terkait dengan cara pengeringan benih, hasil wawancara menunjukkan
bahwa semua petani responden melakukan pengeringan benih dengan cara
penjemuran, dengan lama penjemuran tergantung pada intensitas sinar matahari.
Meskipun demikian, sebagian besar responden (75,3%), menjemur benih selama
1-2 hari, sedangkan sisanya menjemur benih lebih lama (3-4 hari) (Tabel 3). Cara
pengeringan benih dan lama pengeringan benih akan berpengaruh terhadap kadar
air benih sebelum simpan. Kadar air benih sebelum simpan merupakan salah
satu faktor yang berpengaruh terhadap mutu benih selama penyimpanan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan benih dengan kadar air yang lebih
rendah mampu mempertahankan mutu benih lebih lama (Widiastuti et al., 2014).
Sebagian besar responden melakukan pembersihan benih sebelum disimpan
(83,3%), namun sisanya tidak melakukan pembersihan benih sebelum disimpan
(Tabel 3). Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani responden yang tidak
melakukan pembersihan sebelum penyimpanan sebenarnya memahami pentingnya
pembersihan benih sebelum disimpan, tetapi karena panen untuk benih bersamaan
dengan panen gabah untuk konsumsi maka petani tidak memiliki waktu untuk
membersihkan benih tersebut. Benih yang disimpan dalam kondisi kotor (tidak
dibersihkan) mengandung sisa-sisa tanaman (batang dan daun padi), juga benih
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hampa yang menjadi tempat yang nyaman bagi insek untuk berkembang biak dan
dapat mengakibatkan menurunnya mutu benih selama penyimpanan (Wahyuni et
al., 1999).
Tabel 3. Teknik produksi dan penanganan benih padi dari sektor perbenihan
informal/ di tingkat petani di Sumatera Utara
No Uraian

Persentase petani responden (%)
Batubara Deli Serdang Serdang Simalungun
Bedagai

A. Pelaksanaan rouging?
• Ya
60,0
• Tidak
40,0
B
Frekuensi rouging selama pertanaman:
• 1 kali
66,6
• 2 kali
16,7
• 3 kali
16,7
c. Pengeringan
• Dijemur 1-2 hari
72,7
• Dijemur 3-4 hari
27,3
D Proses pembersihan:
• Ya
100,0
• Tidak
0
E Wadah simpan yang digunakan
• Karung plastik
80,0
• Karung goni
20,0
F Masa simpan
• < 1 bulan
0
• 1-3 bulan
100,0
• 4-8 bulan
0

Ratarata

35,7
64,3

90,9
9,1

81,8
18,2

67,1
32,9

80,0
20,0
0

60,0
40,0
0

90,0
10,0
0

74,2
21,6
4,2

80,0
20,0

81,8
18,2

66,7
33,3

75,3
24,7

83,3
16,7

100,0
0

50,0
50,0

83,3
16,7

100,0
0

72,7
27,3

91,7
8,3

86,1
13,9

0
71,4
28,6

0
81,8
18,2

0
83,3
16,7

0
84,1
15,9

Penyimpanan merupakan salah satu fase menunggu dari benih selesai
diproses sampai benih digunakan lagi untuk bahan pertanaman. Hampir semua
petani responden menyimpan benihnya menggunakan karung plastik dan hanya
sebagian kecil (27,3% petani responden di Serdang Bedagai dan 8,3% petani
responden di Simalungun) yang menyimpan benih menggunakan karung goni.
Karung goni maupun karung plastik termasuk pada wadah simpan yang bersifat
porous, sehingga tidak melindungi benih dari kondisi lingkungan yang panas
atau lembab. Pada umumnya benih-benih ortodoks, seperti benih padi, kedelai
dan jagung, bersifat higroskopis sehingga akan menyerap kelembaban dari udara
sekitar apabila disimpan dalam kondisi yang tidak kedap udara/wadah porous
(Copeland and Mc. Donald, 2001). Beberapa hasil penelitian menunjukkan
bahwa salah satu upaya untuk mempertahankan mutu benih tetap tinggi selama
penyimpanan adalah dengan pengemasan pada wadah kedap udara seperti kantong
plastik atau aluminium foil yang di-kelim rapat atau wadah kaleng yang tertutup
rapat (Mulsanti dan Wahyuni, 2007; Widiastuti et al., 2014).
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Lama penyimpanan benih dari sektor perbenihan informal/benih produksi
petani sendiri tampak beragam. Sebagian besar responden menyimpan benihnya
selama antara 1-3 bulan, namun sebagian lainnya menyimpan antara 4-8 bulan.
Penyimpanan dalam jangka waktu yang lama biasanya adalah untuk benih padi
gogo, dimana pertanaman padi gogo hanya dilakukan satu tahun sekali.
Mutu benih padi yang dihasilkan dari sektor perbenihan informal di
Sumatera Utara
Mutu benih yang dianalisa di Laboratorium adalah mutu fisiologis benih
(daya berkecambah) dan mutu fisik benih (kadar air, kotoran benih dan benih
tanaman lain) Sampel benih dari sektor perbenihan informal di Sumatera Utara
diperoleh sebanyak 28 sampel dari 4 kabupaten. Bila dibandingkan dengan
persyaratan minimum mutu benih sebar (Kementan, 2014), 18 sampel benih dari 28
sampel memenuhi persyaratan minimum sebagai benih (64,3%), sisanya sebanyak
10 sampel (35,7%) mempunyai mutu benih di bawah persyaratan minimum benih
sebar (Tabel 4). Persyaratan minimum benih padi kelas benih sebar adalah: daya
berkecambah minimum 80%, kadar air maksimum 13%, benih murni minimum
98%, benih tanaman lain maksimum 0,2%, kotoran benih maksimum 2,0%, dan
biji gulma 0,0% (Kementan, 2014).
Bila dilihat dari persyaratan kadar air benih, semua sampel benih mempunyai
kadar air benih di bawah 13%. Namun bila dilihat dari persentase benih murni
dan kotoran benih, sebanyak 8 sampel memiliki persentase kotoran yang melebihi
2% (batas maksimum % kotoran dalam benih), bahkan ada yang mencapai 7%.
Persentase kotoran benih yang tinggi terkait dengan cara penanganan benih oleh
petani, dimana sebagian petani, khususnya di Deli Serdang dan Simalungun
tidak melakukan pembersihan benih sebelum disimpan (Tabel 3). Kondisi benih
yang masih kotor saat disimpan; apalagi bila kadar airnya masih tinggi, akan
menyebabkan peningkatan laju respirasi benih maupun mikroorganisme yang ada
di benih tersebut yang berakibat pada tumbuhnya jamur atau menurunkan viabilitas
benih. Pada penelitian terdahulu, penyimpanan di tingkat petani dengan kondisi
serupa mengakibatkan benih padi terinfeksi oleh 10 jenis cendawan gudang dan
cendawan terbawa benih (Wahyuni et al., 1999). Pada benih tanaman lain, adanya
cendawan pada benih khususnya cendawan terbawa benih dapat menghambat
pertumbuhan kecambah dan menyebabkan busuk pada benih (Nishikawa et al.,
2014).
Kadar air benih, jenis kemasan yang digunakan dan kondisi ruang simpan
mempengaruhi daya simpan benih (Agrawal, 1981, Wilson, 1995). Hasil
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa benih padi dapat disimpan sampai 7
bulan bila disimpan dalam karung plastik dengan kadar air awal 11% dan dapat
mencapai 9 bulan bila disimpan dalam kantong plastik yang di-seal/dikelim rapat
(Mulsanti dan Wahyuni ,2007). Benih yang disimpan dengan kadar air yang
lebih rendah mempunyai daya simpan yang lebih lama (Wahyuni et al., 1999;
Widiastuti et al., 2014). Penurunan 1% kadar air (pada kisaran kadar air 5-14 %)
dapat meningkatkan daya simpan benih menjadi 2 kali lipat.
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Benih yang diproduksi oleh sektor perbenihan informal di Sumatera Utara
sebagian besar (22 dari 28 sampel, 78,6% sampel) memenuhi persyaratan minimum
daya berkecamba yaitu 80% atau lebih. Sedangkan sisanya (6 sampel) mempunyai
daya berkecambah yang rendah (kurang dari 80%), bahkan ada yang mempunyai
daya berkecambah 31% (Tabel 4). Sebanyak 8 sampel benih mempunyai kotoran
benih yang melebihi batas maksimum yakni lebih dari 2% kotoran benih, sehingga
menyebabkan persentase benih murni rendah. Dalam uji kemurnian fisik tidak
ditemukan adanya benih tanaman lain, seperti jagung, kedelai atau kacang hijau;
sehingga peresentase benih tanaman lain untuk semua sampel adalah 0,0% (data
tidak ditampilkan). Untuk kadar air benih ternyata semua benih produksi petani
mempunyai kadar air dibawah 13% (memenuhi persyaratan kadar air benih).
Secara keseluruhan sejumlah 10 dari 28 sampel (35,7%) benih produksi petani
tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan benih bersertifikat atau dengan kata
lain mempunyai mutu yang rendah.
Mutu benih yang digunakan oleh petani sangat berperan dalam menentukan
keragaan pertanaman. Mutu benih meliputi aspek mutu genetik, mutu fisik dan
mutu fisiologis. Berkaitan dengan ketiga aspek mutu benih tersebut, mutu genetik
benih merupakan yang terpenting dimana kemurnian mutu genetik benih yang
ditanam akan menentukan karakter fenotipik tanamannya. Benih dikatakan
mempunyai mutu genetik yang baik apabila benih tersebut asli (genuine). Untuk
mempertahankan kemurnian genetik dilakukan rouging/seleksi tanaman dan dalam
produksi benih bersertifikat harus dilakukan inspeksi/pemeriksaan pertanaman
dengan memperhatikan karakter tanaman.
Berdasarkan hasil survei dimana sebagian besar petani tidak melakukan
rouging, sebagian lagi rouging 2 kali dan sebagian lagi rouging dilakukan
menjelang panen, maka untuk mendapatkan mutu genetik yang tinggi petani perlu
melakukan rouging minimal 3 kali selama pertanaman – khususnya pada areal
yang akan dijadikan benih.
Bila dilihat dari mutu fisik dimana sebagian benih mempunyai kadar kotoran
yang tinggi dan mutu fisiologis benih dimana sebagian sampel benih mempunyai
daya berkecambah yang rendah, maka perbaikan dalam pembersihan benih perlu
dilakukan. Pembersihan benih seharusnya dilakukan oleh petani sebelum benih
tersebut disimpan. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam cara penyimpanan
untuk mempertahankan mutu benih masih tetap tinggi sampai saat ditanam,
misalkan dengan pengemasan menggunakan kantong plastik 0,8 mm yang ditutup/
dikelim rapat atau cara tradisional dengan menggunakan kaleng yang ditutup rapat.
Berdasarkan hasil survei dan evaluasi mutu benih di laboratorium, untuk
meningkatkan mutu benih yang dihasilkan oleh petani perlu dilakukan transfer
teknologi produksi dan penanganan benih (pengolahan dan penyimpanan), diikuti
dengan pelaksanaan rouging sebanyak 3 kali pada lahan yang dijadikan benih,
serta pelaksanaan pembersihan benih sebelum penyimpanan dan perbaikan cara
penyimpanan benih.
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Tabel 4. Mutu benih yang dihasilkan oleh sektor perbenihan informal di
Sumatera Utara
No. Varietas

Kabupaten

DB

KA

BM

Kotoran

1

Bondoyudo

Simalungun

90

12,10

95,0

5,0

2

Bondoyudo

Simalungun

94

12,20

97,2

2,9

3

Ciliwung

Simalungun

88

12,60

98,7

1,4

4

Bondoyudo

Simalungun

83

12,80

97,4

2,6

5

Bondoyudo

Simalungun

96

12,80

99,4

0,6

6

Bondoyudo

Simalungun

96

12,55

99,9

0,1

7

Ciherang

Deli Serdang

87

12,75

99,3

0,8

8

Mekongga

Deli Serdang

90

12,70

98,1

1,9

9

Ciherang

Deli Serdang

83

12,60

98,1

1,9

10

Inpari 4

Deli Serdang

93

12,30

98,4

1,6

11

Mekongga

Deli Serdang

74

12,70

99,3

0,8

12

Mekongga

Deli Serdang

91

12,35

98,8

1,2

13

Ciherang

Deli Serdang

88

11,80

99,5

0,5

14

Ciherang

Deli Serdang

93

12,50

99,6

0,4

15

Ciherang

Deli Serdang

57

12,35

96,9

3,2

16

Ciherang

Deli Serdang

31

12,45

97,9

2,2

17

Ciherang

Deli Serdang

94

12,80

100,0

0,1

18

Ciherang

Deli Serdang

75

12,10

97,1

2,9

19

Ciherang

Batubara

95

12,20

96,5

3,6

20

Ciherang

Batubara

37

12,50

97,9

2,2

21

Ciherang

Batubara

87

11,80

99,5

0,6

22

Ciherang

Batubara

56

12,50

99,8

0,2

23

Ciherang

Serdang Bedagai

90

12,75

98,3

1,8

24

Cibogo

Serdang Bedagai

91

12,40

98,8

1,2

25

Mekongga

Serdang Bedagai

94

12,60

98,9

1,2

26

Ciherang

Serdang Bedagai

96

12,60

98,2

1,8

27

Mekongga

Serdang Bedagai

93

12,50

98,8

1,3

28

Ciherang

Serdang Bedagai

95

12,50

98,4

1,7
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KESIMPULAN
1.

Varietas padi yang banyak ditanam ditanam adalah Ciherang dengan alasan
utama hasil gabah tinggi dan rasa nasi enak, kecuali petani responden di
Kabupaten Simalungun lebih menyukai varietas Bondoyudo.

2.

Tiga alasan utama petani menggunakan benih sendiri adalah: varietas yang
ditanam sama untuk beberapa musim tanam, harga jual gabah sama dan harga
benih bersertifikat mahal.

3.

Sebagian besar responden belum mendapatkan pengetahuan tentang teknik
produksi dan penanganan benih

4.

Bila dibandingkan dengan persyaratan minimum benih bersertifikat (benih
sebar), hanya 18 dari 28 sampel (64,3%) yang memenuhi persyaratan mutu
fisik dan fisiologis benih.

5.

Beberapa perbaikan perlu dilakukan oleh petani yang menggunakan benih
sendiri yaitu: transfer pengetahuan tentang teknik produksi dan pengelolaan
benih, petani perlu melakukan rouging pada pertanaman untuk benih minimal
3 kali sehingga kebenaran varietas terjaga, pembersihan benih sebelum
disimpan dan penyimpanan menggunakan wadah kedap udara.
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DORMANSI BENIH F1 PADI HIBRIDA DAN
METODE EFEKTIF UNTUK PEMATAHAN DORMANSI
Sri Wahyuni, A. Yajid dan Aida F.V. Yuningsih
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
ABSTRACT
An experiment to evaluate physiological characteristics (persistency and
intensity of dormancy) of F1 hybrid- rice- seed and to find out effective method
for breaking dormancy has been conducted at The Indonesian Center for Rice
Research in 2014. Rice seeds of six varieties i.e. Hipa 8, Hipa 9, Hipa 18, Hipa 19,
Hipa Jatim 2 and Mapan were used as the materials of the experiment. Treatments
for breaking dormancy consisted of: (i) soaking seeds in water for 48 hour, (ii)
soaking seeds in 3% KNO3 solution for 48 hour, (iii) soaking seeds in 10 ppm
GA3 for 24 hours, (iv) oven seeds at 50oc for 48 hour, (v), (vi) oven seeds at 50oc
for 48 hour + soaking in water for 48 hour, (vii) oven seeds at 50oc for 48 hour
+ soaking in solution of 10 ppm GA3 for 24 hour, and (viii) control (un-treated).
After harvest, some freshly seeds was taken for intensity of dormancy evaluation.
The rest seeds were dried to reach moisture content of 13%, cleaned, sorted, and
used as material for persistency of dormancy evaluation and efficacy six methods
for breaking dormancy. Result of the experiment showed that the intensity of seed
dormancy varies between 29% to 55%, with Hipa 19 had the highest intensity of
dormancy, whereas Hipa18 had the lowest one. Persistency of seed dormancy
varied between 1 week to 3 weeks, wherein the seed Hipa19 and Hipa Jatim2
had 3 weeks persistence of dormancy. Compared with untreated, all treatments
improved the percentage of normal seedling, although some treatment can not
resulted in percentage of germination of 80% or more. The effectiveness of the
method in breaking dormancy varied among varieties and after ripening period.
Freshly seed (completed seed processing), all treatments effective breaking
dormancy of Hipa 18, however only two treatments effective for Hipa Jatim
2, five treatments effective for Hipa 8 and Hipa 9, and six treatments effective
for solving dormancy of Mapan. Two week later (two week after storage), all
treatments were effective to breaking dormancy of all varieties tested, except for
Hipa Jatim 2, whereby treatment oven at 50oC for 48 hours did not effective to
break dormancy of the seeds.
Key words: hybrid rice seed, seed dormancy, variety
ABSTRAK
Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari karakter dormansi (persistensi dan
intensitas dormansi) dan memperoleh metode efektif untuk pematahan dormansi
telah dilaksanakan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun 2014.
Enam varietas padi hibrida yang dievaluasi adalah: Hipa 8, Hipa 9, Hipa 18, Hipa
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19, Hipa Jatim 2 dan Mapan. Perlakuan pematahan dormansi yag diuji meliputi:
(i) perendaman dalam air 48 jam, (ii) perendaman dalam larutan 3% KNO3
selama 48 jam, (iii) perendaman dalam larutan 10 ppm GA3 selama 24 jam, (iv)
pemanasan pada suhu 50oC selama 48 jam, (v) pemanasan 50oC,48 jam dlanjutkan
dengan perendaman dalam 3% larutan KNO3 48 jam, (vi) pemanasan 50oC,48
jam dlanjutkan dengan perendaman dalam air 48 jam, (vii) pemanasan 50oC,48
jam dlanjutkan dengan perendaman dalam 10 ppm GA3 24 jam, serta kontrol/
tanpa perlakuan. Setelah panen, diambil sampel benih untuk evaluasi intensitas
dormansinya, kemudian dikeringkan sampai mencapai kadar air 13%, dibersihkan,
dipilahkan dan digunakan sebagai bahan penelitian untuk evaluasi persistensi
dormansi serta untuk mempelajari efektifitas metode pematahan dormansi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa intensitas dormansi benih bervariasi antara 2955% dengan intensitas dormansi tertinggi ditunjukkan oleh benih F1 hibrida
varietas Hipa19 dan yang terendah ditunjukkan benih varietas Hipa 18. Persistensi
dormansi benih juga beragam antara 1-3 minggu, benih Hipa19 dan Hipa
Jatim2 mempunyai persistensi dormansi selama 3 minggu. Bila dibandingkan
dengan kontrol/tanpa perlakuan, semua perlakuan pematahan dormansi mampu
meningkatkan persentase kecambah normal, namun tidak semua perlakuan
efektif menghasilkan kecambah normal 80% atau lebih. Efektifitas metode dalam
mematahkan dormansi beragam antar varietas dan antar umur benih. Pada benih
yang baru selesai diolah, semua perlakuan efektif mematahkan dormansi benih
Hipa18, namun hanya 2 perlakuan yang efektif mematahkan benih Hipa Jatim2,
sebanyak 5 perlakuan efektif mematahkan dormansi Hipa8, Hipa9 dan Hipa19,
dan sebanyak 6 perlakuan efektif mematahkan dormansi benih Mapan. Pada
umur benih 2 minggu, semua perlakuan efektif mematahkan dormansi benih padi
hibrida yang diuji, kecuali pada varietas Hipa Jatim2, dimana ada satu perlakuan
pematahan dormansi yang tidak efektif mematahkan dormansi varietas tersebut
yaitu pemanasan pada suhu 50oC selama 48 jam.
Kata kunci: Padi, benih padi hibrida, dormansi benih
PENDAHULUAN
Benih padi merupakan salah satu benih yang mempunyai sifat dorman yaitu
ketidakmampuan benih yang sudah masak secara fisiologis untuk berkecambah
walaupun berada dalam kondisi optimum untuk terjadi perkecambahan. Penundaan
perkecambahan yang terjadi pada benih dikarenakan benih dalam kondisi dorman
memberi keuntungan bagi benih untuk tidak mengalami sprouting ketika masih
di pertanaman dalam kondisi basah. Namun, adanya sifat dorman pada benih
padi bisa mengakibatkan hasil uji daya berkecambah di laboratorium tidak valid
apabila metode pematahan dormansi yang digunakan tidak efektif, dimana benih
yang dorman bisa diklasifikasikan sebagai benih mati. Selain itu, apabila belum
diketahui metode yang efektif, maka pengujian harus diulang pada waktu lain
setelah benih patah dormansinya. Hal ini untuk memenuhi persyaratan ISTA Rules
(2013) bahwa pengujian daya berkecambah benih harus diulang apabila persentase
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benih dorman 5% atau lebih. Pengujian ulang ini akan menyebabkan terlambatnya
hasil uji mutu benih dari laboratorium yang berakibat pada mundurnya pelabelan
benih dan terganggunya ketersediaan benih bersertifikat di pasaran.
Berbagai metode pematahan dormansi untuk padi inbrida yang telah
dihasilkan melalui berbagai penelitian ((Nugraha et al., 1995, 1996, Soejadi
dan Nugraha, 2002, Wahyuni dan Nugraha, 2004, 2006) menunjukkan bahwa
keefektifan suatu metode sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisiologis benih
dan periode after ripening (Nugraha et al., 1996). Sementara itu, karakteristik
dormansi benih (persistensi dan intensitas dormansi) diketahui beragam antar
varietas (Soejadi et al., 2002, Wahyuni dan Nugraha, 2004, 2006). Bahkan salah
satu metode yang sampai saat ini masih tetap direkomendasikan oleh ISTA tidak
efektif untuk benih varietas padi yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, koaplikasi
1M HNO3 diketahui mengakibatkan semua benih yang dievaluasi mati (Soejadi
dan Nugraha, 1992).
Varietas padi yang dilepas di Indonesia terdiri atas padi inbrida dan padi
hibrida. Untuk mendukung pengujian mutu benih yang tepat waktu dan valid;
khususnya pengujian daya berkecambah benih padi, maka diperlukan informasi
tentang metode efektif untuk pematahan dormansinya. Informasi mengenai
karakteristik dormansi dan metode efektif untuk pematahan dormansi benih-benih
padi inbrida telah banyak diketahui; kecuali untuk beberapa varietas yang baru
dilepas, namun informasi mengenai karakteristik dormansi dan metode efektif
pematahan dormansi benih F1 padi hibrida masih sangat terbatas. Oleh karena
itu, untuk mendukung penyediaan benih bersertifikat padi hibrida perlu dipelajari
karakteristik dormansi dan metode efektif pematahan dormansi dari beberapa
varietas padi hibrida.
BAHAN DAN METODE
Persiapan materi penelitian
Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun
2014 dari bulan Januari sampai Juni 2014. Enam varietas padi hibrida yang
dievaluasi adalah: Hipa 8, Hipa 9, Hipa 18, Hipa 19, Hipa Jatim 2 dan Mapan
05. Bahan penelitian yang digunakan merupakan benih hibrida yang baru
dipanen yang diproduksi di KP Sukamandi pada Musim Kemarau 2014. Teknik
pemupukan, pemeliharaan dan pengendalian hama /penyakit tanaman dilakukan
sesuai dengan anjuran untuk produksi benih. Benih yang baru dipanen kemudian
dirontok dan diambil sampel benih untuk diuji intensitas dormansinya. Sedangkan
benih lainnya dikeringkan sampai kadar air sekitar 15% dan dibersihkan dengan
menggunakan air screen cleaner, kemudian dikeringkan kembali sampai kadar
air di bawah 13%. Selanjutnya benih dikemas dalam karung plastik dan disimpan
dalam kondisi kamar (ambient storage), kemudian diambil sampel setiap minggu
untuk digunakan dalam evaluasi persistensi dormansi dan sebagian lainnya untuk
evaluasi metode pematahan dormansi. Cara pengambilan contoh benih mengacu
pada ISTA Rules (2013).
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Evaluasi intensitas dan persistensi dormansi
Intensitas dormansi menunjukkan persentase benih dorman pada saat
benih baru panen. Sampel benih hibrida baru panen langsung dikecambahkan
dan diamati persentase benih dorman dan persentase kecambah normal. Metode
pengecambahan benih mengikuti ISTA (2013).
Persistensi dormansi benih menggambarkan waktu (dalam minggu) yang
diperlukan oleh benih untuk patah dormansinya secara alami, sehingga pengujian
untuk persistensi dormansi dilakukan pada saat selesai prosesing dan diulang
setiap minggu sampai benih patah dormansinya. Cara pengujiannya adalah benih
langsung dikecambahkan (tanpa perlakuan apapun), diinkubasi pada suhu berganti
dan dievaluasi persentase kecambah normalnya. Pengecambahan benih dengan
metode rolled paper (ISTA, 2013) dengan modifikiasi substrat menggunakan
kertas merang yang dilapisi dengan kertas saring. Benih dinyatakan telah patah
dormansinya secara alami apabila persentase daya berkecambahnya 80% atau
lebih.
Evaluasi metode pematahan dormansi
Benih yang digunakan sebagai bahan penelitian metode pematahan dormansi
adalah benih yang sudah selesai prosesing (dikeringkan sampai kadar air sekitar
13% dan dibersihkan). Evaluasi metode pematahan dormansi dilakukan pada
benih yang berumur 0 minggu (baru selesai prosesing), satu minggu dan dua
minggu sesudah panen.
Perlakuan pematahan dormansi yang diuji meliputi:
1.

perendaman pada air 48 jam,

2.

perendaman dalam larutan 3% KNO3 selama 48 jam,

3.

perendaman dalam larutan 10 ppm GA3 selama 24 jam,

4.

pemanasan pada suhu 50oC selama 48 jam,

5.

pemanasan 50oC,48 jam dlanjutkan dengan perendaman dalam 3%
larutan KNO3 48 jam,

6.

pemanasan 50oC,48 jam dlanjutkan dengan perendaman dalam air 48 jam,

7.

pemanasan 50oC,48 jam dlanjutkan dengan perendaman dalam 10 ppm
GA3 24 jam,

8.

kontrol / tanpa perlakuan.

Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 ulangan, dimana
setiap unit perlakuan terdiri dari 400 butir benih. Sebelum dikecambahkan, benih
diberi perlakuan dan langsung dikecambahkan pada substrat kertas merang yang
dilapisi dengan kertas saring. Benih yang telah ditabur pada substrat tersebut
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kemudian diinkubasikan dalam germinator (ruang pengecambah benih) standar
pada suhu berganti (20oC selama 16 jam dan 30oC selama 8 jam per hari)
sampai pengamatan selesai (ISTA, 2013). Pengamatan persentase kecambah
normal dilakukan dua kali yakni pada hari ke-lima dan pada hari ke-14, dimana
pengklasifikasian kecambah normal, abnormal dan mati mengacu pada pedoman
pengujian mutu benih (ISTA, 2013).
Metode pematahan dormansi dikatakan efektif mematahkan dormansi benih
apabila memberikan hasil uji daya berkecambah 80% atau lebih (persyaratan
minimum daya berkecambah benih brsertifikat 80%) dengan persentase benih
dorman 5% atau kurang (ISTA, 2013).
Data dianalisis keragaman/sidik ragam (ANOVA) dan apabila pengaruh
perlakuan nyata/sangat nyata dilanjutkan pembandingan nilai tengah dengan
DMRT (Duncan’s Multiple Range Test ) pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Intensitas dan persistensi dormansi benih F1 padi hibrida
Intensitas dormansi dari 6 varietas padi hibrida yang diuji bervariasi pada
kisaran yang relatif sempit yaitu antara 29% sampai 55 %, benih hibrida Hipa18
mempunyai intensitas dormansi yang terendah, sebaliknya benih hibrida Hipa19
mempunyai intensitas dormansi yang tertinggi. Intensitas dormansi menunjukkan
persentase benih dorman pada saat benih baru dipanen.
Persistensi dormansi menunjukkan periode waktu (dalam minggu)
penyimpanan benih dalam kondisi kamar (ambient storage) yang dibutuhkan oleh
benih untuk mencapai persentase kecambah normal sebesar 80% atau lebih tanpa
diberi perlakuan apapun. Persistensi dormansi benih yang diuji juga beragam
antara 1-3 minggu, dimana Hipa18 mempunyai persistensi dormansi terpendek
(1 minggu), sedangkan Hipa19 mempunyai persistensi dormansi 3 minggu (Tabel
1). Implikasi dari nilai persistensi dormansi adalah tanpa perlakuan apa-pun
benih baru akan mencapai persentase kecambah normal 80% atau lebih setelah
dibarkan selama periode tertentu – 3 minggu untuk Hipa19. Kondisi demikian
akan menghambat ketersediaan benih bersertifikat di pasaran.
Keragaman intensitas dormansi dipengaruhi oleh faktor genetik, sedangkan
keragaman persistensi dormansi dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi
lingkungan (Takahashi, 1987). Dalam penelitian ini semua benih diproduksi di
lokasi yang sama pada musim yang sama, sehingga perbedaan diduga pengaruh
dari faktor genetik. Asal persilangan yang berbeda apat menyebabakan sifat
yang berbeda. Intensitas dormansi dan persistensi dormansi antara Hipa18 dan
Hipa19 sangat berbeda, walaupun tetua betina (galur mandul jantan/CMS) kedua
varietas tersebut sama yaitu: A7. Perbedaan galur tetua jantan (restorer), Hipa18 :
R2 sedangkan Hipa19: R5 menyebabkan perbedaan karakteristik dormansi benih
antara Hipa18 dan Hpa 19. Di sisi lain, hasil penelitian pada benih padi inbrida
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menunjukkan bahwa intensitas dormansi dan persistensi dormansi berkorelasi
dengan daya simpan benih, benih dengan intensitas dormansi tinggi dan
persistensi dormansi yang panjang akan mempunyai daya simpan yang lebih lama
dibandingkan dengan benih yang memiliki intensitas dormansi rendah dengan
persistensi dormansi yang pendek (Soejadi dan Nugraha, 2001).
Tabel 1. Intensitas dan persistensi dormansi benih 6 varietas padi hibrida
No

Varietas

1
2
3
4
5
6

Mapan 05
Hipa8
Hipa9
Hipa18
Hipa19
Hipa Jatim2

% Kecambah Normal
minggu ke0
1
2
3
69
77
83
90
51
78
80
85
51
69
80
81
71
80
85
91
45
57
73
84
46
66
73
84

Persistensi
dormansi
(minggu)
2
2
2
1
3
3

Intensitas
dormansi
(%)
31
46
48
29
55
53

Pengaruh metode pematahan dormansi terhadap persentase kecambah normal
Metode pematahan yang efektif sangat diperlukan agar pengujian daya
berkecambah benih di laboratorium dapat berjalan tepat waktu dan data yang
dihasilkan valid. Hasil analisis keragaman meunjukkan bahwa varietas, perlakuan,
maupun interaksi perlakuan dan varietas berpengaruh nyata terhadap persentase
kecambah normal baik pada benih yang baru selesai prosesing (0 minggu),
maupun yang berumur satu dan dua minggu setelah simpan (Tabel 2).
Tabel 2. Rekapitulasi Nilai F-hitung pengaruh perlakuan dan varietas terhadap
persentase kecambah normal.
No.
1.
2.
3.

Sumber
keragaman
Varietas (V)
Perlakuan (P)
V*P
CV (%)

% Kecambah
Normal

% Kecambah
Normal

% Kecambah
Normal

(0 minggu)
490,0**
998,0**
80,8**
2,1

(1 minggu)
132,5**
325,7**
26,9**
1,9

(2 minggu)
166,9**
139,4**
26,4**
2,7

Pengaruh varietas dan perlakuan pematahan dormansi pada benih baru
selesai prosesing (0 minggu)
Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase kecambah
normal sangat dipengaruhi oleh varietas (Lampiran 2). Pada benih yang baru
selesai pengolahan (0 minggu) tampak bahwa bila dibandingkan dengan kontrol
(tanpa perlakuan), maka semua perlakuan pematahan dormansi yang diaplikasikan
meningkatkan persentase kecambah normal yang terbentuk (Tabel 3). Meskipun
demikian besarnya peningkatan persentase kecambah normal dan keefektifannya
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sangat dipengaruhi oleh varietas. Perlakuan pematahan dormansi dikatakan efektif
apabila kecambah normal yang terbentuk 80% atau lebih.
Pada umur benih 0 minggu (baru selesai prosesing), semua perlakuan yang
diuji efektif mematahkan dormansi benih Hipa18. Bila dilihat dari karakteristik
dormansi benih Hipa18 tampak bahwa intensitas dormansi dan persistensi
dormansi Hipa18 adalah yang terendah (Tabel 1). Sedangkan untuk benih hibrida
varietas lainnya jumlah metode yang efektif ada 6 metode (Mapan 05), 5 metode
(Hipa8, Hipa9, Hipa19) dan hanya 2 metode pada HipaJatim2 (Tabel 3).
Tabel 3. Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase kecambah
normal pada benih padi hibrida umur 0 minggu (baru selesai prosesing)
No. Perlakuan
1
2
3
4
5
6
7
8

Rendam air 48 jam
Rendam KNO3 3% 48 jam
Rendam GA3 10 ppm 24 jam
Oven 50oC 48 jam
Oven 50oC 48 jam +KNO3 48 jam
Oven 50oC 48 jam + air 48 jam
Oven 50oC 48 jam + GA3 10 ppm 24 jam
Kontrol (tanpa perlakuan)
Jumlah Metode efektif

Persentase kecambah normal (%)
Mapan 05
Hipa8
Hipa9
89 ab
74 c
85 a
86 b
82 a
81 bc
90 a
82 a
79 c
81c
80 b
84 ab
69 d
79 b
78 c
90 a
83 a
81 bc
91 a
82 a
86 a
66 d
51 d
51 d
6
5
5

Keterangan : Angka dalam satu lajur yang diikuti dengan huruf berbeda berarti berbeda nyata
menurut uji DMRT taraf 5%.

Lanjutan Tabel 3. Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase
kecambah normal pada benih padi hibrida umur 0 minggu
(baru selesai prosesing)
No. Perlakuan
1
2
3
4
5
6
7
8

Rendam air 48 jam
Rendam KNO3 3% 48 jam
Rendam GA3 10 ppm 24 jam
Oven 50oC 48 jam
Oven 50oC 48 jam +KNO3 48 jam
Oven 50oC 48 jam + air 48 jam
Oven 50oC 48 jam + GA3 10 ppm 24 jam
Kontrol
Jumlah Metode efektif

Persentase kecambah normal (%)
Hipa18
Hipa19
Hipa Jatim2
89 b
63 d
48 d
83 d
85 b
78 bc
92 a
86 b
77 c
86 c
72 c
72 c
92 a
88 a
82 a
91 ab
89 a
79 ab
85 cd
86 b
80 ab
71 e
45 e
46 e
7
5
2

Keterangan : Angka dalam satu lajur yang diikuti dengan huruf berbeda berarti berbeda nyata
menurut uji DMRT taraf 5%.

Seiring dengan berjalannya waktu (bertambahnya umur benih) yaitu pada
benih yang berumur satu dan dua minggu setelah simpan, maka jumlah metode
yang efetif untuk mematahkan dormansi benih pada tiap-tiap varietas semakin
bertambah banyak (Tabel 4 dan 5). Pada umur benih satu minggu setelah selesai
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prosesing, maka semua perlakuan efektif mematahan dormansi benih padi hibrida,
kecuali pada benih Hipa Jatim2 (Tabel 5). Pada benih Hipa Jatim2 yang berumur
1 minggu hanya 4 perlakuan yang efektif mematahkan dormansi benih hibrida
tersebut dan pada umur 2 minggu semua perlakuan; kecuali pemanasan pada oven
50oC selama 48 jam, efektif mematahkan dormansi benih Hipa Jatim 2. Sehingga
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan metode pematahan dormansi
dipengaruhi oleh: genetik, karakteristik dormansi (persistensi dan intensitas
dormansi) serta periode after-ripening, dimana hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian terdahulu pada padi inbrida (Nugraha et al, 1999; Wahyuni et al., 2004;
Wahyuni dan Nugraha, 2006). Belum tentu suatu metode yang efektif untuk
mematahkan dormansi suatu varietas juga efektif untuk varietas lainnya pada
umur benih tertentu. Oleh karena itu, mengetahui metode pematahan dormansi
yang efektf pada umur benih tertentu sangat diperlukan dalam mendukung proses
uji daya berkecambah yg menghasilkan data yang valid.
Tabel 4. Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase kecambah
normal benih padi hibrida umur 1 minggu.
No. Perlakuan
1
2
3
4
5
6
7
8

Rendam air 48 jam
Rendam KNO3 3% 48 jam
Rendam GA3 10 ppm 24 jam
Oven 50oC 48 jam
Oven 50oC 48 jam +KNO3 3%, 48 jam
Oven 50oC 48 jam + air 48 jam
Oven 50oC 48 jam + GA3 10 ppm 24 jam
Kontrol
Jumlah Metode Efektif

Persentase kecambah normal (%)
Mapan05
Hipa8
Hipa9
89 ab
80 b
84 b
87 b
81 b
87 a
91 a
83 a
84 b
84 c
82 ab
83 b
81 d
81 b
83 b
90 a
84 a
83 b
90 a
83 a
83 b
77 e
78 c
69 c
7
7
7

Keterangan : Angka dalam satu lajur yang diikuti dengan huruf berbeda berarti berbeda nyata
menurut uji DMRT taraf 5%.

Lanjutan Tabel 4. Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase
kecambah normal benih padi hibrida umur 1 minggu.
No. Perlakuan
1
2
3
4
5
6
7
8

Rendam air 48 jam
Rendam KNO3 3% 48 jam
Rendam GA3 10 ppm 24 jam
Oven 50oC 48 jam
Oven 50oC 48 jam +KNO3 3% 48 jam
Oven 50oC 48 jam + air 48 jam
Oven 50oC 48 jam + GA3 10 ppm 24 jam
Kontrol
Jumlah Metode Efektif

Persentase kecambah normal (%)
Hipa18
Hipa19 HipaJatim2
89 bc
88 b
76 c
93 a
86 b
87 a
94 a
93 a
88 a
91 ab
86 b
78 c
88 cd
91 a
82 b
91 ab
92 a
83 b
88 d
90 ab
81 bc
80 f
57 c
66 d
7
7
5

Keterangan : Angka dalam satu lajur yang diikuti dengan huruf berbeda berarti berbeda nyata
menurut uji DMRT taraf 5%.
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Tabel 5. Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase kecambah
normal benih padi hibrida umur 2 minggu
No.

Perlakuan

1
2
3
4
5
6
7
8

Rendam air 48 jam
Rendam KNO3 3% 48 jam
Rendam GA3 10 ppm 24 jam
Oven 50oC 48 jam
Oven 50oC 48 jam +KNO3 48 jam
Oven 50oC 48 jam + air 48 jam
Oven 50oC 48 jam + GA3 10 ppm 24 jam
Kontrol
Jumlah Metode Efektif

Persentase kecambah normal (%)
Mapan05
Hipa8
Hipa9
93 a
86 bc
85 b
92 ab
85 bcd
89 a
94 a
84 cd
87 ab
85 c
83 d
87 ab
83 d
87 b
89 a
90 b
90 a
91 a
90 b
86 bc
81 cd
80 e
80 e
80 d
7
7
7

Lanjutan Tabel 5. Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase
kecambah normal benih padi hibrida umur 2 minggu
No. Perlakuan
1
2
3
4
5
6
7
8

Rendam air 48 jam
Rendam KNO3 3% 48 jam
Rendam GA3 10 ppm 24 jam
Oven 50oC 48 jam
Oven 50oC 48 jam +KNO3 48 jam
Oven 50oC 48 jam + air 48 jam
Oven 50oC 48 jam + GA3 10 ppm 24 jam
Kontrol
Jumlah Metode Efektif

Persentase kecambah normal (%)
Hipa18 Hipa19
Hipa Jatim2
90 b
90 b
85 b
92 ab
94 a
89 a
95 a
90 b
90 a
90 b
90 b
79 c
92 ab
91 ab
83 b
92 ab
93 a
85 b
88 c
90 b
83 b
85 d
73 c
73 d
7
7
6

Bila dilihat dari metode yang efektif untuk mematahkan dormansi benih,
maka hanya perlakuan nomor 7 yaitu: pemanasan dengan oven pada suhu 50oC
yang dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan GA3 10 ppm selama 24
jam; yang efektif mematahkan dormansi semua benih hibrida yang diuji pada
benih yang baru selesai prosesing (Tabel 3). Perlakuan pemanasan merangsang
penyerapan oksigen dan imbibisi air melalui kulit benih yang sangat diperlukan
dalam tahap awal proses perkecambahan benih (Copeland and Mc. Donald, 2001;
Pena-Valdivia et al., 2002). Sedangkan aplikasi GA3 pada konsentrasi tertentu
diketahui efektif mematahakan dormansi beberapa benih tanaman (Hilhorst and
Karssen, 1992; Iglesias and Babiano, 1997, Hartmann et al., 1997) dan juga
meningkatkan perkecambahan beberapa spesies tanaman (Carrera et al., 1988;
Giba et al., 1993; Karam and Al-Salem, 2001). Pemberian GA3 secara eksternal
diduga menstimulasi pembentukan dan aktifitas enzim α-amilase dan menstimulai
pembentukan enzim hidrolitik lainya (Kaur et al., 1998, 2000) yang kemudian
akan mempercepat proses hidrolisis cadangan makanan dan merangsang
perkembangan embrio (Finkelstein et al., 2008), yang pada akhirnya merangsang
pematahan dormansi dan perkecambahan benih.
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Pada benih yang berumur satu minggu selain perlakuan nomor 7 terdapat
4 perlakuan lain yang efektif mematahkan semua dormnsi benih padi yaitu:
perendaman dalam larutan KNO3 3% selama 48 jam (perlakuan nomor 2) atau
dalam larutan GA3 10 ppm 24 jam (perlakuan nomor 3), dan kombinasi perlakuan
pemananasan pada oven 50oC selama 48 jam dilanjutkan dengan perendaman
dalam larutan 3% KNO3 (perlakuan nomor 5) atau dilanjutkan dengan dalam air
(perlakuan nomor 6) selama 48 jam. Perendaman dalam air menghilangkan bahan
kimia / inhibitor yang terdapat pada buah atau kulit benih (Cirak et al., 2007),
dimana zat inhibitor pada umunya berbentuk coumarin, phenols, dan abscisic
acid yang dapat terlarut dengan perendaman dalam air (Booth and Sowa, 2001).
Sementara itu, nitrat atau nitrit dari KNO3 merangsang perkecambaha benih
melalui perannya sebagai ion penerima elektron (Ellis et al., 1983) yang kemudian
akan meningkatkan oksidasi elektron penerima pada jalur pentosa phosphat
((Flinskelstein et al., 2008).
Pada benih berumur 2 minggu semua perlakuan efektif mematahkan dormansi
benih yang diuji, kecuali perlakuan pemanasan dengan oven dengan suhu 50oC
pada benih Hipa Jatim2. Benih Hipa Jatim2 merupakan benih dengan persistensi
dormansi panjang (3 minggu, Tabel 1); sebanding dengan Hipa19, akan tetapi
ternyata lebih sedikit metode pematahan dormansi yang efektif untuk mematahkan
dormansi benih Hipa Jatim2 dibandingkan dengan Hipa19. Bila dilihat tetua (CMS
dan restorer) kedua varietas ini berbeda, maka hal ini mengindikasikan bahwa
metode efektif untuk pematahan dormansi selain dipengaruhi oleh perbedaan
karakteristik dormansi, juga dpengaruhi oleh genetik varietas tersebut.
KESIMPULAN
1.

Intensitas dormansi benih F1 dari 6 varietas padi hibrida bervariasi antara
29% sampai 55%, dimana intensitas dormansi terendah pada benih Hipa 18
dan tertinggi benih hibrida padi Hipa 19.

2.

Enam benih F1 hibrida yang diuji memiliki persistensi dormansi 1 minggu
(Hipa18), 2 minggu (Hipa8, Hipa9, Mapan05) dan 3 minggu (Hipa19,
HipaJatim 2).

3.

Metode efektif untuk pematahan dormansi beragam antar varietas dan antar
umur benih (periode after ripening).

4.

Metode yang disarankan untuk pematahan dormansi benih F1 dari 6 varietas
padi hibrida yang diuji yang baru selesai prosesing adalah pemanasan di oven
pada suhu 50oC selama 48 jam dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan
GA3 10 ppm selama 24 jam.

5.

Semua benih F1 hibrida yang telah berumur satu dan dua minggu dapat
dipatahkan dormansinya dengan menggunakan semua metode yang diuji,
kecuali untuk benih Hipa Jatim2 dengan pemanasan dalam oven 50oC selama
48 jam.
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HASIL GALUR GALUR HARAPAN PADI SAWAH DI BEBERAPA
DAERAH PRODUKSI PADI
Buang Abdullah, Sularjo dan Cahyono
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
abdullahdullah10@yahoo.com
ABSTRAK
Varietas padi unggul besar perannya dalam peningkatan produksi padi nasional,
baik untuk peningkatan hasil maupun stabilitas hasil. Lebih dari 90 persen
produksi padi dihasilkan dari lahan padi sawah. Karena itu perakitan padi
sawah yang berpotensi hasil tinggi harus dilakukan untuk mendukung program
pemerintah dalam mencapai dan melestarikan swasembada pangan khususnya
beras melalui peningkatan produksi beras. Uji daya hasil galur harapan padi
hasil perakitan varietas padi merupakan kegiatan akhir yang sangat menentukan
keberhasilan. Sejumlah galur harapan padi sawah berpotensi hasil tinggi telah
dihasilkan. Sepuluh galur tersebut telah diuji daya hasilnya dengan 2 varietas
pembanding di lahan petani di 4 daerah penghasil padi di provinsi Jawa Tengah
dan D. I. Jogjakarta pada musim kemarau dan musim hujan tahun 2014 dengan
menggunakan rancangan Acak Kelompok dengan 4 ulangan. Pengujian ini
menghasilkan tiga galur berpotensi hasil tinggi. Satu galur yaitu B12891-5D-MR2-4-PN-23-5-2 menghasilkan gabah rata-rata 7 t/ha GKG, 10 persen lebih tinggi
dari Ciherang dengan hasil tertinggi 8,11 t/ha. Galur tersebut dapat diuji lebih
lanjut di beberapa lokasi lain untuk dapat memenuhi persyaratan untuk diusulkan
menjadi varietas padi sawah.
Kata kunci: padi, sawah, potensi hasil tinggi.
ABSTRACT
Improved rice varieties have significant role increasing rice production, in
increasing and stabilizing yield. More than 90 percent of rice are produced from
lowland rice. Therefore, breeding for high yield potential of lowland rice should
be done in order to support national food security especially for rice by increasing
rice production. Yield trial of advanced lines is a crucial trial in breeding program.
A number of high yield potential of advanced lowland rice had been produced. Ten
advanced lines and 2 control varieties were used in advanced yield trials (AYTs) in
4 rice production regions in Central Java and Jogjakarta in the dry and wet season
2014 using a ramdomized Block design with 4 replications. The results showed
that 3 lines had high yield potential. A line of B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2
had average yield of 7 t/ha, 10 percent higher than that of Ciherang with the highest
yield of 8,11 t/ha. This line can be further evaluated in multilocation trials in order
to be promoted as a new lowland rice variety.
Key words: Rice, lowland, high yield potential.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Lebih dari 90 persen produksi padi dari lahan sawah. Varietas padi sangat
besar perannya dalam peningkatan produksi padi. Banyak varietas unggul padi
sawah yang telah dilepas, seperti Memberamo, Way Apu buru, Cisantana, Cigeulis,
namun hanya beberapa varietas yang diditanam secara luas oleh petani diantaranya
Ciherang. Suatu varietas akan cepat diadopsi petani dan ditanam secara luas apabila
mempunyai beberapa kriteria seperti hasil tinggi, mutu beras baik dan relatif tahan
terhadap hama dan penyakit. Karena itu pemuliaan/perakitan varietas padi sawah
berpotensi hasil tinggi, beras benmutu baik dan tahan hama dan penyakit harus
dilakukan. Kegiatan penelitian pemuliaan merupakan kegiatan multiyear bersifat
berkesinambungan dan saling ketergantungan (dependent). Salah satu kegitan
pemuliaan adalah uji daya hasil lanjutan (UDHL), yaitu menguji galur-galur padi
yang sudah mantap sifat-sifatnya di agrosistem yang berbeda setelah melalui
proses seleksi dan observasi keseragaman dan daya hasil.
Sejumlah galur harapan padi sawah irigasi yang berpotensi hasil tinggi telah
dihasilkan dalam program pemuliaan Balai Penelitian Tanaman Padi (Abdullah et
al. 2014). Keragaan suatu galur/genotipe ditentukan oleh konstitusi genetik dari
genotipe dan lingkungan tumbuhnya serta interaksi keduanya. Konstitusi genetik
merupakan sifat dalam tanaman yang ”tetap” tidak berubah, sedang lingkungan
tumbuh sangat dinamis, seperti tanah, iklim dan cara budidaya. Ketiga faktor
tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan P = G + E + I (GxE) (Allard 1960).
Interaksi ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemulia untuk mengetahui
keragaan galur-galur yang dihasilkan untuk pengembangan menjadi varietas,
karena galur akan menunjukkan respon yang berbeda terhadap lingkungan yang
tidak sama. Perbedaan musim menyebabkan faktor agroklimat yang berbeda (Fagi
dan Las, 1986; Annicchiarico, 2002). Adanya interaksi antara genotipe padi dan
lingkungan telah dilaporkan, diantaranya padi (Satoto et al., 2007; Aryana, 2009;
Blanche et al., 2009; Lestari et al., 2010).
BAHAN DAN METODA
Uji Daya Hasil Lanjutan Galur-galur Harapan Padi Sawah Potensi Hasil
Tinggi (UDHL GH PSPHT) dilakukan di Sidoarjo Jawa Timur, Bantul Jogjakarta,
dan Purworejo Jawa Tengah dan Sragen pada musim kemarau (MK, MT1) dan
hujan (MH, MT2) tahun 2014.
Materi yang digunakan adalah sepuluh galur harapan padi sawah dari delapan
persilangan dan dua varietas pembanding (Tabel 1). Percobaan menggunakan
Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) satu faktor dan empat ulangan;
ukuran petak 4 m x 5 m, jarak tanam 20 cm x 20 cm, tiga batang bibit per rumpun,
dan umur bibit 21 hari.
Tanaman dipupuk dengan 300 kg Urea + 100 kg TSP + 100 kg KCL per
hektar. Seluruh pupuk TSP dan KCl diberikan pada saat tanam sebagai pupuk
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dasar, masing-masing sepertiga pupuk Urea diberikan pada saat tanam, 4 dan 7
minggu setelah tanam. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara intensif.
Pengamatan dilakukan terhadap karakter agronomi dan hasil yang dilakukan
pada setiap lokasi percobaan. Data dianalisis menggunakan sidik ragam dan uji
Beda Nyata Terkecil (BNT).
Tabel 1. Galur harapan Padi sawah dan varietas pembanding
Kode Galur/varietas
Kombinasi persilangan
1
B12238-RS*2-MR-15-SI-3-MR-2-PN- Ciapus/B10384//Ciapus/// BP140F/
1-MR-3
Angke//IR71218/// B10386/T.Petanu//
Ciapus///// BP140F///BP140F/ Pucuk//
BP140F////BP140F/ T.Unda// BP140F
2
B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-3
Cisantana / B10384 // IR66160 /
TB154
3
B13257B-RS*1-5-MR-8-11-1
BP360E-MR-79-2-PN-10-3-MR-2 /
B11252E-MR-2-2-3
4
B13257B-RS*1-5-MR-8-8-1-PN-2
BP360E-MR-79-2-PN-10-3-MR-2 /
B11252E-MR-2-2-3
5
B12891-5D-MR-2-1-PN-35-4-3
BP1002E/Milky Rice
6
B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2
BP1002E/Milky Rice
7
B11143D-MR-1-PN-3-MR-3-Si-2-3Beronaja/Fatmawati//Tukad Unda
PN-1-1
8
B12743-MR-18-2-3-7-PN-11-3-1
Pepe/BP342B-MR-1-3-KN-1-2-3-6MR-3-BT-1
9
B12411E-MR-9-4-1
Ciherang/IR71218-39-3-2-MR-11//
Ciherang
10
B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-5
Cisantana / B10384 // IR66160 /
TB154
11
Ciherang
Varietas Pembanding
12
Fatmawati
Varietas Pembanding

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari galur-galur yang diuji di setiap,lokasi dapat dilihat dalam Tabel 2. Di
Sidoarjo 1 dua galur mempunyai hasil lebih dari 7 t/ha GKG, sedang Ciherang hanya
6,41 t/ha dan Fatmawati 5,99 t/ha. Kedua galur tersebut adalah B11143D-MR-1PN-3-MR-3-Si-2-3-PN-1-1 (7,22 t/ha) dan B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2 (7,03
t/ha) keduanya hasilnya secara nyata lebih tinggi dari Ciherang dan Fatmawati
(Tabel 2). Sedang di Sidoarjo 2, tiga galur mempunyai hasil lebih tinggi secara
nyata terhadap Ciherang tapi tidak nyata terhadap Fatmawati. Galur-galur
tersebut adalah B12411E-MR-9-4-1 (6,32 t/ha), B12891-5D-MR-2-1-PN-35-4-3
(5,31 t/ha), dan B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-3 (5,28 t/ha). Di Bantul dua galur
mempunyai hasil lebih tinggi secara nyata dibanding Ciherang dan Fatmawati,
yaitu: B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2 (8,05 t/ha) dan B12743-MR-18-2-3-7PN-11-3-1 (7,67 t/ha). Selain itu terdapat lima galur yang mempunyai hasil lebih
tinggi secara nyata dibanding Fatmawati.
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Di Purworejo tiga galur mempunyai hasil tinggi, yaitu B12891-5D-MR-2-4PN-23-5-2 (7,05 t/ha GKG) diikuti oleh B13257B-RS*1-5-MR-8-8-1-PN-2 (6,71
t/ha), dan B12238-RS*2-MR-15-SI-3-MR-2-PN-1-MR-3 (6,14 t/ha). Galur-galur
tersebut hasilnya lebih tinggi secara nyata dibanding dengan Fatmawati namun
tidak nyata dibanding Ciherang. Varietas pembanding Ciherang adalah 5,96 t/
ha dan Fatmawati 5,0 t/ha. Tiga galur B11143D-MR-1-PN-3-MR-3-Si-2-3PN-1-1, B12743-MR-18-2-3-7-PN-11-3-1, B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-5, dan
Fatmawati mempunyai hasil kaurang dari 5 t/ha karena ada serangan tikus.
Di Sragen 1, dua galur mempunyai hasil lebih dari 6 t/ha dan lebih tinggi
secara nyata dari hasil Ciherang. Galur-galur tersebut B12891-5D-MR-2-1PN-35-4-3, B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2 dan B11143D-MR-1-PN-3-MR-3Si-2-3-PN-1-1; sedang pad MT2, terdapat tiga galur yang mempunyai hasil lebih
tinggi dari Ciherang namun tidak berbeda nyata (Tabel 2). Galur-galur tersebut
adalah B12743-MR-18-2-3-7-PN-11-3-1 dengan hasil 8,35 t/ha, B12411EMR-9-4-1 (8,23 t/ha), dan B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2 8,11 t/ha). Ciherang
hasilnya 8,05 t/ha dan Fatmawati, 7,38 t/ha GKG. Dua galur B13257B-RS*15-MR-8-11-1 dan B13257B-RS*1-5-MR-8-8-1-PN-2 mempunyai hasil rendah
karena rebah akibat angin.
Tabel 2. Hasil KGK (t/ha) galur harapan padi sawah potensi hasil tinggi pada
UDHL, 2014
GALUR
B12238-RS*2-MR-15-SI-3-MR-2-PN-1-MR-3
B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-3
B13257B-RS*1-5-MR-8-11-1
B13257B-RS*1-5-MR-8-8-1-PN-2
B12891-5D-MR-2-1-PN-35-4-3
B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2
B11143D-MR-1-PN-3-MR-3-Si-2-3-PN-1-1
B12743-MR-18-2-3-7-PN-11-3-1
B12411E-MR-9-4-1
B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-5
Ciherang
Fatmawati
RATA-RATA
KK (%)
BNT (5%)

Sdj1 Sdj2 Btl1 Pwr1 Srg1 Srg2
6,15
6,15
5,8
6,53
6,43
7,03**
7,22**
6,51*
6,73*
6,35
6,41
5,99
6,44
5,52
0,51

5,6
6,28*
5,79
5,83
6,31*
5,9
5,97
6,22
6,32*
5,82
5,73
5,92
5,97
6,05
0,52

7,05
7,23*
6,69
7,14
7,46*
8,05**
7,52
7,67**
7,54*
7,41*
7,15
6,82
7,31
3,76
0,4

6,14
6,07
5,89
6,71*
6,04
7,05
4,62
4,75
6,93*
3,93
5,96
5,00
5,76
19,6
1,63

5,32
5,37*
4,92
4,88
6,66**
6,30**
5,29
6,27
5,81*
5,81*
5,14
4,46
5,52
11,13
0,88

7,44
5,98
5,11
5,35
7,97
8,11
7,25
8,35
8,23
5,88
8,08
7,38
7,09
8,99
0,92

Vs Vs Vs Vs
Rata
Chr Fat Chr Fat
rata
(t/ha) (t/ha) (%) (%)
6,28
6,18
5,70
6,07
6,81
7,07
6,31
6,63
6,93
5,87
6,41
5,93
6,35

-0,13
-0,23
-0,71
-0,34
0,40
0,66
-0,10
0,22
0,52
-0,55
0,00
-0,48
-0,06

0,36
0,25
-0,23
0,15
0,88
1,15
0,38
0,70
1,00
-0,06
0,48
0,00
0,42

-2
-4
-11
-5
6
10
-2
3
8
-9
0
-8
-1

6
4
-4
2
15
19
6
12
17
-1
8
0
7

Ket: Sdj1 = Sidoarjo MT1; Ssdj2 = Sidoarjo MT2; Btl1 = Bantul MT1; Pwr1 = Purworejo MT1;
Srg1 = Sragen MT1; Srg2 = Sragen MT2; Vs =versus/dibanding; Chr = Ciherang; Fat =
Fatmawati; * = beda nyata dari salah satu varietas pembanding; ** = beda nyata dari kedua
varietas pembanding.
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Dari rata-rata hasil di 6 lokasi yang berbeda agro-ekosistemnya terdapat satu
galur, yaitu B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2 yang hasilnya 7,07 t/ha, 10 persen
lebih tinggi dari Ciherang atau 19 persen lebih tinggi dari Fatmawati. Dari enam
pengujian satu pengujian yang kurang baik yang ditunjukkan dengan nilai Kknya
tinggi (20%), yaitu di Purworejo. Hal ini dikarenakan terlambat tanam dibanding
pertanaman petani setempat, sehingga banyak masalah hama terutama burung
pemakan padi.
Rata-rata sifat agronomis lainya dari galur-galur yang diuji seperti pada
Tabel 3. Tinggi tanaman cukup ideal yaitu sekitar 1 m, umur tanaman termasuk
umur genjah (110 hari), jumalh anakan produktif sedang (15 batang), jumlah
gabah per malai cukup banyak (172 butir), fertilitas lebih dari 70 persen, dan
berat 1000 gabah 27 gram, sehingga rata-rata hasilnya lebih dari 6 t/ha GKG.
Satu galur yang mempunyai hasil lebih dari 10 persen dibanding Ciherang, galur
tersebut adalah B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2 dengan hasil 7,36 t/ha GKG, 0,73
t/ha lebih tinggi dari Ciherang dan 1,38 t/ha lebih tinggi dari Fatmawati. Galur
tersebut dapat diteruskan ke uji multilokasi dan dievaluasi ketahanan terhadap
hama dan penyakit utama serta mutu berasnya untuk dapat diusulkan sebagai
varietas unggul baru potensi hasil tinggi.
Tabel 3. Rata-rata Hasil dan sifat agronomis lain Galur Harapan Padi Sawah
Potensi Hasil Tinggi Uji Daya Hasil Lanjutan, dalam 2 musim tanam di
3 lokasi, 2014
GALUR

103 Hasil
TT UB UP AV AP HI GH HT Fertil
GKG GKG
cm hr hr btg btg btr btr btr %
g t/ha

B12238-RS*2-MR-15-SI-3-MR-2-PN-1-MR-3 100 84 110 18

14 128 48 176 73

28

6,28

B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-3

96

85 111 19

15 117 44 161 72

26

6,18

B13257B-RS*1-5-MR-8-11-1

100 88 114 19

14 129 43 172 74

26

5,70

B13257B-RS*1-5-MR-8-8-1-PN-2

105 86 113 19

14 144 56 200 71

27

6,07

B12891-5D-MR-2-1-PN-35-4-3

105 83 111 19

15 124 35 159 77

27

6,81

B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2

107 84 111 20

15 127 46 173 73

27

7,07

B11143D-MR-1-PN-3-MR-3-Si-2-3-PN-1-1

102 85 112 18

13 150 58 208 72

27

6,31

B12743-MR-18-2-3-7-PN-11-3-1

110 84 105 20

15 129 41 170 77

26

6,63

B12411E-MR-9-4-1

102 83 110 21

17 111 22 133 83

27

6,93

B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-5

103 84 111 21

16 111 39 149 74

26

5,87

Ciherang

103 83 107 20

16 107 27 133 80

27

6,41

Fatmawati

105 81 107 16

12 156 68 226 69

28

5,93

Rata-rata

103 84 110 19

15 128 44 172 74

27

6,35

Ket: TT= tinggi tanaman; UB= umur berbunga; UP= umur panen; AV= anakan vegetattif; AP=
anakan produktif; GI= gabah isi; GH= gabah hampa; GT= gabah total; Fertil= Fertilitas gabah
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KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Didapatkan satu galur yang mempunyai hasil lebih tinggi dari 7 t/ha GKG,
yaitu B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2; lebih tinggi 10 persen dari Ciherang
atau 19 persen dari Fatmawati.

2.

Galur-galur tersebut dapat diusulkan untuk diuji dalam uji multilokasi untuk
dicalonkan menjadi varietas padi sawah potensi hasil tinggi.
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ABSTRAK
Varietas unggul yang dihasilkan cukup banyak, sering benihnya belum tersedia.
Tujuan pengkajian menghasilkan benih sumber agar tersedia benih unggul
bermutu medukung usahatani padi di Bali. Kegiatan dilaksanakan di lahan sawah
milik petani bekerjasama dengan kelompok tani/kelompok penangkar antara lain
: (1) kelompok penangkar subak Guama Tabanan; (2) subak Kumpul kabupaten
Gianyar; (3) subak Kusamba, kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Subak
Bengkel yang berlokasi di desa Bengkel, kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan.
Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013
dengan luasan 30 hektar. Varietas padi yang digunakan adalah Ciherang, Cigeulis,
Inpari 6, Inpari 7, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 23 dan Inpari
24. Komponen agronomi dan komponen hasil dan produksi hektar -1. Data untuk
benih diamati meliputi kadar air, daya tumbuh, dan campuran varietas lain. Hasil
benih yang dihasilkan sebanyak 57.350 kg. Kesimpulan dari kegiatan penyedian
dan perbanyakan benih unggul yang dilaksanakan UPBS BPTP Bali bekerjasama
dengan kelompok penangkar diperoleh benih (FS, SS, ES) sebanyak 57.350 kg.
Produksi benih yang dihasilkan masih didominasi oleh varietas Ciherang dan
Cigeulis yaitu sebesar 82,20% (42.539 kg) dan 8,35% (4790 kg) mengingat kedua
varietas ini lebih diminati oleh kelompok tani/pengguna lainnya dibandingkan
dengan varietas Inpari.
Kata kunci: Mandiri, Perbenihan, Padi dan Masyarakat
ABSTRACT
Yielding varieties produced quite a lot, often the seeds are not yet available.
Assessment purposes in order to produce seed sources available superior seed
quality medukung rice farming in Bali. The activities carried out in paddy fields
belonging to farmers in cooperation with farmer groups / group of breeders, among
others: (1) group Subak Guama Tabanan breeder; (2) Gather Subak Gianyar
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regency; (3) Subak Kusamba, Dawan sub district, Klungkung Regency. Subak
Workshop Workshop located at the village, district of Kediri, Tabanan regency.
The activities carried out from January to December 2013, with an area of 30
acres. Rice varieties used are Ciherang, Cigeulis, Inpari 6, Inpari 7, Inpari 13,
Inpari 18, Inpari 19 Inpari 20, Inpari 23 and 24. Components Inpari agronomic
and yield components and production ha-1. Data for the observed seed moisture
content, ability to grow, and the mix of other varieties. The resulting seed yield as
much as 57 350 kg. The conclusion of the activities and the provision of improved
seed multiplication conducted UPBS BPTP Bali cooperation with breeders group
obtained seed (FS, SS, ES) as much as 57 350 kg. The resulting seed production is
still dominated by Ciherang and Cigeulis that is equal to 82.20% (42 539 kg) and
8.35% (4790 kg) given these two varieties more in demand by farmers’ groups /
users other than the Inpari.
Keywords : Self , Seed , Rice and Society
PENDAHULUAN
Varietas/bibit unggul merupakan salah satu teknologi penting yang dihasilkan
oleh Badan Litbang Pertanian dan lembaga penelitian lainnya dalam mendukung
pembangunan pertanian. Varietas/bibit unggul tanaman yang dihasilkan
sudah cukup banyak, namun sering benihnya tidak tersedia di tingkat petani.
Penggunaan varietas unggul merupakan salah satu komponen inovasi teknologi
yang sangat penting artinya dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman
padi (Darman dkk. 2007), namun ketersediaan benih dengan kondisi enam tepat
(varietas, jumlah, mutu, waktu, tempat dan harga) masih belum dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat petani/pengguna lainnya. Oleh karena itu dukungan
program perbanyakan dan penyediaan benih padi unggul sangat dibutuhkan guna
membantu memenuhi ketersediaan benih unggul bermutu secara berkelanjutan.
Keberadaan jumlah produsen/penangkar benih di Bali yang relatif masih
sedikit serta produksi benih yang dihasilkan masih rendah dibandingkan potensi
luas tanam yang tersedia, sehingga pegembangan penangkaran benih melalui
pemberdayaan kelompok tani (subak) yang ada di Bali menjadi sangat penting.
Karena itu sistem perbenihan nasional perlu direvitalisasi sesuai dengan dinamika
dan perkembangan tuntutan konsumen (Hidayat, 2006; Departemen Pertanian,
2006).
Tahun 2011 kebutuhan akan ketersediaan benih unggul bermutu di Bali
sebesar 3.775 ton dengan luas tanam sekitar 151 ribu hektar (Distan Provinsi Bali,
2011). Produksi benih dari penangkaran di Bali pada tahun 2010 sebesar 1.438,312
ton (BPSBTPh Prov. Bali, 2010a). Jadi diprediksi akan ada kekurangan benih
pada penanaman tahun 2011 sekitar 2.336,688 ton. Untuk memenuhi kekurangan
ketersediaan benih unggul bermutu padi tersebut biasanya didatangkan dari luar
Bali seperti Jawa dan Lombok.
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Dari hasil kegiatan demplot perbenihan VUB padi sawah T.A. 2009 dan
T.A. 2010 dengan mengunakan pendekatan PTT yang dilaksanakan bekerjasama
dengan kelompok tani penangkar subak Guama, Tabanan; subak Kumpul, Gianyar
dan subak Babakan Pohsanten, Jembrana dihasilkan benih (FS,SS,ES) sebanyak
65.038 kg dan 79.954 kg dengan rincian varietas Ciherang SS/ES, Cigeulis ES,
Cibogo ES, Tukad Balian SS masing-masing sebanyak 30.055 kg, 32.985 kg, 911
kg, 1077 kg dan varietas Ciherang ES 36915 kg, Cigeulis FS, Cigeulis ES, Inpari
1 ES dan Inpari 6 ES masing-masing sebanyak 36.915 kg, 7281 kg, 5158 kg, 7281
kg, 18824 kg (BPTP Bali, 2009; BPTP Bali, 2010b).
Sedangkan dari hasil kegiatan demplot perbenihan padi tahun 2011
dihasilkan benih sebanyak 89.546 kg dengan rincian 35.744 kg Cigeulis kelas
SS, 12.265 kg Ciherang kelas SS, 8880 kg Inpari 10 kelas SS, 10976 kg Inpari 10
kelas ES, 12.720 kg Inpari 13 kelas SS dan 8.961 kg Inpari 13 kelas ES (BPTP
Bali, 2011a). Dari kegiatan penyediaan dan perbanyakan benih unggul tahun 2012
bekerjasama dengan kelompok penangkar dihasilkan benih (FS, SS, ES) sebanyak
201.438 kg dengan rincian 58.035 kg Cigeulis ES, 4590 kg Ciherang FS, 41.813
kg Ciherang SS, 36.021 kg Ciherang ES, 3510 kg Inpari 6 FS, 4685 kg Inpari 7
FS, 580 Inpari 7 SS, 5119 kg Inpari 13 FS dan 47.085 kg Inpari 13 ES (BPTP Bali
2012). Sebagian besar benih sebar yang dihasilkan telah terdistribusi ke berbagai
kabupaten/kota di-Bali dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah
dalam upaya penyediaan bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan
benih nasional (CBN) bagi kelompok tani/pengguna lainnya bekerjasama dengan
PT. Sang Hyang Sri dan PT. Pertani dan sebagaian lagi disalurkan melalui kioskios dan kelompok tani (subak) yang ada di Bali.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah
kelangkaan benih bermutu yang terjadi selama ini di Bali baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Disamping itu program ini diharapkan dapat mendukung
percepatan penyebaran dan pengembangan varietas-varietas unggul baru di
daerah, juga dimaksudkan agar konsep gilir varietas dapat dilaksanakan.
Keberhasilan peningkatan produksi pertanian tidak terlepas dari
ketersediaan dan adopsi teknologi. Revolusi hijau yang terjadi di negara-negara
berkembang pada awal tahun 1970-an termasuk di Indonesia telah menunjukkan
pentingnya peranan teknologi dalam mengatasi kekurangan pangan, khususnya
beras. Penggunaan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi, responsif terhadap
pemupukan dan tahan terhadap hama/penyakit utama disertai dengan perbaikan
teknik budidaya yang tepat terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi
produksi, dan kecukupan pangan. Di Indonesia, introduksi varietas unggul,
perbaikan jaringan irigasi, teknik budidaya dan rekayasa kelembagaai melalui
program Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus telah berhasil meningkatkan
produksi beras Nasional. Keberhasilan program tersebut telah memungkinkan
Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984 (Nugraha dkk.
2007).
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Ruskandar dkk (2008) melaporkan, pembangunan pertanian dengan target
mencapai swasembada beras dimulai dengan membenahi perbenihan padi pada
tahun 1969 melalui kegiatan proyek “seed year campaign”. Balai benih dengan
kebun-kebunnya yang ada di kabupaten/kecamatan direhabilitasi dan mulai tahun
1971 terjadi perubahan mendasar di bidang perbenihan. Orientasi dari benih yang
dihasilkan sendiri diubah menjadi benih dibeli petani.
Saat ini benih yang dihasilkan oleh petani padi berasal dari dua sektor, yaitu
sektor perbenihan formal dan sektor perbenihan informal. Secara nasional sektor
formal memasok sekitar 40% dari kebutuhan benih total. Sedangkan sisanya,
yaitu 60% berasal dari sektor perbenihan informal seperti dari produksi sendiri
maupun membeli atau melalui pertukaran benih ke tatangga atau petani lainnya.
Sebagian besar benih yang berasal dari sektor perbenihan informal adalah varietas
lokal atau benih varietas unggul lama. Padahal kenaikan produksi beras nasional
didominasi oleh pengaruh perubahan varietas dari varietas unggul lama/lokal
yang berdaya hasil relatif rendah ke varietas unggul baru yang berdaya hasil tinggi
serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit utama. Oleh karena itu diseminasi
varietas unggul perlu terus ditingkatkan.
Di sisi lain, keunggulan suatu varietas baru dapat dirasakan manfaatnya
dalam peningkatan produksi dan mutu beras bila tersedia benih dalam jumlah
cukup untuk ditanam oleh petani (Nugraha dkk. 2007). Oleh karena itu, sistem
perbenihan yang tanggunh (produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan)
sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan penyediaan benih padi
dan peningkatan produksi beras nasional.
Salah satu komponen penting dalam usaha peningkatan produksi padi adalah
benih bermutu, karena kualitas benih secara signifikan mempengaruhi kualitas
maupun kuantitas produksi. Semakin rendah mutu benih semakin rendah kualitas
dan kuantitas hasil. Selain kualitas, beberapa faktor lain memberikan pengaruh
terhadap produksi, antara lain: (a) ketersediaan benih, (b) distribusi benih, (c)
harga benih. Walaupun faktor-faktor tersebut tidak secara langsung mempengaruhi
produksi padi, akan tetapi apabila salah satu faktor tersebut terganggu atau tidak
sesuai dengan harapan petani, maka petani tidak akan menanam benih tersebut
sehingga akan berdampak kepada produksi. Oleh karena itu stabilitas dari
ketersediaan, distribusi, dan harga benih harus tetap terjaga dengan baik sehingga
penyebaran benih berkualitas lebih terjamin.
Untuk menciptakan stabilitas, khususnya ketersediaan dan distribusi, maka
produksi benih harus didekatkan kepada petani pengguna dengan menumbuhkan
penangkar-penangkar benih lokal, sehingga benih cepat tersedia dalam jumlah
yang mencukupi. Selain itu teknologi perbenihan yang inovatif diperlukan untuk
mempercepat ketersediaan benih dalam jumlah yang cukup. Tujuan menghasilkan
benih sumber padi (FS, SS, ES)) agar selalu terjamin ketersediaannya guna
membantu memenuhi ketersediaan benih unggul bermutu medukung kegiatan
PTT di Bali dalam upaya mendukung program peningkatan produksi padi.
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Mempercepat pengembangan dan penyebarluasan varietas unggul baru (VUB)
ke tingkat kelompok tani/pengguna lainnya dalam upaya mendukung program
peningkatan produksi padi. Mendukung upaya penyediaan benih unggul bermutu
bagi petani/pengguna lainnya secara cepat dan tepat serta berkelanjutan.
METODELOGI
Pengkajian dilaksanakan di lahan sawah milik petani bekerjasama dengan
kelompok tani/kelompok penangkar antara lain : (1) kelompok penangkar KUAT
Subak Guama yang berlokasi di Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan; (2) Subak Kumpul yang berlokasi di Desa Bone, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar; (3) Subak Kusamba yang berlokasi di Desa Kusamba,
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Subak Bengkel yang berlokasi di Desa
Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kegiatan dilaksanakan selama
setahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 luas 30 hektar.
Tabel 1. Varietas padi mendukung PTT padi di Bali TA. 2013.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Varietas
Ciherang
Cigeulis
Inpari 6
Inpari 7
Inpari 13

Kelas Benih
FS/SS
BS/FS
BS/SS
FS/SS
BS/FS/SS

No.
6.
7.
8.
9.
10.

Varietas
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20
Inpari 23
Inpari 24

Kelas Benih
FS
FS
FS
BS
BS

Metode Analisis
Data yang diamati meliputi keragaan tanaman (tinggi tanaman, jumlah anakan
per rumpun), komponen hasil (panjang malai, jumlah gabah/malai, jumlah gabah
isi/malai) dan produksi per hektar dari masing-masing varietas yang dilakukan
pada saat menjelang panen. Sedangkan untuk menghasilkan benih parameter yang
diamati meliputi kadar air, daya tumbuh, dan campuran varietas lain dilakukan
bekerjasama dengan petugas pengawas benih (BPSB TPH) Provinsi Bali. Sebagai
data pendukung juga diamati tingkat serangan hama dan penyakit serta hambatan
teknis dan non teknis lainnya dalam proses produksi, distribusi, penyediaan dan
perbanyakan benih.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan lokasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan mengundang
instansi terkait di tingkat Provinsi (Distan Provinsi Bali, BPSBTPH Provinsi
Bali), Dinas Pertanian 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, dan petugas pengawas
benih kabupaten/kota. Dari kegiatan sosialisasi diperoleh hasil bahwa dari 9
(sembilan) petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang hadir, ditetapkan
4 (empat) kabupaten/Kota sebagai lokasi kegiatan perbanyakan benih unggul
mendukung PTT di Bali. Kemudian ditindak lanjuti dengan sosialisasi kegiatan
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dengan kelompok tani penangkar di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah
disepakati dengan mengundang Dinas Pertanian Kabupaten, petugas pengawas
benih kabupaten, UPTD, koordinator penyuluh, PPL, dan POPT. Lokasi yang
disepakati untuk perbanyakan benih unggul mendukung SL-PTT T.A. 2013
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Lokasi penyediaan dan perbanyakan benih mendukung PTT di Bali
T.A. 2013.
No.
1.
2.

3.
4.

Kabupaten/Kota Subak/kelompok penangkar
Badung
Subak Cangi, desa Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung
Tabanan
Subak Guama, desa Selanbawak, Kec. Marga, Kab. Tabanan
Subak Jaka, desa Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan
Subak Bengkel, desa Bengkel, Kec. Kediri, Kab. Tabanan
Gianyar
Subak Kumpul, Desa Bone, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar
Klungkung
Subak Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung

Realisasi Tanam dari luasan 30 hektar yang direncanakan, realisasi luas
tanam kegiatan penyediaan dan perbanyakan benih unggul yang dilaksanakan
bekerjasama dengan kelompok penangkar di beberapa Kabupaten/Kota di Bali
disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Realisasi tanam kegiatan penyediaan dan perbanyakan benih padi di
Bali T.A. 2013
No.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

896

Varietas
Cigeulis
Ciherang
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20
Inpari 24
Inpari 18
Inpari 23
Ciherang
Ciherang
Inpari 6
Inpari 7
Inpari 13
Inpari 13
Ciherang
Ciherang
Inpari 19
Inpari 24
Jumlah

Kelas
benih
BS
FS
FS
FS
FS
BS
FS
BS
FS
FS
BS
SS
BS
SS
SS
SS
SS
FS

Luas
(ha)
1,0
4,2
0,16
0,30
0,40
0,16
0,25
0,25
10,0
10,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
2,0
2,0
40,72

Waktu
tanam
1-1-2013
10-2-2013
30-1-2013
1-2-2013
12-2-2012
11-2-2013
18-3-2013
15-3-2013
5-4-2013
1-5-2013
13-6-2013
13-6-2013
13-6-2013
13-6-2013
5-9-2013
29-9-2013
4-11-2013
24-10-2013

Lokasi
Subak Cangi, Kab. Badung
Subak Cangi, Kab. Badung
Subak Cangi, Kab. Badung
Subak Cangi, Kab. Badung
Subak Cangi, Kab. Badung
Subak Cangi, Kab. Badung
Subak Jaka, Kab. Tabanan
Subak Jaka, Kab. Tabanan
Subak Kumpul, Kab. Gianyar
Subak Kusamba Kab. Klungkung
Subak Bengkel, Kab. Tabanan
Subak Bengkel, Kab. Tabanan
Subak Bengkel, Kab. Tabanan
Subak Bengkel, Kab. Tabanan
Subak Guama, Kab. Tabanan
Subak KumpulKab. Gianyar
Subak Kusamba, Kab. Klungkung
Subak Kusamba, Kab. Klungkung
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Produksi Benih
Dari realisasi areal tanam kegiatan penyediaan dan perbanyakan benih unggul
seluas 40,72 ha, produksi benih (FS, SS, ES) yang dihasilkan Unit Pengelola Benih
Sumber (UPBS) BPTP Bali dari sistem bagi hasil dengan kelompok penangkar
diharapkan mencapai 7.686 kg. Sampai pada bulan Desember 2013 produksi
benih yang dihasilkan UPBS BPTP Bali mencapai 57.350 kg.
Rincian benih (FS, SS, ES) milik UPBS BPTP Bali yang dihasilkan dari
kerjasama kegiatan penyediaan dan perbanyakan benih unggul dengan KUAT
Subak Guama adalah sebanyak 250 kg benih varietas Cigeulis kelas FS, 250 kg
benih varietas Ciherang kelas SS, 600 kg benih varietas Ciherang ES, 100 kg
benih varietas Inpari 18 kelas SS, 100 kg benih Inpari19 kelas SS, 200 kg benih
varietas Inpari 20 kelas SS, 100 kg benih Inpari 23 kelas FS dan 200 kg benih
varietas Inpari 24 kelas FS. Dari kerjasama kegiatan penyediaan dan perbanyakan
benih unggul yang dilakukan UPBS BPTP Bali dengan produsen benih Subak
Kumpul yang berlokasi di desa Bone, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,
diperoleh benih varietas Ciherang SS dan Ciherang ES masing-masing sebanyak
2000 kg dan 600 kg.
Tabel 4. Produksi Benih (FS, SS, ES) kegiatan penyediaan dan perbanyakan
benih unggul mendukung PTT di Bali TA. 2013.
No. Nama Subak

Luas (ha)

Varietas

Kelas
Benih

Produksi benih
(kg)

1.

Subak Cangi dan
Subak Guama

1,00
4,20
0,16
0,30
0,40
0,16

Cigeulis
Ciherang
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20
Inpari 24

FS
SS
SS
SS
SS
FS

4.790
9.770
775
840
1.580
750

2.

Subak Jaka dan
Subak Guama

0,25
0,25

Inpari 18
Inpari 23

SS
SS

190
-

3.

Subak Kumpul

10,00

Ciherang

SS

6.300

4.

Subak Kusamba

10,00

Ciherang

SS

21.869

5.

Subak Bengkel

1,00
1,00
1,00
1,00

Inpari 13
Inpari 13
Inpari 6
Inpari 7

FS
ES
FS
ES

228
216
226
216

6.

Subak Guama

3,00

Ciherang

ES

4.600

7.

Subak Kumpul

3,00

Ciherang

ES

4.600

8.

Subak Kusamba

2,00
2,00

Inpari 19
Inpari 24

ES
SS

200
200

Jumlah

40,72
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Sedangkan kerjasama perbanyakan benih yang dilakukan UPBS BPTP Bali
dengan Subak Kusamba yang berlokasi di desa Kusamba, Kecamatan dawan,
Kabupaten Klungkung, diperoleh benih varietas Ciherang kelas SS sebanyak 2000
kg, 200 kg benih Inpari 19 ES dan 200 kg benih Inpari 20 SS. Rincian benih (FS,
SS, ES) yang diperoleh UPBS BPTP Bali dari kerjasama kegiatan penyediaan dan
perbanyakan benih unggul dengan kelompok tani subak Bengkel yang berlokasi
di desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan masing-masing adalah
sebanyak 228 kg benih varietas Inpari 13 kelas FS, 216 kg benih varietas Inpari 13
kelas ES, 226 kg benih varietas Inpari 6 kelas FS dan 216 kg benih varietas Inpari
7 kelas ES.
Dari 49.664 kg benih milik mitra, diantaranya adalah milik mitra KUAT
subak Guama sebanyak 4.540 kg benih varietas Cigeulis FS, 9.520 kg benih
varietas Ciherang SS, 4000 kg benih Ciherang ES, 675 kg benih varietas Inpari 18
SS, 740 kg benih varietas Inpari 19 SS, 1.380 kg benih varietas Inpari 20 SS, 90
kg benih varietas Inpari 23 FS dan 550 kg benih varietas Inpari 24 FS. Sedangkan
total benih Ciherang SS dan ES yang menjadi milik mitra subak Kumpul masingmasing adalah sebanyak 4300 kg dan 4.000 kg. Total benih Ciherang SS yang
menjadi milik subak kusamba adalah sebanyak 19.869 kg.
Distribusi Benih
Distribusi/penyaluran benih UPBS BPTP Bali dilakukan bekerjasama
dengan kelompok penangkar, dalam hal ini adalah KUAT Subak Guama, subak
Kumpul dan subak Kusamba yang masing-masing berlokasi di Desa Selanbawak,
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan; desa Bone, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar; Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
(Tabel 5).
Sampai pada akhir Desember 2013, benih telah tersalur/terdistribusi
mencapai 82,77% (47.469 kg) dari total benih sebanyak 57.350 kg yang terdiri
dari varietas Ciherang SS, Cigeulis FS, Inpari 6 FS, Inpari 7 ES, Inpari 13 FS,
Inpari 13 ES, Inpari 18 SS, Inpari 19 SS, Inpari 20 SS, dan Inpari 24 FS. Sebagian
besar benih (44,32%) atau sebanyak 25.419 kg yang hanya terdiri dari varietas
Ciherang dan Cigeulis dibeli oleh PT SHS dan PT. Petani digunakan sebagai benih
bersubsidi bagi kelompok tani di Provinsi Bali mendukung SL-PTT. Sisanya
masing-masing sebanyak 27,13 % (15.561 kg), 6,66 % (3820 kg), 4,50 % (2579
kg) dibeli oleh kelompok tani, kios/pedagang, penangkar, yang terdiri dari ke lima
varietas Inpari 6, Inpari 7, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 19, Inapari 20, dan Inpari
24. Dan hanya 0,16% (90 kg) dimanfaatkan oleh BBI/BBU sebagai benih sumber
yang terdiri dari varietas Inpari 24 FS dan Cigeulis FS masing-masing sebanyak
20 kg dan 70 kg. Adapun rincian benih yang telah tersalurkan disajikan pada
Tabel 5.
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Tabel 5. Distribusi/penyaluran benih kegiatan penyediaan dan perbanyakan
benih unggul mendukung Pengelolaan Tanaman Terpadu di Bali T.A.
2013.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Benih Masuk
Benih Masuk
Benih
Benih
(kg)
(kg)
Varietas
Keluar No. Varietas
Keluar
Kelas
Kelas
Jumlah (kg)
Jumlah (kg)
Benih
benih
Inpari 6
FS
226
226 8. Inpari 20 SS
1.580
1580
Inpari 7
ES
216
216 9. Inpari 23 FS
190
190
Inpari 13
FS
228
228 10. Inpari 24 FS
750
750
Inpari 13
ES
216
216 11. Inpari 24 SS
200
200
Inpari 18
SS
775
775 12. Cigeulis
FS
4.790 4.790
Inpari 19
SS
840
840 13. Ciherang SS 42.539 42.539
Inpari 19
ES
200
200 14. Ciherang ES
4.600 4.600
57.350 57.340
Jumlah
Persentase (%)
99.99

Gambar 1. Neraca ketersediaan benih
Strategi pemasaran
Pelaksanaan Temu Lapang dilaksanakan bagian dari strategi pemasaran
dilaksanakan di subak Cangi, di subak Bengkel dan di subak Guama yang masingmasing berlokasi di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan Desa Selanbawak,
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dengan mengundang instansi terkait
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seperti Distan Provinsi Bali, BPSB TPH Provinsi Bali, Distan Kabupaten, Petugas
Pertanian di Kecamatan, dan beberapa kelompok tani di wilayah Kabupaten
Tabanan, Badung, Denpasar dan Klungkung.
Dari hasil temu lapang, sebagian besar kelompok tani menyukai semua
penampilan VUB padi Inpari 18, 19, 20, 23, 24, Ciherang, dan Cigeulis, terutama
Inpari 19, Inpari 20 disukai dan Inpari 24 paling disukai oleh kelompok tani dan
ingin mengembangan VUB musim berikutnya.
KESIMPULAN
Dari hasil pengkajian dapat disimpulkan bahwa :
1.

Perolehan produksi benih ini meningkat sebesar 47,06% (26.990 kg)
dibanding dengan target produksi yang dicanangkan yaitu sebesar 30,36 ton.

2.

Produksi benih yang dihasilkan masih didominasi oleh varietas Ciherang dan
Cigeulis yaitu sebesar 82,20% (42.539 kg) dan 8,35% (4790 kg) mengingat
kedua varietas ini lebih diminati oleh kelompok tani/pengguna lainnya
dibandingkan dengan varietas Inpari.

3.

Sebanyak 47.461 kg (82,77%) benih (FS,SS,ES) yang dihasilkan oleh UPBS
BPTP Bali telah disalurkan ke berbagai Kabupaten/Kota di Bali.
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KORELASI TINGKAT TOLERANSI GALUR-GALUR PADI GOGO
TERHADAP KERACUNAN ALUMINIUM HASIL SKRINING
DI RUMAH KACA DENGAN KERAGAAN TANAMAN
DI LAHAN KERING MASAM
Yullianida, Aris Hairmansis, Supartopo dan Suwarno
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
e-mail: uwie_yoel@yahoo.com
ABSTRAK
Upaya peningkatan produksi padi gogo di lahan kering masam dapat terkendala
oleh pH tanah yang rendah atau kemasaman tanah yang erat kaitannya dengan
adanya keracunan alumunium. Penggunaan varietas toleran terhadap keracunan
alumunium sangat penting untuk menjaga kemantapan produksi padi gogo di
lahan kering masam tanpa harus memberikan pengapuran (ameliorasi). Sejumlah
94 galur UDHP padi gogo diskrining toleransinya terhadap keracunan alumunium
di rumah kaca BB Padi-Kebun Percobaan Muara, Bogor dengan menggunakan
larutan Yoshida yang diberi penambahan AlCl3 dengan taraf 60 ppm. Relatif
panjang akar (RPA) dijadikan sebagai indeks toleransi terhadap keracunan
alumunium. Sementara galur-galur yang sama diseleksi keragaan tanamannya
di lapang pada lahan kering masam di Kebun Percobaan Tamanbogo-Lampung
pada MH 2013/2014 dengan enam varietas pembanding. Hasil skrining di rumah
kaca menunjukkan bahwa terdapat tiga galur toleran (T) dan enam galur agak
toleran (AT) terhadap keracunan alumunium. Namun tidak semua dari galur-galur
tersebut memberikan hasil yang tinggi di lahan kering masam Lampung. Hanya
galur B14086D-TB-75 dan B11923C-TB-3-1-3-4 yang bereaksi agak toleran
terhadap keracunan alumunium dan memberikan hasil lebih tinggi dari rata-rata
hasil varietas pembanding (2.60 t/ha), yaitu masing-masing sebesar 2.68 t/ha dan
2.89 t/ha. Nilai korelasi yang rendah antara RPA dengan hasil di lapang, yaitu
sebesar -0.132 menunjukkan bahwa faktor pembatas produksi padi gogo di lahan
kering masam tidak hanya masalah keracunan alumunium saja.
Kata kunci: padi gogo, keracunan alumunium, skrining, korelasi
ABSTRACT
Rice production increase in upland area is constrained by soil acidity problem
which associated with aluminium (Al) toxicity. Cultivation of Al tolerant rice
varieties is important to maintain sustainability of rice production in upland rice
areas. A total of 94 upland rice lines was screened for their Al toxicity tolerance
in green house using Yoshida solution contained 60 ppm AlCl3. Tolerance index
to Al toxicity was determined by measuring the relative root length of the rice
genotypes. The rice lines were also evaluated for their agronomic performance in
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the field in acid soil area of Tamanbogo Lampung in WS2013/2014. Six check rice
varieties were used in the field test. Result from the screening in the greenhouse
showed three lines were categorized as tolerant to Al toxicity and six lines were
moderately tolerant to Al toxicity. However, most of the rice lines which tolerant
and moderately tolerant to Al toxicity in the greenhouse testing had low yielding
in the field testing except two lines, B14086D-TB-75 and B11923C-TB-3-1-3-4
which produce grain yield of 2.68 t/ha and 2.89 t/ha, respectively. Their yields
were higher than the average yield of check varieties which was 2.60 t/ha. Result
from this study indicated correlation coefficient between the relative root length
and yield was low.
Keywords: upland rice, Al toxicity, acid soil, correlation analysis
PENDAHULUAN
Lahan yang potensial untuk pengembangan areal pertanaman padi gogo banyak
tersebar di wilayah beriklim basah seperti di Sumatera dan Kalimantan yang pada
umumnya memiliki tanah yang masam/podzolik merah kuning. Salah satu kendala
yang kerap terjadi di lahan kering masam podzolik merah kuning adalah keracunan
alumunium. Penggunaan varietas toleran terhadap keracunan alumunium sangat
penting untuk menjaga kemantapan produksi padi gogo di lahan kering masam
tanpa harus memberikan aplikasi pengapuran (ameliorasi). Menurut Lubis et al.
(2007) latar belakang genetik dari materi pemuliaan yang diuji sangat menentukan
keberhasilan memperoleh galur-galur yang toleran terhadap keracunan alumunium.
Upaya untuk mendapatkan varietas unggul padi toleran keracunan alumunium
melalui program pemuliaan telah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk
di Indonesia (Suwarno et al., 2005; 2009). Selain secara konvensional, pemuliaan
padi untuk toleransi terhadap keracunan alumunium juga telah dilakukan melalui
identifikasi marka mikrosatelit (Prasetiyono et al., 2003), variasi somaklonal (Roy
dan Mandal, 2005) dan kultur anter (Dewi et al., 2009).
Berdasarkan metode yang telah dilakukan Roy dan Mandal (2005) dan
Baggie et al. (2002) menunjukkan bahwa skrining toleransi keracunan alumunium
dapat dilakukan juga di rumah kaca. Hal ini dilakukan karena skrining di rumah
kaca merupakan seleksi dalam lingkungan terkendali, yaitu mengurangi pengaruh
lingkungan di luar faktor yang diinginkan. Pada skrining di rumah kaca maka taraf
cekaman dapat diatur sesuai kebutuhan dan dapat mencakup ratusan genotipe yang
meliputi varietas lokal, introduksi maupun hasil persilangan. Parameter sebagai
indikator toleransi terhadap keracunan alumunium digunakan relatif panjang akar
dan jumlah anakan (Doberman dan Fairhurst, 2000; Roy dan Mandal, 2005; Wu
et al., 2000).
Idealnya skrining di rumah kaca perlu dibandingkan dengan hasil seleksi di
lapang. Pencerminan kondisi lapang sebaiknya langsung dilakukan di lahan target.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara
hasil skrining terhadap keracunan alumunium di rumah kaca dengan keragaan
tanaman dan hasil gabah di lahan kering masam.
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BAHAN DAN METODE
Skrining galur padi gogo terhadap keracunan aluminium di rumah kaca
Percobaan dilakukan di rumah kaca BB Padi, Kebun Percobaan Muara Bogor,
pada MH 2013/2014. Bahan uji sebanyak 94 galur Uji Daya Hasil Pendahuluan
(UDHP) padi gogo dengan menyertakan IR60080-23 sebagai pembanding toleran
keracunan alumunium, Grogol sebagai pembanding agak toleran dan ITA131
sebagai pembanding peka keracunan alumunium. Setiap galur/varietas padi gogo
masing-masing ditanam sebanyak 10 benih padi pada bak-bak plastik berukuran
35 x 25 x 10 cm yang telah berisi larutan hara Yoshida yang ditambah AlCl3 dengan
taraf 0 dan 60 ppm.
Sebelum ditabur benih yang diuji direndam dulu dan dikecambahkan selama
3 hari. Larutan Yoshida dipertahankan pada pH 4 ± 0,2 dengan penambahan HCN
1 N atau NaOH 1 N dan setiap minggu larutan diganti. Setelah 14 hari setiap
tanaman dari setiap nomor dan setiap perlakuan diukur panjang akarnya untuk
mengetahui relatif panjang akar (RPA), yaitu perbandingan rata-rata panjang
akar pada larutan 60 ppm Al dibandingkan dengan panjang akar pada 0 ppm Al
(IRRI 2014). Varietas/galur dikatagorikan toleran keracunan alumunium jika RPA
>0.71, agak toleran jika RPA 0.63-0.70 dan peka jika RPA <0.63.
Uji daya hasil pendahuluan (UDHP) padi gogo di lahan kering masam
Percobaan dilakukan di lahan kering masam di Kebun Percobaan Tamanbogo,
Lampung pada MH 2013/2014. Materi yang digunakan sebanyak 94 galur dan
enam varietas pembanding, yaitu Limboto, Situpatenggang, serta Inpago 6, 7, 8
dan 9. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok, tiga ulangan. Setiap
galur ditanam 8 baris dengan panjang baris 4 m, jarak tanam antar baris 30 cm dan
jarak tanam dalam barisan 15 cm. Cara tanam dengan ditugal dan jumlah benih
2-3 butir per lubang tanam. Tanaman dipupuk dengan dosis 50 kg urea + 135 kg
TSP + 100 KCl/ha pada umur 0 MST. Pupuk urea ke-2 dan ke-3 sebesar 50 kg/
ha diberikan pada 4 dan 7 MST. Tanaman dipelihara sampai panen. Peubah yang
diamati meliputi penampilan tanaman di lapang (vigor), umur berbunga, umur
panen, tinggi tanaman, jumlah anakan produktif per rumpun dan hasil gabah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian toleransi galur padi gogo terhadap keracunan alumunium dilakukan di
rumah kaca KP. Muara dan di lahan kering masam Lampung pada MH 2013/2014
menggunakan materi galur yang sama. Sejumlah 94 galur padi gogo yang diuji
menunjukkan distribusi atau sebaran galur seperti tertera pada Gambar 1, dimana
pada Gambar 1a sebaran berdasarkan nilai relatif panjang akar (RPA) hasil skrining
di rumah kaca dengan menggunakan larutan Yoshida dan Gambar 1b berdasarkan
hasil gabah (t/ha) di lahan kering masam.
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A

B

Gambar 1. Distribusi 94 galur padi gogo terhadap keracunan alumunium hasil
pengujian di (a) rumah kaca berdasarkan nilai relatif panjang akar
dan (b) di lahan kering masam berdasarkan hasil gabah
Pada Gambar 1a terlihat bahwa dari 94 galur yang diuji sebagian besar
memiliki nilai RPA kurang dari 0.6, dengan kata lain sebagian besar galur yang
diuji teridentifikasi peka terhadap keracunan alumunium pada konsentrasi 60 ppm.
Sedangkan untuk sebaran berdasarkan hasil gabah di lahan kering masam belum
dapat menunjukkan tingkat toleransi galur-galur tersebut terhadap keracunan
alumunium. Untuk lebih jelasnya hubungan antara nilai RPA sebagai indikator
tingkat toleransi terhadap keracunan alumunium dengan hasil gabah di lahan
target disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Distribusi tingkat toleransi 94 galur padi gogo terhadap keracunan
alumunium dan hubungannya dengan hasil gabah di lapang
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Pada Gambar 2 jelas terlihat bahwa dari sejumlah 94 galur yang diuji di
rumah kaca ternyata ada tiga galur yang toleran terhadap keracunan alumunium,
enam galur bereaksi agak toleran dan sisanya peka terhadap keracunan alumunium.
Namun bila dikorelasikan dengan hasil gabah di lapang dari ketiga galur yang
toleran tersebut memiliki hasil gabah yang relatif rendah, paling tinggi hanya
sekitar 2.5-3.0 t/ha. Begitupun dengan keenam galur yang bereaksi agak toleran,
semuanya memiliki hasil gabah kurang dari 3.0 t/ha. Yang menarik adalah galurgalur lainnya yang bereaksi peka terlihat ada yang memiliki hasil yang lebih tinggi
dibanding galur-galur yang bereaksi toleran-agak toleran terhadap keracunan
alumunium. Diperlukan analisis lebih detail terkait konsentrasi aluminium
di lokasi percobaan lapang. Diduga bahwa cekaman Al di lapang tidak sekuat
tekanan Al di rumah kaca sebesar 60 ppm sehingga galur yang peka terhadap Al
pada konsentrasi 60 ppm masih bisa berproduksi dengan baik di lapang. Secara
lebih detailnya hasil pengujian di rumah kaca maupun di lapang tertera pada Tabel
1 dan 2.
Hasil skrining di rumah kaca menunjukkan bahwa dari 94 galur padi gogo
yang diuji pada konsentasi alumunium 60 ppm teridentifikasi tiga galur toleran
dengan nilai RPA berkisar antara 0.71-0.74 dan enam galur agak toleran keracunan
alumunium dengan nilai RPA berkisar antara 0.63-0.69 (Tabel 1). Namun ketiga
galur yang teridentifikasi toleran masih memiliki nilai RPA yang jauh lebih rendah
dibanding cek toleran IR60080-23.
Tabel 1. Galur-galur padi gogo yang toleran (T) dan agak toleran (AT) terhadap
keracunan alumunium, RK. KP. Muara, MT 1 2014
No

Genotipe

Panjang Akar pada
larutan Alumunium
0 ppm

60 ppm

RPA

Tingkat
Toleransi

1

B14086D-TB-22

13.8

10.14

0.74

T

2

B11908D-MR-2-2-3-1

12.9

9.20

0.71

T

3

B14086D-TB-8

13.0

9.20

0.71

T

4

B14086D-TB-75

14.4

9.45

0.66

AT

5

B14086D-TB-94

12.4

7.75

0.63

AT

6

B14086D-TB-96

12.2

7.65

0.63

AT

7

B11923C-TB-3-1-3-4

13.3

8.50

0.64

AT

8

B13630E-3MR-7

16.1

11.15

0.69

AT

9

B11492F-TB-14-2

19.0

12.80

0.67

AT

IR60080-23

15.2

13.7

0.90

T

GROGOL

13.2

8.3

0.62

AT

ITA131

14.2

6.7

0.47

P

cek

Keterangan: RPA = relatif panjang akar, T=toleran, AT=agak toleran dan P=peka
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Kondisi perakaran tanaman padi pada larutan Yoshida yang ditambahkan 60
ppm AlCl3 merupakan cerminan kemampuan tanaman dalam upaya mengurangi
pengaruh alumunium. Tanaman dengan kondisi perakaran yang panjang dan baik
akan mampu mengurangi pengaruh keracunan alumunium (Prasetiyono, 2003).
Menurut Ma (2000) walaupun alumunium menghambat proses metabolisme dan
pertumbuhan tanaman, tetapi sampai ambang tertentu pengaruh dari alumunium
dapat ditoleransi oleh tanaman yang toleran.
Tabel 2 menunjukkan rata-rata hasil gabah di lahan kering masam dari
galur-galur yang bereaksi toleran-agak toleran hasil skrining di rumah kaca hanya
sebesar 2.24 t/ha, lebih rendah dibanding rata-rata hasil seluruh galur yang diuji
(2.33 t/ha) dan rata-rata hasil keenam varietas pembanding (2.60 t/ha). Hanya galur
B14086D-TB-75 dan B11923C-TB-3-1-3-4 yang bereaksi agak toleran terhadap
keracunan alumunium dan memberikan hasil lebih tinggi dari rata-rata hasil
varietas pembanding (2.60 t/ha), yaitu masing-masing sebesar 2.68 t/ha dan 2.89 t/
ha. Selain itu terdapat 25 galur yang memiliki hasil lebih tinggi dibanding rata-rata
hasil varietas pembanding. Dari ke-25 galur tersebut apabila dibandingkan dengan
varietas pembanding yang memiliki hasil tertinggi, yaitu Inpago 7 sebesar 3.29 t/
ha, terdapat empat galur yang memiliki hasil yang lebih tinggi yaitu B11593FMR-48 (3.42 t/ha), B11850F-TB-2-1-2-1 (3.37 t/ha), B14086D-TB-90 (3.60 t/ha)
dan B13638E-TB-44 (3.44 t/ha).
Tabel 2. Keragaan galur-galur UDHP padi gogo, KP.Tamanbogo, Lampung,
MH 2013/2014
No. Galur/varietas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B14086D-TB-22
B11908D-MR-2-2-3-1
B14086D-TB-8
B14086D-TB-75
B14086D-TB-94
B14086D-TB-96
B11923C-TB-3-1-3-4
B13630E-3MR-7
B11492F-TB-14-2
Rata-rata galur T-AT Al
Rata-rata 94 galur UDHP
Cek Limboto
Situpatenggang
Inpago 6
Inpago 7
Inpago 8
Inpago 9
Rata-rata varietas pembanding
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Vigor TT

JAP

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3

9
10
9
9
10
11
8
8
8
9
9
10
8
9
8
11
9
9

114
121
122
114
122
107
107
102
108
113
112
112
110
103
106
105
112
108

Umur
Bunga Masak
86
114
84
112
85
113
84
111
84
111
85
112
84
112
84
112
85
114
85
112
85
113
84
113
86
113
88
117
86
113
86
114
85
113
86
114

Hasil
2,44
2,51
1,72
2,68
2,45
2,89
1,97
1,75
1,76
2,24
2,33
2,54
1,76
1,99
3,29
2,79
3,22
2,60

RPA Tingkat
Toleransi
0,74
T
0,71
T
0,71
T
0,66
AT
0,63
AT
0,63
AT
0,64
AT
0,69
AT
0,67
AT
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Menurut Lubis et al. (2007) tanaman padi yang keracunan alumunium akan
mengalami kekahatan unsur hara N, P, K, Ca dan Mg sehingga pertumbuhannya
menjadi kerdil dan menyebabkan kehampaan gabah, namun apabila ditinjau ratarata keragaan karakter agronomisnya (Tabel 2), baik galur yang bereaksi toleran/
agak toleran maupun rata-rata keseluruhan galur yang diuji memiliki rata-rata
karakter agronomi yang hampir sama dengan rata-rata enam varietas pembanding,
yaitu vigor tanaman baik (skor 3), tinggi tanaman 108-113 cm, jumlah anakan
produktif sebanyak sembilan anakan dengan umur berbunga rata-rata 85 hari dan
umur panen berkisar 112-114 hari.
Tabel 3. Nilai korelasi antara hasil skrining Al di rumah kaca (RPA) dengan
keragaan galur-galur padi gogo di lahan kering masam
Hasil
-0.132

RPA

RPA

Vigor

Vigor

-0.490

-0.104

TT

0.504

-0.444

TT

JAP

JAP

0.377

-0.087
-0.102

-0.134

-0.055

UB

-0.173

0.057

0.367

-0.157

-0.219

UP

-0.202

-0.103

0.434

-0.174

-0.215

UB

0.829

Keterangan: RPA=relatif panjang akar; TT=tinggi tanaman; JAP=jumlah anakan produktif; UB=umur
berbunga 50%; UP=umur panen 80%

Pada Tabel 3 terlihat bahwa tidak adanya korelasi yang kuat antara nilai
RPA dengan hasil gabah dilapang ditunjukkan oleh nilai korelasinya yang rendah
bahkan negatif, yaitu sebesar -0.132. Demikian pula korelasi antara nilai RPA
dengan jumlah anakan juga rendah, sebesar -0.102 dimana seharusnya galur-galur
yang tidak toleran terhadap keracunan alumunium akan memiliki jumlah anakan
produktif yang sedikit di lapang. Selain nilai korelasi antara RPA dengan hasil
gabah dan jumlah anakan produktif yang rendah, karakter agronomi seperti tinggi
tanaman, umur berbunga dan umur panen menunjukkan nilai korelasi yang rendah
terhadap hasil maupun RPA. Pada Tabel 3 terlihat bahwa hanya korelasi antara
tinggi tanaman dan hasil yang memiliki nilai korelasi sebesar 0.5.
Galur-galur yang hasilnya rendah atau bahkan tidak menghasilkan gabah
terhambat pertumbuhannya sehingga menjadi kerdil. Tanaman yang peka terhadap
keracunan alumunium pun pada umumnya menunjukkan gejala tersebut. Menurut
Ma (2000) kemampuan tanaman untuk menyerap hara pada lahan masam dibatasi
oleh kandungan alumunium yang tinggi, terutama pada pH kurang dari 5.5.
Keracunan alumunium pada pH kurang dari 4.0, sebagaimana yang diterapkan
pada skrining di rumah kaca, sangat tinggi terdapat dalam bentuk Al3+ yang
sangat beracun bagi tanaman. Selain relatif panjang akar, menurut Utama (2010)
perbandingan bobot kering akar dan pucuk antara kondisi tercekam alumunium
dan kontrol dapat pula dijadikan sebagai parameter skrining toleransi terhadap
keracunan alumunium di rumah kaca.
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KESIMPULAN
Terdapat tiga galur toleran dan enam galur agak toleran terhadap keracunan
alumunium dari total 94 galur padi gogo yang diskrining di rumah kaca. Namun
tidak semua dari galur-galur tersebut memberikan hasil yang tinggi di lahan
kering masam Lampung. Hanya galur B14086D-TB-75 dan B11923C-TB-3-1-3-4
memberikan hasil lebih tinggi dari rata-rata hasil varietas pembanding (2.60 t/ha).
Nilai korelasi yang rendah antara RPA dengan hasil di lapang, yaitu sebesar -0.132
menunjukkan bahwa faktor pembatas produksi padi gogo di lahan kering masam
tidak hanya masalah keracunan alumunium saja.
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ADAPTASI GALUR-GALUR ELIT PADI TOLERAN SALIN PADA
LINGKUNGAN TUMBUH NORMAL
Nafisah1, Trias Sitaresmi1, Satoto1
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
n.nafisah143@gmail.com
ABSTRACT
Breeder expected that the superior salinity tolerance rice was not only high yield
under stress condition but also it was superior high yield under normal condition.
One set of rice elite lines consisted o f 21 lines which were tolerance to salinity
under 12 dSm-1 and 4 check varieties (Pokali, Siak Raya, IR29 dan Ciherang) were
evaluated for their grain yield under normal condition in rice experimental station,
Indonesian Centre for Rice Research (ICRR) Sukamandi. The experiment was
arranged in randomized Completed Block Design with four replications. The 21
old day seedling were planted in 3x4 m2 plot size with 25 cm x 25 cm of planting
space. The result showed that the grain yield of tested genotypes were similar to the
best check, Ciherang. Two genotypes (IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1
and IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1) had higher yield than its Siak Raya.
Compared to Ciherang, IR77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 had shorted
plant height, more productive tillers and filled grains per pancle but lighter 1000
grain weight. While IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 had heavier 1000
grain weight and same plant height, productive tiller number, filled and unfilled
grain number. The day to maturity of these two lines was similar to Ciherang.
Compared to Siak Raya, IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 had shorter
plant height, more tiller number, shorter duration, and better grain filling, while
IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 had shorter day to maturity and heavier
1000 grain weight. The two lines could be as candidate lines for further evalution
on multilocation yield trial with their main insect and diseases resistance would be
taken into consideration.
Key words: adaptation, elite lines, salinity tolerance, normal condition
ABSTRAK
Varietas Unggul padi toleran salinitas yang dihasilkan oleh pemulia diharapkan
tidak hanya mampu berproduksi tinggi pada kondisi cekaman, namun juga
berdaya hasil tinggi pada kondisi tanpa cekaman. Pengujian daya adaptasi galurgalur elit yang teruji toleran salinitas pada fase bibit pada kondisi lingkungan
normal dilakukan terhadap 21 galur dengan 4 varietas pembanding Pokali, Siak
Raya, IR29 dan Ciherang di KP Sukamandi pada MT1 2014. Percobaan ditata
dalam rancangan acak kelompok lengkap dengan empat ulangan pada petak
berukuran 3x4 m2. Bibit ditanam pada umur 21 hss, dengan jumlah bibit 1-2
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bibit per lubang. Hasil penelitian menunjukkan semua galur yang diuji memiliki
hasil setara dengan varietas Ciherang, hanya terdapat dua galur yang memiliki
hasil lebih baik dari varietas Siak Raya yaitu IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1IND-1 dan IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1. Dari aspek sifat agronomis,
galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 memiliki postur tanaman lebih
rendah, jumlah anakan lebih banyak, jumlah gabah isi lebih tinggi, dan bobot
1000 butir lebih rendah daripada Ciherang. Sedangkan galur IR 77664-B-251-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 memiliki postur tanaman, jumlah anakan, jumlah
gabah hampa setara dengan Ciherang, namun bobot 1000 butir nyata lebih tinggi
daripada Ciherang. Kedua galur memiliki umur dan jumlah gabah hampa setara
dengan Ciherang. Keunggulan galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1
dibandingkan dengan Siak Raya adalah postur tanaman lebih rendah, jumlah
anakan lebih banyak, umur lebih pendek dan pengisian lebih baik, sedangkan
galur IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 memiliki umur lebih pendek,
dan bobot 1000 butir lebih berat. Galur tersebut dapat dipertimbangkan untuk
diuji lebih lanjut pada uji multilokasi galur-galur pada toleran salinitas setelah
mempertimbangkan aspek ketahanannya terhadap OPT.
Kata kunci: adaptasi, galur padi, toleran salinitas, lingkungan normal
PENDAHULUAN
Blum (1988) melaporkan bahwa ada indikasi varietas superior yang memberikan
hasil tinggi pada kondisi maksimal akan memberikan penampilan yang baik pada
kondisi suboptimal, sehingga salah satu pendekatan perakitan varietas unggul
toleran cekaman abiotik dapat dilakukan dengan cara merakit varietas superior
yang mampu memberikan hasil tinggi pada kondisi optimum, dengan harapan
galur terbaik akan memberikan penampilan yang baik pada kondisi suboptimal.
Meskipun kultivar standar yang mampu memberikan hasil baik pada lingkungan
tumbuh yang luas tidak mengimplikasikan kultivar toleran. Suatu varietas akan
disukai oleh petani jika varietas tersebut memiliki stabilitas tinggi dan juga
berpotensi hasil tinggi. Di samping sifat hasil, kriteria komponen hasil sangat erat
kaitannya dengan sifat hasil. Pada tahun 2013 telah dilakukan serangkaian evaluasi
daya hasil di Karang Ampel dan toleransi satu set (100 galur) introduksi pada fase
bibit di rumah kaca. Evaluasi daya hasil tersebut dilakukan pada luas plot kecil
(5m2) pada skala percobaan observasi daya hasil di lingkungan salin. Galur-galur
yang konsisten toleran pada fase bibit di rumah kaca dan memiliki hasil yang lebih
tinggi dari varietas cek perlu diuji pada lingkungan normal dengan ukuran plot
yang lebih besar untuk mengetahui potensi hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi penampilan hasil dan komponen hasil galur yang memiliki toleransi
salinitas pada fase bibit 12 dSm-1 pada kondisi lahan optimal (irigasi).
METODOLOGI
Penelitian dilakukan pada kondisi normal di kebun percobaan BB Padi Sukamandi
pada MT 1/2014. Percobaan ditata dalam rancangan acak kelompok lengkap
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dengan empat ulangan. Bibit berumur 25 hari setelah sebar ditanam dengan
jumlah bibit satu-dua bibit per lubang dengan jarak tanam 25 x 25 cm, pada
petak percobaan berukuran 3 m x 4 m. Materi yang diuji berjumlah 17 galur dan
4 varietas pembanding yaitu Pokali, Siak Raya, IR29 dan Ciherang. Pertanaman
diberi pupuk N, P, dan K dalam bentuk Urea dan Ponska, masing-masing dengan
dosis 200 kg Urea/ha dan 300 kg Ponska/ha. Pupuk termaksud diaplikasikan
sebagai berikut: 300 kg Ponska/ha pada saat segera setelah tanam, 100 kg Urea/
ha masing-masing diaplikasikan pada saat tanaman mencapai stadia anakan
maksimum, dan primordia bunga. Pengendalian organisme penggangu tanaman
dilaksanakan secara maksimum dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah PHT.
Respon tanaman terhadap lingkungan tumbuh diukur dari keragaan hasil dan
komponen hasil diukur dengan variabel pengamatan sebagai berikut:
1. Umur berbunga, yaitu jumlah hari sejak sebar sampai saat 50 % dari tanaman
dalam petak percobaan berbunga.
2. Tinggi tanaman, yaitu rata-rata tinggi tanaman dari 10 rumpun contoh yang
ditentukan secara acak pada setiap plot. Tinggi tanaman diukur dari permukaan
tanah atau pangkal batang hingga ujung malai tertinggi. Pengamatan dilakukan
pada saat menjelang panen.
3. Jumlah malai per rumpun, yaitu rata-rata jumlah malai dari 5 rumpun contoh
yang ditentukan secara acak. Pengamatan dilakukan pada saat menjelang
panen.
4. Jumlah gabah isi dan gabah hampa, yaitu rata-rata jumlah gabah isi dan gabah
hampa dari 3 rumpun contoh yang diambil secara acak dari contoh untuk
jumlah malai per rumpun. Pada setiap rumpun contoh tersebut amati jumlah
malai, jumlah gabah isi dan gabah hampanya.
5. Bobot 1000 butir gabah isi, yaitu bobot 1000 biji gabah kering bersih pada
tingkat kadar air tertentu (14%). Pengukuran kadar air segera dilakukan
setelah penimbangan bobot gabah.
6. Hasil gabah bersih per plot, yaitu bobot hasil gabah yang dipanen dari petak
percobaan netto (petak percobaan setelah dikurangi satu baris tanaman
pinggir). Pengukuran kadar air dilakukan segera setelah penimbangan bobot
gabah.
Data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisis dengan analisis varians.
Perbedaan antar rata-rata galur diuji dengan rata-rata penambahan nilai beda ratarata terkecil (LSD) pada taraf beda nyata 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi kemampuan tanaman untuk memberikan hasil yang tinggi pada kisaran
lingkungan yang luas, dari lingkungan tumbuh optimal maupun lingkungan
suboptimal sangat penting. Pada penelitian ini satu set galur yang memiliki
toleransi terhadap salinitas pada fase bibit dengan tingkat cekaman 12 dSm-1, diuji
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daya hasil dan penampilan agronomisnya pada kondisi normal. Target lingkungan
galur-galur yang diuji adalah sentra produksi padi di daerah pesisir pantai, dimana
tingkat salinitas sangat tinggi pada musim kemarau, karena ketersediaan air irigasi
yang terbatas, sedangkan pada musim hujan, lahan tersebut dapat dikatakan tidak
mendapat cekaman salinitas. Namun demikian tidak menutup kemungkinan
galur-galur ini juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas padi pada
kondisi lahan pasang surut, dimana baik pada musim hujan maupun kemarau
selalu mendapat cekaman salinitas dengan tingkat cekaman yang bervariasi.
Hasil analisis varians terhadap karakter hasil dan komponen hasil
menunjukkan ada keragaman sifat-sifat yang diamati pada galur yang diuji yaitu
hasil dan komponen hasil (Tabel 1 dan Tabel 2). Blok berpengaruh nyata terhadap
jumlah anakan, jumlah gabah isi dan jumlah gabah hampa dan bobot 1000 butir,
namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil dan tinggi tanaman,
serta umur 50% berbunga.
Tabel 1. Analisis Varians sifat hasil dan komponen hasil
Sumber Derajat
Variasi Bebas Hasil Tinggi
(DB) GKG Tanaman
Blok
3
0.49
5.80
Galur
20
3.15** 526.24**
Galat
60
0.22
13.03
Total
83
0.93
136.43

Jumlah
Anakan
19.03*
17.85**
4.63
8.34

Kuadrat Tengah
Umur
Jumlah
Jumlah
Berbunga
Gabah Isi Gab hampa
1.85
1607.24**
470.65*
**
**
97.90
1715.91
822.121**
7.25
288.38
120.79
28.90
680.04
302.43

Bobot
1000 B
5.69**
30.97**
0.94
8.35

a. Hasil Gabah Kering Giling (GKG, 14%)
Hasil gabah kering giling varietas yang diuji berkisar antara 2,19-6,29 t/
ha. Hasil gabah tertinggi dihasilkan varietas Ciherang dan hasil paling rendah
oleh varietas Pokali. Hasil gabah galur yang diuji berkisar antara 3,46-5,71 t/
ha. Galur IR50184-3B-18-2B-1-IND-1 berproduksi paling rendah dan galur
IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 berproduksi paling tinggi. Uji LSD5%
menunjukkan bahwa tidak terdapat galur yang memiliki hasil nyata lebih tinggi
daripada varietas Ciherang. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan
vareitas cek Siak Raya, dua galur yaitu IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1
(5,71 t/ha) dan IR77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 (5,70 t/ha) memiliki
hasil nyata lebih tinggi daripada Siak Raya (4,97 t/ha). Galur lain dengan hasil
setara lebih baik daripada Siak Raya adalah IR84194-139-IND-1 (5,31 t/ha)
dan IR 58427-5B-15-IND-1 (5,06 t/ha). Dari aspek penotipik galur, galur IR
77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 dan IR84194-139-IND-1 memiliki penotipik
yang lebih baik daripada galur IR77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 dan IR
58427-5B-15-IND-1.
Varietas Ciherang merupakan varietas popular yang ditanam petani di daerah
lahan irigasi, sedangkan vareitas Siak Raya beradaptif pada lingkungan tumbuh
pasang surut atau lahan dengan tingkat salinitas sedang. Hasil pengujian pada
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kondisi lingkungan tumbuh menunjukkan tidak terdapat galur dengan hasil lebih
tinggi daripada varietas Ciherang, namun demikian, terdapat dua galur dengan
hasil lebih baik daripada Siak Raya.
Tabel 2. Penampilan umur berbunga dan penerimaan fenotipik galur uji Daya
Hasill pada kondisi normal, KP Sukamandi
No

Galur

1 IR84649-120-8-1-BIND-1
2 IR84649-303-10-1-1B-IND-1
3 IR 71829-3R-10-3IND-1
4 IR 72580-B-24-3-3-32-IND-1
5 IR 45427-2B-2-2B-11-IND-1
6 IR 72048-B-R-16-2-33-IND-1
7 IR66876-11-NDR 1-11-1-IND-1
8 IR84194-139-IND-1
9 IR 71829-3R-28-1IND-1
10 IR 58427-5B-15-IND-1
11 IR82810-407-IND-1
12 IR84649-260-28-1-BIND-1
13 IR 51499-2B-29-2B-11-IND-1
14 IR 77664-B-25-1-2-13-12-3-AJY1-IND-1
15 IR50184-3B-18-2B-1IND-1
16 IR65833-4B-17-1-3IND-1
17 IR 77674-3B-8-2-2-142-AJY 4-IND-1
18 Pokkali
19 Siak Raya
20 IR 29
21 Ciherang
5% LSD
CV

Hasil TT
Fert B1000
Tingkat
JAP UBUNG GABS GABHAM
PAcp
t/ha cm
(%)** (gr)
toleransi*
4,51 108 16
82
125
54
69,8 25,02
3
3
4,37 101 14

77

145*

32

81,9

24,83

5

3

4,79 119

17

80

111

53

67,7

26,47

3

3

4,07

18

78

98

37

72,6

25,36

5

3

4,63 102 15

69*

90

26*

77,6

29,65

7

3

3,81 119

19

83

65

48

57,5

24,21

5

3

4,12 128* 18

79

129

47

73,3

22,4

5

3

5,31 104 16
4,43 107 18

76*
82

106
94

28*
46

79,1
67,1

26,38*
21,29

3
5

3
3

5,06 109 15
4,70 97* 19
3,96 101 16

76*
82
82

130
138
134

14*
35
38

90,3
79,8
77,9

24,1
21,91
25,39

5
5
7

3
3
3

3,66

17

74*

115

67

63,2

21,79

5

3

5,70* 91* 22*

71*

94

12*

88,7

20,52

5

3

3,44

98*

94*

*

90

18

80

84

30

73,7

26,42

7

3

4,56 111

18

77

86

29

74,8

26,01

5

3

5,71* 115

15

73*

101

31

76,5

30,53*

3

3

65*
81
72
73
4
3.5

98
115
104
129
24
15.6

31
45
16
18
16
31.3

76,0
71,9
86,7
87,8
-

29,78*
28,26
24,23
25,82
1.37
3.8

7
3
5
3
-

3
5
9
7
-

2,19 132* 13
4,97 116 16
4,52 95 17
6,29 108 15
0.66 5
3
10.4 3.4 12.8

=berbeda nyata dari Siak Raya pada tingkat 5%
Keterangan: hasil=hasil GKG ka 14%, TT=tinggi tanaman, JAP=jumlah anakan produktif,
UBUNG=umur berbunga, gabs=jumlah gabah isi per malai, gabham=jumlah gabah
hampa per malai, fer=fertilitas malai, B1000=bobot 1000 butir, PAcp=Phenotypic
acceptance (penerimaan fenotipik), *tingkat toleransi pada fase bibit di rumah kaca, BB
Padi Sukamandi. **data fertilitas merupakan data rata-rata 3 plot tanpa analisis lanjut.
*
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Variasi hasil gabah dapat disebabkan oleh faktor genotype, lingkungan
dan interaksi antara genotipe dan lingkungan. Penelitian ini hanya dilakukan
satu musim, maka faktor penyebab variasi hasil hanya dapat diduga dari faktor
genotipe saja. Mahpattra (1993) menyebutkan faktor yang berkontribusi terhadap
variasi hasil antara lain adalah kesuburan lahan, malai yang menghasilkan
gabah, jumlah gabah per malai, bobot 1000 butir. Analisis terhadap sumber
varians blok menunjukkan blok tidak berpengaruh nyata terhadap penampilan
hasil, mengindikasikan bahwa variasi iklim mikro tempat penelitian sangat kecil
pengaruhnya terhadap penampilan hasil. Tidak adanya pengaruh blok terhadap
hasil menunjukkan bahwa faktor budidaya seperti pengolahan tanah, pemupukan,
pengendalian hama dan penyakit sudah dilakukan optimal, sehingga kondisi
lingkungan mikro antar blok dalam keadaan sehomogen mungkin.
b. Komponen Hasil
Sifat hasil merupakan karakter yang sangat kompleks. Penampilan hasil
gabah sangat dipengaruhi oleh sifat agronomis atau karakter komponen hasil
seperti tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi per malai,
jumlah gabah per malai, umur berbunga tanaman dan bobot 1000 butir. Hubungan
antara hasil dan komponen hasil sudah dipelajari secara intensif dan hasilnya sejak
lama sudah banyak dilaporkan (Surek dan Beser, 2003). Hasil gabah dilaporkan
berkorelasi tinggi dengan bobot 1000 butir dan jumlah anakan per rumpun, jumlah
gabah isi per malai, biomas tanaman. Hasil gabah dipengaruhi secara langsung
oleh jumlah anakan dan umur berbunga, jumlah malai per tanaman, jumlah gabah
isi pe malai dan bobot 1000 butir, jumlah gabah isi per malai dan tinggi tanaman,
jumlah anakan, panjang malai, dan hari berbunga, tinggi tanaman dan jumlah
anakan, jumlah malai per tanaman dan jumlah spikelet per malai, jumlah anakan
produktif per rumpun, jumlah gabah per malai dan bobot 1000 butir, jumlah gabah
per malai dan jumlah anakan produktif , jumlah gabah isi per malai dan bobot
1000 butir, biomas, indeks panen dan bobot 1000 butir.
c. Tinggi tanaman
Tinggi tanaman berkisar antara 90-134 cm. Galur terpendek adalah IR501843B-18-2B-1-IND-1 dan tertinggi adalah varietas pembanding Pokkali. Siak Raya
memiliki postur yang lebih tinggi dairpada Ciherang, namun tinggi tanaman
tersebut masih dalam kategori sedang. Galur dengan tinggi tanaman setara dengan
Ciherang dan Siak Raya masih dapat diterima oleh petani. Dua galur yaitu Pokkali
dan IR66876-11-NDR 1-1-1-1-IND-1 memiliki postur nyata lebih tinggi daripada
Siak Raya, dan tiga galur IR51499-2B-29-2B-1-1-IND-1, IR77664-B-25-1-2-13-12-3-AJY1-IND-1, IR50184-3B-18-2B-1-IND-1, IR82810-407-IND-1, serta
IR29 memilki postur lebih pendek daripada Ciherang. Galur yang lain memiliki
postur setara dengan kedua varietas pembanding.
Tinggi tanaman sangat mempengaruhi faktor penerimaan suatu genotype
oleh petani atau pengguna. Tinggi tanaman sangat nyata pengaruhnya terhadap
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sifat kerebahan tanaman (Unan et.al, 2013). Tanaman yang tinggi akan mudah
rebah, sedangkan tanaman terlalu pendek akan menyulitkan pemanenan secara
manual, dimana sebagian besar petani di Indonesia masih belum menggunakan
alat mesin untuk panen gabah. Hubungan antara tinggi tanaman dengan hasil
gabah sudah banyak dilaporkan (Kumar, 1992). Tinggi tanaman berkontribusi
nyata terhadap biomass tanaman, dimana biomass yang tinggi berkorelasi dengan
hasil tinggi (Surek, et.al 1998).
d. Jumlah anakan produktif
Jumlah anakan produktif bervariasi antara 13-22 anakan. Jumlah anakan
paling banyak dimiliki oleh galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1
dan paling sedikit varietas Pokali. Varietas Ciherang memiliki jumlah anakan
setara dengan Siak Raya, yaitu masing-masing 15 dan 16 anakan. Selain galur IR
77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1, jumlah anakan IR 72048-B-R-16-2-3-3IND-1 dan IR82810-407-IND-1 nyata lebih tinggi daripada Ciherang. Galur yang
lain memiliki jumlah anakan setara dengan kedua varietas pembanding tersebut.
Jumlah anakan merupakan karakter yang mempengaruhi secara langsung terhadap
hasil gabah (Surek et al., 1998, Yang, 1986; Kumar, 1992). Pada pengujian ini
galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 yang memiliki hasil gabah lebih
tinggi daripada Siak Raya, memiliki jumlah anakan lebih banyak daripada kedua
varietas pembanding.
e. Umur berbunga
Umur berbunga galur-galur yang diuji bervariasi antara 63 hst yaitu Pokali
sampai 83 hst yaitu IR 72048-B-R-16-2-3-3-IND-1. Varietas Ciherang memiliki
umur 50% berbunga delapan hari lebih pendek daripada Siak Raya. Semua galur
yang diuji memiliki umur berbunga setara dengan dengan Ciherang kecuali
Pokali dan hampir semua galur memiliki umur setara dengan Siak Raya, kecuali
beberapa galur yaitu 2014 IR 45427-2B-2-2B-1-1-IND-1, IR84194-139-IND-1,
IR 58427-5B-15-IND-1, IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 dan IR
77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1.
Umur berbunga berpengaruh langsung terhadap hasil gabah (Übrahim et
al., 1990). Umur berbunga mempengaruhi biomas yang diproduksi oleh tanaman.
Tanaman dengan umur berbunga relative lebih panjang akan memiliki kesempatan
lebih tinggi untuk menghasilkan biomas yang lebih banyak dan hasil tinggi. Umur
berbunga juga akan mempengaruhi system budidaya. Varietas berumur pendek
memungkinkan petani untuk dapat meningkatkan indeks pertanaman, dan pada
musim kemarau dengan ketersediaan air terbatas, juga memungkinkan tanaman
untuk lolos dari cekaman kekeringan. Pada pengujian ini dua galur dengan hasil
nyata lebih baik daripada Siak Raya juga memiliki umur berbunga lebih pendek
daripada Siak Raya yaitu IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 dan IR
77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1
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f. Jumlah gabah isi
Jumlah gabah isi bervariasi antara 65-145 bulir. Varietas Ciherang memiliki
jumlah gabah isi sekitar 129 bulir, setara dengan Siak Raya yaitu 115 bulir. Galur
dengan jumlah gabah isi paling rendah adalah IR72048-B-R-16-2-3-3-IND-1,
sedangkan paling tinggi adalah IR84649-303-10-1-1-B-IND-1. Galur IR84649303-10-1-1-B-IND-1 merupakan galur yang memiliki jumlah gabah isi nyata lebih
tinggi daripada Siak Raya. Empat galur memiliki jumlah gabah isi lebih rendah
daripada varietas Siak Raya dan 9 galur memiliki jumlah gabah isi setara dengan
varietas Ciherang dan Siak Raya.
Jumlah gabah isi sangat berkorelasi tinggi dengan hasil gabah (Yang, 1986,
Samonte et al., 1998). Pada pengujian ini, galur dengan hasil paling tinggi yaitu
IR77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 dan IR77674-3B-8-2-2-14-2-AJY4IND-1yang nyata lebih tinggi daripada Siak Raya memiliki gabah isi setara
dengan Siak Raya dan lebih rendah daripada Ciherang yang mengindikasikan
adanya karakter lain yang lebih menonjol yang berkontribusi terhadap hasil gabah.
g. Jumlah gabah hampa
Jumlah gabah hampa bervariasi antara 12-67 bulir per malai. Ciherang
memiliki jumlah gabah hampa yang rendah (19 bulir/malai), sedangkan Siak
Raya memiliki jumlah gabah hampa realatif lebih tinggi (45 bulir/malai). Empat
galur memiliki jumlah gabah hampa yang nyata lebih rendah daripada Siak Raya
yaitu IR84194-139-IND-1, IR58427-5B-15-IND-1, IR77664-B-25-1-2-1-3-123-AJY1-IND-1 dan IR29. Galur yang lain setara dengan Siak Raya. Hubungan
antar jumlah gabah hampa dengan hasil dilaporkan tidak konsisten. Hal ini karena
selain faktor lingkungan, faktor genotipe juga sangat berpengaruh terhadap
jumlah gabah hampa, misalnya pada persilangan kerabat jauh, akan menghasilkan
kehampaan yang tinggi atau sterilitas gabah sangat tinggi karena adanya faktor
incompatibilitas antar tetua persilangan. Contohnya pada persilangan antar padi
liar dan padi dengan subspecies berbeda (indika x japonica). Galur IR 77664-B-251-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 memiliki hasil gabah lebih tinggi daripada Siak
Raya dan memiliki jumlah gabah hampa lebih rendah daripada kedua varietas
pembanding (Tabel 2)
h. Fertilitas malai
Fertilitas malai bervariasi, berkisar antara 63.2-90.3%. Fertilitas malai
varietas yang diuji berkisar antara 71.9-87.8%, masing-masing dimiliki oleh
varietas Siak Raya dan Ciherang. Fertilitas malai dapat disebabkan oleh faktor
genotype dan juga oleh lingkungan. Pada umumnya persilangan kerabat jauh
memiliki fertilitas malai yang rendah karena adanya inkompatibilitas antar tetua.
Pada percobaan ini, fertilitas malai IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1
(88.7%) yang memiliki hasil gabah lebih tinggi daripada Siak Raya lebih baik
daripada Ciherang (87.8%). Galur lain dengan fertilitas malai lebih baik daripada
Ciherang yaitu IR 58427-5B-15-IND-1 dengan fertilitas malai sekitar 90.3%
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i. Bobot 1000 butir
Bobot 1000 butir galur-galur yang diuji berkisar antara 20.52-30.53 gr ,
bobot terendah dimiliki oleh galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 dan
tertinggi galur IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1. Bobot 1000 butir varietas
pembanding berkisar antara 24.23-29.78 gr. Bobot 1000 butir varietas Siak Raya
lebih tinggi daripada Ciherang. Hanya dua galur memiliki bobot 1000 butir lebih
baik dari Siak Raya yaitu galur IR 45427-2B-2-2B-1-1-IND-1 dan IR 77674-3B-82-2-14-2-AJY 4-IND-1. Sifat hasil berkorelasi tinggi dengan bobot 1000 butir
(Sharma and Choubey, 1985; Surek et al., 1998; Yang, 1986; Samonte et al., 1998
dan Surek et al., 1998). Pada peneltian ini salah satu galur dengan hasil gabah
lebih tinggi daripada kedua varietas pembanding yaitu IR 77674-3B-8-2-2-14-2AJY 4-IND-1 memiliki bobot 1000 butir nyata lebih tinggi daripada Ciherang.
Dari penelitian ini dapat dilaporkan dua galur dengan hasil nyata lebih tinggi
daripada Siak Raya memiliki penampilan lebih baik daripada Siak Raya dan
Ciherang. Galur IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 memiliki tipe tanaman
yang lebih baik daripada galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1. IR
77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 memiliki umur lebih pendek, dan bobot 1000
butir daripada Siak Raya. IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 memiliki
umur lebih pendek daripada Siak Raya, jumlah anakan lebih tinggi, jumlah
gabah hampa lebih rendah serta fertilitas malai lebih baik daripada Siak Raya dan
Ciherang. Dua galur tersebut diharapkan mampu beradaptasi baik pada kondisi
lingkungan bercekaman (salin) maupun lingkungan normal. Galur ini juga dapat
dijadikan tetua untuk donor sifat toleransi galur dan sifat hasil tinggi. Persilangan
dengan menggunakan dua galur ini sudah dilakukan di KP Sukamandi, dan galurgalur turunannya sudah memasuki generasi lanjut.
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Galur yang diuji memiliki hasil setara dengan varietas Ciherang, hanya
terdapat dua galur yang memiliki hasil lebih baik dari varietas Siak Raya
yaitu IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 dan IR 77674-3B-8-2-214-2-AJY 4-IND-1.
Dari aspek sifat agronomis, galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1
memiliki postur tanaman lebih rendah, jumlah anakan lebih banyak, jumlah
gabah isi lebih tinggi, dan bobot 1000 butir lebih rendah daripada Ciherang.
Sedangkan galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 memiliki postur
tanaman, jumlah anakan, jumlah gabah hampa setara dengan Ciherang,
namun bobot 1000 butir nyata lebih tinggi daripada Ciherang. Kedua galur
memiliki umur dan jumlah gabah hampa setara dengan Ciherang.
Keunggulan galur IR 77664-B-25-1-2-1-3-12-3-AJY1-IND-1 dibandingkan
dengan Siak Raya adalah postur tanaman lebih rendah, jumlah anakan lebih
banyak, umur lebih pendek dan pengisian lebih baik, sedangkan galur IR
77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 memiliki umur lebih pendek, dan bobot
1000 butir lebih berat.
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DAYA HASIL GALUR TOLERAN SALINITAS DI LINGKUNGAN
TUMBUH PESISIR INDRAMAYU PADA MUSIM HUJAN
Nafisah1, Aris Hairmansis1, Trias Sitaresmi1, Untung Susanto1, Ali Jamil1
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
n.nafisah143@gmail.com
ABSTRAK
Varietas toleran salin berdaya hasil tinggi baik pada kondisi cekaman salin maupun
normal, memiliki peluang yang tinggi untuk lebih cepat diadopsi oleh petani.
Cekaman Salinitas yang terjadi di daerah pesisir pantai karena adanya intrusi air
laut lebih sering terjadi pada musim kemarau daripada musim hujan. Salah satu
varietas populer yang ditanam oleh petani di daerah salin pada musim hujan adalah
varietas Cilamaya Muncul. Varietas ini agak toleran terhadap salin, dan memiliki
umur yang relatif panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daya
adaptasi galur toleran salin pada musim hujan dan berproduksi lebih baik daripada
Cilamaya Muncul. Penelitian mengevaluasi 61 galur dan empat varietas cek
(Cilamaya Muncul, FL478, IR29 dan Inpari 35 salin Agritan), berlokasi di Karang
Ampel, Indramayu pada MH 2014/2015. Percobaan ditata dalam rancangan acak
kelompok lengkap dengan tiga ulangan, dengan ukuran plot 10m2. Hasil penelitian
menunjukkan ada keragaman penampilan galur pada semua karakter yang diamati
(tinggi tanaman, jumlah anakan, umur berbunga, jumlah gabah isi, gabah hampa
per malai, bobot 1000 butir dan hasil per ha). Galur cek toleran FL478-Ski-B
memiliki hasil yang paling tinggi, dan Cilamaya muncul memiliki hasil paling
rendah. Hanya ada satu galur yang memiliki hasil lebih baik dari FL478-Ski-B
yaitu HHZ9-SKI-14-5-0Kr-JK-0-Ski-B (9.10 t/ha). Terdapat 8 galur yang memiliki
hasil GKG signifikan lebih tinggi dari Inpari 35 yaitu BP 14080-5b-6-5-TRT-261-SKI-1-B, BP 14082-2b-2-5-TRT-36-1-SKI-1*B-B, BP 14034-2b-1-1-TRT-335-SKI-1-1-B, RC 8-SAL-IND-*1B-B, HHZ5-SAL12-DT3-Y2-B, HHZ9-SKI14-5-0Kr-JK-0-B, HHZ15-DT7-SAL4-SAL1-B, IR83142-B-61-B-Ski-B dengan
hasil gabah berkisar antara 7.88–9.10 t/ha. Galur-galur tersebut akan diuji lebih
lanjut pada MT1 2015, setelah mempertimbangankan beberapa karakter penting
lain seperti ketahanan terhadap OPT, umur dan mutu.
Kata kunci: daya hasil, galur padi, toleran salin, musim hujan
ABSTRACT
Salinity tolerance rice variety with high yield under both saline and normal
condition will have more chance to be adopted by farmers. Saline stress in the
coastal area occurred more frequently in dry season because soil was inundated
soil by sea water. One of popular variety in coastal area, Cilamaya Muncul, was
moderate salinity tolerance with 125 days to maturity. The research was aimed
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to elucidate the adaptation of some salinity tolerance elite lines in wet season.
The research evaluated 61 elite lines and 4 checks (Cilamaya Muncul, FL478,
IR29 and Inpari 35 salin Agritan). A research arranged in Randomized Completed
Block Design with three replications was conducted in Karang Ampel, Indramayu,
West Java. The 21 old day seedling was planted in the 10m2 plot size, with 25
cm x 25 cm planting space. The research showed the significant difference for
the yield, plant height, tiller number, heading date, filled grain number, unfilled
grain number, number of spikelet, and 1000 grain weight. among of the tested
lines. FL478 was the best check showing high yield, while Cilamaya Muncul had
the lowest yield. The research successfully identified one lines yielding better
than FL478 which was HHZ9-SKI-14-5-0Kr-JK-0-Ski-B (9.10 t/ha), Five lines
had high yield (7.88 – 9.10 t/ha) better than Inpari 35 Agritan which were BP
14080-5b-6-5-TRT-26-1-SKI-1-B, BP 14082-2b-2-5-TRT-36-1-SKI-1*B-B, BP
14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-1-B, RC8-SAL-IND-*1B-Ski-B, HHZ5-SAL12DT3-Y2-Ski-B, HHZ9-SKI-14-5-0Kr-JK-0-Ski-B, HHZ15-DT7-SAL4-SAL1Ski-B, IR83142-B-61-B-Ski-B. These lines will be further evaluated in dry season
2015 after their resistance to pest and diseases and grain quality will be taken into
account.
Keywords: yield, rice lines, salinity tolerance, wet season
PENDAHULUAN
Perubahan iklim global mengancam produksi padi di daerah pesisir pantai.
Tidak hanya kehilangan lahan, namun juga terjadi peningkatan luas lahan yang
mendapat cekaman salinitas akibat intrusi air laut terutama pada musim kemarau.
Pada musim hujan, dimana cekaman salinitas sangat rendah, ada indikasi varietas
dengan toleransi sedang (moderate), sangat cocok ditanam di lahan padi dekat
pesisir pantai. Sebagai contoh adalah varietas Cilamaya Muncul yang memiliki
toleransi sedang ditanam luas oleh petani di daerah pesisir pantai Haur Geulis,
Indramayu, Pantai Utara Jawa Barat. Pada musim kemarau, di daerah tanpa
cekaman, petani memilih varietas lain seperti Ciherang, Inpari 10, Inpari Si Denuk
dan lainnya yang memiliki umur lebih pendek daripada Cilamaya Muncul.
Hasil padi dipengaruhi oleh faktor genotipe, lingkungan (musim), dan
juga interaksi genotype x lingkungan ( Jing, et.al 2010). Juliardi, et.al (1999)
melaporkan bahwa pada musim hujan, hasil padi di Sukamandi lebih tinggi daripada
pada musim kemarau. Sementara itu. Kropff et al. (1999) melaporkan bahwa di
daerah tropik dengan ketersedian air yang melimpah dan N yang mencukupi, hasil
padi pada musim hujan lebih rendah, yaitu mencapai 6 ton/ha, sedangkan pada
musim kemarau bisa mencapai 10 t/ha. Analisis kuantitatif untuk mengevaluasi
penampilan galur pada musim yang berbeda diperlukan untuk mengukur besaran
(magnitude) interaksi genotipe x lingkungan. Hal ini akan membantu mendesign
genotipe yang sesuai dengan kondisi lingkungan tumbuh pada musim hujan
atau musim kemarau ataupun genotipe dengan daya adaptasi tinggi pada musim
hujan dan musim kemarau. Pada musim sebelumnya (MK2014) telah dilakukan
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kegiatan observasi daya hasil galur-galur toleran salinitas di KP Sukamandi dan
pada musim yang sama dilakukan pula uji toleransinya terhadap salinitas pada
cekaman 12 dSm-1 di rumah kaca. Dari kegiatan tersebut teridentifikasi galurgalur yang memiliki fenotipik yang baik dan toleran salin pada fase bibit. Galurgalur tersebut perlu diuji daya adaptasi dan daya hasilnya pada lingkungan target
dengan ukuran plot yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
daya adaptasi galur–galur padi toleran salin pada musim hujan.
METODOLOGI
Percobaan dilakukan di desa Anjatan, kecamatan Karang Ampel, Indramayu,
pada MT2 (musim hujan 2014/2015). Lokasi percobaan terletak di pesisir pantai,
dimana pada saat musim kemarau lahan selalu mendapat cekaman salinitas,
dengan tingkat cekaman tergantung pada ketersediaan air irigasi. Materi yang diuji
berjumlah 61 galur dan 4 varietas cek yaitu IR29 (cek rentan), FL478 (cek tahan),
Inpari 35 salin Agritan (Varietas unggul baru (VUB) toleran salin), dan Cilamaya
Muncul (VUB yang biasa ditanam petani pada musim hujan). Percobaan ditata
dalam rancangan acak kelompok lengkap dengan tiga ulangan. Bibit berumur 25
hari setelah sebar ditanam dengan jumlah bibit satu bibit per lubang dan jarak
tanam 25 x 25 cm, pada petak percobaan berukuran 10 m2.
Pertanaman diberi pupuk N, P, dan K dalam bentuk Urea dan Ponska, masingmasing dengan dosis 200 kg Urea/ha dan 300 kg Ponska/ha. Pupuk termaksud
diaplikasikan sebagai berikut: 300 kg Ponska/ha pada saat segera setelah tanam,
100 kg Urea/ha masing-masing diaplikasikan pada saat tanaman mencapai stadia
anakan maksimum, dan primordia bunga. Pengendalian organisme penggangu
tanaman dilaksanakan secara maksimum dengan tetap memperhatikan kaidahkaidah PHT.
Respon tanaman terhadap lingkungan tumbuh diukur dari keragaan hasil dan
komponen hasil diukur dengan variabel pengamatan sebagai berikut:
1.

Umur berbunga, yaitu jumlah hari sejak sebar sampai saat 50 % dari tanaman
dalam petak percobaan berbunga.

2.

Tinggi tanaman, yaitu rata-rata tinggi tanaman dari 5 rumpun contoh yang
ditentukan secara acak pada setiap plot. Tinggi tanaman diukur dari permukaan
tanah atau pangkal batang hingga ujung malai tertinggi. Pengamatan dilakukan
pada saat menjelang panen.

3.

Jumlah malai per rumpun, yaitu rata-rata jumlah malai dari 3 rumpun contoh
yang ditentukan secara acak. Pengamatan dilakukan pada saat menjelang
panen.

4.

Jumlah gabah isi dan gabah hampa, yaitu rata-rata jumlah gabah isi dan gabah
hampa dari 3 rumpun contoh yang diambil secara acak dari contoh untuk
jumlah malai per rumpun. Pada setiap rumpun contoh tersebut amati jumlah
malai, jumlah gabah isi dan gabah hampanya.
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5.

Bobot 1000 butir gabah isi, yaitu bobot 1000 biji gabah kering bersih pada
tingkat kadar air tertentu (14%). Pengukuran kadar air dilakukan segera
setelah penimbangan bobot gabah.

6.

Hasil gabah bersih per plot, yaitu bobot hasil gabah yang dipanen dari petak
percobaan netto (petak percobaan setelah dikurangi satu baris tanaman
pinggir). Gabah bersih (setelah gabah hampa dan sisa tanaman dibuang/
ditampi) ditimbang dan diukur kadar air segera setelah penimbangan bobot
gabah.

Analisis Data : Data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisis dengan
analisis varians. Perbedaan antar rata-rata galur diuji dengan rata-rata penambahan
nilai beda rata-rata terkecil (LSD) pada taraf beda nyata 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji daya hasil pendahuluan untuk mengetahui adaptasi galur-galur padi toleran
salinitas pada fase bibit dilakukan di kecamatan Karang Ampel, Kabupaten
Indramayu. Pada musim hujan, di lokasi ini, mayoritas petani menanam varietas
Cilamaya Muncul. Hasil pengujian di rumah kaca menunjukkan varietas ini agak
toleran cekaman salinitas pada fase bibit pada tingkat cekaman 12 dSm-1. Varietas
ini memiliki potensi hasil tinggi, rasa nasi cukup enak, dengan tekstur agak pulen,
berumur lebih panjang daripada Ciherang. Petani memilih varietas ini karena
dengan umur yang relative lebih panjang, fase pertumbuhan vegetatif relatif lebih
panjang sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali apabila terjadi
cekaman abiotik maupun biotik seperti serangan tikus atau OPT lain. Di daerah
ini, apabila terjadi cekaman, maka petani menanam beberapa kali, dengan umur
bibit tua. Salah satu tujuan pengujian uji daya hasil pendahuluan ini diharapkan
mampu mengidentifikasi genotipe unggul dengan potensi hasil lebih tinggi dari
varietas Cilamaya Muncul dan varietas unggul yang sudah dilepas seperti Inpari
35 salin Agritan.
Percobaan dilakukan pada musim hujan. Berdasarkan hasil pengamatan
terhadap pertumbuhan tanaman pada baik pada fase vegetatif maupun generatif,
tidak terdapat gejala visual yang menunjukkan tanaman menderita keracunan
garam. Disamping itu, hasil pengukuran terhadap lahan percobaan juga
menunjukkan bahwa cekaman salinitas pada lahan sangat rendah (3-dSm-1).
Hasil analisis varians terhadap variabel pengamatan menunjukkan bahwa
ada keragaman hasil dan komponen hasil pada genotipe yang diuji, kecuali
jumlah gabah isi dan gabah total. Blok berpengaruh nyata terhadap penampilan
jumlah gabah isi dan jumlah gabah total per malai (Tabel 1 dan Tabel 2). Hal ini
mengindikasikan adanya variasi lingkungan percobaan (blok) yang memberikan
sumbangan yang signifikan terhadap variasi penampilan hasil dan komponen hasil.
Atau ada indikasi bahwa galur-galur yang diuji juga memiliki respon yang sensitif
terhadap perbedaan lingkungan tumbuh mikro. Hal tersebut tercermin dari hasil
analisis untuk jumlah gabah isi per malai dan jumlah gabah total per malai yang
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berbeda nyata antar blok tapi tidak berbeda nyata antar galur. Hasil yang berbeda
nyata kemungkinan dari sumbangan perbedaaan fertilitas malai yang signifikan,
yang dikuatkan dengan jumlah gabah hampa yang berbeda nyata karena variasi
blok dan respon galur.
Tabel 1. Anova untuk karakter hasil gabah kering giling pada kadar air 14%,
tinggi tanaman, jumlah anakan, umur 50% berbunga, jumlah gabah isi
per malai
Kuadrat Tengah

Sumber
Varians

DB

HASIL

TT

JA

UBUNG

#GABSI

Blok

2

1.01

123.76*

5.42

243.25**

10425.4**

Galur

64

2.36**

212.02**

15.18**

47.38**

377.88

Galat

128

0.99

29.92

6.69

11.98

427.29

Total

194

1.44

90.96

9.47

26.04

514.07

Keterangan: DB=derajat bebas, TT=tinggi tanaman, JA=jumlah anakan produktif, Ubung=Umur
50% berbunga, #Gabsi=jumlah gabah isi/malai, #gabham=jumlah gabah hampa/malai

Tabel 2. Anova untuk karakter jumlah gabah hampa per malai, jumlah gabah
total, fertilitas malai, dan bobot 1000 butir
Sumber Varians

DB

Kuadrat Tengah
#GABHAM

Blok

2

1867.01**

Galur

64

275.24

Galat
Total

#GABTOT

FERTIL

B1000B

14180.2**

1333.83**

10.13**

**

558.2

177.76

*

15.54**

128

103.20

409.67

119.91

1.84

194

178.14

600.64

151.51

6.45

Keterangan: DB=derajat bebas, #Gabham=jumlah gabah hampa/malai, #gabtot=jumlah gabah total/
malai, Fertil=fertilitas malai, B1000B=Bobot 1000 butir, Hasil=hasil GKG ka 14%

Penampilan hasil dan komponen hasil masing-masing galur yang diuji
disajikan pada Tabel 3.
a. Hasil Gabah Kering Giling (GKG, ka 14%)
Faktor genotipe berpengaruh terhadap variasi penampilan hasil gabah kering
giling. Hasil gabah galur yang diuji berkisar antara 5.03-9.10 t/ha. Hasil varietas
cek berkisar antara 5,03-8,6 t/ha. Cek FL478-Ski-B memiliki hasil lebih tinggi
daripada Cilamaya Muncul dan Inpari 35 salin Agritan (CSR90-IR2), serta IR29Ski-B, dan yang paling rendah adalah Cilamaya Muncul. Varietas cek IR29-Ski-B
masih mampu memberikan hasil rata-rata 6.12 t/ha yang mengindikasikan tidak
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adanya cekaman garam selama pertumbuhan tanaman. Hal ini karena selama
musim hujan, air hujan cukup untuk mencuci garam-garam terlarut, dan pori
tanah terjenuhi air non salin. Hasil uji LSD5% menunjukkan bahwa tidak terdapat
galur dengan hasil signifikan lebih tinggi daripada FL478. Sebagian besar galur
(32 galur) memiliki hasil signifikan lebih tinggi daripada Cilamaya Muncul, tetapi
setara dengan Inpari 35 salin Agritan (CSR-90IR-2) atau memiliki hasil gabah
>6.64 t/ha dan 8 galur memiliki hasil nyata lebih tinggi daripada Inpari 35 salin
Agritan (>7,88 t/ha), satu diantaranya setara lebih tinggi dari FL478-Ski-B yaitu
galur HHZ9-SKI-14-5-0Kr-JK-0-Ski-B (9,1 t/ha). Galur-galur dengan hasil lebih
baik daripada Inpari 35 salin agritan diuji lagi pada musim berikutnya pada MT
2015 (Tabel 3).
b.Komponen Hasil
Komponen hasil merupakan karakter agronomi dan berkontribusi dengan
penampilan hasil.
Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman galur dan varietas pembanding berkisar antara 85-131
cm. Tinggi varietas pembanding berkisar antara 107-123 cm, terendah adalah
Cilamaya muncul dan tertinggi adalah FL478-Ski-B. Hasil uji LSD (5%)
menunjukkan tidak terdapat galur yang signifikan lebih tinggi daripada FL478Ski-B. Namun demikian lima galur memiliki postur lebih tinggi daripada FL478
(121-131 cm) yaitu BP 14094-2b-1-TRT-1-1-2-Ski-B, BP 14062-1b-1-5-TRT-11-Ski-B, BP 14064-1b-2-1-TRT-3-1-Ski-B, Hua 564-Ski-B, HHZ 5-Y4-SAL1Y1-Ski-B. Apabila dibandingkan dengan Cilamaya Muncul, terdapat dua galur
dengan postur lebih pendek yaitu HHZ 12-SAL10-DT2-DT1-Ski-B dan HHZ
9-DT12-DT1-SUB1-Ski-B. Banyak hasil penelitian melaporkan tinggi tanaman
berkorelasi positif dengan hasil gabah (Kumar, 1992). Tinggi tanaman merupakan
salah satu sifat yang menentukan nilai penerimaan fenotipik tanaman oleh petani.
Tanaman yang memiliki postur terlalu tinggi rentan kerebahan (Unan, et.al 2013).
Jumlah anakan produktif
Jumlah anakan galur dan varietas pembanding berkisar antara 16-30 anakan.
Jumlah anakan produktif terbanyak dimiliki oleh galur HHZ 9-DT12-DT1-SUB1Ski-B dan tersedikit dimiliki oleh Wanxian 777-Ski-B. Jumlah anakan produktif
varietas pembanding berkisar antara 20-23 anakan. Terdapat dua galur dengan
jumlah anakan signifikan lebih banyak dari varietas Cilamaya Muncul (23 anakan)
yaitu galur IR 83142-B-57-B-SAL-IND-2-Ski-B (27 anakan) dan HHZ 9-DT12DT1-SUB1-Ski-B (30 anakan). Hanya terdapat satu galur dengan jumlah anakan
lebih sedikit dari Cilamaya Muncul, yaitu galur Wanxian 777-Ski-B. Apabila
dibandingkan dengan FL478-Ski-B, jumlah anakan produktif galur yang diuji
setara dengan varietas Cilamaya Muncul dan FL478-Ski-B (22 anakan), kecuali
dua galur tersebut di atas. Jumlah anakan produktif berkorelasi positif dengan
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hasil yang tinggi. Jumlah anakan produktif HHZ 9-DT12-DT1-SUB1 sangat
banyak, namun demikian hasilnya lebih rendah daripada varietas cek. Hal ini
karena jumlah gabah isi per malai dari galur ini juga sangat rendah (43 bulir per
malai) dan bobot 1000 butirnya relatif kecil (19,65 g)
Umur 50% berbunga
Petani di daerah Karang Ampel, menyukai varietas Cilamaya Muncul
karena umurnya yang relative lebih panjang daripada varietas Ciherang, salah
satu alasannya karena apabila terjadi cekaman pada fase vegetative, maka masih
memiliki kesempatan untuk dapat pulih kembali dan menghasilkan gabah dengan
cara menanam bibit tua atau pulih kembali. Umur berbunga varietas dan galur
yang diuji berkisar antara 82-104 hss. Semua galur yang diuji memiliki umur
signifikan lebih pendek daripada Cilamaya Muncul (<98 hss). Galur FL478-Ski-B
memiliki umur berbunga 87 hss, dan Inpari 34 salin sekitar 88 hss. Umur semua
galur yang diuji setara dengan FL478-Ski-B dan Inpari 34 salin Agritan.
Umur berbunga yang pendek merupakan salah satu mekanisme untuk lolos
dari cekaman abiotik, termasuk salinitas, terutama pada lahan sawah dimana intrusi
air laut meningkat dengan berkurangnya pasokan air irigasi pada musim kemarau.
Galur BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-2-Ski-B, Zhongzu 14-SAL-IND-2Ski-B, RC 8-SAL-IND-*1B-Ski-B, HHZ 5-DT20-DT3-Y2-Ski-B, HHZ 5-DT20DT3-Y2-Ski-B, HHZ12-SAL8-Y1-Y2-Ski-B, IR83142-B-20-Ski-B memiliki
umur berbunga sekitar 82-83 hari sangat potensial dikembangkan di daerah pesisir
pantai, dimana cekaman salinitas sering terjadi dengan berkurangnya pasokan air
irigasi. Dengan dipadukan waktu tanam yang tepat, maka galur-galur ini sangat
cocok ditanam di lahan irigasi yang mendapat ancaman intrusi air laut pada musim
kemarau. Salah satu galur yaitu galur RC 8-SAL-IND-*1B-Ski-B, selain berumur
pendek, juga memiliki hasil lebih tinggi daripada varietas cek Inpari 34 salin
Agritan.
Jumlah gabah isi per malai
Jumlah gabah isi per malai berkisar antara 43-97 bulir yaitu masing-masing
dimiliki oleh galur HHZ9-DT12-DT1-SUB1-Ski-B dan 6527-SAL-IND-*1BSki-B. Jumlah gabah isi per malai varietas Cilamaya Muncul, Inpari 35 dan
FL478-Ski-B masing-masing adalah 47, 61 dan 77 bulir. Apabila dibandingkan
dengan cek FL478-Ski-B, semua galur yang diuji memiliki jumlah gabah isi per
malai setara dengan cek tersebut. Namun apabila dibandingkan dengan Cilamaya
Muncul, terdapat empat galur dengan jumlah gabah isi per malai signifikan lebih
tinggi yaitu galur IR83142-B-57-B-SAL-IND-1-1-Ski-B, 6527-SAL-IND-*1BSki-B, WTR1-JK-0=Ski-B, HHZ29-SKI-17-4-0Kr-JK-0-Ski-B.
Jumlah gabah isi per malai berkorelasi positif dengan hasil gabah (Yang,
et.al 1986, Samonte et al., 1998). Semua galur dengan jumlah gabah isi per malai
tinggi, menunjukkan hasil yang signifikan lebih tinggi daripada Inpari 34 salin
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Agritan, dan satu galur yaitu HHZ29-SKI-17-4-0Kr-JK-0-Ski-B memiliki hasil
signifikan lebih tinggi daripada cek terbaik yaitu FL478-Ski-B.
Jumlah gabah hampa per malai
Jumlah gabah hampa per malai berkisar antara 19-56 bulir. Jumlah gabah
hampa varietas Cilamaya Muncul, FL478 dan Inpari 35 masing-masing adalah
56, 38 dan 30 bulir. Tidak terdapat galur yang memiliki jumlah gabah hampa per
malai signifikan lebih rendah daripada Inpari 34 salin. Namun demikian enam
galur memiliki jumlah gabah isi per malai lebih baik daripada FL478-Ski-B
yaitu BP14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-2-B, HHZ3-SKI-3-3-0Kr-JK-0-Ski-B,
HHZ 12-SAL8-Y1-Y2-Ski-B, HHZ12-SAL2-Y3-Y1-Ski-B, HHZ 12-SAL10DT2-DT1-Ski-B, ZX117-Ski-B (19-20 bulir per malai). Jumlah gabah hampa
per malai sangat erat kaitannya dengan sterilitas malai. Pada kondisi normal,
sterilitas malai mencerminkan efisiensi pengisian gabah relative dengan kapasitas
limbung (jumlah gabah total per malai). Pada kondisi cekaman, sterilitas malai
mencerminkan toleransi galur terhadap suatu cekaman terkait dengan hasil gabah
(Grattan, et.al 2000). Pada pengujian ini, galur-galur memiliki jumlah gabah hampa
per malai rendah (19-21 bulir per malai) menunjukkan hasil yang signifikan lebih
tinggi daripada Inpari 34 Salin Agritan, kecuali HHZ3-SKI-3-3-0Kr-JK-0. Galur
ini memiliki jumlah gabah total yang rendah, meskipun jumlah gabah hampanya
relatif rendah.
Jumlah gabah total per malai
Jumlah gabah total bervariasi antara 70-135 bulir yang masing-masing
dimiliki oleh galur HHZ 9-DT12-DT1-SUB1-Ski-B dan 6527-SAL-IND-*1BSki-B. Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa jumlah gabah total galur dan
varietas yang diuji adalah setara. Jumlah gabah total per malai cek FL478Ski-B, Inpari 35 dan Cilamaya Muncul yaitu masing-masing 103, 91, 115 bulir
tergolong setara dengan Cilamaya Muncul (70-135 bulir). Terdapat enam galur
dengan jumlah gabah per malai relatif lebih rendah daripada FL478-Ski-B, BP
14094-2b-1-TRT-1-1-1-Ski-B, BP 14094-2b-1-TRT-1-1-2-Ski-B, BP 14038-1B-11-TRT-23-1*B-SKI-5,
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123
124
109
109
110
127
130
103
122
123
111
108
106
105
110
107
105
102
103
109
112
112
102
119
105
102

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

BP 14094-2b-1-TRT-1-1-1
BP 14094-2b-1-TRT-1-1-2
BP 14098-3b-1-4-TRT-1-1-1
BP 14098-3b-1-4-TRT-1-1-2
BP 14098 -3b- 4-4-TRT-1-1
BP 14062-1b-1-5-TRT-1-1
BP 14064-1b-2-1-TRT-3-1
BP 14064-4b-2-1-TRT-24-2-SKI-1
BP 14064-5b-3-1-TRT-17-1-SKI-1
BP 14092-1b-2-1-TRT-20-2-SKI-1
BP 14092-2b-1-1-TRT-14-1-SKI-1
BP 14080-5b-6-5-TRT-26-1-SKI-1
BP 14082-2b-2-3-TRT-23-3-SKI-1*B
BP 14082-2b-2-5-TRT-35-4-SKI-1*B
BP 14082-2b-2-5-TRT-36-1-SKI-1*B
BP 14082-2b-2-5-TRT-36-5-SKI-1*B
BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-1
BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-2
BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-2
BP 14038-1B-1-1-TRT-23-1*B-SKI-1
BP 14038-1B-1-1-TRT-23-1*B-SKI-2
BP 14038-1B-1-1-TRT-23-1*B-SKI-5
Zhongzu 14-SAL-IND-2
IR 83142-B-57-B-SAL-IND-1-1
IR 83142-B-57-B-SAL-IND-2
IR 83142-B-57-B-SAL-IND-3

TT
cm

No Galur
18
20
20
20
18
23
24
22
21
23
20
21
20
19
22
21
24
19
24
23
23
20
24
20
27
20

JAP
88
91
94
94
96
94
91
87
90
93
91
92
92
91
90
91
85
82
84
85
88
92
83
85
90
87

Umur
Bunga
Gabsi
74
70
65
64
61
53
54
45
65
62
52
63
58
63
70
73
55
77
73
58
47
67
72
81
60
64

Gabham
56
50
28
42
33
33
33
45
28
42
27
26
39
23
24
29
37
19
21
46
44
48
51
33
34
31

Total
130
120
93
106
94
87
87
90
93
105
79
88
97
87
94
102
92
96
95
105
91
114
122
114
93
95

Jumlah Gabah per Malai
57.71
58.32
68.95
60.76
63.93
59.78
61.56
49.57
70.20
58.00
62.25
69.81
60.04
72.81
74.69
71.70
59.17
80.01
75.98
55.59
52.16
55.03
56.45
70.15
63.45
67.48

Fertilitas
24.54
23.75
20.33
20.95
26.65
23.91
23.16
24.68
25.48
25.32
23.34
24.06
24.37
23.92
24.41
25.00
27.43*+
24.78
22.94
25.70
25.73
26.74
19.17
22.73
24.53
24.79

B1000B
(g)

7.44+
7.10+
5.15
7.03+
6.13
6.28
5.69
5.41
6.29
5.86
6.21
7.88*
5.10
6.87+
8.07*
7.27+
7.98*
7.47+
7.32+
6.81+
7.26+
6.10
7.41+
7.07+
6.03
6.71+

Hasil
(t/ha)

Tabel 3. Penampilan hasil dan komponen hasil galur-galur UDHP toleran salinitas, Karang Ampel, Indramayu, MT2
2014/2015
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106
114
116
131
101
105
104
111
113
100
100
126
113
97
102
108
116
102
103
111
103
104
109
113

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ZH 1-SAL-IND-*1B
RC 8-SAL-IND-*1B
6527-SAL-IND-*1B
Hua 564
HHZ3-SKI-3-3-0Kr-JK-0
HHZ 5-DT20-DT3-Y2
HHZ 12-SAL8-Y1-Y2
HHZ5-SAL12-DT3-Y2
IR83142-B-57-B
HHZ9-SKI-14-5-0Kr-JK-0
HHZ12-SAL2-Y3-Y1
HHZ 5-Y4-SAL1-Y1
WTR1-JK-0
HHZ 12-SAL10-DT2-DT1
HHZ5-SAL10-DT2-DT1
HHZ8-SAL6-SAL3-Y2
ZX117
Zhonghua 1
HHZ5-DT1-DT1
HHZ12-SKI-1-2-0Kr-JK-0
HHZ29-SKI-17-4-0Kr-JK-0
HHZ 5-SAL9-Y3-Y1
HHZ15-DT7-SAL4-SAL1
HHZ12-SAL8-Y1-Y2

TT

No Galur

Tabel 3. Lanjutan

20
20
20
19
22
22
22
22
21
21
24
18
19
24
21
18
20
23
24
20
21
18
21
21

JAP

Umur
Bunga
92
83
86
86
85
83
92
86
89
90
86
93
88
87
87
86
84
89
85
89
85
85
84
83

Jumlah Gabah per Malai
Gabsi
Gabham
Total
65
21
86
77
29
106
97
38
135
78
54
132
72
19
92
80
28
108
70
19
90
63
26
89
78
38
116
79
22
101
64
20
84
67
42
109
90
27
117
61
20
80
61
23
84
66
29
95
78
20
98
60
33
93
59
27
87
67
40
107
89
22
111
61
28
89
48
31
79
69
35
103
Fertilitas
(%)
75.19
71.16
71.46
58.58
78.37
72.33
75.94
68.08
67.05
76.53
74.90
60.94
75.35
73.85
72.68
69.17
76.63
63.10
66.82
57.23
79.62
68.08
60.58
65.49

B1000g
(g)
23.06
22.67
27.79*+
25.30
24.03
23.73
20.41
21.71
21.27
20.60
21.62
24.95
23.50
21.59
26.13
20.03
25.28
20.90
22.56
20.88
21.71
24.99
22.03
21.64

Hasil
(t/ha)
6.68+
8.24*
7.05+
6.26
6.26
6.29
6.92+
8.36*
6.64
9.10*
6.17
6.86+
6.95+
7.58+
6.06
7.03+
7.16+
6.79+
7.31+
7.03+
6.90+
6.66+
7.92*
7.20+
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IR83142-B-61-B
RC8
IR83142-B-79-B
HHZ 5-Y7-Y2-SUB1
Wanxian 777
ZX115
IR83142-B-20
HHZ 9-DT12-DT1-SUB1
Hua 565
IR 83140-B-11-B
IR 83142-B-19-B
IR 29
FL 478
Inpari 35 salin Agritan
Cilamaya Muncul
Rata-rata
LSD (5%)
CV (%)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

TT
cm
112
113
110
107
115
113
111
85*
99
112
108
100
123
116
107
110
8.84
5
21
20
22
20
16
18
21
30
19
23
23
22
20
21
23
21
4.18
12.2

JAP

Umur
Bunga
85
90
85
84
85
88
83
85
83
89
83
83
87
88
104
88
5.59
3.9

Jumlah Gabah per Malai
Gabsi Gabham Total
67
27
94
44
39
83
63
27
90
53
37
90
105
61
44
77
28
105
63
29
92
70
43
27
51
26
76
116
75
40
67
31
98
54
35
88
77
38
115
61
30
91
47
56
103
65
33
98
33.39
16.41
32.70
31.6
31
20.6
Fertilitas
(%)
70.95
54.43
68.19
58.65
59.26
73.37
68.08
60.31
62.99
64.88
68.00
61.24
64.51
66.84
46.19
65.89
17.69
16.6

B1000B
(g)
28.65*+
25.01
27.28*+
24.68
24.75
28.22
26.57
19.65
18.57
24.07
26.22
24.73
24.59
25.46
24.76
23.85
2.19
5.7

Hasil
(t/ha)
8.19*
5.91
5.08
6.94+
7.24+
6.46
7.56+
5.98
5.03
6.53
7.01+
6.12
8.60*
6.20
5.03
6.79
1.61
14.7

TT=tinggi tanaman, JAP=jumlah anakan produktif, Umur bunga=umur 50% berbunga, gabsi=gabah isi, gabham=gabah hampa,
fertilitas=fertilitas malai, B1000B=bobot 1000 butir

Keterangan: *= beda nyata terhadap Cilamaya Muncul, +beda nyata terhadap Inpari 35 pada taraf 5%,

Galur

No

Tabel 3. Lanjutan

Zhongzu 14-SAL-IND-2-Ski-B, IR 83142-B-57-B-SAL-IND-1-1-Ski-B,
6527-SAL-IND-*1B-Ski-B, Hua 564-Ski-B, IR83142-B-57-B-Ski-B, dan
WTR1-JK-0-Ski-B (>103 bulir per malai). Galur-galur dengan jumlah gabah total
relative tinggi, juga memiliki hasil yang relative lebih tinggi. Namun demikian
beberapa galur dengan jumlah gabah yang relative tinggi, memiliki hasil yang
tidak signifikan terhadap varietas cek. Hal ini bisa disebabkan karena fertilitas
malai yang relative rendah, bobot 1000 butir yang ringan ataupun jumlah anakan
produktif relative sedikit.
Jumlah gabah total per malai
Jumlah gabah total bervariasi antara 70-135 bulir yang masing-masing
dimiliki oleh galur HHZ 9-DT12-DT1-SUB1-Ski-B dan 6527-SAL-IND-*1BSki-B. Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa jumlah gabah total galur dan
varietas yang diuji adalah setara. Jumlah gabah total per malai cek FL478-Ski-B,
Inpari 35 dan Cilamaya Muncul yaitu masing-masing 103, 91, 115 bulir tergolong
setara dengan Cilamaya Muncul (70-135 bulir). Terdapat enam galur dengan jumlah
gabah per malai relatif lebih rendah daripada FL478-Ski-B, BP 14094-2b-1-TRT1-1-1-Ski-B, BP 14094-2b-1-TRT-1-1-2-Ski-B, BP 14038-1B-1-1-TRT-23-1*BSKI-5-Ski-B, Zhongzu 14-SAL-IND-2-Ski-B, IR 83142-B-57-B-SAL-IND-1-1Ski-B, 6527-SAL-IND-*1B-Ski-B, Hua 564-Ski-B, IR83142-B-57-B-Ski-B, dan
WTR1-JK-0-Ski-B (>103 bulir per malai). Galur-galur dengan jumlah gabah total
relative tinggi, juga memiliki hasil yang relative lebih tinggi. Namun demikian
beberapa galur dengan jumlah gabah yang relative tinggi, memiliki hasil yang
tidak signifikan terhadap varietas cek. Hal ini bisa disebabkan karena fertilitas
malai yang relative rendah, bobot 1000 butir yang ringan ataupun jumlah anakan
produktif relative sedikit.
Fertilitas malai
Fertilitas malai berkisar antara 46-80%. Fertilitas malai tertinggi dimiliki
oleh BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-2-B dan terendah oleh Cilamaya
Muncul. Fertilitas malai Inpari 35 sekitar 67%, sedangkan FL478 sekitar 65%.
Sebagian besar galur (33 galur) memiliki fertilitas malai signifikan lebih baik
daripada Cilamaya Muncul, namun setara dengan FL478-Ski-B. Fertilitas malai
yang rendah pada Cilamaya Muncul kemungkinan karena varietas ini berumur
paling panjang daripada varietas dan galur-galur lain, dan kemungkinan terjadi
peningkatan salinitas lahan pada saat tersebut, mengingat pada fase reproduktif,
sudah tidak mendapat pengairan dari sumber air irigasi. Sehingga galur lain
escape dari cekaman, sedangkan Cilamaya Muncul mendapat cekaman salinitas
walaupun tidak terlalu mempengaruhi hasil tapi cukup memberikan penurunan
hasil. Fase pembungaan merupakan fase yang paling sensitif terhadap penurunan
hasil. Grattan melaporkan bahwa tingkat cekaman sekitar 7.4 dSm-1 dapat
menyebabkan penurunan hasil sampai 50% (Grattan et. al., 2002) dan galur peka
akan menunjukkan penurunan hasil sekitar 50% pada tingkat cekaman 3,6 dSm-1.
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Bobot 1000 butir
Bobot 1000 butir berkisar antara 18,57g (Hua-565-Ski-B)-28,65g (IR83142B-61-B-Ski-B). Bobot 1000 butir varietas pembanding sekitar 24,59-25,46 g. Lima
galur memiliki bobot 1000 butir nyata lebih berat daripada varietas pembanding
atau cek yaitu BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-1-B, 6527-SAL-IND-*1B-B,
IR83142-B-61-B-B, IR83142-B-79-B-Ski-B dan ZX115-Ski-B (27,28-28,65 g).
Bobot 1000 butir yang tinggi selain karena faktor genotype (kapasitas limbung
yang lebih besar), dapat dijadikan sebagai indikator proses pengisian gabah yang
baik. Galur 17 (BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-1-B), 29 (6527-SAL-IND*1B) dan 51 (IR83142-B-61-B-Ski-B) memiliki bobot 1000 butir dan hasil gabah
nyata lebih tinggi daripada varietas cek.
Pada kondisi cekaman, bobot builir yang berat juga mencerminkan toleransi
galur terhadap cekaman terkait dengan hasil gabah. Bobot 1000 butir dilaporkan
akan menurun dengan meningkatnya cekaman salinitas (Fraga et.al, 2010 dan
Hakim, et.al 2014). Bobot 1000 butir menurun sampai 2-5%, 11-14% dan 25-33%
pada tingkat cekaman 4, 8 dan 12 dSm-1 pada varietas toleran, sedangkan pada
varietas peka, bobot 1000 butir menurun 10-12% pada tingkat cekaman 4 dSm1. Pada varietas moderaten, terjadi penuruan bobot 1000 butir sekitar 2-5% dan
19% pada cekaman 4 dan 8 dSm-1 dan tanaman tidak mampu memberikan hasil
gabah pada tingkat cekaman 12 dSm-1. Pada penelitiian ini, pengaruh lingkungan
terhadap bobot 1000 butir belum bisa diukur, karena penelitian hanya dilakukan
pada satu musim. Galur-galur yang memiliki hasil tinggi dan karakter agronomis
yang baik akan diuji lagi pada MK 2015.
KESIMPULAN
1.

Galur HHZ9-SKI-14-5-0Kr-JK-0 (9.10 t/ha) teridentifikasi memiliki hasil
lebih baik daripada varietas cek terbaik (FL478-Ski-B).

2.

Galur BP 14080-5b-6-5-TRT-26-1-SKI-1-B, BP 14082-2b-2-5-TRT-36-1SKI-1*B-Ski-B, BP 14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-1-1-B, RC 8-SAL-IND*1B=Ski-B, HHZ5-SAL12-DT3-Y2-Ski-B, HHZ9-SKI-14-5-0Kr-JK-0Ski-B, HHZ15-DT7-SAL4-SAL1-Ski-B, IR83142-B-61-B-Ski-B-Ski-B
memiliki hasil antara 7.88 – 9.10 t/ha, menunjukkan penampilan yang lebih
baik daripada Inpari 35 Salin Agritan dan berpotensi untuk diuji lebih lanjut
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TOLERANSI VARIETAS UNGGUL PADI TERHADAP CEKAMAN
KEKERINGAN PADA FASE BIBIT
Untung Susanto, Rina Hapsari Wening, Nafisah, Satoto, Ali Jamil
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl Raya 9, Sukamandi, Subang
ABSTRAK
Perubahan iklim global salah satunya menyebabkan meningkatnya risiko cekaman
kekeringan di berbagai agro-ekosistem padi. Badan Litbang Pertanian semenjak
tahun 2008 telah melepas sekitar 50 varietas untuk berbagai agro-ekosistem.
Pengujian toleransi terhadap cekaman kekeringan varitas-varietas tersebut
bermanfaat untuk mengetahui varietas yang lebih toleran cekaman kekeringan
untuk disiapkan ditanam pada kondisi ekstrim kering. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui toleransi terhadap cekaman kekeringan pada fase bibit 53 varietas
yang terdiri atas 45 varietas-varietas unggul terbaru BB Padi serta 7 varietas unggul
yang masih populer menggunakan metode bak kayu. Penelitian dilaksanakan di
rumah kaca BB Padai di Sukamandi, Subang pada bulan Juni hingga Juli 2015.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok lengkap dengan
empat ulangan. Tanaman berumur 4 hari setelah semai dipindahkan pada bak kayu
dengan media tanah lembang, kemudian dibiarkan tumbuh tanpa pengairan. IR20
sebagai cek peka dan Salumpikit sebagai cek toleran setiap setelah 20 genotipe
perlakuan. Skoring gejala menggulung dan mengering dilakukan ketika IR20
sudah mengering (skor 9). Tanaman kemudian disiram dan discoring receoverynya 7 hari setelahnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan indeks seleksi
terboboti dimana nilai skor mengering memiliki bobot terbesar. Hasil penelitian
menunjukan bahwa berdasarkan indeks seleksi terboboti diperoleh lima varietas
yang terindikasi toleran terhadap kekeringan pada fase bibit. Kelima varietas
tersebut yaitu Inpara 4, Inpara 5, Inpari 31, Inpari 28, dan Inpago 4. Varietasvarietas tersebut memiliki karakteristik yang bervariasi antara lain padi rawa
toleran rendaman dan cekaman sulfat masam (Inpara 4 dan 5), padi sawah tahan
WBC (Inpari 31), padi sawah toleran suhu redah (Inpari 28), dan padi gogo toleran
Al dan kekeringan (Inpago 4). Varietas-varietas tersebut diharapkan dapat bertahan
pada kondisi cekaman kekeringan di areal target masing-masing. Penelitian lebih
lanjut diperlukan untuk mengetahui toleransi varietas-varietas tersebut pada fase
generatif serta mekanisme toleransinya terhadap cekaman kekeringan.
Kata Kunci : VUB Padi, toleransi kekeringan, fase bibit.
ABSTRACT
Global climate changed had increased drought risk in various rice agro-ecosystems.
IAARD had released around 50 new variety since 2008 for those various agroecosystems. Drought tolerance testing of those varieties would identify more
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tolerant varieties for extreme drought condition. This research was aimed to know
vegetative stage drought tolerance of 53 varieties which were consisted of 45 new
released and 7 still popular rice varieties using wood box method. The trial was
conducted in ICRR green house in Sukamandi, Subang during June to July 2015,
following randomized complete block design with four replications. Four days
after sowing seeds were transplanted into porus soil media in wood box and let
them without watering. IR20 as susceptible and Salumpikit as tolerant check was
planted at every 20 genotypes. Scoring of leaf rolling ans wilting was conducted
when IR20 had dried (score 9). The materials then watered and scored the recovery
7 days later. The results showed that based on weighted index selection, it was
identified five genotypes, i.e. Inpara 4, Inpara 5, Inpari 31, Inpari 28, dan Inpago 4
considered as tolerant to drought stress at vegetative growth stage. Those varieties
had various characteristics such as tolerant to sub mergence and sulfic acid stress
(Inpara 4 and Inpara 5), resistant to BPH (Inpari 31), cold tolerant (Inpari 28),
dan adaptable for Al stressed upland egro ecosystem (Inpago 4). Those varieties
hopefully would sustain under drought condition at its own targeted areas. The
other advantage is, breeding to combine of more superiority would be faster using
these mentioned multiple superiority varieties. Nevertheless, root length showed
no correlation with this drought tolerance. Further study is needed to know their
tolerance to drought at generative growth stage and their tolerance mechanisms.
Keyword: rice new variety, drought tolerance, seedling stage
PENDAHULUAN
Pemanasan global yang diikuti dengan perubahan pola iklim global mengakibatkan
munculnya kemarau panjang dan meluasnya lahan yang terancam kekeringan
(IPCC, 2001). Lahan yang memiliki risiko cekaman kekeringan tersebut antara
lain adalah lahan gogo dan tadah hujan (Balasubramanian et al., 2007), serta sawah
dengan irigasi terbatas. Daerah tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas
produksi padi nasional. Lahan tadah hujan meliputi sekiar 2,1 juta tersebar di
seluruh Indonesia (Badan Libang Pertanian, 2008), sedangkan luas panen padi
dari lahan gogo adalah sekitar 1,1 ha (BPS, 2015).
Cekaman kekeringan tersebut dapat terjadi baik pada fase vegetatif maupun
generatif tanaman. Cekaman kekeringan pada fase vegetatif antara lain terjadi
karena air tidak tersedia setelah petani semai atau tanam langsung. Pola hujan yang
tidak menentu menyebabkan risiko cekaman fase vegetatif pada musim tanam di
awal musim hujan atau di akhir musim hujan. Kekeringan tersebut sering kali
menyebabkan kematian tanaman dan memaksa petani melakukan tanaman ulang.
Kekeringan fase vegetatif tidak terlalu terlihat pada saat masa vegetatif tanaman
akan tetapi berpengaruh saat pertumbuhan generatifnya (Sukiman et al., 2010).
Cekaman kekeringan dapat diatasi melalui dua cara, yaitu mengubah
lingkungan agar cekaman dapat diminnimalisir serta memperbaiki genotip
tanaman agar tahan terhadap cekaman kekeringan (Sumartono, 1995). Cara
kedua didekati dengan merakit varietas unggul toleran kering, dan penggunaan
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varietas tersebut menjadi lebih praktis, ekonomis, dan berkelanjutan, serta ramah
lingkungan. Oleh karena itu, adopsi varietas unggul padi merupakan teknologi
utama yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi di lahan terdampak
kekeringan.
Badan Litbang Pertanian semenjak tahun 2008 telah melepas sekitar 50
varietas untuk berbagai agro-ekosistem. Pengujian toleransi terhadap cekaman
kekeringan, khususnya pada fase bibit, varitas-varietas tersebut bermanfaat untuk
mengetahui varietas yang lebih toleran, sehingga dapat dipilih untuk ditanam pada
awal musim hujan, serta memberikan informasi genotipe dengan keunggulan
tersebut yang dapat digunakan dalam kegaiatan pemuliaan tanaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toleransi 52 varietas terhadap
cekaman kekeringan pada fase bibit.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah kaca BB Padai di Sukamandi, Subang pada
bulan Juni hingga Juli 2015. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak
kelompok lengkap dengan empat ulangan. Tanaman berumur 4 hari setelah semai
dipindahkan pada bak kayu dengan media tanah lembang, kemudian dibiarkan
tumbuh tanpa pengairan. Materi yang digunakan adalah 52 varietas padi, terdiri
atas 45 varietas unggul terbaru BB Padi serta 7 varietas unggul lama yang masih
populer (Tabel 1). IR20 sebagai cek peka dan Salumpikit sebagai cek toleran
ditanam setiap setelah 20 genotipe perlakuan. Skoring gejala menggulung dan
mengering dilakukan ketika IR20 sudah mengering (skor 9). Pada saat mengering,
3 sampl tanaman diambil untuk diamati panjang akarnya. Tanaman kemudian
disiram dan discoring receovery-nya 7 hari setelahnya. Pengamatan skor
menggulung, mengering, dan recovery tersebut berdasarkan Standard Evaluation
System sebagaimana tertera pada Tabel 2, 3, dan 4 (IRRI, 2014).
Tabel 1. Materi yang diuji
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

NO
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Varietas
INPARI 19
INPARI 20
INPARI 21
INPARI 22
INPARI 23
INPARI 25
INPARI 26
INPARI 27
INPARI 28
INPARI 29
INPARI 30
INPARI 31
INPARI 32
INPARI 33
INPARI 34
INPARI 35
INPAGO 4
INPAGO 5

NO
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
cek
cek

Varietas
INPARA 1
INPARA 2
INPARA 3
INPARA 4
INPARA 5
INPARA 6
INPARA 7
INPARA 8
INPARA 9
Ciherang
Mekongga
Cilamaya Muncul
Situ Bagendit
Situ Patenggang
Limboto
Batutugi
IR20
Salumpikit
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Tabel 2. Skala respon tanaman terhadap cekaman kekeringan berdasarkan gejala
menggulungnya daun (IRRI, 2014)
Skala
0
1
3
5
7
9

Gejala
Daun sehat
Daun mulai menggulung (bentuk V dangkal)
Daun menggulung (bentuk V dalam)
Daun menggulung (melengkung bentuk U)
Daun menggulung dimana tepi daun saling menyentuh (bentuk O)
Daun menggulung penuh/mengelinting

Tabel 3. Skala respon tanaman terhadap cekaman kekeringan berdasarkan gejala
mengeringnya daun (IRRI, 2014)
Skala
0
1
3
5
7
9

Gejala
Tidak ada gejala kering
Ujung daun agak mengering
¼ bagian daun mulai dari ujung mengering hampir di semua daun
¼-½ jumlah daun pada tanaman mengering penuh
Lebih dari ⅔ jumlah daun pada tanaman mengering penuh
Semua tanaman mati

Tabel 4. Skala respon tanaman terhadap cekaman kekeringan berdasarkan daya
tumbuh kembali menurut Standard Evaluation System (IRRI, 2014)
Skala
1
3
5
7
9

Persentase tanaman tumbuh kembali
90-100 %
70-89 %
40-69%
20-39%
0-19%

Analisis data dilakukan menggunakan indeks seleksi terboboti, dimana
karakter panjang akar memiliki bobot 2, karakter menggulungnya daun memiliki
bobot 1, karakter mengeringnya daun memiliki bobot 3, dan recovery memiliki
bobot 2.
Indeks seleksi terboboti dilakukan dengan menggunakan persamaan menurut
Falconer (1967).
I = a1Z1 + a2Z2 + a3Z3 + ….. + anZn
Keterangan:
I
= Indeks seleksi terboboti
an
= Bobot dari peubah
Zn
= Nilai fenotipe tiap genotipe yang telah distandarisasi untuk peubah ke-n berdasarkan rumus:
Zn
= (X - rerata n)/ stdev nStdev n
X
= Nilai peubah tiap genotipe
Rerata n = Rata-rata nilai tiap peubah
Stdev n = standard deviasi tiap peubah
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks seleksi merupakan salah satu cara analisis untuk menyaring atau menyeleksi
genotipe yang diuji dalam suatu kegiatan evaluasi (Sinaga, dkk., 2014). Indeks
seleksi terboboti diperlukan jika variabel yang diamati memiliki bobot atau
tekanan seleksi yang berbeda. Bobot dari tiap karakter tersebut ditentukan oleh
pemilih dalam hal ini pemulia. Pada percobaan ini, karakter skor menggulung,
mengering, dan recovery bernilai negatif. Hal tersebut dikarenakan, nilai atau skor
yang semakin kecil menandakan sifat yang lebih toleran terhadap kekeringan. Skor
mengering memiliki bobot paling tinggi dikarenakan karakter tersebut merupakan
indikator utama suatu tanaman tercekam kekeringan. Tanaman yang tidak toleran
akan segera mengering ketika mendapat cekaman kekeringan. Hal ini disebabkan
ketidak mampuan tanaman menjaga tekanan turgor dalam selnya. Cekaman
kekeringan menyebabkan tekanan turgor di dalam dan di luar sel tidak berimbang
(Kirkham, 1990), sehingga membran sel tanaman mengalami kerusakan dan sel
mengalami collapse (Toruan-Mathius, dkk., 2001). Sedangkan skor menggulung
memiliki bobot paling kecil dikarenakan karakter menggulung tidak hanya
merupakan indicator rentannya tanaman padi terhadap kekeringan, tetapi juga
dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme toleransi kekeringan agar evaporasi
menjadi berkurang. Yoshida (1981) melaporkan bahwa kehilangan air dapat
dikurangi dengan cara menggulung dan mengurangi luasan daun serta mengurangi
jumlah anakan. Akan tetapi daun yang tetap tegar atau tidak menggulung juga
menandakan bahwa tanaman tersebut toleran terhadap cekaman kekeringan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan indeks seleksi terboboti
diperoleh lima varietas yang terindikasi toleran terhadap kekeringan pada fase
bibit. Kelima varietas tersebut yaitu Inpara 4, Inpara 5, Inpari 31, Inpari 28, dan
Inpago 4. Selain itu, Salumpikit juga memiliki nilai indeks seleksi yang besar. Hal
tersebut dikarenakan varietas ini memang cek positif untuk skrining kekeringan
(Tabel 5).
Sesuai dengan bobot yang diberikan, seleksi terutama didasarkan pada
kemampuan tanaman untuk tidak mengering pada kondisi tercekam kekeringan.
Tanaman toleran kekeringan memiliki kemampuan mempertahankan tajuk
tetap hijau, selain mekanisme toleransi lain seperti hamparan stomata, indeks
sukulensi, berat jenis daun dan penyeimbang osmotik yang lebih baik. Kekeringan
menyebabkan kerusakan pada kloroplast, sehingga daun mengering. Selain itu,
kekeringan mempengaruhi morfologi, fisiologi, dan aktivitas pada tingkatan
molekular tanaman padi seperti menunda pembungaan, mengurangi distribusi
dan alokasi bahan kering, mengurangi kapasitas fotosintesis sebagai akibat dari
menutupnya stomata, serta pembatasan berkenaan dengan metabolisme (Farooq,
dkk., 2009).
Kriteria seleksi lain yang cukup penting adalah drought recovery (kemampuan
tanaman untuk pulih kembali dan memiliki pertumbuhan yang baik setelah
melewati periode cekaman kekeringan). Hal ini terjadi karena tanaman memiliki
kemampuan untuk memperbaiki sistem metabolismenya akibat kekurangan air
(Arrandeau 1989 dalam Tubur 2011).
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Karakter akar sangat berperan dalam mekanisme toleransi terhadap cekaman
kekeringan. Akar yang panjang memungkinkan tanaman untuk mendapatkan air
pada lapisan tanah yang lebih dalam. Perbaikan karakter akar sangat penting dalam
perbaikan toleransi tanaman terhadap cekaman kekeringan (Gowda, dkk., 2011).
Kriteria seleksi lain yang digunakan adalah penggulungan daun, sebagaimana
dilaporkan oleh Fischer and Fukai (2003) bahwa penggulungan daun merupakan
ekspresi sederhana kehilangan turgor pada daun.
Kompilasi dari karakter-karakter tersebut di atas dalam seleksi genotipe padi
untuk sifat toleransi terhadap cekaman kekeringan diharapkan dapat mencerminkan
toleransi tiap tanaman secara komprehensif, sehingga diperoleh genotipe yang
memiliki perpaduan beberapa mekanisme toleransi terhadap cekaman kekeringan.
Mitra (2005) melaporkan bahwa tanaman yang mengalami cekaman kekeringan
akan menggunakan lebih dari satu mekanisme untuk mempertahankan diri,
dimana toleransi yang dimiliki akan sangat berpengaruh pada produksi. Genotipe
terseleksi menggunakan metode simultan berdasarkan beberapa karakter seperti
dilakukan dalam percobaan ini diharapkan memiliki toleransi terhadap cekaman
kekeringan di lapang yang lebih durable.
Tabel 5. Nilai panjang akar, skor menggulungnya daun, skor mengeringnya
daun, dan skor recovery serta nilai indeks seleksinya.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Varietas
INPARI 1
INPARI 2
INPARI 3
INPARI 4
INPARI 5
INPARI 6
INPARI 7
INPARI 8
INPARI 9
INPARI 10
INPARI 11
INPARI 12
INPARI 13
INPARI 14
INPARI 15
INPARI 16
INPARI 17
INPARI 18
INPARI 19
INPARI 20

Panjang
Daun
Mengering Recovery
akar Menggulung
6.23
5
5
7
4.33
5
9
9
5.90
7
7
4
5.00
7
5
7
5.68
7
5
3
4.97
5
5
7
4.94
5
7
5
4.39
7
5
5
5.34
5
7
3
6.10
5
7
7
4.64
5
5
5
4.78
5
7
9
5.73
7
5
3
4.92
7
7
7
5.23
3
5
5
5.41
7
7
3
4.84
5
5
9
5.75
5
5
5
5.87
5
9
9
5.58
5
7
5

Nilai
INDEKS
4.22
-9.55
1.15
-0.36
5.06
1.01
-0.75
-0.06
2.11
0.34
2.03
-4.85
5.19
-4.12
4.99
0.82
-1.16
4.84
-5.64
0.85
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No
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

Varietas
INPARI 21
INPARI 22
INPARI 23
INPARI 25
INPARI 26
INPARI 27
INPARI 28
INPARI 29
INPARI 30
INPARI 31
INPARI 32
INPARI 33
INPARI 34
INPARI 35
INPAGO 4
INPAGO 5
INPARA 1
INPARA 2
INPARA 3
INPARA 4
INPARA 5
INPARA 6
INPARA 7
INPARA 8
INPARA 9
Ciherang
Mekongga
CilamayaMuncul
Situ Bagendit
Situ Patenggang
Limboto
Batutugi
Salumpikit
IR20
RATA-RATA
SIMPANGAN
BAKU
BOBOT
KARAKTER

Panjang
Daun
Mengering Recovery
akar Menggulung
4.07
9
3
3
5.22
3
9
5
5.22
5
7
7
5.75
5
7
7
4.62
5
7
9
5.69
7
5
5
4.80
5
3
5
6.54
7
7
9
4.34
7
9
3
6.28
7
5
3
5.00
7
9
3
6.73
9
7
9
4.63
5
5
7
5.25
5
7
9
7.50
7
5
7
4.27
3
7
5
5.16
5
7
7
5.20
7
7
5
7.38
5
5
9
4.90
7
1
5
6.64
5
5
5
5.37
5
5
5
5.13
7
7
5
5.11
7
9
9
5.03
5
7
5
5.03
5
5
5
4.07
5
7
3
6.11
5
7
9
5.29
7
9
9
5.19
5
7
5
6.05
5
9
5
4.46
5
7
9
6.40
7
5
3
4.15
9
7
3
5.34
5.81
6.33
5.91
0.79

1.37

1.69

2.17

2.00

-1

-3

-2
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Nilai
INDEKS
3.05
-2.14
-1.90
-0.55
-5.27
3.24
5.97
-1.84
-5.42
6.57
-3.75
-2.81
0.14
-3.66
5.97
-1.01
-2.05
-1.55
5.29
8.32
7.10
3.87
-1.72
-9.02
-0.52
3.00
-1.12
-1.49
-8.56
-0.13
-1.49
-5.68
6.88
-3.82

943

Inpara 4 dan 5 memiliki indeks seleksi yang lebih tinggi dibandingkan
Salumpikit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua varietas tersebut
memiliki sifat yang lebih toleran terhadap kekeringan pada fase bibit dibandingkan
Salumpikit. Kelima varietas yang terindikasi toleran terhadap kekeringan
memiliki karakteristik yang bervariasi antara lain padi rawa toleran rendaman dan
cekaman sulfat masam (Inpara 4 dan Inpara 5), padi sawah tahan WBC (Inpari
31), padi sawah toleran suhu rendah (Inpari 28), dan padi gogo toleran Al dan
kekeringan (Inpago 4). Varietas-varietas tersebut diharapkan dapat bertahan pada
kondisi cekaman kekeringan di areal target masing-masing. Selain itu, perpaduan
beragam keunggulan yang telah ada pada genotipe-genotipe tersebut di atas
memberikan keuntungan lebih cepatnya proses pemuliaan untuk menambahkan
atau menggabungkan keunggulan pada genotipe-genotipe tersebut.
Meskipun demikian, seleksi dalam penelitian ini dilakukan pada fase
vegetatif awal. Penggabungan toleransi terhadap cekaman kekeringan pada fase
vegetatif dengan generatif akan memberikan keuntungan lebih, karena genotipegenotipe tersebut dapat ditanam pada lingkungan atau musim yang berisiko
tercekam kering baik pada fase vegetatif maupun generatif. Tanaman padi paling
sensitif terhadap cekaman kekeringan pada fase berbunga (Gardner, dkk., 1991;
Fischer, dkk., 2003; Susanto, dkk., 2015). Tanaman memiliki kesempatan yang
lebih kecil untuk recovery saat tercekam kekeringan fase generatif. Penelitian
lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui toleransi varietas-varietas tersebut pada
fase generatif serta mekanisme toleransinya terhadap cekaman kekeringan.
KESIMPULAN
Varietas Inpara 4, Inpara 5, Inpari 31, Inpari 28, dan Inpago 4 terindikasi memiliki
sifat toleran terhadap kekerungan pada fase bibit berdasarkan nilai indeks. Kelima
varitas tersebut perlu dilanjutkan dalam pengujian skrining kekeringan pada fase
generatif.
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TEKNOLOGI PERBANYAKAN BENIH VARIETAS UNGGUL BARU
“IPB 3 S” UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PADI DI-BALI
I GK. Dana Arsana 1), AANB. Kamandalu 1), Priatna Sasmita 2), Agus
Guswara 2) dan Ali Jamil 2)
1)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian-Bali
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ABSTRAK
Kajian perbenihan padi varietas IPB3S dilakukan melalui percobaan lapang, di
Subak Sengempel, kecamatan Abian semal, kabupaten Badung. Tujuan pengkajian
adalah untuk percepatan diseminasi atau memperkenalkan keunggulan varietas
kepada para penyuluh pertanian dan kelompok tani serta pihak terkait lainnya.
Metode pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan lapangan. Dilaksanakan mulai
bulan Maret 2015 sampai Juli 2015 di Subak Sengempel, kecamatan Abiansemal,
kabupaten Bading-Bali. Pertanaman seluas 5 ha berada di lingkungan subak seluas
90 ha. Pertanaman varietas dipelihara mengikuti standar penerapan pengelolaan
tanaman secara terpadu (PTT) padi. Benih sumber FS berasal dari Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Padi Sukamandi. Prosedur pelaksanaan mengikuti
tatacara produksi dan sertifikasi benih tanaman pangan dengan melibatkan Balai
Pengawasan dan Sertifikasi Benih-Bali dalam proses sertifikasi di pertanaman
dan uji laboratorium, serta dalam pelabelan benihnya. Kegiatan pembuatan benih
dan produksi mencakup kegiatan lapangan, pengolahan benih dan pengemasan di
ruang prosesing, serta pengujian mutu benih di laboratorium. Hasil dari luasan 5
ha didapatkan calon benih sebanyak 32.500 kg dengan harga Rp. 4.200/kg. Dari
hasil tersebut rencana semula akan diambil dan di prosesing oleh PT. Pertani
Munggu, namun karena keterbatasan modal PT. Pertani batal membeli calon benih.
Koperasi KUAT Guama berfartisipasi ikut memproses calon benih sebanyak 1.625
kg. Padi varietas IPB 3S merupakan padi varietas yang baru di lepas mempunyai
penampilan yang baik, namun masih ada kelemahan yaitu tanaman terlalu tinggi,
mudah rebah dan sulit dirontok. Kesimpulan untuk membuat perbenihan secara
mandiri yaitu perlu disediakan permodalan untuk membeli hasil gabah calon
benih.
Kata Kunci : Varietas Unggul Baru, Benih, Keberlanjutan
ABSTRACT
Study IPB 3 S rice seed varieties carried out through field trials, in Subak Sengempel,
sub Abian Semal, Badung regency. The purpose of the assessment is to accelerate
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dissemination or introduce varieties advantages to agricultural extension workers
and farmer groups and other stakeholders. Methods of implementation are field
activities. Conducted from March 2015 through July 2015 in Subak Sengempel,
Abiansemal districts, Badung-Bali. Planting area of 5 ha located in the Subak
area of 90 ha. Crop varieties maintained following the standard application of
integrated crop management (ICM) rice. FS seed source comes from the Center
for Research and Development of Rice Sukamandi. Implementation procedures to
follow procedures for the production and certification of seed crops by involving
Seed Control and Certification Center and Bali in the certification process in the
crop and laboratory testing, as well as in the labeling of seeds. Seed manufacture
and production activities include field activities, seed processing and packaging in
the processing room, as well as seed quality testing in the laboratory. Results of
the prospective area of 5 ha earned as much as 32,500 kg of seed at a price of Rp.
4,200 / kg. From these results, the original plan will be taken and in processing
by PT. Pertani Munggu, but due to lack of capital of PT. Pertani. KUAT Guama
cooperative process as much as 1,625 kg. IPB 3 S rice varieties are new varieties
of rice off having a good appearance, but there are still weaknesses that the plant
is too high, easy to fall down and hard. Conclusion independently to make seeding
is necessary to provide capital to purchase seed grain yield candidates.
Keywords : New Varieties , Seed , Sustainability
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Permasalahan dalam perbenihan tanaman pangan meliputi: a) penyediaan
benih tidak tepat waktu, b) jumlah benih tidak sesuai kebutuhan, c) varietas benih
tidak sesuai kebutuhan petani dan d) mutu benih rendah. Penggunaan benih
unggul bersertifikat untuk komoditas padi mencapai 77,5%, jagung 47,6% dan
kedelai 38%. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan penangkar benih menjadi
penting karena benih merupakan input utama dalam produksi tanaman pangan.
Benih berfungsi sebagai delivery mechanism yang menyalurkan keunggulan
teknologi kepada clients (petani). Aspek kritis dalam pengembangan kelembagaan
penangkar benih yang perlu diperhatikan adalah: a) penentuan lokasi dan calon
penangkar, b) penumbuhan dan pengembangan serta penguatan kelembagaan
pada semua aspek yang terkait dengan penangkar benih, c) indikator keberhasilan
pengembangan dan d) insentif harga dan pendampingan teknologi.
Terkait dengan kegiatan produksi benih, sejumlah kendala yang telah
diidentifikasi antara lain: a) produksi VUB terutama padi varietas Inpari-InparaInpago untuk lokasi tertentu sulit dilakukan karena faktor preferensi petani, b)
tidak semua UPBS memiliki lahan sawah untuk produksi benih padi, c) tidak
semua BPTP memiliki sarana produksi benih yang memadai untuk mengatasi
tenaga kerja yang terbatas, dan d) peralatan alsintan yang diadakan tidak dapat
dioperasionalkan karena sumber energi yang terbatas. Oleh karena itu pelaksanaan
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Desa Mandiri Benih perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: jaminan
harga, transformasi kelembagaan, sinergi antara lembaga perbenihan, kesesuaian
varietas spesifik lokasi, mekanisme penentuan harga benih dan model kerja sama
antar stakeholder, serta sinkronisasi program desa mandiri benih dan UPSUS
(Rumusan Rakor Mandiri Benih, 2015).
Hasil kajian penyebaran varietas unggul padi menunjukkan varietas terbanyak
di Bali didominasi oleh varietas Ciherang padahal masih banyak varietas lain
yang bagus bisa dikembangkan untuk perbenihan tingkat subak/kelompok tani
supaya petani bisa mandiri perbenihan (Arsana dkk. 2014). Varietas/bibit unggul
merupakan salah satu teknologi penting yang dihasilkan oleh Badan Litbang
Pertanian dan lembaga penelitian lainnya dalam mendukung pembangunan
pertanian. Varietas/bibit unggul tanaman yang dihasilkan sudah cukup banyak,
namun sering benihnya tidak tersedia di tingkat petani. Penggunaan varietas unggul
merupakan salah satu komponen inovasi teknologi yang sangat penting artinya
dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi (Darman dkk. 2007),
namun ketersediaan benih dengan kondisi enam tepat (varietas, jumlah, mutu,
waktu, tempat dan harga) masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
petani/pengguna lainnya. Oleh karena itu dukungan program perbanyakan dan
penyediaan benih padi unggul sangat dibutuhkan guna membantu memenuhi
ketersediaan benih unggul bermutu secara berkelanjutan.
Keberadaan jumlah produsen/penangkar benih di Bali relatif masih
sedikit serta produksi benih yang dihasilkan masih rendah dibandingkan potensi
luas tanam yang tersedia, sehingga pegembangan penangkaran benih melalui
pemberdayaan kelompok tani (subak) yang ada di Bali menjadi sangat penting.
Karena itu sistem perbenihan nasional perlu direvitalisasi sesuai dengan dinamika
dan perkembangan tuntutan konsumen (Hidayat, 2006; Departemen Pertanian,
2006).
Kekurangan produksi beras nasional merupakan masalah yang masih
dihadapi hingga saat ini. Berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk meningkatkan
produksi beras nasional, karena konsumsi dan kebutuhan dalam negeri terus
meningkat. Sampai saat ini, petani padi telah banyak dan umum menggunakan
varietas-varietas unggul dengan arsitektur tanaman yang sudah umum dikenal
sebagai varietas unggul seperti IR64, Ciherang, dan Mekongga. Penggunaan
varietas unggul oleh petani telah berhasil meningkatkan produksi beras nasional
dalam masa lebih dari 40 tahun sejak periode tahun 1970-an. Dalam upaya
penyediaan berbagai Varietas Unggul Baru (VUB) padi berpotensi hasil tinggi
serta adaptif untuk berbagai agroekosistem spesifik, Kemetrian Pertanian telah
melepas lebih dari 250 VUB.
Perakitan dan penyediaan VUB padi dilakukan pula oleh beberapa lembaga
riset antara lain; Perguruan Tinggi, LIPI, dan BATAN. Institut Pertanian Bogor
(IPB) pada saat ini telah menghasilkan dua varietas padi sawah terbaru yaitu IPB
3S dan IPB 4S yang telah dilepas Menteri Pertanian RI melalui Surat Keputusan
No. 1112/Kpts/SR.120/3/2012 dan No. 1113/Kpts/ SR.120/3/2012, tanggal 28
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Maret 2012. Kedua varietas IPB 3S dan IPB 4S merupakan varietas Padi Tipe
Baru (PTB), mempunyai potensi hasil tinggi berturut-turut yaitu 11,23 ton/ha dan
10,56 ton/ha dengan rata-rata hasil keduanya 7,0 ton/ha pada waktu pengujian
multi lokasi. Petani di beberapa wilayah mulai mengenal varietas tersebut, namun
belum cukup merata di seluruh Indonesia.
Dalam membantu usaha peningkatan produksi beras nasional dan
pencapaian swasembada pangan, ketersediaan varietas unggul baru perlu segera
dikembangkan dan disebar-luaskan penggunaannya ke tingkat petani dan produsen
benihnya. Varieatas unggul baru anatara lain varietas IPB 3S yang dihasilkan oleh
IPB menunjukkan potensi hasil yang tinggi. Varietas yang dilepas tahun 2012
tersebut mulai dikenal petani di beberapa wilayah di Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Namun
demikian di wilayah-wilayah lain sentra produksi beras nasional, masih belum
banyak petani yang mengenal varietas tersebut, Selain itu juga belum tersedia benih
varietas tersebut dalam jumlah yang cukup untuk pengembangannya. Oleh karena
itu, perlu dilakukan mapping atau pemetaan kemampuan adaptasi sekaligus untuk
mengidentifikasi kesesuaian lokasi untuk perbanyakan benih varietas tersebut.
TINJAUAN PUSTAKA
Teknologi varietas PTB diharapkan menjadi salah satu harapan baru dalam upaya
meningkatkan produktivitas varietas padi yang ditanam petani, yang saat ini mulai
melandai. Ideotype (arsitektur) PTB dirancang oleh peneliti IRRI pada tahun
1988. Sifat-sifat penting dari PTB adalah : malai lebat (jumlah gabah bernas 200–
250/malai) tinggi tanaman pendek sampai sedang, jumlah anakan 8-12 (semua
produktif), perakaran dalam, batang kuat, daun tegak, tebal dan berwarna hijau
tua, umur 100– 130 hari, tahan terhadp hama penyakit utama. Ideotype PTB
tersebut merupakan gabungan antara sifat padi Indica dengan Javanica (IndoJaponica atau tropical Japonica). Dengan ideotype seperti tersebut di atas, PTB
diprediksi mempunyai potensi produktivitas 15–20% lebih tinggi dari varietas
unggul tipe arsitektur revolusi hijau yang saat ini umum ditanam petani (Fagi et
al., 2002 ; Peng dan Cassman, 1994). PTB mempunyai potensi produksi diatas 8
ton ha-1, bahkan dapat mencapai 9,5 – 11,0 ton ha-1 (Chen et al., 2001 ; Bardhan,
2001 ; Horie, 2001; Peng et al., 2008; Peng et al., 1999; Peng et al., 2003; Yan et
al., 2009; Wang et al., 2009; Zhu et al., 2010).
Potensi tinggi tersebut dapat dicapai apabila budidaya yang dipraktIkkan oleh
petani menggunakan cara yang sesuai dengan varietas berarsitektur PTB tersebut.
Penerapan/adopsi cara bertanam yang berbeda, terutama pengunaan jarak tanam
yang lebih rapat adalah salah satu komponen budidaya penting pada PTB karena
jumlah anakan per rumpun lebih sedikit. Populasi 270.000–300.000 rumpun per
ha menunjukkan bahwa peningkatan produksi dapat dicapai. Saat ini diprediksi
bahwa kemampuan para penyuluh dalam meyakinkan petani untuk mengadopsi
cara budidaya dengan populasi lebih tinggi per ha merupakan penentu dalam
keberhasilan adopsi varietas PTB dalam memberikan sumbangan peningkatan
produksi beras nasional.
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Jika varietas PTB seperti IPB 3S ditanam menggunakan jarak tanam yang
sama pada waktu diuji bersama varietas Ciherang (populasi 177 000 rumpun ha-1),
varietas PTB IPB 3S hanya menghasilkan produktivitas setara (Herdiyanti, 2015).
Selain aspek jarak tanam, optimasi dosis pupuk untuk beragam kesuburan tanah
pada wilayah yang berbeda, merupakan kegiatan yang juga masih perlu dilakukan
untuk memaksimalkan pencapaian potensi hasil varietas ini.
Hasil-hasil Pengkajian Terkait data hasil pengujian multi lokasi (UML)
untuk pelepasan varietas, varietas IPB 3S mempunyai potensi hasil sebesar
11,23 ton ha-1, dengan rata-rata hasil sebesar 7,0 ton ha-1. Dari hasil Pengkajian
di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Klaten, hasil riil varietas IPB 3S dapat
mencapai 9,4 ton ha-1 GKP dan 8,4 ton ha-1 GKP. Padi varietas ini memiliki ukuran
butir yang panjang dan rasa yang enak (setara dengan IR-64). Produktivitas
padi di daerah sentra produksi sekitar 7 ton ha-1. Penggunaan varietas padi tipe
baru IPB 3S dengan teknologi budidaya yang tepat dan diterapkan secara luas
diharapkan minimal dapat meningkatkan hasil sekitar 3–5 kuintal ha-1 yang berarti
meningkatkan hasil sekitar 5–7%. Hal tersebut akan memberikan kontribusi
penting dalam mempercepat tercapainya swasembada beras nasional. Tujuan dari
pengkajian ini adalah: melakukan pemetaan kesesuaian lokasi dan produksi benih
padi varietas IPB 3S dan varietas unggul lainnya untuk pengembangan lebih lanjut
model kawasan mandiri benih padi di Bali dan sekitarnya. Informasi tentang lokasi
produksi benih yang sesuai serta ketersediaan benih sumber antara lain varietas
padi IPB 3S akan bermanfaat dalam upaya pengembangan varietas tersebut dan
akan berdampak terhadap peningkatan produksi padi nasional.
METODOLOGI
Waktu dan Tempat : Lokasi dan produksi benih IPB 3 S dilakukan dalam satu
musim tanam 2015 di Subak Sengempel, kecamatan Abian Semal, Kabupaten
Badung. Kebutuhan benih produksi benih pada tahun 2015 terdiri dari produksi
benih yang berasal dari kelas FS (benih dasar). Diproduksi varietas padi yaitu :
IPB 3S seluas 5 ha. Benih sumber FS adalah berasal dari Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi lokasi produksi benih dari FS Kajian
perbenihan padi varietas IPB 3S dilakukan melalui percobaan lapang, di Subak
Sengempel kecamatan Abian semal, kabupaten Badung.
Untuk percepatan diseminasi atau memperkenalkan keunggulan kedua
varietas kepada para penyuluh pertanian dan kelompok tani serta pihak terkait
lainnya akan dilakukan temu lapang di lokasi produksi benih tersebut. Adapun
luasan 5 ha berada di lingkungan subak seluas 90 ha.
Pertanaman varietas yang diverifikasi akan dipelihara mengikuti standar
penerapan Pengelolaan Tanaman secara Terpadu (PTT) padi. Varietas padi yang
digunakan dalam percobaan ini adalah varietas IPB 3S. Sebagai padi tipe baru,
varietas ini memiliki anakan yang lebih sedikit (jumlah anakan per rumpun 8–12),
namun memiliki malai yang lebat. Oleh karena itu memerlukan jarak tanam yang
agak rapat (25 cm x 15 cm atau 30 cm x 10 cm) agar produksi optimum tercapai.
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Untuk mengetahui lokasi yang sesuai untuk perbanyakan benih dan
ketersediaan benih di target lokasi pengembangan perlu dilakukan percobaan
perbanyakan benih. Pengujiaan ini selain untuk mendapatkan lokasi perbanyakan
yang sesuai, dimaksudkan pula untuk mempermudah mendapatkan sumber benih
di lokasi target pengembangan. Lingkup Kegiatan meliputi: produksi benih
padi varietas IPB 3S yang diawali dengan tahap perencanaan, penentuan lokasi
produksi, kegiatan produksi di pertanaman termasuk roguing dan pemeriksaan
tanaman, panen, pengolahan benih, pengujian mutu benih dan pengepakan serta
distribusi benih.
Dalam upaya mendapatkan informasi lokasi perbanyakan benih dan
penyiapan ketersediaan benih yang bermutu, maka produksi benih dilakukan
dengan mengikuti tatacara produksi dan sertifikasi benih tanaman pangan
(Direktorat Perbenihan, 2009) dengan melibatkan Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih dalam proses sertifikasi di pertanaman dan uji laboratorium, serta
dalam pelabelan benihnya.
Kegiatan pembuatan benih lokasi dan produksi mencakup kegiatan lapangan/
pertanaman di sawah, pengolahan benih dan pengemasan di ruang prosesing, serta
pengujian mutu benih di laboratorium. Kegiatan pertanaman/lapangan mencakup:
perencanaan produksi, pengolahan tanah, semai, tanam, pengairan, penyiangan,
pemupukan, roguing, pemeriksaan pertanaman oleh BPSB, dan panen.
Sedangkan kegiatan pascapanen adalah kegiatan prosesing benih yang
meliputi: pembersihan, grading, pengolahan dan pengepakan. Sebelum benih
dikemas, maka terlebih dahulu petugas BPSB akan mengambil sampel benih untuk
uji mutu benih di laboratorium dan bila mutu benih memenuhi persyaratan benih
bersertifikat maka akan diterbitkan label benih dan selanjutnya benih dikemas.
Kegiatan pengawasan mutu dilakukan bekerjasama dengan Balai
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Propinsi setempat yang meliputi: pemeriksaan
pendahuluan (pemeriksaan lokasi produksi benih, benih sumber, riwayat lahan
dan pengolahan tanah), pemeriksaan pertanaman pertama (pada fase vegetatif),
pemeriksaan pertanaman kedua (setelah tanaman berbunga/ fase generatif awal)
dan pemeriksaan pertanaman terakhir (1 minggu menjelang panen), serta pengujian
mutu benih di Laboratorium.
Setiap varietas akan ditanam dengan luas tanam sesuai target benih yang
akan dihasilkan. Produksi benih dasar (FS) dan benih pokok (SS) yang meliputi
produksi, pemeliharaan, roguing, panen dan pengolahan termasuk sertifikasinya,
dilakukan mengacu pada pedoman produksi benih (Direktorat Perbenihan, 2009).
Secara umum rincian kegiatan produksi benih adalah sbb: Sumber benih untuk
produksi benih FS dan SS berturut-turut adalah BS dan FS. Pertanaman dilakukan
dengan sistem tanam pindah, dimana bibit dipindah ke lapangan saat berumur
15-21 hari dengan 1 bibit/lubang dan jarak tanam 25 x 15 cm. Teknik budidaya
(pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit serta gulma) dilakukan
sebaik mungkin untuk mendapatkan pertanaman yang ideal. Khusus untuk
produksi IPB 3S dilakukan mengacu pada rekomendasi IPB.
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Roguing dilakukan 3 kali yaitu pada fase vegetatif akhir, setelah tanaman
berbunga (generatif awal) dan seminggu sebelum panen. Sertifikasi benih
kelas FS dan SS dilakukan oleh BPSB di masing-masing propinsi. Pengolahan,
pengepakan dan penyimpanan benih dilakukan sesuai pedoman pengolahan benih.
Rekomendasi pengelolaan tanaman untuk Varietas IPB 3S menurut rekomendasi
IPB adalah sebagai berikut: 1) bibit di persemaian dipupuk 5 kg urea/400 m2
persemaian pada umur 5 hari setelah sebar. 2) bibit dipindah tanam pada umur
10-14 hari setelah sebar (HSS). 3) dilakukan pemungutan telur penggerek batang
hingga sebelum pindah tanam. 4) jarak tanam untuk varietas IPB 3S menggunakan
sistem tegel 30 cm x 10 cm dengan 1-2 (satu sampai dua) bibit per lubang. 5)
pemupukan menggunakan standar optimum wilayah setempat, namun untuk
varietas IPB 3S direkomendasikan untuk mengurangi sedikit dosis pupuk N.
Sebagai patokan pemupukan untuk varietas IPB 3S, jika digunakan 300
kg Ponska/ha, maka tambahan Urea direkomendasikan maksimum 100 kg ha1
. Ponska diberikan pada saat tanam, dan Urea diberikan 60 kg ha-1 pada saat
tanaman berumur 3 MST serta 40 kg ha-1 diberikan menjelang atau awal fase
primordia (5 MST). Dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik dan hayati
serta mengembalikan jerami ke lahan setelah panen. 6) panen dan penanganan
pascapanen dilaksanakan sesuai metode standar. Perontokan gabah dianjurkan
menggunakan mesin perontok (tresher).
Untuk menentukan kesesuaian lokasi produksi benih, maka beberapa
informasi pendukung yang perlu dicatat/ diperoleh datanya adalah: ketinggian
lokasi produksi, data curah hujan selama proses produksi, data jenis tanah dan
kandungan hara tanah, serta data serangan hama dan penyakit selama proses
produksi.
Untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil varietas dilakukan pula
pengamatan pada fase vegetative dan generative, yang meliputi: (a) tinggi tanaman
fase vegetatif (4 MST dan 8 MST); (b) Jumlah anakan maksimum (8 MST); (c)
umur berbunga serempak dan umur panen; (d) tinggi tanaman umur panen (e)
Jumlah anakan produktif; (f) Jumlah gabah isi per malai; (g) Jumlah gabah hampa
per malai; (h) Kadar Air (%) panen; (i) Bobot gabah 1000 butir (pada kadar air
14%); (j) Bobot gabah per rumpun (pada kadar air 14%); (k) Hasil ubinan; dan (l)
Hasil konversi per ha.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sosialisasi dan Koordinasi
Sosialisasi program dilaksanakan di tingkat kabupaten dan propinsi,
sosialisasi dihadiri oleh dinas kabupaten, BPSB dan calon petani penangkar.
Disampaikan tentang pentingnya menggunakan benih bermutu dan cara membuat
benih padi. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat, petugas benih dan lebih banyak
orang mengerti tentang manfaat perbenihan secara mandiri. Magang atau studi
banding dilaksanakan oleh kelompok tani peserta program mandiri benih dari
subak Sengempel ke Koperasi Subak Guama dan PT. Pertani Munggu.
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Pertanaman
Pengamatan pertama pada tinggi tanaman pertanaman padi varietas IPB 3
S Nampak secara rata rata pertumbuhan tanaman merata ketinggiannya berkisar
antara 56.50 cm sampai 62.33 cm pada pengamatan pertama, pada pengamatan
kedua Nampak tinggi tanaman namapak merata juga 84.0 cm sampai 89.5 cm
gambar 1.
Untuk tinggi tanaman padi varietas IPB 3 S ini menurut persepsi petani
terlalu tinggi sehingga menyulitkan pada waktu menyemprot kan pestisida.
Tanaman padi yang terlalu tinggi batangnya agak lemah dan buahnya banyak akan
mudah cepat rebah. Disamping batangnya tinggi padi IPB 3 S ini juga mempunyai
daun yan berdiri tegak diatas malai, kekurangannya adalah hama sangat senang
berlindung di bawah daun ini terutama hama walang sangit.

Gambar 1. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman (Cm) padi varietas IPB 3 S
Jumlah Anakan
Jumlah anakan padi yang berbeda jumlahnya dipengaruhi oleh varietas
(genetik tanaman). Secara keseluruhan anakan padi sampai saat panen ada yang
mati, hal ini diduga telah terjadi persaingan internal sehingga anakan yang tumbuh
lambat (late tillers) yang lemah banyak yang mati.
Pertumbuhan anakan ditentukan periode waktu (phyllochrons) munculnya
batang, daun, dan akar dari dasar tanaman. Ukuran phyllochrons ditentukan
oleh temperatur, kelembaban, kesuburan tanah, ketersediaan air, cahaya serta
ketersediaan nutrisi batang dan berikutnya menghasilkan batang baru, akhirnya
meningkat secara berlipat (Berkelaar, 2001). Perkembangan jumlah anakan
Gambar 2.
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Gambar 2. Grafik perkembangan jumlah anakan (batang)
Produksi padi berupa gabah kering panen menunjukkan perbedaan tidak
banyak kisaran hasil gabah kering panen adalah 3.26 ton ha-1 sampai 7.78 ton ha-1.
Secara keseluruhan hasil padi IPB 3S adalah 6 ton ha-1. Secara keseluruhan hasil
panen dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Produksi Gabah Kering Panen (GKP) t ha-1 padi IPB 3 S
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NO

VARIABEL PENGAMATAN

IPB 3S

1.

Tanggal Tanam

16 Pebruari 2015

2.

Tanggal Panen

28 Mei 2015

3.

Luas Tanam

5 Ha

4.

Tinggi Tanaman (Cm)

123,61

5.

Anakan Produktif perumpun (Malai)

12.58

6.

Panjang Malai (Cm)

29.67

7.

Jumlah Gabah Isi Permalai (Butir)

211,33

8.

Jumlah Gabah Hampa permalai (butir) %

46, 27

9.

Kadar Air saat Panen (%)

28,05

10.

Berat gabah kering panen perumpun (Gram)

49,00

11.

Bobot 1000 Butir GKP (Gram)

26.83

12.

Bobot Ubinnan GKP (kg) ukuran (4 m x 3 m = 12 M2)

9.5

13.

GKP Total (Kg)

32.500

(22 %)

Keterangan : Kena Potong leher 8 - 16 %, Sulit di rontok. Dari Luasan 5 ha Tanaman Rebah = 2,4 %
Harga gabah ( GKP) saat Panen/kg Rp 4200,-

KESIMPULAN
1.

Teknologi perbanyakan benih Varietas Unggul Baru IPB 3S untuk mendukung
swasembada padi di Bali. Kegiatan pembuatan benih dan produksi mencakup
kegiatan lapangan, pengolahan benih dan pengemasan di ruang prosessing,
serta pengujian mutu benih di laboratorium.

2.

Hasil benih dari luasan 5 ha didapat calon benih sebanyak 32.500 kg.

3.

Produksi benih secara mandiri yaitu permodalan untuk membeli hasil gabah
calon benih.
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ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU (VUB) INPARI DI
LAHAN SAWAH DATARAN RENDAH DI BALI
IB. Aribawa dan SAN Aryawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Denpasar Bali
E-mail : idabagusaribawa@yahoo.co.id
ABSTRACT
Study adaptation of several new varieties (VUB) Inpari have been implemented
in one of Subak in the district which is the center of rice production, namely
Subak Gubug I in Tabanan district which is located at a height of <400 asl on
MT. 2013. The purpose of this study is to determine the adaptability in this
case is the growth and production of some of the VUB Inpari that have been
released by the government. Studies using randomized block design (RAK) four
treatments replicated four times. Such treatment are Inpari 16, Inpari 18, Inpari 19
and 20. Plant parameters measured were plant height, number of tillers, number
of grains contents per panicle and empty, and dry grain yield per hectare. The
analysis showed that treatment varieties studied significantly affected for all plants
parameter observed. The highest dry grain yield per hectare produced by VUB
Inpri 18 which is 8.07 tons GKP/ ha.
Keywords: adaptation, VUB Inpari and wetland
ABSTRAK
Kajian adaptasi beberapa varietas unggul baru (VUB) Inpari telah dilaksanakan
di salah satu subak di kabupaten yang merupakan sentra penghasil beras, yaitu
subak Gubuk di Kabupaten Tabanan Bali yang letaknya di ketinggian < 400 dpl
pada MT. 2013. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui daya adaptasi
dalam hal ini adalah pertumbuhan dan produksi beberapa VUB Inpari yang telah
dilepas oleh pemerintah. Kajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
empat perlakuan diulang empat kali. Perlakuan tersebut adalah varietas Inpari 16,
Inpari 18, Inpari 19 dan Inpari 20. Parameter tanaman yang diukur adalah tinggi
tanaman, jumlah anakan, jumlah gabah isi dan hampa per malai, dan hasil gabah
kering panen per hektar. Hasil analisis menunjukkan perlakuan varietas yang
dikaji berpengaruh nyata terhadap semua parameter tanaman yang diamati. Hasil
gabah kering panen per hektar tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 18 yaitu 8,07
ton GKP/Ha.
Kata kunci : adaptasi, VUB inpari dan lahan sawah
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PENDAHULUAN
Pangan berperan penting sebagai penyedia lapangan kerja sebagian
besar masyarakat, pendapatan nasional, stabilitas ekonomi, sosial, politik
dan keamanan masyarakat. Salah satu komoditi pangan yang penting dan
menyangkut kepentingan nasional adalah padi/beras. Dimana beras merupakan
bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk memenuhi
kebutuhan pangan tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah
diantaranya melalui revitalisasi pertanian yang salah salah satu programnya
peningkatan ketahanan pangan.
Upaya peningkatan ketahanan pangan menemui beberapa kendala
antara lain kapasitas sumberdaya lahan dan air yang terbatas dan bahkan semakin
menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya konversi lahan sawah ke
penggunaan non pertanian, serangan hama penyakit, banjir dan kekeringan. Sejak
awal tahun 2007, pemerintah bertekad untuk meningkatkan produksi beras 2 juta
ton dan selanjutnya meningkat 5 % per tahun hingga tahun 2009 melalui Program
Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah
mengimplementasikan empat strategi, yaitu : (1) peningkatan produktivitas, (2)
perluasan areal, (3) pengamanan produksi, dan (4) penguatan kelembagaan dan
pembiayaan serta peningkatan koordinasi (Anon, 2007).
Peningkatan produktivitas memerlukan dukungan inovasi teknologi seperti
peningkatan indeks panen, penggunaan varietas unggul baru (VUB), benih
bermutu, pengendalian OPT, pengelolaan hara, pengaturan populasi tanam,
melalui perbaikan sistem tanam dan lainnya (Anon, 2010). Penggunaan varietas
unggul merupakan upaya peningkatan produktivitas padi yang mudah dan murah.
Disebut mudah karena petani cukup hanya mengganti varietas tanpa mengubah
teknologi lainnya dan murah karena penggunaan varietas unggul baru relatif
harganya sama dengan varietas unggul yang diganti petani.
Penggunaan varietas unggul Ciherang sejak dilepas tahun 2000 masih
mendominasi areal pertanaman padi di Bali, karena daya hasilnya tinggi, rasa
nasi enak, kualitas beras baik dan harganya tinggi. Hasil survey yang dilakukan
oleh BPSB Bali pada MT 2014, menunjukkan VUB Ciherang luas penyebarannya
di Kabupaten Tabanan (51,24 %), diikuti VUB Cigeulis (28,93 %) dan VUB
IR64 (4,16 %). Penggunaan varietas secara terus menerus dari musim ke musim
dalam satu hamparan akan berdampak negatif yaitu produktivitas padi cenderung
menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan
varietas unggul baru lainnya.
Upaya perakitan varietas unggul baru yang memiliki karakter yang lebih
unggul dari varietas unggul Ciherang, terutama ketahanannya terhadap hama dan
penyakit terus dilakukan pemerintah. Akhir-akhir ini pemerintah telah melepas
varietas unggul baru yang diberi nama Inpari (inhibrida padi irigasi). Salah satu
varietas unggul baru Inpari yang pernah berkembang secara luas di Bali adalah
varietas unggul baru Inpari 13. Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Badan
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Litbang Pertanian juga telah melepas varietas unggul baru Inpari lainnya, seperti
Inpari 16, Inpari 18 dan Inpari dengan nomor di atasnya. Tampilan suatu varietas
umumnya beragam bila diuji pada lingkungan yang berbeda. Perbedaan tampilan
suatu varietas di beberapa lingkungan yang berbeda disebabkan oleh adanya
interaksi genotipe dengan lingkungan. Interaksi genotipe dan lingkungan menjadi
hal penting, sebab terjadinya interaksi genotipe dengan lingkungan menyebabkan
terjadinya perbedaan respon tanaman pada beberapa kondisi lingkungan (Eberhat
dan Russel, 1966 dalam Ishaq et al., 2011). Hasil kajian beberapa VUB Inpari
di beberapa agroekosistem di Bali, menunjukkan gabah kering panen tertinggi
dihasilkan oleh VUB Inpari 15, yaitu 9,36 ton GKP/ha. Sedangkan untuk
agroekosistem, hasil padi tertinggi terlihat pada agroekosistem dataran médium
iklim basah, di Bangli, yaitu 9,02 ton GKP/ha (Aribawa et al., 2013).
Untuk mengenalkan VUB Inpari yang telah dilepas seperti VUB Inpari
16, 18, Inpari 19 dan 20 perlu dilakukan pengujian untuk melihat adaptasinya
di sentra produksi padi yang dilakukan secara partisipatif bersama-sama dengan
petani. Kurangnya pengujian dan demonstrasi yang dilakukan secara partisipatif
menjadi penghambat adopsi VUB oleh petani, sehingga VUB yang telah dilepas
tidak menyebar di petani. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui daya
adaptasi dari varietas unggul baru (VUB) Inpari 16, 18, 19 dan 20 di subak sentra
produksi padi di Kabupaten Tabanan, Bali.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah pupuk anorganik dan pupuk
organik, seperti pupuk urea, phonska, pukan sapi dan bahan lainnya. Selain itu
digunakan varietas unggul baru (VUB) Inpari 16, 18, 19, dan Inpari 20 yang
diperoleh dari Balai Besar Penelitian Padi (BB Padi). Sedangkan alat yang
digunakan adalah alat untuk bercocok tanam, meteran, timbangan dan alat-alat
yang lainnya.
Rancangan Percobaan
Kajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan diulang empat kali, dimana secara metodologi statistik empat perlakuan
dengan empat ulangan mempunyai kelemahan (tidak memenuhi syarat). Tapi
karena keterbatasan jumlah petani yang terlibat di lokasi pengkajian yang paham
tentang pengkajian/penelitian, maka pengkajian dan pengambilan data di empat
ulangan tersebut tetap dilanjutkan. Sebagai perlakuan adalah : (1) varietas unggul
baru (VUB) Inpari 16, (2) VUB Inpari 18, (3) VUB Inpari 19, dan (4) VUB Inpari
20. Luas petak yang digunakan disesuaikan dengan luas petak alami petani,
dimana petani kooperator (8 orang) digunakan sebagai ulangan.
Lokasi dan Waktu Kajian
Kajian dilakukan di lahan sawah di Subak Gubug I, Desa Gubug, Kecamatan
Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali pada MT. 2013. Subak Gubug I Desa Gubug
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merupakan salah satu sentra penghasil padi di Kabupaten Tabanan, kabupaten
lumbung pangannya Bali, merupakan lahan sawah dataran rendah karena terletak
< 400 m dpl.
Pendekatan
Kajian ini, menggunakan pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu).
Adapun komponen PTT yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya tertera
pada Tabel 1.
Pengumpulan dan Analisis Data
Parameter tanaman padi yang diamati : tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, jumlah gabah isi dan hampa per malai, dan hasil gabah kering panen
(GKP) per hektar. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam. Uji ratarata pengaruh perlakuan dilakukan dengan uji DMRT pada taraf 5 % (Gomez dan
Gomez, 1984)
Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perlakuan
Varietas
Tanam bibit
Jumlah bibit/lubang
Dosis pupuk anjuran
Pengendalian hama/penyakit
Pengairan

Komponen Teknologi PTT
Varietas unggul baru (VUB) Ciherang
15 HSS.
1-3 bibit untuk tanam pindah
Rekomendasi Katam (150 kg urea ha-1 dan 200 kg
Phonska ha-1) dan 2,0 ton pupuk organik ha-1.
Prinsip PHT
Pengairan berselang

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistik terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan produktif (malai)
dan jumlah gabah isi per malai disajikan pada Tabel 1. Hasil analisis statistik
terhadap tinggi tanaman menunjukkan perlakuan dalam hal ini perbedaan varietas
menunjuukkan pengaruh nyata. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh VUB
Inpari 20 dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lain, kecuali
VUB Inpari 19. Sedangkan tinggi tanaman terrendah dihasilkan oleh VUB Inpari
16 (Tabel 2). Demikian juga halnya dengan variabel jumlah malai, perlakuan
menunjukkan pengaruh yang nyata. Jumlah malai terbanyak dihasilkan oleh VUB
Inpari 16 dan berbeda nyata dengan VUB lain, kecuali VUB Inpari 19. Sedangkan
jumlah malai terrendah dihasilkan oleh VUB Inpari 18. Untuk jumlah gabah isi
per malai terlihat perlakuan menunjukkan pengaruh yang nyata. Jumlah gabah
isi per malai terbanyak dihasilkan oleh VUB Inpari 19 dan berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali perlakuan VUB Inpari 20.
Sedangkan jumlah gabah terrendah dihasilkan oleh VUB Inpari 16.
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Tabel 2. Keragaan tinggi tanaman, dan jumlah anakan beberapa VUB Inpari di
lahan sawah dataran rendah di Bali MT. 2013
Varietas
Inpari 16
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20
BNT 5 %

Tinggi tanaman
(cm)
93,40a
87,40a
109,00b
111,4b
4,20

Jumlah malai
(batang/rumpun)
20,80b
17,20a
19,60b
17,60a
1,25

Jumlah gabah isi
per malai
132,30a
137,60a
155,70b
152,60b
5,50

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

Tabel 3. Keragaan jumlah gabah hampa per malai beberapa VUB Inpari di lahan
sawah dataran rendah di Bali MT. 2013.
Varietas
Inpari 16
Inpari 18
Inpari 19
Inpari 20
BNT 5 %

Jumlah gabah hampa per malai
19,20a
36,40c
28,70b
38,80c
2,70

Potensi produksi (ton GKP/ha)
7,30a
8,07b
7,72ab
8,02b
0,45

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

Hasil analisis statistik terhadap jumlah gabah hampa per malai dan potensi
produksi padi disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3 terlihat perlakuan berpengaruh
nyata terhadap jumlah gabah hampa per malai. Jumlah gabah hampa per malai
terbanyak dihasilkan oleh VUB Inpari 20 dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya, kecuali dengan perlakuan VUB Inpari 18. Jumlah gabah hampa terrendah
dihasilkan oleh VUB Inpari 16, yaitu 19,20 butir per malai. Sedangkan terhadap
potensi produksi padi yang dihasilkan dari koversi ubinan 2,5 x 2,5 m, terlihat
perlakuan dalam hal ini varietas berpengaruh nyata terhadap potensi produksi
padi. Produksi padi tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 18, yaitu 8,07 ton GKP
per hektar dan hanya berbeda nyata dengan perlakuan VUB Inpari 16. Potensi
produksi padi terrendah dihasilkan oleh VUB Inpari 16, yaitu 7,30 ton GKP per
hektar.
Tinggi tanaman pada saat panen yang diamati bervariasi antar VUB yang
dibudidayakan. Beberapa ahli dibidang budidaya padi berbeda pendapat mengenai
pengaruh tinggi tanaman terhadap produktivitas padi. Menurut Rubiyo et al. (2005)
tinggi tanaman belum bisa menjadi indikasi akan tinggi pula tingkat produksinya.
Faktor lingkungan biofisik memungkinkan pertumbuhan yang berbeda antar
perlakuan. Pertumbuhan tanaman yang tinggi belum menjamin produktivitas
tanaman juga tinggi. Sebaliknya Yosida (1981) menyatakan pertumbuhan tanaman
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yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan antara panjang
malai dengan hasil. Tanaman yang tumbuh baik, mampu menyerap hara dalam
jumlah banyak. Ketersediaan hara dalam tanah berpengaruh terhadap aktivitas
tanaman termasuk aktivitas fotosintesis, sehingga dengan demikian tanaman dapat
meningkatkan pertumbuhan dan komponen hasil tanaman. Hasil kajian Suwijana
et al. (2013) terhadap beberapa VUB Inpari (Inpari 7, 14, 15) menunjukkan
semakin tinggi tanaman padi, maka produksi tanaman juga semakin meningkat.
Untuk jumlah anakan produktif, umumnya terdapat korelasi yang positif
antara jumlah malai yang terbentuk dengan jumlah anakan. Dimana semakin
banyak jumlah anakan yang terbentuk, semakin banyak jumlah malai yang
dihasilkan dan diharapkan semakin tinggi produktivitas tanaman padi. Perbedaan
masa pertumbuhan total dalam hal ini jumlah anakan padi yang terjadi pada
fase vegetatif lebih dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman atau tergantung
pada sensitivitas dari varietas dan galur harapan yang dibudidayakan terhadap
lingkungan (Guswara dan Yamin, 2008). Secara umum dapat dikemukakan
komponen pertumbuhan dari VUB Inpari yang dikaji menunjukkan data yang
bervariasi. Hal ini menunjukka variasi dari sifat genetis masing-masing VUB
dalam berinteraksi dengan lingkungan dimana VUB-VUB tersebut dibudidayakan.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Duwijana et al. (2013) yang mendapatkan
komponen pertumbuhan dari beberapa VUB Inpari (7, 14, 15) yang dikaji di Subak
Tibu Beleng, Jembrana, Bali menunjukkan data yang bervariasi juga.
Jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang
menentukan tingkat produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil
analisis korelasi umumya menunjukkan adanya korelasi yang positif antara
jumlah gabah isi per malai dengan tingkat hasil gabah kering giling yang diperoleh
(Kamandalu dan Suastika, 2007).
Tingginya hasil gabah kering VUB Inpari 18 di atas, didukung komponen
pertumbuhan dan komponen hasil seperti jumlah anakan produktif, jumlah gabah
isi per malai yang lebih baik dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan VUB yang
lainnya. Pada Tabel 3, juga terlihat terdapat satu VUB lagi, yaitu Inpari 20 yang
mempunyai produktivitas melebihi 8,00 ton GKP ha-1.
KESIMPULAN
Dari hasil kajian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
diantaranya :
1. Perlakuan yang dicoba berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter
tanaman yang diamati.
2. Hasil padi tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 18, yaitu 8,07 ton GKP/ha.
3. Terdapat dua VUB Inpari, yaitu Inpari 18 dan Inpari 20 yang produktivitasnya
melebihi 8,00 ton GKP/ha.
4. Untuk melihat kestabilan VUB Inpari ini, maka perlu dilakukan uji adaptasi
lanjutan pada musim tanam yang berbeda pada agroekosistem yang sama atau
agrosistem-agroekosistem lainnya.
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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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975

No
313
314
315
316
317
318

976

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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