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PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi padi nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan
pangan sesuai amanat Nawacita dihadapkan pada tantangan perubahan iklim
global. Dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi antara lain
meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan
La Nina. Perubahan tersebut menyebabkan berbagai cekaman lingkungan yang
dapat mengganggu stabilitas produksi padi nasional seperti kekeringan, rendaman,
salinitas, kenaikan temperatur udara dan perkembangan hama dan penyakit.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi padi
yang 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, pasca panen, mekanisasi dan sosial ekonomi untuk
mendukung swasembada beras berkelanjutan.
Dalam Seminar Nasional Padi tahun 2016 ini telah dipresentasikan berbagai
berbagai gagasan, pemikiran dan hasil-hasil penelitian terkini untuk melahirkan
dan mengembangkan inovasi teknologi padi yang mampu meningkatkan
adaptabilitas padi terhadap perubahan iklim global dalam rangka mewujudkan
kedaulatan pangan bangsa Indonesia.
Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
andil atas terselenggaranya Seminar Nasional Padi dan terbitnya prosiding ini.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Balitbangtan

Dr. Ir. Muhammad Syakir, MS
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KATA PENGANTAR
Pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan peningkatan produktivitas
dan ketahanan pangan, serta perbaikan kesejahteran petani di tengah ancaman
perubahan iklim global. Terobosan inovasi teknologi padi dibutuhkan untuk
menghadapi tantangan tersebut. Seminar Nasional telah diselenggarakan pada
tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
sebagai upaya untuk menghimpun berbagai gagasan pemikiran dan hasil-hasil
penelitian terkini terkait inovasi teknologi padi.
Prosiding ini berisikan makalah-makalah yang telah dipresentasikan
pada Seminar Nasional Padi 2016 yang berasal dari berbagai lembaga penelitian
lingkup Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
Non-Kementerian. Prosiding terbagi menjadi 2 buku dan berisikan sebanyak
131 makalah. Buku 1 berisi makalah hasil-hasil penelitian bidang budidaya
(agronomi), pemuliaan dan perbenihan, serta pasca panen, sedangkan Buku 2
terdiri atas makalah bidang proteksi tanaman dan sosial ekonomi.
Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pemakalah atas partisipasi dan
dukungan yang diberikan, dan kepada tim editor yang telah bekerja keras dalam
penyusunan prosiding ini. Semoga hasil-hasil penelitian yang terhimpun dalam
prosiding ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pertanian di
Indonesia.

Sukamandi, Desember 2017
Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab, M.Si
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SAMBUTAN SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA PEMBUKAAN ACARA
SEMINAR NASIONAL PADI 2016
Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Yang kami hormati:
1. Dirjen Tanaman Pangan
2. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
3. Kepala Badan Pusat Statistika (BPS)
4. Direktur Utama PT. Biogene Plantation
5. Narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Dr. Satya
Nugroho)
6. Narasumber (scientist) dari International Rice Research Institute (IRRI) (Dr.
David Johnson, Dr. Grant Singleton, Dr. Yoichiro Kato)
7. Kepala Dinas Propinsi dan Kabupaten
8. Rekan-rekan perwakilan TNI
9. Kepala Pusat dan Balai Besar Penelitian Lingkup Balitbangtan
10. Profesor riset dari Balitbangtan
11. Akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
12. Peneliti, penyuluh, dan praktisi pertanian serta seluruh peserta seminar nasional 2016
Upaya peningkatan produksi padi nasional dalam rangka mewujudkan
kedaulatan pangan sesuai amanat Nawacita dihadapkan pada tantangan perubahan
iklim global. Dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi antara lain
meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan
La Nina. Perubahan tersebut menyebabkan berbagai cekaman lingkungan yang
dapat mengganggu stabilitas produksi padi nasional seperti kekeringan, rendaman,
salinitas, kenaikan temperatur udara dan perkembangan hama dan penyakit.
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 dari
bidang pemuliaan, perbenihan, agronomi, fisiologi, ilmu tanah, proteksi, pasca
panen, mekanisasi dan sosial ekonomi. Melalui seminar nasional padi tahun
2016 yang diselenggarakan di BBPadi ini diharapkan dapat terhimpun berbagai
gagasan, pemikiran dan hasil-hasil penelitian terkini untuk melahirkan dan
mengembangkan inovasi teknologi padi yang mampu meningkatkan adaptabilitas
padi terhadap perubahan iklim global dalam rangka mewujudkan kedaulatan
pangan bangsa Indonesia.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, Seminar Nasional Padi
2016 dengan tema Terobosan Inovasi Teknologi Padi Adaptif Perubahan Iklim
Mendukung Ketahanan Pangan "saya nyatakan dibuka". Selamat melaksanakan
seminar, semoga Allah meridhoi semua langkah kita dan semoga seminar hari ini
berjalan dengan lancar dan produktif. Aamiin

v

SAMBUTAN DAN LAPORAN PANITIA SEMINAR NASIONAL PADI 2016
OLEH PLT KEPALA BBPADI
Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Yang kami hormati:
• Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian
• Bapak Dirjen Tanaman Pangan
• Bapak Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
• Bapak Kepala Badan Pusat Statistika (BPS)
• Direktur Utama PT. Biogene Plantation
• Narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Dr. Satya Nugroho)
• Narasumber (scientist) dari International Rice Research Institute (IRRI) (Dr.
David Johnson, Dr. Grant Singleton, Dr. Yoichiro Kato)
• Kepala Dinas Propinsi dan Kabupaten
• Rekan-rekan perwakilan TNI
• Kepala Pusat dan Balai Besar Penelitian Lingkup Balitbangtan
• Profesor riset dari Balitbangtan
• Akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
• Peneliti, penyuluh, dan praktisi pertanian serta seluruh peserta seminar nasional 2016
Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan
karunianya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
para sahabat dan pengikutnya. Pertama, saya mengucapkan selamat datang di
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, di Sukamandi, Subang, Jawa Barat dalam
rangka seminar nasional padi yang tahun ini mengambil tema “Terobosan Inovasi
Teknologi Padi Adaptif Perubahan Iklim Mendukung Kedaulatan Pangan”.
Tujuan diselenggarakannya seminar nasional ini adalah untuk menghimpun
berbagai gagasan, pemikiran dan hasil-hasil penelitian terkini untuk melahirkan
dan mengembangkan inovasi teknologi padi yang mampu meningkatkan
adaptabilitas padi terhadap perubahan iklim global dalam rangka mewujudkan
kedaulatan pangan bangsa Indonesia.
Seminar ini dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri atas 158 peserta pemakalah
dan sekitar 40 peserta non-pemakalah dari berbagai lembaga penelitian baik
lingkup kementerian pertanian, perguruan tinggi dan lembaga penelitian nonkementerian, serta perwakilan dari dinas pertanian tanaman pangan di 18 propinsi
sentra produksi padi. Peserta seminar nasional beragam dari paling barat dari
Propinsi NAD sampai paling timur Propinsi Papua.
Dalam seminar ini panitia mengundang narasumber dari lintas instansi untuk
memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan inovasi teknologi Litbang
Padi, yakni dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, BPS, BMKG, LIPI, IRRI
dan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan dampak perubahan iklim global yang
semakin besar kita rasakan terhadap keberlanjutan produksi padi nasional yang
harus ditangani bersama-sama.
Kami sampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber dan peserta seminar
yang berkesempatan hadir dan semoga seminar hari ini dapat memberikan manfaat
yang besar bagi kemajuan inovasi teknologi padi di masa yang akan datang.
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SASARAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN :
STRATEGI DAN OPERASIONAL
Hasil Sembiring
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520;
Tel. (021) 7824669; Fax. (021)7806309
ABSTRAK
Pembangunan tanaman pangan khususnya peningkatan produksi beras sangat
penting dan sangat dinamis akhir-akhir ini. Pemerintah bertekad mandiri pangan
dan tidak impor beras lagi dan pada tahun 2045 dapat menjadi lumbung pangan
dunia. Mengekspor beras dan menyetop impor beras khusus merupakan tantangan
yang perlu didukung semua pihak khususnya Balai Besar Penelitian Padi Badan
Litbang Pertanian. Tujuan tulisan ini adalah menginformasikan sasaran dan
strategi produksi tanaman pangan khususnya padi. Sasaran produksi padi sudah
ditetapkan dalam rencana strategis Kementrian Pertanian (2015-2019). Sasaran
ini mengalami perubahan besar mengingat perubahan kebijakan pemerintah
menjadi negara mandiri pangan dan menjadi pengekspor pangan. Rata-rata
pertumbuhan produksi padi tahun 2010-2015 mengalami peningkatan sebesar
2,6%. Peningkatan tertinggi dicapai pada tahun 2014-2015 sebesar 6,43% yang
diakibatkan peningkatan luas panen dan produktivitas melalui pengawalan
upaya khusus (UPSUS). Beberapa usaha untuk mewujudkan tekad pemerintah
tersebut adalah dengan meningkatkan luas tanam/panen dan produktivitas serta
pengamanan produksi. Untuk itu, BB Padi perlu memberikan masukan dan saran
untuk merealisasikan target menjadi lumbung pangan dunia.
PENDAHULUAN
Pembangunan tanaman pangan khususnya peningkatan produksi beras untuk
swasembada berkelanjutan merupakan komitmen negara. Undang-Undang No
18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Produksi Pangan bertumpu pada
sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal serta mengembangkan efisiensi;
disamping itu, Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani mengamanatkan peran negara melindungi dan pemberdayaan
petani dalam menghasilkan bahan pangan. Disadari peningkatan produksi pangan
khususnya padi dirasakan sangat berat sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pada
Kabinet Jokowi JK diharapkan Indonesia menjadi lumbung Pangan Dunia tahun
2045.
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Kondisi umum tanaman pangan Indonesia berdasarkan Sensus Pertanian
2013 diuraikan sebagai berikut. Jumlah rumah tangga usaha pertanian yang
mengusai lahan dibawah 0,5 ha (petani gurem) sejumlah 14,622 juta rumah
tangga (RT) (55,95%) dari total RT sejumlah 26,135 juta. Hal ini menyebabkan
produksi tidak efesien (ongkos produksi tinggi) dan harga jual produk mahal.
Disamping itu, sejumlah 13,956 juta petani (44,01% ) berusia di atas 50 tahun
dari 31,711 juta petani dan kurang menarik minat generasi muda. Pendidikan
rendah, sejumlah 23,106 juta petani (72,87%) tamat dan tidak tamat SD sehingga
kurang responsif terhadap inovasi baru/maju. Sejumlah 18,405 juta RT (69,83%)
tidak menjadi anggota kelompok tani padahal dasar bantuan/fasilitasi pemerintah
adalah kelompok tani sehingga tidak tersentuh bantuan. Berdasarkan pendataan
usahatani padi tahun 2009 diketahui 94,35% RT padi (14,145 juta RT) membiayai
sendiri usahataninya yang kondisinya lemah sehingga penerapan paket teknologi
tidak optimal dan kita belum mempunyai Bank Pertanian.
Fokus peningkatan produksi pangan meliputi tiga komoditas strategis yaitu
padi, jagung dan kedelai. Target yang sudah ditetapkan adalah swasembada dan
surplus beras berkelanjutan serta ekspor; swasembada jagung berkelanjutan,
meningkatnya pemenuhan kebutuhan kedelai dari produksi dalam negeri/
mengurangi impor, meningkatnya produksi dalam mendukung diversifikasi
pangan, bahan baku industri dan energi serta meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan petani.
Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan tanaman pangan
sangat pelik dan rumit karena tidak hanya dapat diselesaikan Kementrian Pertanian
sendiri. Beberapa masalah tersebut antara lain luas areal lahan pertanian produktif
relatif tetap dan terus terancam, karena semakin ketatnya persaingan pemanfaatan
lahan, konversi lahan pertanian ke non pertanian yang masih tinggi, kualitas lahan
semakin menurun karena intensifnya pemanfaatan lahan dan penggunaan input
kimia, ancaman Perubahan Iklim membuat ketidakpastian produksi semakin
tinggi, air untuk pertanian yang semakin berkurang, penurunan kuantitas petani,
infrastruktur yang masih minim, penerapan teknologi yang terbatas, kelembagaan
yang belum solid, permodalan yang lemah, regulasi yang belum berpihak ke
petani. Disamping, di beberapa wilayah Indonesia masih rawan pangan. Tujuan
tulisan ini adalah membahas sasaran produksi tanaman pangan. Kinerja dan
sasaran produksi padi dibahas secara detail dan kebutuhan teknologi padi dari
Balai Besar Penelitian Padi, Badan Litbang pertanian. Kebijakan pemerintah
untuk mandiri pangan dan tidak impor beras dan malah menjadi lumbung pangan
dunia atau eksportir beras merupakan tantangan yang perlu didukung semua pihak
khususnya BB Padi Badan Litbang Pertanian.
Sasaran Produksi Nasional
Sasaran produksi Nasional pada tahun 2015-2019 telah dituangkan dalam rencana
strategis Kementrian pertanian. Sasaran produksi tanaman pangan tersebut disusun
berdasarkan kinerja produksi pada tahun-tahun sebelumnya. Kinerja tahun 2015
merupakan tahun pertama dari Pemerintahan Kabinet Kerja.
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a.

Kinerja Produksi Padi 2010-2015.

Kinerja produksi padi Indonesia periode 2010-2015 tumbuh 2,6%.
Pertumbuhan produksi ini mengalami naik turun setiap tahun. Pada tahun 2011
produksi, produktivitas, dan luas panen lebih rendah dibandingkan dengan tahun
2010. Penurunan produksi, luas panen dan produktivitas ini terjadi akibat el nino
sehingga menyebabkan kekeringan dibandingkan dengan tahun 2010. Penurunan
tertinggi di propinsi Jawa Tengah. Kejadian yang sama terlihat pada tahun 2013
dibandingkan dengan 2014 (Tabel 1). Pada periode 2010-2014 peningkatan
produktivitas, luas panen dan produksi sangat berat walaupun pemerintah telah
bertekad untuk meningkatkan produksi melalui program P2BN. Pertumbuhan
peningkatan produksi periode 2005-2010 lebih tinggi dibandingkan dengan 20102015.
Tabel 1. Kinerja perkembangan produksi padi tahun 2010-2015.
No

Komoditas

Tahun
2010

2011

2012

Tumbuh

2013

2014

2015

(%)

(000 Ton)

1 Produksi (000 ton)

66.469 65.757 69.056 71.280 70.846 75.398

2,60

1.786

2 Luas Panen (Ha)

13.253 13.204 13.446 13.835 13.797 14.117

1,28

173

1,29

0,65

3 Produktivitas (Ku/Ha)

50,15

49,80

51,36

51,52

51,35

53,41

Kinerja tertinggi peningkatan produksi, produktivitas dan luas panen di
tahun 2015. Peningkatan produktivitas, produktivitas dan luas panen dari tahun
2014 terhadap 2015 masing-masing 6,43% (4,55 juta ton GKG), 4,01% (0,2 t/
ha) dan 2,31% (319 ribu Ha). Peningkatan ini terjadi antara lain karena adanya
program Upaya Khusus (UPSUS). Peningkatan anggaran yang signifikan juga
menyediakan alat mesin pertanian termasuk mesin pompa, pendampingan dengan
menurunkan semua staff Kementrian Pertanian ke lapangan untuk mengawal
pertambahan luas tanam dan masalah-masalah yang ada di lapangan. Pemecahan
masalah di lapang seperti kekeringan dengan menurunkan mesin pompa untuk
mengairi tanaman merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi
tersebut. Peningkatan produksi diharapkan terus berlanjut pada tahun 2016.
Pengawalan dan pendampingan Upsus padi, jagung dan kedele (pajale)
telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2015 tentang
Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa dan
Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Pajale, bahwa pelaksanaan pengawalan dan pendampingan dilakukan
secara terpadu antara penyuluh, BABINSA dan mahasiswa/alumni sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing dan Peraturan Menteri Pertanian No. 131/
2014 tentang mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga yang membidangi
pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional.
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b.

Sasaran Produksi Padi tahun 2016 dan kedepan

Sasaran produksi tanaman pangan terus meningkat setiap tahun seiring
dengan peningkatan penduduk Indonesia. Sasaran produksi tanaman pangan
komoditas strategis termasuk padi sudah ditetapkan dalam rencana strategis
Kementrian pertanian (2015-2019) yang disajikan pada Tabel 2. Khusus untuk
sasaran padi dan jagung mengalami perubahan besar mengingat perubahan
kebijakan menjadi negara mandiri pangan dan malah menjadi pengekspor pangan
tahun 2045.
Tabel 2. Sasaran Produksi Tanaman Pangan 2015-2019 (Rencana Strategis
Kementerian Pertanian)
No

Komoditas

Sasaran (Ton)
2015

2016

2017

2018

2019

r(%)

1 Padi (GKG)

74.990.000

76.219.995

78.130.000

80.085.000

82.078.000

2,28

2 Jagung (PK)

19.830.000

21.353.797

22.360.000

23.484.708

24.700.000

5,65

3 Kedelai (BK)

980.000

1.500.472

1.880.676

2.340.621

3.000.000

32,77

4 Kacang Tanah (BK)

742.750

755.750

768.970

782.400

796.000

1,75

5 Kacang Hijau (BK)

291.550

295.900

300.350

304.850

309.400

1,50

6 Ubi Kayu (UB)

26.530.000

27.071.600

27.623.800

28.187.400

28.762.400

2,04

7 Ubi Jalar (UB)

2.650.000

2.700.000

2.750.000

2.800.000

2.850.000

1,84

126.014.300 129.897.514 133.813.796 137.984.979 142.495.800

3,12

Jumlah

Khusus untuk tahun 2016, Kementrian Pertanian telah menduga angka
produksi sekitar 81 juta ton, luas panen sekitar 15,5 juta ha dan produktivitas
sekitar 5,25 t/ha. Target internal produksi dan luas tanam diharapkan lebih besar
dari angka diatas. Disamping itu, Indonesia juga mengambil kebijakan untuk
tidak mengimpor semua jenis beras khusus lagi. Untuk itu, disamping kuantitas
produksi terpenuhi juga varietas atau jenis padi yang diproduksi di dalam negri
juga harus memenuhi kebutuhan dalam negri. Untuk itu, penciptaan varietas dan
juga inovasi peningkatan produktivitas menjadi sangat penting.
Distribusi ketersedian dan produksi pangan sangat penting. Produksi setiap
pulau diharapkan dapat mencukupi kebutuhan kepulaun tersebut mengingat
Indonesia merupakan kepulauan. Perpindahan bahan dalam satu pulau diharapkan
dapat lebih mudah dibandingkan dengan mendatangkan dari pulau lainnya.
Untuk itu, penetapan jumlah produksi tidak hanya cukup berdasarkan target
nasional tetapi juga penyebaran target per propinsi sangat penting. Swasembada
produksi beras di setiap pulau sangat diharapkan. Beberapa pulau sangat besar
potensi pengembangan padi seperti di Papua khususnya di Meroke. Apalagi
adanya keluhan muatan kapal dari Papua (Meroke) ke jawa sering kurang muatan
sehingga dapat diisi beras.
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Strategi untuk mencapai sasaran nasional
Kebijakan untuk mandiri pangan dan tidak mengimpor beras serta menjadi
lumbung pangan dunia 2045 sudah dideklarasikan. Ada lima isu strategis yang
perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah: a. kecukupan produksi komoditas
strategis (padi, jagung, kedelai). Khusus untuk padi disamping meningkatkan
luas tambah tanam (LTT) untuk mendapatkan produksi, juga membuat bulanbulan paceklik luas tanamnya lebih 1 juta ha; b. Peningkatan daya saing produk
di dalam negeri/antisipasi pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean 2015)
dengan membantu alsintan baik prapanen dan pasca panen serta pengolahan padi,
jagung dan kedele; c. Indonesia sebagai target pasar harus diimbangi dengan
meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi sehingga harga lebih murah; d.
diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu. Khusus
impor terigu yang sudah mencapai 7 Juta ton merupakan pengeluaran devisa
yang sangat besar; e. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan
demikian petani diharapkan bergairah dalam memproduksi beras.
Peningkatan Produksi padi (beras) perlu terus ditingkatkan seiring dengan
proyeksi laju pertambahan penduduk. Beberapa peluang yang dapat dilakukan
adalah peningkatan luas tambah tanam (Panen) dan peningkatan produktivitas.
Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan panen dapat dilakukan melalui
perluasan lahan baru, lahan pasang surut, rawa lebak, lahan kering, dan lahan
yang tidak diusahakan (terutama di luar Jawa) dan peningkatan index per tanaman
dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang tersedia serta mengamankan
pertanaman yang sudah ditanam baik dari gangguan biotik maupun abiotik.
Peluang peningkatan index pertanaman (IP) baik di lahan sawah irigasi dan
non irigasi masih sangat besar. Indeks Pertanaman tahun 2015 padi sawah rerata
nasional 1,67; IP<1 = 250 ribu ha (3,08%); IP 1-1,5 = 1,93 juta ha (23,80%); IP
I,5-1,75 = 1,92 juta ha (23,67%); IP 1,75-2,00 = 3,67 juta ha (45,25%) dan IP
> 2,00=340 ribu ha (4,19%). Rendahnya IP ini di beberapa daerah antara lain
disebabkan infrastruktur yang rusak dan minimnya sarana dan prasarana serta
SDM. Kebutuhan traktor roda 4 dan roda 2 untuk mengolah tanah lebih luas
dan lebih cepat sangat dibutuhkan petani dalam jumlah banyak. Disamping itu,
penambahan ketersedian air melalui pengadaan pompa dan embung serta saluran
air akan sangat membantu peningkatan IP. Detail sebaran IP padi di setiap
propinsi disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Sebaran Indeks Pertanaman Padi Tahun 2015 per Provinsi
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Gambar 1. Peta sebaran index pertanaman (IP) padi tahun 2015.
Peluang peningkatan produktivitas masih terbuka lebar. Berdasarkan angka
produktivitas tahun 2015 (ATAP BPS): senjang produktivitas real di tingkat petani
dibandingkan dengan potensi hasil masih sangat lebar. Demikian juga senjang
hasil Padi nasional 5,34 ton GKG/Ha dengan Jawa (6,06 t/ha) dengan luar Jawa
(4,739t/ha). Variasi antar provinsi berkisar 2,28-6,21 ton GKG/ha (Gambar 2).
Kesenjangan ini harus diisi dengan teknologi dan inovasi. Peranaan BPTP dan
penyuluh serta Dinas sangat diharapkan untuk menutup kesenjangan produktivitas
ini dengan memanfaatkan inovasi yang sudah tersedia seperti penggunaan varietas
unggul dengan menerapakan pengelolaan tanaman padi terpadu gi PTT.
Pengamanan tanaman dari ancaman abiotik dan biotik sangat mendesak
diperhatikan. Penanam yang terus menerus tanpa jeda merupakan ancaman
outbreak OPT khususnya wereng coklat, tungro dan penggerek. Untuk itu,
penanaman serempak dan dengan luasan yang besar wajib dilakukan. Petugas
pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT) harus dapat mengidentifikasi
dan menginformasikan dengan cepat kondisi OPT di wilayah kerjanya dan
bekerjasama dengan semua stakeholder sehingga program “spot stop” dapat
terlaksana.

xiii

Gambar 2. Peta Sebaran Produktivitas Padi Tahun 2015(Sumber: ATAP BPS
2015, diolah)
Program dan Kebutuhan Inovasi Padi

a. Program Direktorat Jendral Tanaman Pangan
Beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi telah dianggarkan
kementrian pertanian di setiap eselon satu. Semua kegiatan eselon satu
diminta untuk saling bersinergi. Khusus untuk kegiatan di DIPA Direktorat
Jendral Tanaman pangan beberapa kegiatan adalah sebagai berikut:
• Perbanyakan Benih Sumber (Benih Penjenis/BS, Benih Dasar/FS) di
Balai Benih Induk (Provinsi) dan Balai Benih Utama (Kabupaten/Kota).
• Pengembangan Penangkar Benih/Desa Mandiri Benih.
• Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Peredaran Benih
• Bantuan Benih Pemerintah dan Subsidi Benih
• Penyebarluasan Penerapan Teknologi Budidaya (SL-PTT, GP-PTT, Padi
Organik, Jajar Legowo).
• Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan dan Pengawalan Teknologi melalui
program UPSUS.
b.
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Dukungan Pengembangan Teknologi yang Diperlukan dalam Meningkatkan
Produksi Padi antara lain:
• Menciptakan dan menyediakan varietas beras khusus seperti varietas
index glikemik rendah, japonica, basmati, ketan dengan kadar amilosa
<5%, dll.
• Pengembangan varietas unggul baru (yang lebih produktif, adaptif
terhadap perubahan kondisi alam, cita rasa, dan menguntungkan).
• Penyediaan benih sumber (BS) untuk perbanyakan benih.

•
•
•
•
•
•
•
•

Teknologi budidaya (cara tanam, pemupukan, pengairan) yang lebih
aplikable, efisien.
Perakitan paket teknologi dan waktu tanam sesuai kondisi wilayah
(kalender tanam) sehingga IP bisa dioptimalkan.
Teknologi pemanfaatan lahan marginal dan bukaan baru.
Teknologi alsin panen dan pascapanen yang lebih aplikatif sesuai kondisi
usaha tani.
Pengembangan teknologi pengolahan, pengemasan dan penyimpanan
hasil.
Dukungan dalam penetapan pewilayahan komoditas unggulan dan
pengembangan kawawsan.
Dukungan penyediaan data kesesuaian lahan dan iklim yang lebih detil.
Pengembangan teknologi pendataan luas baku lahan, tanam dan panen
yang lebih akurat dan terpercaya.
KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Sasaran produksi tanaman pangan harus terus dapat diproduksi di dalam
negeri. Pada tahun 2045 diharapkan Indonesia menjadi lumbung pangan
dunia. Secara bertahap impor dikurangi dan atau dihetikan termasuk berasberas khusus seperti ketan, index glikemik rendah, javonica, dll dengan
meningkatkan produksi di dalam negri.

2.

Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan meningkatkan luas tanam/
panen dan meningkatkan produktivitas serta mengamankan produksi.
Penerapan inovasi di lahan petani menjadi sangat penting.

3.

Teknologi peningkatan dan pengamanan produksi khususnya padi perlu terus
disempurnakan. Pengamanan OPT khususnya wereng batang coklat, tungro
dan penggerek perlu menjadi perhatian serius sebagai akibat tanam padi yang
terus menerus.
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ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL PADI
PADA LAHAN TADAH HUJAN DI KALIMANTAN BARAT
Agus Subekti1 dan Agus Guswara2
1
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
Jl. Budi Utomo No.45 Siantan Hulu Pontianak 78241. Telp: 0561- 882069
Email. subektiagus75@yahoo.com.sg
2
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya IX, Sukamandi-Subang 41256. Telp: 0260-520157

ABSTRAK
Beras merupakan tanaman pangan utama penduduk indonesia yang kebutuhannya
terus meningkat. Upaya pemenuhan kebutuhan beras di Kalimantan Barat
dihadapkan pada masalah masih rendahnya produktivitasnya yaitu sekitar 3.09
t/ha. Upaya mengatasinya dapat dilakukan dengan mengintroduksi varietas
padi berproduktivitas tinggi. BB-Padi telah melepas varietas unggul padi
dengan produktivitas 6,0 - 10 ton/ha. Tujuan penelitian adalah mendapatkan
varietas unggul padi yang adaptif pada agroekosistem lahan tadah hujan untuk
meningkatkan produksi padi di Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak kelompok. Perlakuan yang dicobakan adalah lima varietas
unggul padi yaitu : inpari 10, mekongga, cibogo, situ bagendit, dan ciherang,
dengan 5 ulangan. Variabel yang diamati : tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, panjang malai, jumlah gabah isi/malai, persentase gabah isi/malai,
bobot 1000 butir, dan produktivitas. Data dianalisis dengan analisis varian dan uji
BNJ. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan nyata di antara varietas
yang di uji untuk variabel pengamatan panjang malai, jumlah gabah per malai,
bobot 1.000 butir, dan produktivitas. Hasil uji BNJ menunjukkan varietas padi
yang adaptif untuk dikembangkan pada lahan tadah hujan adalah varietas cibogo
dengan produktivitas 6,80 t/ha.
Kata Kunci : Adaptasi, Varietas Unggul Padi, Agroekosistem Tadah Hujan.
ABSTRACT
Rice is the main food crop Indonesian population whose needs are constantly
increasing. Addressing the needs of rice in West Kalimantan faced with the
problem of productivity is still low at around 3:09 t/ha. Efforts to overcome it
can be done by introducing a high-productivity rice varieties. BB-Rice has
released rice varieties with the productivity from 5 to 8.1 tonnes / ha. The research
objective is to get adaptive rice varieties in rainfed agro ecosystem to increase
rice production in West Kalimantan. Research using Random Design group. The
treatments tested were five rice varieties namely: Inpari 10, Mekongga, Cibogo,
Bagendit, and ciherang, with five replications. The variables measured were: plant
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height, number of productive tiller, panicle length, number of filled grain / panicle,
percentage of filled grains/panicle, 1000 grain weight and productivity. Data were
analyzed by analysis of variance and HSD test. The results showed there were
significant differences among varieties tested for observation variable panicle
length, number of grains/panicle, 1000 grain weight and productivity. HSD test
results show that the adaptive rice varieties to be developed on a rain-fed land is
cibogo varieties with the productivity of 6.80 t / ha.
Keywords: Adaptation, Paddy Varieties, Agroekosistem Rainfed.
PENDAHULUAN
Beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia yang kebutuhannya dari
tahun ke tahun terus meningkat . Masalah utama yang dihadapi dalam upaya untuk
meningkatkan produksi padi di Kalimantan Barat adalah karena sebagian besar
lahan pertanaman padi dibudidayakan pada lahan-lahan sub optimal, seperti lahan
tadah hujan.
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi padi salah
satunya adalah dengan meningkatkan produksi per satuan luas lahan melalui
introduksi varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Kalimantan Barat dengan
luas areal sawah sekitar 546.594 ha, hampir 47% atau 267.433 ha didominasi
oleh lahan sawah tadah hujan (Badan Pusat Statistik, 2014). Potensi lahan sawah
yang cukup besar ini masih belum optimal dalam upaya mendukung ketersediaan
pangan khususnya padi di Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan produktivitas
padi tersebut masih tergolong rendah yaitu 3,09 ton/ha. Rendahnya produktivitas
padi tersebut antara lain disebabkan belum diperhatikannya teknologi spesifik
lokasi pada agroekosistem lahan tadah hujan.
Varietas unggul merupaka inovasi teknologi yang paling murah dan mudah
diadopsi oleh petani. Menurut Sembiring (2008) dan Badan Litbang Pertanian
(2007) 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. Badan itbang Pertanian (2009) telah melepas beberapa varietas
unggul baru padi dengan potensi hasil 6,0 - 10 ton/hektar. Penampilan fenotipik
suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan dan interaksi
antara faktor genetik dengan faktor lingkungan (Falconer dan Mackay, 1996).
Penampilan suatu tanaman dalam suatu populasi akan berbeda-beda sesuai
dengan susunan genotip yang dikandung dan lingkungan yang mempengaruhinya
(Poehlman dan Sleper, 1995).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan varietas unggul padi yang
adaptif pada agroekosistem lahan tadah hujan sehingga dapat meningkatkan
produksi dan produktivitas usahatani padi di Kalimantan Barat.
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METODOLOGI
Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan metode percobaan lapang. Kegiatan
dilaksanakan di Kabupaten Pontianak pada agroekosistem lahan sawah tadah hujan
dengan jenis tanah ultisol, pada musim kemarau 2014. Penelitian menggunkana
Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan yang dicobakan berupa lima varietas
unggul baru padi yaitu inpari 10, mekongga, cibogo, situ bagendit, dan ciherang,
dengan lima ulangan.Ukuran petak yang digunakan 5 m x 6 m, bibit ditanam
2-3 batang per rumpun. Bibit ditanam pada umur 20 hari. Tanaman diberi pupuk
N-P-K (15:15:15) dengan dosis 250 kg/ha, urea 100 kg/ha, dan SP-36 50 kg/ha.
Variabel yang diamati adalah : tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah anakan
produktif, panjang malai, % gabah isi, bobot 1000 butir, dan produktivitas GKP.
Pengamatan mengikuti pedoman SES padi (IRRI 2002). Analisis data dilakukan
dengan menggunakan analisis statistik menggunakan Analisis Varian (Anova).
Jika analisis Varian nyata maka dilanjutkan dengan uji lanjut menggunakan uji
Beda Nyata Jujur (BNJ) (Gaspersz, V., 1994; Gomez. K. A., and A. A. Gomez.
1995, Baihaki A., 2000).
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitiaan
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pontianak, lokasi penelitian
merupakan agroekosistem lahan tadah hujan dengan jenis tanah Ultisol yang
bereaksi masam. Sebelum penelitian, dilakukan analisis tanah. Hasil analisis tanah
pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah di lokasi penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Parameter Analisis
pH H2O
pH KCl
C-Organik (%)
Nitrogen Total (%)
P2O5 (ppm) (Ekstraksi Bray I
Kalium (cmol (+) kg-1
Natrium (cmol (+) kg-1
Kalsium (cmol (+) kg-1
Magnesium (cmol (+) kg-1
KTK (cmol (+) kg-1
Kejenuhan Basa (%)
Hidrogen (cmol (+) kg-1
Aluminium (cmol (+) kg-1
Pasir
Debu
Liat

Nilai
4,95
4,08
2,88
0,29
23,61
0,09
0,11
4,04
1,15
9,65
55,85
0,74
0,11
7,01
39,86
53,13

Kriteria
Masam
Masam
Sedang
Sedang
Sangat Tingggi
Sangat Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
-

Sumber : Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Universitas Tanjungpura
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Berdasarkan kriteria menurut Puslit Tanah dan Agroklimat, 1983, dari hasil
analisa sifat fisik dan kimia tanah pada tabel 1 diperoleh informasi bahwa tanah
dilokasi kajian memiliki sifat fisik dengan tekstur liat berdebu. Sifat kimia dengan
status hara yang rendah-sangat tinggi, di mana kandungan unsur hara makro N
sedang, K rendah, dan P bersetatus sangat tinggi, serta tanah bereaksi masam
dengan pH = 4,95.
b. Adaptasi Beberapa Varietas Unggul Baru pada Lahan Tadah Hujan di
Kalimantan Barat
Varietas unggul baru merupakan inovasi teknologi yang paling mudah
diadopsi oleh petani. Balitbang Pertanian telah banyak melepas VUB yang dapat
digunakan untuk mendukung peningkatan produksi padi di Kalimantan Barat.
Peningkatan produksi padi melalui introduksi teknologi VUB padi, sebelumnya
perlu dilakukan uji adaptasi untuk melihat kemampuan adaptasi dari varietasvarietas tersebut pada lokasi dimana varietas tersebut akan dikembangkan.
Genotip yang diuji pada beberapa lingkungan seringkali tidak memperlihatkan
hasil yang sama pada setiap lingkungan. Hal ini disebabkan selain faktor genetik,
faktor lingkungan dapat berpengaruh terhadap penampilan suatu karakter dalam
suatu populasi. Bila genotip tanaman ditanam pada lingkungan yang berbeda
secara luas, maka genotip tersebut dapat berinteraksi dengan lingkungannya.
Adanya interaksi genotip dengan lingkungan menyebabkan adanya variasi
penampilan suatu karakter yang diamati. Besar kecilnya interaksi tergantung pada
genotip tanaman dan karakteristik dari lingkungan tersebut (Poehlman dan Sleper,
1995). Dalam hal ini, seleksi perlu dilakukan untuk memisahkan genotip-genotip
berpotensi hasil tinggi dan mutu baik pada lingkungan tertentu.
Interaksi antara genotip dengan lingkungan memiliki arti penting bagi
pemulia, karena interaksi genotip dengan lingkungan menggambarkan kegagalan
genotip untuk tampil sama pada setiap kondisi lingkungan (Fehr, 1987).
Suatu daerah dengan daerah lain umumnya mempunyai kondisi lingkungan
yang berbeda, sehingga akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap
penampilan fenotipik dari genotip yang bersangkutan. Respons genotip terhadap
faktor lingkungan biasanya terlihat dalam penampilan fenotipik dari tanaman yang
bersangkutan. Penampilan fenotipik tanaman dapat digunakan untuk mengetahui
genotip yang berpenampilan/beradaptasi baik di suatu daerah (Poehlman dan
Sleper, 1995).
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dan uji F untuk
komponen varians beberapa VUB yang diteliti pada lahan tadah hujan, terlihat
bahwa terdapat perbedaan yang nyata dari varietas-varietas padi yang diuji untuk
variabel/karakter panjang malai, jumlah gabah/malai, bobot 1000 butir dan
produktivitas. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan adaptasi di
antara varietas yang diuji (Tabel 2). Falconer dan Mackay (1996) menyatakan
bahwa perbedaan-perbedaan spesifik dari lingkungan dapat memberikan efek yang
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lebih besar terhadap suatu varietas, tetapi tidak terhadap varietas yang lain. Allard
(1960) mengemukakan, besarnya interaksi varietas/genotip dengan lingkungan
menunjukkan bahwa wilayah penanaman suatu varietas menjadi pembatas dan
merupakan lingkungan yang spesifik.
Tabel 2. Analisis varians karakter VUB padi pada lahan tadah hujan
No
1
2
3
4
5
6
7

Karakter yang diamati
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan produktif (anakan)
Panjang malai (cm)
Jumlah gabah/malai (butir)
Persentase gabah isi (%)
Bobot 1000 butir gabah isi (g)
Produktivitas GKP (t/ha)

Varietas
57,8400tn*
8,14000tntn
16,2176*tn
1685,26**
217,964tn*
24,0074**
5,44000**

Keterangan: * = berbeda nyata pada taraf Uji F 0.05
tn = berbeda tidak nyata

Berdasarkan tabel 2 juga diperoleh informasi bahwa untuk variebel
pengamatan tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, dan persentase gabah isi,
berbeda tidak nyata diantara varietas-varietas yang diuji. Untuk mengetahui
varietas-varietas mana saja yang memiliki adaptasi pada lahan tadah hujan yang
lebih baik dari varietas lainnya, maka di lanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur
(BNJ) dari variabel-variabel yang berbeda nyata (tabel 3).
Tabel 3. Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) nilai rata-rata dari varietas yang di uji
pada lahan tadah hujan untuk karakter panjang malai, jumlah gabah per
malai, bobot 1000 butir dan produktivitas.
No
1
2
3
4
5

Varietas
Inpari 10
Mekongga
Cibogo
Situ Bagendit
Ciherang

Panjang Malai
(cm)
25,28 A
23,12 AB
23,52 AB
25,92 A
21,40 B

Karakter/variabel
Jumlah Gabah Bobot 1.000
per Malai
Butir (g)
100,40 AB
21,16 C
107,80 AB
24,96 B
129,00 A
27,22 A
133,40 A
25,22 B
90,80 B
24,62 B

Produktivitas
(t/ha)
4,20 B
5,60 AB
6,80 A
5,20 AB
4,40 B

Keterangan: Angka rerata dalam kolom yang sama diikuti huruf yang sama, tidak menunjukkan beda
nyata pada uji BNJ pada taraf nyata 5%.

Tabel 3 menunjukkan bahwa varietas inpari 10 (25,28 cm), mekongga
(23,12 cm), cibogo (23,52 cm), dan situ bagendit (25,92 cm) memiliki panjang
malai yang lebih panjang dan berbeda nyata dari varietas ciherang. Untuk karakter
jumlah gabah per malai, cibogo (129,00 butir) dan situ bagendit (133,40 butir)
memiliki jumlah gabah permalai malai yang lebih banyak dan berbeda nyata dari
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varietas ciherang, namun berbeda tidak nyata dibandingkan varietas inpari 10 dan
mekongga. Jumlah gabah yang terbentuk pada masing-masing malai menurut
Darwis (1979, dalam Hermawati T., 2009), ditentukan oleh panjang malai, dimana
masing-masing akan menghasilkan gabah.
Pada tabel 3 juga diperoleh informasi bahwa untuk karakter bobot 1.000
butir, varietas cibogo dengan bobot 1.000 butir gabah 27,22 g, memiliki bobot
1.000 butir yang lebih berat dibandingkan varietas lainnya. Menurut IRRI (1976)
dikutif Ismunadji dan Partorahadjono (1985) menunjukkan bahwa jumlah gabah/
m2 akan meningkat dengan semakin rendahnya bobot 1000 butir gabah, akan
tetapi potensi hasil cenderung lebih tinggi pada kultivar-kultivar yang bobot 1000
butir gabahnya tinggi.
Untuk karakter produktivitas GKP, menunjukkan bahwa varietas cibogo
memiliki produktivitas 6,80 ton/ha, ini lebih tinggi dan berbedanyata dibandingkan
dengan ciherang (4,04 ton/ha) dan inpari 10 (4,20 ton/ha), namun berbeda tidak
nyata dibandingkan dengan mekongga (5,60 ton/ha) dan situ bagendit (5,2 ton /
ha).
Produktivitas suatu penanaman padi merupakan hasil akhir dari pengaruh
interaksi antara faktor genetik varietas tanaman dengan lingkungan dan
pengelolaan melalui suatu proses fisiologik dalam bentuk pertumbuhan tanaman.
Penampilan fenotipik tanaman pada suatu wilayah merupakan respon dari sifat
tanaman terhadap lingkungannya dan juga pengelolaannya. Menurut Makarim
A.K., dan Suhartatik E.K., (2009), permasalahan dalam peningkatan hasil padi
sebagian besar akibat tidak tepatnya penerapan komponen teknologi terhadap
varietas yang ditanam pada kondisi lingkungan tertentu. Untuk pencapaian hasil
maksimum diperlukan ketepatan pemilihan komponen teknologi.
Menurut
Manurung dan Ismunadji (1988) hasil yang berupa bobot gabah per rumpun
merupakan karakteristik tanaman yang ditentukan oleh sejumlah karakter-karakter
lain yang disebut komponen hasil, dengan memecah hasil menjadi komponenkomponennya, maka hasil gabah tiap hektar sangat ditentukan oleh jumlah malai/
m2 , jumlah gabah/malai, persentase gabah isi, dan berat 1000 butir. Dengan
demikian semakin tinggi komponen-komponen hasil tersebut maka hasil gabah
pun akan semakin tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas diketahui bahwa varietas
unggul baru padi yang lebih adaptif untuk dikembangkan pada lahan tadah hujan
dan secara konsisten menampilkan karakter komponen hasil yang lebih baik dari
varietas lainnya yaitu varietas cibogo dengan produktivitas 6,80 t/ha. Varietas ini
merupakan VUB padi yang memiliki adaptasi yang lebih baik dan cocok untuk
dikembangkan pada lahan tadah hujan di kalimantan Barat.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan :
1.

Berdasarkan uji F untuk komponen varians VUB padi didapatkan perbedaan
yang nyata antara varietas pada karakter panjang malai, jumlah gabah per
malai, bobot 1.000 butir gabah dan produktivitas.

2.

Varietas unggul baru padi yang adaptif untuk dikemabangkan pada lahan
tadah hujan di Kalimantan Barat adalah varietas cibogo dengan produktivitas
6,80 t/ha.
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ABSTRAK
Penyediaan varietas unggul baru padi memegang peranan yang menonjol diantara
inovasi teknologi yang dihasilkan untuk peningkatan hasil. Galur-galur harapan
telah dihasilkan oleh pemulia tidak semua dapat beradaptasi baik pada suatu
daerah. Oleh karena itu uji multi lokasi di beberapa agroekosistem dilaksanakan
dalam upaya memperoleh genotipe yang keunggulannya stabil secara umum
yang dapat dijadikan VUB padi adaptif perubahan iklim untuk mewujudkan
kedaulatan pangan. Penelitian dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi
penampilan agronomis galur harapan padi sawah pada lingkungan pengujian
setempat sebanyak 14 galur dan dua varietas pembanding yaituZhongzu14,
Huanghuazhan, B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1; B11007E-MR-3-2PN-2-1-3-MR-1-4; Bahriang; Bari; BP10620F-BB4-13-BB8; BP10622F-BB415-BB4; Bio193-437-TB; Bio191-AC-FWS-4-1-3-1, IPPHTI-14; B IPPHTI-16,
Bio194-R-68; Bio195-R-13, varietas Conde dan Ciherang sebagai pembanding.
Lokasi pengujian di Subak Guama, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan, pada bulan Agustus sampai Desember 2013. Pengujian
ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 3 ulangan. Komponen
yang diamati antara lain umur berbunga 50%, tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, jumlah gabah isi, gabah hampa, total gabah per malai, bobot 1000 butir,
dan hasil GKG per hektar. Keseluruhan parameter dianalisis menggunakan Uji
Sidik Keragaman (ANOVA) dan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5%.
Hasil analisis menunjukkan semua komponen pertumbuhan dan hasil berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Galur harapan yang sesuai dengan agroekosistem
di Kabupaten Tabanan, Bali adalah galur Zhongzu14 yakni 8,03 t/ha GKG yang
berbeda nyata dengan galur maupun varietas lainnya, kecuali dengan varietas
Huanghuazhan atau meningkat lebih tinggi 60,27 dan 49,14% dibandingkan
dengan varietas pembanding Conde (5,01 t/ha GKG) dan Ciherang (5,18 t/ha
GKG).
Kata kunci : penampilan agronomis, galur harapan, padi sawah dan kedaulatan
pangan.
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ABSTRACT
Provision availablility of new rice varieties are most important of rice plays a
prominent amongs the resulting rather than other technological innovations for
increasing yields. Promising lines have been generated by breeders may can not
all be adapted to all of rice an area. Therefore the multi-location test in some
agroekosystem implemented was needed in an effort to obtain stable genotypes
superiorit in generaly that can be used VUB adaptive climate change to achieve
food sovereignly. The research was conducted aimed to at identifying the
agronomic performance of rice paddy promising lines in the local test environment
for irrigated area, by using for 14 lines and two check varieties namely Zhongzu14,
Huanghuazhan, B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1; B11007E-MR-3-2PN-2-1-3-MR-1-4; Bahriang; Bari; BP10620F-BB4-13-BB8; BP10622F-BB415-BB4; Bio193-437-TB; Bio191-AC-FWS-4-1-3-1, IPPHTI-14; B IPPHTI-16,
Bio194-R-68; Bio195-R-13, Conde and Ciherang. The experiment was varieties
for comparasion test site in Subak Guama, Selanbawak Village, District Marga,
Tabanan, from August to December 2013. This test using a randomized block
design with three replications. The observations were conducted for several
parameters such asflowering date, plant height, number of productive tiller, number
of filled grain, number of unfilled grain, total grains per panicle, 1000 grain weight,
and yield per hectare. Data were analyzed using varians analysis (ANOVA) and
continued by High Significant Difference (BNT) analysis at level of 5%. There
were a significant different among all of the parameters. The best promising lines
was Zhongzu14which was produce 8,03 t / ha GKG. It was significantly different
than other lines or varieties, except Huanghuazhan.Zhongzhu 14 gave additional
yield about 60.27 and 49.14% compared to Conde (5.01 t / ha GKG) and Ciherang
(5.18 t / ha GKG).
Keywords: agronomic performances, promising lines, paddy rice and food sovereignty.
PENDAHULUAN
Padi merupakan bahan makanan pokok bangsa Indonesia yang produksinya harus
terus ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sumbangan
terbesar dari peningkatan produksi padi Indonesia dalam kurun waktu 19702010 adalah teknologi dan didalamnya peran berupa varietas unggul (Sasmita
dkk, 2013). Inovasi varietas unggul merupakan kunci keberhasilan peningkatan
produksi padi Indonesia. Upaya peningkatan produksi padi menuju swasembada
beras berkelanjutan,langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pertanian
antara lain melalui perluasan areal panen dengan menekan laju konversi lahan
sawah, peningkatan produktivitas melalui pengembangan varietas unggul baru
berdaya hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, toleran kekeringan,
rendaman,salinitas dan suhu rendah (Badan Litbang, 2011).
Penyediaan varietas unggul baru padi memegang peranan yang menonjol
diantara inovasi teknologi yang dihasilkan untuk peningkatan hasil mendukung
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program pemerintah di atas. Varietas unggul tersebut tidak hanya memiliki potensi
hasil yang tingi, tetapi diharapkan juga memiliki ketahanan yang baik terhadap
hama dan penyakit utama di spesifik lokasi. Dalam penyediaan varietas unggul
baru dimaksud tidak bisa terlepas dari pengembangan galur-galur harapan padi
baru dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Oleh karena itu seiring berjalannya
waktu penggantian bahwa varietas unggul yang telah ada menjadi rentan yang
dilakukan di beberapa lokasi setelah dikembangkan selama beberapa tahun,
seringkali mengalami perubahan dalam hal ketahanan dan toleransinya terhadap
kendala biotik dan abiotik tertentu akan diseleksi untuk pembentukan varietas
unggul yang diharapkan (Puslitbangtan, 2013).
Galur-galur harapan tanaman pangan yang telah dihasilkan oleh pemulia
tidak semua dapat beradaptasi baik pada suatu daerah. Varietas atau galur-galur
unggul tanaman dapat tumbuh baik apabila ada kesesuaian genotipe dengan
lingkungan tumbuh. Menciptakan varietas unggul baru yang bersumber dari
galur-galur terbaik dari pengujian pada berbagai lokasi. Keunggulan adaptif
galur/varietas baik fisiologis maupun lingkungan tempat tumbuhnya menjadi
pilihan pengembangan varietas yang ada. Hasan Basri Jumin (2010) menyatakan,
adaptasi merupakan proses dimana individu, populasi atau species dalam beberapa
hal berubah fungsi atau bentuk menjadi lebih baik/buruk pada lingkungannya
yang baru.
Upaya pembentukan varietas unggul berdaya hasil tinggi membutuhkan
beberapa tahap salah satunya pengujian daya hasil yang dilakukan di beberapa
lokasi. Tahap ini dibutuhkan untuk menguji daya hasil galur-galur padi yang
telah ada, kemudian diseleksi untuk dikembangkan menjadi varietas. Galur
yang berdaya hasil baik akan diseleksi untuk pembentukan varietas unggul yang
diharapkan akan memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas dan
produksi padi. Oleh karena itu uji multi lokasi di beberapa agroekologi dan musim
tanam mutlak diperlukan dalam upaya memperoleh genotipe yang keunggulannya
stabil secara umum. Penelitian dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi
penampilan agronomis galur harapan padi sawah di lahan irigasi sebagai bahan
usulan pelepasan varietas padi adaftif perubahan iklim di Provinsi Bali atau
nasional untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.
BAHAN DAN METODE
Pengujian galur dilaksanakan di lahan sawah irigasi yang berlokasi di Subak
Guama, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan mulai Agustus
sampai dengan Desember 2013. Pemilihan lokasi merupakan daerah sentra
tanaman padi di lahan irigasi, Provinsi Bali.
Bahan yang dipergunakan dalam percobaan ini adalah 14 galur harapan
(GH) dan varietas padi yang didapat dari hasil rakitan Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, pupuk Urea, SP-36, dan KCL digunakan
agar pertumbuhan galur harapan optimal. Sedangkan alat yang digunakan adalah
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alat untuk bercocok tanam, meteran/penggaris, timbangan dan alat-alat yang
lainnya.
Setelah pengolahan tanah dilakukan sampai siap tanam, maka dibuat
petakan berukuran 4 x 5 m yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah perlakuan
dan jumlah ulangan. Bibit padi yang telah berumur 18 hari setelah semai ditanam
dengan sistem tanam tegel (20 cm x 20 cm), ditanam 2-3 bibit per lubang. Sebagai
pupuk dasar diberikan pupuk Urea 250 kg/ha, 75 kg/haSP-36 dan KCL 50 kg/ha.
Pupuk Urea diberikan tiga kali, yaitu pada minggu pertama setelah tanam dengan
dosis 100 kg urea/ha, diberikan sekaligus dengan pupuk SP-36 dan KCL. Pada
umur tanaman 3 minggu setelah tanam (MST) tanaman padi dipupuk urea dengan
dosis 100 kg urea/ha dan sisa pupuk urea diberikan pada saat tanaman berumur 6
MST. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara selektif (konsep PHT),
sedangkan pengendalian gulma menggunakan cara mekanis, menyesuaikan
dengan keadaan tanaman.
Rancangan pengujian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK),
dimana 14 jenis galur sebagai perlakuan yaitu, Zhongzu14, Huanghuazhan,
B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1;
B11007E-MR-3-2-PN-2-13-MR-1-4; Bahriang; Bari; BP10620F-BB4-13-BB8; BP10622F-BB4-15BB4; Bio193-437-TB; Bio191-AC-FWS-4-1-3-1, IPPHTI-14; B IPPHTI-16,
Bio194-R-68; Bio195-R-13, varietas Conde dan Ciherang sebagai pembanding.
Seluruh perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 48 petak pengujian.
Komponen pertumbuhan dan hasil yang diamati antara lain umur berbunga
50%, tinggi tanaman maksimum, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi,
gabah hampa dan total gabah per malai, bobot 1000 butir biji, dan produksi GKG
per hektar. Keseluruhan parameter dianalisis menggunakan Uji Sidik Keragaman
(ANOVA) dan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5% terhadap parameter
dengan signifikansi nyata atau sangat nyata (Gomez and Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, dan umur berbunga 50%
Hasil analisis statistika menunjukkan, beberapa galur harapan dan varietas
padi pembanding sebagai perlakuan yang diuji menunjukkan pengaruh nilai beda
nyata terhadap seluruh parameter yang diamati. Tanaman tertinggi ditunjukkan
oleh galur (Bari) yang berbeda nyata dengan semua galur maupun varietas lainnya.
Rata-rata perbedaan tinggi tanaman dengan seluruh varietas maupun galur yang
diujikan sebesar 18,32%. Sementara rata-rata tinggi tanaman terendah diperoleh
pada galur Bio194-R-68 dan Bio195-R-13 yakni 84,00 dan 88,00 cm, yang juga
berbeda nyata dengan galur maupun varietas lainnya (Tabel 1). Peng dan Senadhira
(1998) menyebutkan bahwa tanaman yang terlalu tinggi berpotensi mengalami
kerebahan yang mengakibatkan menurunnya hasil panen, meningkatkan respirasi,
menurunkan translokasi nutrisi.
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Hasil análisis statistik terhadap jumlah anakan disajikan pada Tabel 1. Pada
Tabel 1, terlihat jumlah anakan produktif per rumpun terbanyak diperoleh pada
galur Bio195-R-13 sebanyak 22 batang yang berbeda nyata dengan varietas
Ciherang (18 batang) dan galur lainnya kecuali Bio194-R-68 dan BP10622FBB4-15-BB4 masing-masing sebanyak 19 dan 20 batang per rumpun. Rata-rata
jumlah anakan produktif galur Bio195-R-13 berbeda tidak nyata dengan varietas
Conde (19 batang) demikian halnya dengan varietas Bahriang, Bari, Zhongzu,
dan Huanghuazhan. Jumlah anakan produktif per rumpun terkecil diperoleh pada
galur Bio193-437-TB dan IPPHTI-14 yakni 16 batang, berbeda tidak nyata dengan
varietas pembanding (Conde dan Ciherang). Jumlah anakan produktif menjadi
karakter generatif penting dalam seleksi galur. Saniyati (2012) menyatakan bahwa
jumlah anakan produktif sangat menentukan jumlah malai, jumlah gabah total per
malai dan jumlah gabah isi yang merupakan faktor penting dalam menentukan
hasil panen.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, dan umur berbunga
50% beberapa galur dan varietas tanaman padi yang diujikan di Subak
Guama, Kabupaten Tabanan 2013.

Perlakuan

Zhongzu14
Huanghuazhan
B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1
B11007E-MR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4
Bahriang
Bari
BP10620F-BB4-13-BB8
BP10622F-BB4-15-BB4
Bio193-437-TB
Bio191-AC-FWS-4-1-3-1
IPPHTI-14
IPPHTI-16
Bio194-R-68
Bio195-R-13
Conde
Ciherang
Koefisien Keragaman (%)
BNT 5%

Tinggi
Tanaman
(cm)
98,3
99,6
114,2
117,7
111,4
128,7
104,6
99,1
100,4
100,6
110,4
117,0
84,0
88,0
102,9
104,9
3,5
6,2

g
fg
bcd
b
cd
a
ef
fg
fg
fg
de
bc
h
h
fg
ef

Jumlah
anakan
produktif
per rumpun
(batang)
22,2 ab
20,8 abc
17,3 cde
15,5 e
20,2 abcd
20,7 abc
17,3 cde
20,2 abc
17,8 cde
15,6 e
15,8 e
16,6 de
19,4 abcde
22,4 a
19,1 abcde
18,4 bcde
12,9
3,9

Umur
berbunga
50 %
(HSS)
850
92,3
85,6
89,3
87,0
87,3
91,0
89,6
89,6
88,3
92,0
93,6
87,3
87,3
90,0
91,0
1,8
2,7

h
ab
gh
cdef
fgh
efgh
abcd
bcdef
bcdef
defg
abc
a
efgh
efgh
abcd
abcd

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
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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).
Umur berbunga galur-galur harapan yang diuji sangat menentukan umur
panen. Umumnya semakin cepat umur berbunga tanaman maka semakin cepat
tanaman tersebut dipanen dan semakin genjah umur tanaman padi. Keragaan ratarata umur berbunga 50% tercepat diperoleh pada varietas Zhongzu14 yakni 85
hari setelah semai (HSS), berbeda nyata dengan varietas Conde maupun Ciherang
(90 dan 91 hari setelah semai) dan beberapa galur lain, tetapi berbeda tidak nyata
dengan Huanghuazhan; Bio194-R-68; dan Bio195-R-13. Sementara yang paling
lambat berbunga 50% adalah galur IPPHTI-16 (94 hss) tapi berbeda tidak nyata
dengan varietas pembanding Conde dan Ciherang, seperti yang disajikan pada
Tabel 1.
Jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, jumlah gabah total per malai
Rata-rata jumlah gabah isi per malai terbanyak diperoleh pada galur
B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1 yakni 175 butir, berbeda nyata
dengan varietas Ciherang (134 butir) namun berbeda tidak nyata dengan varietas
Conde. Sedangkan jumlah gabah isi paling sedikit pada galur Bio195-R-13 (102
butir) yang berbeda nyata dengan varietas Conde dan Ciherang, tetapi berbeda
tidak nyata dengan galur Bahriang, Bari, Zhongzu14; dan Huanghuazhan masingmasing 99; 119; 150 dan 170 butir per malai (Tabel 2).
Rata-rata jumlah gabah hampa per malai paling sedikit dihasilkan oleh galur
Bio193-437-TB yang berbeda tidak nyata dengan varietas pembanding (Conde
dan Ciherang) masing masing sebanyak 12 butir. Sementara jumlah gabah hampa
terbanyak diperoleh pada galur IPPHTI-16 yakni 48 butir, berbeda tidak nyata
varietas pembanding (Conde dan Ciherang) (Tabel 2).
Selanjutnya, rata-rata jumlah gabah total per malai tertinggi diperoleh pada
galur B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1 yakni 210 butir yang berbeda
nyata dengan varietas pembanding (Conde, Ciherang) serta varietas dan galur
lainnya kecuali Zhongzu14;Huanghuazhan dan IPPHTI-14 (Tabel 2). Rata-rata
jumlah total gabah terkecil diperoleh pada galur Bio195-R-13 sebanyak 115 butir
berbeda nyata dengan varietas Conde maupun Ciherang dan berbeda tidak nyata
dengan galur Bio193-437-TB serta variaetas Bari dan Bahriang (Tabel 2).
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Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, jumlah gabah total
per malai beberapa galur dan varietas yang diuji di Subak Guama,
Kabupaten Tabanan 2013 .
Jumlah
gabah isi per
malai (butir)

Jumlah
gabah
hampa
per malai
(butir)

Zhongzu14

150,2 abc

40,9 ab

191,2 ab

Huanghuazhan

170,8 ab

16,1 cd

187,0 abc

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

174,6 a

35,4 b

210,0 a

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

142,3 cd

40,0 ab

182,3 bcd

Perlakuan

Bahriang

Jumlah
gabah total
per malai
(butir)

99,4 e

14,5 cd

114,0 g

Bari

118,9 de

15,3 cd

134,2 efg

BP10620F-BB4-13-BB8

143,4 bcd

10,4 d

153,8 de

BP10622F-BB4-15-BB4

135,2 cd

11,0 d

146,2 ef

Bio193-437-TB

117,7 de

10,2 d

127,9 fg

Bio191-AC-FWS-4-1-3-1

139,5 cd

23,9 c

163,4 cde

IPPHTI-14

150,4 abc

39,3 ab

189,7 ab

IPPHTI-16

136,0 cd

48,5 a

184,5 bc

Bio194-R-68

137,5 cd

14,5 cd

152,0 e

Bio195-R-13

102,4 e

12,8 d

115,3 g

Conde

157,5 abc

12,4 d

170,0 bcd

Ciherang

135,9 cd

12,4 d

148,3 ef

Koefisien Keragaman (%)

11,9

28,6

8,8

BNT 5%

27,5

10,6

23,7

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

Bobot 1000 butir gabah dan produksi gabah kering giling (GKG) per hektar
Rata-rata bobot 1000 butir gabah tertinggi diperoleh pada galur Bari sebesar
30,83 gram, berbeda nyata dengan galur dan varietas lainnya kecuali galur B11007EMR-3-2-PN-2-1-3-MR-1-4 dan BP10620F-BB4-13-BB8 masing-masing sebesar
30,48 dan 29,63 gram. Sedangkan rata-rata bobot 1000 butir biji terrendah pada
Zhongzu14 dan Bio194-R-68 (Tabel 3). Cempaka (2007) menyatakan bahwa
bobot seribu butir menjadi pertimbangan dalam seleksi padi tipe baru, semakin
tinggi bobot 1000 butir gabah maka semakin tinggi produksinya.
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Produksi gabah kering giling tertinggi diperoleh pada galur Zhongzu14 yakni
8,03 ton per ha yang berbeda nyata dengan galur maupun varietas lainnya, kecuali
dengan galur Huanghuazhan. Sedangkan produksi GKG terendah diperoleh pada
galur Bio193-437-TB sebesar 3,19 t/ha yang hanya berbeda tidak nyata dengan
galur Bio194-R-68 dan Bio195-R-13 masing-masing sebesar 3,88 dan 3,14 t/ha.
Produksi gabah kering giling varietas Zhongzu14 lebih tinggi 60,27% dan 49,14%
dibandingkan dengan varietas Conde dan Ciherang (Tabel 3).
Tabel 3. Rata-rata bobot 1000 butir biji dan produksi gabah kering giling (GKG)
per hektar di Subak Guama, Kabupaten Tabanan 2013
Perlakuan

Bobot1000 butir
biji (gr)

Produksi GKG
(ton /Ha)

Zhongzu14

23,3 g

8,0 a

Huanghuazhan

24,9 ef

7,7 a

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

26,7 c

5,5 b

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

30,4 ab

5,7 b

Bahriang

29,1 b

5,4 b

Bari

30,8 a

5,1 bc

BP10620F-BB4-13-BB8

29,6 ab

5,1 bc

BP10622F-BB4-15-BB4

25,8 de

4,9 bcd

Bio193-437-TB

26,5 cd

4,9 bc

Bio191-AC-FWS-4-1-3-1

27,7 c

3,1 e

IPPHTI-14

25,5 def

5,3 bc

IPPHTI-16

27,6 c

5,9 b

Bio194-R-68

24,2 fg

3,8 de

Bio195-R-13

25,0 ef

4,1 cde

Conde

26,4 cd

5,0 bcd

Ciherang

25,9 de

5,1 bc

Koefisien Keragaman (%)

2,9

13,5

BNT 5%

1,3

1,2

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

Berdasarkan hasil pengujian beberapa galur yang sama pada musim
kemarau (MK) tahun 2012 galur Zhongzu14 memberikan hasil GKG
tertinggi disusul B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1; BP10622F-BB415-BB4 masing-masing 7,1; 7,1 dan 7,4 ton perhektar atau lebih tingga berturutturut sebesar 30,74; 32,22 dan 36,29% yang dibandingkan dengan varietas Conde
(5,4 t/ha) (Sunanjaya W. dan S.A.N. Aryawati, 2014).
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KESIMPULAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya :
1.

Produksi gabah tertinggi diperoleh pada galur Zhongzu14 yakni 8,03 t/ha
GKG yang berbeda nyata dengan galur maupun varietas lainnya, kecuali
dengan varietas Huanghuazhan atau meningkat lebih tinggi 60,27 dan 49,14%
dibandingkan dengan varietas Conde (5,01 t/ha GKG) dan Ciherang (5,18 t/
ha GKG).

2.

Untuk melihat kestabilan galur-galur harapan ini, maka perlu dilakukan uji
daya hasil lanjutan pada musim tanam yang berbeda pada agroekosistem yang
sama atau agrosistem-agroekosistem lainnya.
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KAJIAN ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU PADI
DI KABUPATEN MAJALENGKA
Yati Haryati dan Bebet Nurbaeti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Email : dotyhry@yahoo.com
ABSTRAK
Varietas unggul mampu meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani.
Peningkatan produktivitas dicapai melalui peningkatan potensi atau daya hasil
tanaman, toleransi dan atau ketahanannya terhadap organisme pengganggu
tanaman, serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan spesifik lokasi. Pengkajian
dilaksanakan di Kelompoktani Bakung, Desa Cipinang, Kecamatan Rajagaluh,
Kabupaten Majalengka. Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan. Masing-masing perlakuan yaitu
Varietas Inpari - 30, Inpari - 31, Inpari - 32 dan Inpari - 33. Data yang diamati yaitu
tinggi tanaman (30, 45, 60 dan 90 HST), Jumlah anakan (30, 45, 60 dan 90 HST),
panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa dan produktivitas (t/ha).
Data dianalisis menggunakan SAS 9,0 for windows. Hasil kajian menunjukkan
bahwa Varietas Inpari 30, 32 dan 33 cukup adaptif di wilayah Kabupaten
Majalengka dengan produktivitas 8,71; 8,79 dan 8,49 ton ha-1 GKP, sehingga dapat
dikembangkan di sekitar wilayah tersebut.
Kata Kunci : Adaptasi, Varietas Unggul Baru, Padi
ABSTRACT
High yielding varieties able to increase rice production and farmers’ income.
Improved productivity is achieved through increased potency or power plant yield
and tolerance or resistance to plant pests, and adaptation to specific environmental
conditions. The assessment was conducted in Farm Groups Bakung, Cipinang
Village, Sub District Rajagaluh, District Majalengka. The design is a Randomized
Complete Block Design (RCBD) consisted of 4 treatments and 6 replications. Each
treatment are Varieties Inpari-30, Inpari-31, Inpari-32 and Inpari- 33. The data
observed were plant height ( 30 , 45 , 60 and 90 days after planting), The number
of tillers ( 30 , 45 , 60 and 90 days ater planting ), panicle length, number of filled
grain number of grain hollow and Productivity (t ha-1) . Data were analyzed using
SAS 9.0 for windows. The results showed Inpari 30, 32 and 33 varieties quite
adaptive in the district of Majalengka with productivity 8.71; 8.79 and 8,49 ton
ha- 1 GKP, so it can be developed around the region.
Keywords : Adaptation , new varieties , rice
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PENDAHULUAN
Sektor pertanian menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan
optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan. Penggunaan varietas unggul padi
merupakan salah satu faktor produksi yang tidak saja efektif dalam pertumbuhan
tanaman juga efisien dalam waktu dan mendapatkan produktivitas yang optimal
(Anggraini et al., 2013). Varietas unggul baru memiliki umur yang genjah hingga
medium dibandingkan varietas lokal. Selain itu potensi hasil yang dimiliki oleh
varietas unggul baru juga lebih tinggi dan lebih rensponsif terhadap pemupukan.
Penggunaan varietas unggul baru merupakan salah satu teknologi yang
belum dioptimalkan oleh petani, padahal varietas unggul mempunyai peranan
yang besar dalam mengubah subsistem pertanian dalam meningkatkan produksi
(Darajat, 2009). Hal ini banyak disebabkan karena kurangnya informasi yang
diperoleh oleh petani, serta terbatasnya jumlah demonstrasi plot VUB di lahan
petani. Demplot penting untuk proses diseminasi VUB karena petani dapat melihat
dan memilih secara langsung, VUB yang disukainya. Varietas IR64, Ciherang,
dan Cigeulis secara nasional masih mendominasi pertanaman padi di Indonesia
(Sri Wahyuni, 2011). Varietas unggul Inpari yang mulai dilepas pada tahun 2008
masih belum dikenal petani (Suprihatno et al., 2010). Oleh karena itu perlu adanya
upaya-upaya percepatan diseminasi varietas unggul yang baru dilepas.
Penggunaan varietas unggul dalam upaya peningkatan produksi, memegang
peranan penting. Pada masa mendatang diharapkan penyebaran varietas padi
unggul baru akan lebih beragam sehingga kerapuhan genetik tidak segera muncul
(Wahid dan Nurdin, 2013). Pemilihan suatu varietas oleh petani didasarkan pada
: 1) potensi hasil, 2) tingkat ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman
(OPT), 3) umur panen, 4) rasa nasi dan 5) harga jual. Potensi hasil dari setiap
galur/varietas tersebut diharapkan dapat mencerminkan daya hasil dan daya
adaptasi dari galur/varietas di setiap lokasi untuk menunjang pelepasan varietas
secara regional (Kaihatu dan Pesireron, 2011).
Varietas unggul mampu meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani.
Peningkatan produktivitas dicapai melalui peningkatan potensi atau daya hasil
tanaman, ketahanannya terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT), serta
adaptasi terhadap kondisi lingkungan spesifik lokasi (Raharjo dan Hasbianto,
2014). Namun diperlukan lingkungan tumbuh yang sesuai agar varietas baru dapat
menampilkan potensi hasil dan keunggulannya dengan optimal.
Dalam upaya mengembangkan varietas unggul baik kualitas dan kuantitas
serta mempunyai daya adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan tumbuh
spesifik lokasi, maka harus terus dilakukan pengujian dalam rangka percepatan
penyebaran adopsi ke tingkat petani. Dengan adanya pengujian di tingkat petani
diharapkan akan diperoleh varietas unggul baru spesifik lokasi, dapat meningkatkan
produktivitas dan sesuai dengan preferensi konsumen dalam upaya mendukung
ketahanan pangan dan keberlanjutan swasembada beras.
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di Kelompok Tani Bakung, Desa Cipinang, Kecamatan
Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Rancangan yang digunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan. Masing-masing
perlakuan yaitu Varietas Inpari 30, Inpari 31, Inpari 32 dan Inpari 33. Penerapan
teknologi menggunakan pendekatan model Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT),
antara lain umur bibit muda 18 - 20 hss dengan 3 bibit per lubang, cara tanam jajar
legowo dengan jarak tanam 40 x 25 x 20 cm pemupukan berdasarkan status hara
tanah yaitu N = rendah - sedang, P = rendah dan K = tinggi, pH = agak masam.
Rekomendasi pemupukan NPK Phonska 300 kg, Urea 200 kg dan ZA 50 kg per
ha, pengendalian hama terpadu berdasarkan konsep PHT, dan penanganan panen
dan pasca panen. Aplikasi pupuk NPK Phonska dan ZA diberikan pada umur 7
HST, sedangkan pupuk Urea diaplikasikan dua kali yaitu pada umur 7 HST dan
30 HST dengan dosis masing-masing 100 kg per ha. Data yang diamati meliputi
tinggi tanaman (30, 45, 60 dan 90 HST), jumlah anakan (30, 45, 60 dan 90 HST),
panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa dan (t/ha). Data dianalisis
menggunakan SAS 9,0 for windows.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Fase Vegetatif
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar varietas
untuk pertumbuhan tinggi tanaman pada umur 30, 45, 60 dan 90 HST. Inpari 33
lebih tinggi dibandingkan varietas yang lain (Inpari 30, 31 dan 32). Pada umur 90
HST tinggi tanaman berurutan dari yang paling tinggi Inpari 33 diikuti oleh Inpari
31, 30 dan 32, hal ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik masing-masing
varietas. Pesireron dan Kaihatu, (2011) berpendapat bahwa perbedaan tinggi
tanaman antar varietas sangat dipengaruhi oleh perbedaan faktor genetis masingmasing varietas. Namun, seperti yang disampaikan oleh Bari et al, (1974), bahwa
keragaman akibat faktor lingkungan dan genetik umumnya berinteraksi satu sama
lain dalam mempengaruhi penampilan fenotipe tanaman.
Pertumbuhan merupakan proses perubahan ukuran tanaman padi. Faktor
yang berpengaruh yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik berkaitan
dengan pewarisan sifat tanaman itu sendiri, sedangkan faktor lingkungan berkaitan
dengan kondisi lingkungan di mana tanaman itu tumbuh. Setiap tanaman memiliki
kemampuan yang berbeda dalam hal memanfaatkan daya dukung lingkungan
tumbuh dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, sehingga
mempengaruhi potensi hasil. Faktor genetik tidak akan memperlihatkan sifat
yang dibawanya kecuali didukung oleh faktor lingkungan. Sebaliknya, walaupun
dilakukan manipulasi dan perbaikan terhadap faktor lingkungan tumbuh, tidak
akan menyebabkan perubahan perkembangan dari suatu sifat, kecuali jika faktor
genetik yang diperlukan terdapat pada individu tanaman tersebut (Usman et al.,
2014). Terjadinya perbedaan tinggi pada genotipe tanaman padi menunjukkan
kemampuan atau potensi tanaman untuk mengekspresikan sifat tinggi tanaman
yang berbeda-beda.
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Tabel 1. Pertumbuhan tinggi tanaman (cm) pada beberapa varietas unggul baru
(VUB) padi di Majalengka. 2015.
Varietas
Inpari-30
Inpari-31
Inpari-32
Inpari-33
CV (%)
Nilai LSD

30
50,57ab
47,51b
42,46c
52,19a
16,50
0,01

Tinggi Tanaman (cm) HST
45
60
67,39a
93,99a
62,15b
95,33a
56,34c
88,39b
68,78a
98,33a
19,06
6,06
0,10
0,04

90
96,86a
97,12a
90,70b
98,83a
13,61
0,02

Keterangan : Angka pada kolom dan baris yang s ama tidak menunjukkan beda nyata pada Uji
Duncan 5%.

Salah satu kelebihan tanaman padi yang mempunyai batang tanaman
relatif tidak tinggi dapat terhindar dari kerebahan yang disebabkan oleh angin
kencang, di mana tanaman yang rebah dapat menurunkan hasil gabah (Sutaryo
dan Sudaryono, 2012). Hasil penelitian Warda (2011), menyatakan bahwa tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif sangat dipengaruhi varietas dan galur
yang memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan. Perbedaan varietas
mempengaruhi perbedaan dalam hal keragaman penampilan tanaman, sebagai
akibat adanya perbedaan sifat dalam tanaman (genetik) atau adanya pengaruh
lingkungan. Selain itu, perbedaan susunan genetik merupakan salah satu faktor
penyebab keragaman penampilan tanaman (Alavan et al., 2015).
Tabel 2. Jumlah Anakan pada Beberapa Varietas Unggul Baru (VUB) Padi di
Majalengka. 2015.
Varietas
Inpari-30
Inpari-31
Inpari-32
Inpari-33
CV (%)
Nilai LSD

30
19,62b
19,27b
27,21a
27,03a
17,07
0,01

Jumlah Anakan (batang) HST
45
60
29,22a
22,01b
23,27b
21,20b
31,45a
25,47b
32,20a
29,02a
13,61
12,33
0,02
0,01

90
20,57ab
18,96b
1,67ab
25,54a
14,27
0,02

Keterangan : Angka pada kolom dan baris yang s ama tidak menunjukkan beda nyata pada Uji
Duncan 5%.

Jumlah anakan pada umur 30, 45, 60 dan 90 HST menunjukkan bahwa
Inpari 33 lebih banyak dibandingkan dengan varietas yang lain. Pada umur 60
dan 90 jumlah anakan menurun pada saat tanaman padi memasuki fase generatif,
diduga karena adanya kompetisi yang menyebabkan kebutuhan nutrisi, cahaya
dan ruang tumbuh menjadi tidak tercukupi sehingga pertumbuhan jumlah anakan
terganggu dan akhirnya mati. Pada tanaman padi, produksi anakan akan berhenti
pada fase generatif tambahan untuk mengurangi kompetisi nutrisi, air dan lainlain, maka anakan-anakan non produktif akan mati atau digugurkan. (Mahmud
dan Purnomo, 2014).
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Komponen Hasil dan Hasil Gabah
Produksi gabah per ha pada masing-masing varietas berbeda, hasil yang
paling tinggi diperoleh varietas Inpari 32 (8,79 ton ha-1), hal ini diduga terkait
dengan panjang malai yang dimiliki oleh varietas ini. Panjang malai dapat
memberikan peluang terbentuknya jumlah gabah bernas per malai lebih banyak
yang berpengaruh positif terhadap bobot gabah. Panjang malai lebih banyak
ditentukan oleh faktor genetik di dalam varietas daripada faktor lingkungan, ini
sejalan dengan penelitian Bakhtiar et al., (2010) pada padi gogo, bahwa nilai
heritabilitas panjang malai tergolong tinggi.
Jumlah gabah yang terbentuk pada masing-masing malai ditentukan oleh
panjang malai dan jumlah malai yang akan menghasilkan gabah (Darwis,1979).
Panjang malai dipengaruhi oleh jumlah anakan produktif yang sedikit sehingga
ukuran malai yang terbentuk lebih panjang. Terdapat hubungan negatif antara
panjang malai dan jumlah malai, semakin banyak jumlah malai, semakin pendek
malainya (Ikhwani, 2010).
Jumlah gabah isi dan hampa dipengaruhi oleh banyaknya fotosintat yang
diangkut ke malai untuk pengisian gabah, semakin banyak fotosintat yang diangkut
untuk pengisian gabah maka akan semakin banyak jumlah gabah isi per malai, dan
sebalikanya apabila fotosintat yang diangkut tidak cukup untuk pengisian gabah
maka jumlah gabah isi akan semakin berkurang (Sugiono dan Saputro, 2016).
Tabel 3. Komponen Hasil Pada Beberapa Varietas Unggul Baru (VUB) Padi di
Majalengka. 2015.
Komponen Hasil
Varietas

Panjang

Jumlah gabah isi

Malai (cm) per malai (butir)

Jumlah gabah hampa

Produktivitas

per malai (butir)

(t ha-1) GKP

Inpari-30

25,58b

151,97a

17,43b

8,71b

Inpari-31

20,17b

165,90a

24,79a

7,44d

Inpari-32

26,36a

117,91b

13,21ab

8,79a

Inpari-33

24,98b

122,98b

10,24b

8,49c

CV (%)

13,10

16,30

12,80

10,25

Nilai LSD

0,02

0,01

0,01

0,03

Keterangan : Angka pada kolom dan baris yang sama tidak menunjukkan beda nyata pada Uji
Duncan 5%

Potensi hasil dari varietas tertentu hanya dapat dicapai apabila ditanam pada
kondisi pertumbuhan yang sesuai dengan varietas tersebut. Adanya perubahan
cuaca, keadaan tata air dan jenis tanah mengakibatkan hasil yang beragam
(Kaihatu dan Pesireron, 2011).
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KESIMPULAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa Varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 cukup
adaptif di wilayah Kabupaten Majalengka dengan produktivitas 8,71-1 ; 8,79 dan
8,49 ton ha-1 GKP, sehingga dapat dikembangkan di sekitar wilayah tersebut,
dengan mengikuti rekomendasi budidaya yang sama dengan hasil penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Bari, A., Sjarkani Musa, dan Endang Sjamsudin. 1974. Pengantar Pemuliaan
Tanaman. IPB. 90 halaman.
Alavan, A., Rita Hayati, R., dan Hayati, E. 2015. Pengaruh Pemupukan Terhadap
Pertumbuhan beberapa varietas Padi Gogo (Oryza sativa L.), J. Floratek ,
10 :
61 - 68.

Anggraini, F., Suryanto, A., dan Aini, N. 2013. Sistem Tanam Dan Umur
Bbibit Pada Tanaman Padi Sawah (Oryza sativa L.) Varietas Inpari
13: 52 - 60.
Aribawa, I., B. 2012. Pengaruh Sistem Tanam Terhadap Peningkatan
Produktivitas Padi di Lahan Sawah Dataran Tinggi Beriklim Basah,
Seminar Hasil Kedaulatan Pangan dan Energi Fakultas Pertanian
Universitas Trunojoyo Madura : 1 - 10.
Bakhtiar, B.S. Purwoko, Trikoesoemaningtyas, dan I.S. Dewi. 2010.
Analisis korelasi dan koefisien lintas antar beberapa sifat padi gogo
pada Muhammad Hatta (2012) J. Floratek 7: 150 - 156 156 media
tanah masam. J. Floratek 5 (2) : 86 – 93.
Darajat, A.A. 2009. Peningkatan Produktivitas Untuk Peningkatan
Produksi Padi Kabupaten Kuatan Singingi. Laporan Tahunan Taluk
Kuantan.

Darwis, S.N. 1979, Agronomi Tanaman Padi, Jilid I. Teori Pertumbuhan
dan Meningkatkan Hasil Padi, Lembaga Pusat Penelitian
Pertanian Perwakilan Padang.
Ikhwani, E. Suhartatik, A. K. Makarim, 2010, Pengaruh Waktu, Lama, dan
Kekeruhan Air Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi Sawah IR64Sub1, Jurnal Pertanian Tanaman Pangan, 29 (2) : 63 - 71.
Mahmud, Y. dan Purnomo, S., S. 2014. Keragaman Agronomis Beberapa
Varietas Unggul baru Tanaman Padi (Oryza sativa L.) pada Model
Pengelolaan Tanaman Terpadu, Jurnal Ilmiah Solusi, 1 (1) : 1-10.
Kaihatu, S., S., dan Pesireron, M. 2011. Aaptasi Beberapa Varietas Unggul Baru
Padi Sawah Di Morokai, J. Agrivigor 11(2): 178 - 184.

732

Haryati dan Nurbaeti : Kajian Adaptasi Beberapa Varietas Unggul Baru Padi di....

Wahid dan Nurdin, M. 2013. Kajian Adaptasi Beberapa Varietas Unggul Baru Padi
Sawah Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Widyariset 16 (3) : 451 - 456.
Raharjo, D. dan Hasbianto, A. 2014. Adaptasi Varietas Unggul Baru Padi Sawah
Di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, Prosiding Seminar Nasional
“Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, 95 - 100.
Sugiono, D dan Saputro N, W. 2016. Respon Pertumbuhan dan Hasil Beberapa
Genotif Padi (Oryza sativa L.) Pada Berbagai Sistem Tanam, Jurnal
Agrotek Indonesia, 1 (2) : 105 - 114.
Suprihatno, B., A.A. Daradjat, Satoto, Baehaki SE, Suprihanto, A. Setyono, S.D.
Indrasari, IP Wardana, dan H. Sembiring. 2010. Deskripsi Varietas Padi.
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Subang - Jawa Barat.
Sutaryo, B., dan Sudaryono. 2012. Tanggap Sejumlah Genotipe Padi Terhadap
Tiga Tingkat Kepadatan Tanaman. Jurnal Ilmiah Pertanian AGROS.
Fakultas Pertanian Universitas Janabadra Yogyakarta.
Sri Wahyuni. 2011. Teknik Produksi Benih Sumber Padi. Makalah disampaikan
dalam Workshop Evaluasi Kegiatan Pendampingan SL-PTT 2001 dan
Koordinasi UPBS 2012 tanggal 28-29 November 2011. Balai Besar
Penelitian Padi. Tidak dipublikasikan.
Usman, Z., Made, U., dan Adrianton. 2014. Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi
(Oryza sativa L.) Pada berbagai Umur Semai dengan Teknik Budidaya SRI
(System of Rice Intensification), e-J. Agrotekbis 2 (1) : 32-37,
Warda. 2011. Keragaan Beberapa Varietas Unggul Padi di Kabupaten Bantaeng
Sulawesi Selatan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan.
Seminar Nasional Serealia. Sulawesi Selatan.

Haryati dan Nurbaeti : Kajian Adaptasi Beberapa Varietas Unggul Baru Padi di....

733

734

Haryati dan Nurbaeti : Kajian Adaptasi Beberapa Varietas Unggul Baru Padi di....

PERTUMBUHAN, HASIL BENIH DAN MUTU BENIH DARI
PERTANAMAN PADI DENGAN PEMUPUKAN YANG BERBEDA
Sri Wahyuni
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang 41256
ABSTRAK
Salah satu faktor yang memperngaruhi mutu benih adalah pengelolaan benih di
pertanaman termasuk tehnik pemupukan. Penelitian untuk mempelajari pengaruh
pemupukan terhadap hasil gabah, hasil benih dan mutu benih yang dihasilkan
telah dilaksanakan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun 2015.
Benih dari dua varietas padi yaitu: Inpari 23 Bantul dan Inpari 30 Ciherang Sub-1
diberi perlakuan pemupukan yang terdiri atas: (i) pemupukan sesuai rekomendasi
(kontrol/ P1), (ii) P1 + apikasi pupuk hayati pada benih sebelum semai, (iii) P1
+ pupuk Urea 25 kg/ha saat inisiasi malai dan (iv) P1 + pupuk 50 kg SP36 /
ha. Penelitian dirancang dalam Rancangan Acak Kelompok dengan 3 ulangan.
Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman, komponen hasil, hasil
gabah (calon benih), hasil benih dan mutu benih. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hasil gabah dan hasil benih antara Inpari 23 Bantul dan Inpari 30 Ciherang
Sub-1 adalah sebanding. Pemberian tambahan pupuk 25 kg Urea/ha pada saat
inisiasi malai meningkatkan jumlah malai/rumpun, jumlah gabah isi/malai,
bobot 1000 butir, hasil calon benih dan hasil benih, serta vigor benih. Sedangkan
penambahan pupuk organik 2 ton/ha atau penambahan pupuk 50 kg SP 36/
ha tidak berpengaruh terhadap peningkatan hasil gabah dan hasil benih, namun
meningkatkan vigor benih.
Kata kunci: Padi, benih, pemupukan, mutu benih
ABSTRACT
One of the factors that affect the quality of the seeds is management of the crop,
including fertilization techniques. Research to study the effects of fertilization on
grain yield, seed yield and quality of seeds have been done in The Indonesian
Centre of Rice Research Sukamandi in 2015. The seeds of two varieties of rice
namely: Inpari 23 Bantul and Inpari 30 Ciherang Sub-1 given fertilization treatment
consisting of :(i) Fertilization appropiate local recomendation (P1, control), (ii) P1
+ biological fertilizer on the seed before seedling, (iii) P1 + 25 kg Urea / ha when
the panicle initiation and (iv) P1 + SP 36 50 kg / ha. The study was designed in
a randomized complete block design with three replications. Observations were
made on plant growth, yield components, grain yield, seed yield and seed quality.
The results showed that the grain yield and seed yield between Inpari 23 Bantul
and Inpari 30 Ciherang Sub-1 is comparable. Application of additional fertilizer
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25 kg Urea / ha at time of panicle initiation increase the number of panicles / hill,
the number of filled grain / panicle, 1000 grain weight, grain yield, seed yield and
seed vigor. While the addition of organic fertilizers 2 tons / ha or additions SP 36
fertilizer 50 kg / ha did not affect the increase in grain yield and seed yield , but
increases seed vigor
Key words: Rice, seed, fertilization, seed quality
PENDAHULUAN
Salah satu komponen teknologi yang berpengaruh terhadap peningkatan
produktivitas dan kualitas hasil padi adalah penggunaan varietas unggul. Sifat
unggul yang dirakit oleh pemulia tanaman akan dapat dirasakan manfaatnya
dalam peningkatan kuantitas dan kualitas padi oleh para petani dan stakeholder
lainnya apabila tersedia benih bermutu dalam jumlah yang cukup untuk ditanam
oleh petani.
Mutu benih mencakup mutu genetik, mutu fisisk dan mutu fisiologis benih.
Mutu genetis yang tinggi dimulai dari sumber benih yang benar, pengelolaan
produksi benih yang baik dengan cara membuang tipe simpang dan campuran
varietas lain; yaitu pertanaman yang karakternya menyimpang dari varietas yang
sedang diproduksi, dilengkapi dengan menerapkan teknik panen, pasca panen,
pengolahan dan penyimpanan benih yang seusia dengan prosedur pengelolaan
benih, sehingga kemurnian genetik terjaga dengan baik. Sedangkan salah satu
indikator mutu fisiologis benih yang baik adalah daya berkecambah dan vigor
awal benih yang tinggi. Dua faktor yaitu faktor innate (faktor dari dalam) dan
faktor induced (faktor lingkungan) seperti kondisi di pertanaman, pengairan,
nutrisi/pemupukan dan biosfer merupakan faktor yang berpengaruh terhadap mutu
fisiologis benih awal. Nurhasanah (2002) menyatakan bahwa kondiisi lingkungan
sebelum dan setelah masak fisiologis berpengaruh terhadap mutu benih.
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi memerlukan nutrisi tanaman
dalam jumlah yang seimbang seperti nitrogen, kalium dan posfor yang merupakan
unsur hara makro. Perbaikan dalam produksi benih dengan pemupukan merupakan
salah satu usaha memperbaiki faktor induced sehingga pertumbuhan tanaman
optimal dan didapatkan hasil benih yang tinggi dengan kualitas benih yang tinggi
juga. Selain jumlahnya, pemupukan juga harus memperhatikan waktu aplikasinya,
sehingga dapat digunakan oleh tanaman sesuai dengan fase-fase pertumbuhannya.
Dengan demikian, dosis pupuk dan waktu aplikasi yang tepat akan meningkatkan
hasil benih dan mutu benih awal. Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan
rekomendasi pemupukan untuk menghasilkan hasil gabah yang tinggi sesuai
dengan kandungan hara tanah, jenis tanah dan sebagainya. Penambahan nutrisi/
pupuk tertentu dapat menngkatkan hasil benih seperti penambahan pupuk organik
atau pupuk hayati atau penambahan dosis pupuk anorganik tertentu. Beberapa hasil
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik (dalam bentuk
tepung) sejumlah 2,821 ton/ha meningkatkan hasil padi secara nyata (Polthanee
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et al, 2008). Pemupukan pada dosis yang tinggi (300 kg Urea, 150 kg SP18 dan
150 kg KCl) meningkatkan pertumbuhan padi dan hasil benih (Ridwansyah et al.,
2010). Sementara itu Pramono (2010) menyatakan bahwa perlakuan pupuk mikro
2 kg/ha dan puuk organik sampai dengan dosis 2 ton/ha meningkatkan vigor benih
yang dihasilkan, meskipun tidak berpengaruh terhadap hasil benih dan bobot 1000
butir benih.
Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari pengaruh dari varietas dan
pemupukan terhadap pertumbuhan tanaman, hasil benih dan mutu benih yang
dihasilkan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Sukamandi pada musim tanam dari bulan Mei –
Desember tahun 2015. Perlakuan disususn secara faktorial yang terdiri dari 2
faktor yaitu : Varietas (V): (v1): Inpari 23 dan (v2): Inpari 30 dan B). Pemupukan
(P): (P1): rekomendasi setempat (300 kg Urea, 100 kg SP36 dan 150 kg NPK)
(kontrol), (P2): rekomendasi setempat ditambah aplikasi pupuk hayati pada benih
sebelum semai dengan dosis 500 gr/ha (500 gr/20 kg benih), (P3): rekomendasi
setempat ditambah 2 ton/ha pupuk organik, (P4) rekomendasi setempat ditambah
25 kg/ha Urea pada saat inisiasi malai, dan (P5) rekomendasi setempat dengan
penambahan dosis SP 36 sebanyak 50 kg/ ha. Jarak tanam yang digunakan adalah
legowo 4:1 tanpa sisipan - yaitu: 25x25x50 cm. Jarak tanam ini digunakan
untuk memudahkan dalam pemeliharaan tanaman dan memudahkan dalam
seleksi campuran varietas lain. Benih ditanam dengan sistem tanam pindah dan
pertanaman dikelola dengan cara yang sama untuk semua perlakuan, dengan
menerapkan SOP Padi (Abdulrachman et al. 2012), kecuali untuk pemupukannya.
Luas setiap plot 5 m x 8 m. Pertanaman dirancang dalam rancangan acak kelompok
dengan 3 ulangan.
Vairabel yang diamati meliputi: pertumbuhan pertanaman (jumlah anakan
dan tinggi tanaman yang diamati setiap 2 minggu), hasil ubinan, kadar air panen,
komponen hasil (jumlah malai/rumpun, jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah
hampa/malai, bobot 1000 butir), dan mutu benih. Dari data tersebut kemudian
dihitung efisiensi produksi calon benih, efisiensi produksi benih dan rendemen
dari calon benih (dalam bentuk GKP) menjadi benih (kering dan bersih). Untuk
perhitungan efisiensi produksi benih dan calon benih digunakan faktor konversi
0.90, sehingga perhitungannya adalah sbb:
- Efisiensi produksi calon benih = hasil calon benih ubinan x 10.000/luas ubinan x 0,90
- Efisiensi produksi benih = hasil benih (ubinan) x 10.000/luas ubinan x 0,90
- Rendemen = hasil calon benih /hasil benih x 100 %
Pengujian mutu benih meliputi daya berkecambah, vigor AAT (Accelerated
Ageing Test), serta kadar air benih. Pengujian daya berkecambah benih mengikuti
metode ISTA (2013) dengan modifikasi kertas menggunakan kertas merang.
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Benih dikecambahkan pada substrat kertas dan diinkubasi pada germinator
kabinet dengan suhu berganti (suhu 20oC selama 16 jam dan suhu 30oC selama
8 jam). Daya berkecambah benih (%) dihitung beradasarkan jumlah kecambah
normal (KN) pada pengamatan pertama (5 hari setelah tanam) dan pengamatan
kedua (14 hari setelah tanam) dibagi dengan jumlah benih yang ditanam, dikali
100%. Pengujian vigor benih mengacu pada metode AOSA (2009) dimana
sebelum benih terlebih dahulu didera pada suhu dan kelembaban tinggi (suhu
45oC dan RH >90%) selama 5 hari sebelum dikecambahkan. Penetapan kadar air
benih saat panen dengan menggunakan moisture tester dengan 3 kali pengukuran
per sampel, kemudian hasilnya dirata-rata, sedangkan penetapan kadar air benih
setelah pengeringan dengan metode oven (ISTA, 2013).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Pengaruh perbedaan variets terhadap variabel tinggi tanaman terlihat
nyata pada seluruh waktu pengamatan kecuali pada pengamatan 15 hari setelah
tanam (HST) dan pengamatan menjelang panen, sedangkan pengaruh perlakuan
pemupukan terhadap tinggi tanaman hanya nyata pada pengamatan 60 HST, 75
HST dan menjelang panen (Lampiran 1). Gambar 1 menunjukkan bahwa tinggi
tanaman Inpari 23 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 30 pada semua
waktu pengamatan, namun tinggi tanaman saat menjelang panen relatif sama.
Di sisi lain pengaruh perlakuan pemupukan pada awal pertumbuhan tanaman
relatif sama antara berbagai perlakuan pemupukan, sedangkan pada pengamatan
75 HST dan menjelang panen tinggi tanaman pada perlakuan pemupukan P4
(pemupukan sesuai rekomendasi setempat dan 25 kg Urea/ha pada saat inisiasi
malai) menyebabkan pertanaman lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
lainnya (Gambat 2).
Pengaruh perbedaan varietas terhadap jumlah anakan tampak nyata pada
semua periode pengamatan, kecuali pada 15 HST dan menjelang panen. Varietas
Inpari 30 menunjukkan jumlah anakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
Inpari 23, namun saat menjelang panen jumlah anakan produktif kedua varietas
relatif sama (Gambar 3). Sejalan dengan pengaruhnya terhadap tinggi tanaman,
pengaruh perlakuan pemupukan terhadap jumlah anakan juga hanya nyata pada 60
HST, 75 HST dan menjelang panen. Perlakuan pemupukan P4 (pupuk rekomendasi
ditambah 25 kg Urea/ha saat inisiasi malai) menunjukkan jumlah anakan yang
lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya. Penambahan pupuk nitrogen sebanyak
25 kg Urea/ha mampu meningkatkan jumlah anakan pada 60 HST, 75HST dan
juga jumlah anakan produktif pada saat panen (Gambar 4).
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Gambar 1. Tinggi tanaman pada pertanaman Inpari 23 dan Inpari 30

Keterangan : P1: pupuk rekomendasi, P2: P1+pupuk hayati 500g/ha, P3: P1+ pupuk organik 2 ton/
ha, P4: P1+ 25 kg Urea/ha saat inisiasi malai, P5: P1+50 kg SP36/ha

Gambar 2. Pengaruh perlakuan pemupukan terhadap tinggi tanaman padi
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Gambar 3. Jumlah anakan pada pertanaman padi Inpari 23 dan Inpari 30

Keterangan : P1: pupuk rekomendasi, P2: P1+pupuk hayati 500g/ha, P3: P1+ pupuk organik 2 ton/
ha, P4: P1+ 25 kg Urea/ha saat inisiasi malai, P5: P1+50 kg SP36/ha

Gambar 4. Pengaruh perlakuan pemupukan terhadap jumlah anakan
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Tinggi tanaman, jumlah anakan dan jumlah anakan produktif yang lebih
tinggi pada tanaman dengan tambahan pemupukan N pada saat inisiasi malai
mengindikasikan bahwa tambahan pupuk N berkontribusi terhadap ketersediaan
N dan serapan N yang lebih tinggi. Tanaman dengan serapan N yang lebih tinggi
akan berpengaruh terhadap pembentukan klorofil yang lebih tinggi yang pada
akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme tanaman terutama
fotosintesa. Fotosintesa akan menghasilkan asimilat yang selanjutnya berfungsi
dalam pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman dan jumlah anakan. Namun,
aplikasi tambahan pupuk Nitrogen (25 kg/ha) juga menyebabkan umur tanaman
lebih panjang, dimana umur berbunga 5%, 50% dan 100% rata-rata lebih panjang
sekitar 3 hari dibandingkan perlakuan lainnya (data tidak ditampilkan).
Komponen hasil dan hasil calon benih per plot
Kompnen hasil (jumlah malai per rumpun, jumlah gabah isi per malai,
jumlah gabah hampa per malai, dan bobot 1000 butir) secara nyata dipengaruhi
oleh varietas, sedangkan jumlah malai/rumpun, bobot 1000 butir dan hasil gabah
per plot secara nyata dipengaruhi oleh perlakuan pemupukan yang diaplikasikan,
namun interaksi antara varietas dan perlakuan pemupukan tidak berpenagruh
nyata terhadap komponen hasil maupun hasil gabah per plot (Tabel 1).
Tabel 1. Nilai F hitung pada uji keragaman komponen hasil dan hasil calon benih
Sumber keragaman
Variabel

Varietas Pemupukan
(V)
(P)

V*P

Blok

CV (%)

Jumlah malai/rumpun

9,18 **

4,35 **

0,24 tn

1,11 tn

8,70

Jumlah gabah isi/malai

37,31 **

4,31 **

0,14 tn

2,70 tn

11,20

Jumlah gabah hampa/malai

582,2 **

0,52 tn

0,27 tn

1,20 tn

18,46

Bobot 1000 butir

40,87 **

7,08 **

0,88 tn

1,56 tn

0,91

0,17 tn

7,04 **

0,54 tn

1,34 tn

6,04

Hasil calon benih (GKP, kg)

Keterangan: **: berbeda sangat nyata, *: berbeda nyata, tn: tidak berbeda nyata

Jumlah bulir gabah per malai pada Inpari 23 lebih tinggi dibandingkan
Inpari 30, namun ternyata jumlah gabah hampa pada Inpari 23 juga tinggi (Tabel
2). Varietas Inpari 23 mempunyai jumlah gabah isi per malai yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Inpari 30. Di sisi lain, Inpari 30 mempunyai jumlah anakan
dan bobot 1000 butir yang lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 23. Pada
jumlah gabah hampa per malai ternyata Inpari 30 menunjukkan jumlah gabah
hampa yang lebih rendah (Tabel 2). Dari keragaan komponen hasil antara 2
varietas tersebut, hasil calon benih per plot (dalam bentuk gabah kering panen)
antara kedua varietas tersebut tidak berbeda (Tabel 2).
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Tabel 2. Pengaruh perbedaan varietas terhadap komponen hasil dan hasil calon
benih
Variabel

Inpari 23 Bantul

Inpari 30 Ciherang Sub-1

Jumlah malai/rumpun

15,2 B

16,5 A

Jumlah gabah isi/malai

170,1 A

136,9 B

Jumlah gabah hampa/malai

76,9 A

13,0 B

Bobot 1000 butir (basah)

27,2 B

27,7 A

Hasil calon benih ubinan (GKP) (kg)

4,83 A

4,87 A

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

Komponen hasil (jumlah malai/rumpun, jumlah gabah isi/malai dan bobot
1000 butir) serta hasil calon benih (dalam bentuk gabah kering panen) pada
perlakuan pemupukan 4 (pupuk rekomendasi + pupuk Urea 25 kg/ha pada saat
inisiasi malai) lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 3).
Bobot 1000 butir dan hasil gabah per plot pada perlakuan pemupukan P4 juga
lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya (Tabel 3). Hal ini sejalan dengan
peningkatan tinggi tanaman dan jumlah anakan produkstif pada perlakuan
penambahan 25 kg Urea/ha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penambahan
pupuk Urea 25 kg/ha pada saat inisiasi malai meningkatkan ketersedian pupuk N
di tanah dan penyerapan N yang pada akhirnya berpengaruh terhadap metabolisme
fotosintesa pada tanaman berkontribusi terhadap peningakatan bobot 1000 butir
dan hasil calon benih.
Aplikasi pupuk hayati saat benih menjelang di semai, tambahan pemberian
pupuk organik 2 ton/ha dan tambahan 50 kg/ha pupuk SP 36 belum mampu
memberikan peningkatan komponen hasil dan hasil calon benih yang nyata
dibandingkan dengan perlakuan kontrol (pupuk rekomendasi). Hasil-hasil
penelitian terdahulu menunjukkan aplikasi pupuk organik dan peningkatan pupuk
P memberikan pengaruh yang beragam terhadap hasil gabah. Pramono (2010)
menunjukkan bahwa pemberian pupuk mikro 2 kg/ha dan pupuk organik sampai
dosis 2 ton/ha tidak berpengaruh terhadap produktivitas benih dan bobot 1000
butir benih padi. Sedangkan pada penelitian Ridwansyah et al (2010), pemupukan
pada dosis yang tinggi (300 kg Urea, 150 kg SP18 dan 150 kg KCl) meningkatkan
pertumbuhan padi dan hasil benih. Sementara itu, penambahan pupuk P pada
pertanaman kedelai hitam secara nyata meningkatkan produksi (Rasyid, 2013)
dan penambahan bahan organik pada tanaman kedelai juga meningkatkan
pertumbuhan dan hasil kedelai pada pertanaman di lahan sulfat masam bergambut
(Indrayani dan Umar, 2011).
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Tabel 3. Pengaruh perlakuan pemupukan terhadap terhadap jumlah malai/
rumpun, jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, bobot
1000 butir dan hasil calon benih
Jumlah malai/
rumpun

Jumlah gabah
isi/malai

P1: Pupuk Rekomendasi

16,0 b

150,5 b

43,8 a

P2=P1 + pupuk hayati 500 g/ha

15,2 b

152,3 b

46,6 a

P3=P1 + 2 ton/ha pupuk organik

15,2 b

153,2 b

46,5 a

Perlakuan

Jumlah gabah
hampa/malai

P4=P1 + 25 kg/ha Urea inisisasi malai

17,5 a

165,1 a

41,8 a

P5=P1 + 50 kg/ha SP36

15,1 b

146,5 b

46,3 a

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

Lanjutan Tabel 3.
Perlakuan

Bobot 1000 butir
(g)

Hasil calon benih
(GKP,kg)

P1: Pupuk Rekomendasi

27,43 bc

4,68 b

P2=P1 + pupuk hayati 500 g/ha

27,23 c

4,79 b

P3=P1 + 2 ton/ha pupuk organik

27,35 bc

4,75 b

P4=P1 + 25 kg/ha Urea inisisasi malai

27,87 a

5,34 a

P5=P1 + 50 kg/ha SP36

27,54 b

4,71 b

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

Hasil benih, efisiensi produksi dan mutu benih padi
Pengaruh varietas terhadap hasil benih (ubinan), kadar air benih, efisiensi
produksi calon benih dan efisiensi benih tidak nyata, sedangkan pengaruh terhadap
rendemen benih, daya berkecambah dan vigor AAT nyata. Pengaruh perlakuan
pemupukan hanya nyata terhadap hasil benih (ubinan), rendemen benih, efisiensi
produksi calon benih, efisiensi produksi benih dan vigor benih. Sedangkan
pengaruh interaksi antara 2 faktor perlakuan hanya nyata terhadap vigor benih
(Tabel 4).
Varietas Inpari 23 menunjukkan hasil benih (ubinan), efisisnsi produksi calon
benih dan efisiensi produksi benih serta kadair air benih sebanding dengan Inpari
30. Benih Inpari 23 yang dihasilkan mempunyai daya berkecambah dan vigor
yang lebih tinggi, meskipun rendemen benih Inpari 23 lebih rendah dibandingkan
dengan Inpari 30 (Tabel 5). Rendemen benih pada Inpari 23 yang lebih rendah
dibandingkan dengan Inpari 30 disebabkan oleh jumlah gabah hampa per malai
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pada Inpari 23 yang lebih tinggi dibandingkan Inpari 30 (Tabel 2). Meskipun
mutu benih kedua varietas tersebut berbeda nyata, namun mutu benih kedua
varietas tersebut masih tinggi (di atas persyaratan minimum daya bercambah
benih bersertifikat (80%) (Kementan, 2015).
Tabel 4. Nilai F hitung pada uji keragaman hasil benih, rendemen dan mutu benih
Varietas
(V)
Hasil benih (ubinan, kg)
2,72 tn
Kadar air benih
0,21 tn
Efisiensi prod calon benih
0,17 tn
Efisiensi prod benih
2,72 tn
Rendemen benih
9,23 **
Daya berkeambah
36,84 **
Vigor AAT
141,15 **
Variabel

Sumber keragaman
Pemupukan
V*P
(P)
11,91 **
0,76 tn
0,23 tn
0,60 tn
7,04 **
0,54 tn
11,90 **
0,45 tn
3,41 *
0,87 tn
1,42 tn
1,18 tn
4,41 **
4,28 **

Blok

CV (%)

1,47 tn
0,24 tn
1,34 tn
1,47 tn
0,05 tn
1,15 tn
1,96 tn

5,58
3,31
6,03
5,58
2,25
2,40
2,10

Keterangan: **: berbeda sangat nyata, *: berbeda nyata, tn: tidak berbeda nyata

Tabel 5. Pengaruh perbedaan varietas terhadap komponen hasil dan hasil calon
benih
Variabel

Inpari 23 Bantul

Hasil benih (ubinan, kg)

Inpari 30 Ciherang Sub-1

3,88 A

3,97 A

Kadar ar benih

12,52 A

12,59 A

Efisiensi prod calon benih (kg/ha)

6.958 A

7.014 A

Efisiensi prod benih (kg/ha)

5.554 A

5.719 A

Rendemen benih

79,80 B

81,54 A

Daya berkecambah (%)

93 A

91 B

Vigor AAT (%)

93 A

90 B

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

Bila dibandingkan dengan kontrol (pupuk rekomendasi) ternyata hasil
benih, efisiesnsi produksi calon benih dan efisiensi benih dan rendemen benih
semua perlakuan pemupukan tidak berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan
pupuk rekomendasi, kecuali pada perlakuan P4 (tambahan pupuk 25 kg Urea/ha
saat inisiasi malai) (Tabel 6 dan 7). Efisiensi produksi calon benih yang tinggi
menunjukkan hasil gabah yang telah lulus sebagai benih (seragam) yang tinggi,
sedangkan efisiensi produksi benih dan remdemen benih yang tinggi menunjukkan
bahwa pengisian biji/benih sempurna. Tambahan nutrisi nitrogen saat inisisiasi
malai meningkatkan jumlah malai/tumpun, jumlah gabah isi/malai dan bobot
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1000 butir yang pada akhirnya meningkatkan hasil calon benih per plot dan
efisiensi produksi benih. Selain itu, pemberian nitrogen pada saat inisiasi malai
juga berkontribusi terhadap peningkatkan rendemen benih sehingga efisiensi
produksi benih meningkat.
Pemberian bahan organik 2 ton/ha belum mampu memberikan peningkatan
pada hasil benih, efisiensi produksi calon benih dan efisiensi produksi benih serta
rendemen benih dibandingkan dengan perlakuan kontrol (pupuk rekomendasi)
(Tabel 6), namun memberikan peningkatan pada vigor benih (Tabel 7). Hasil
penelitian Pramono (2010) menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik tidak
berpengaruh nyata terhadap produktivitas benih tetapi berpengaruh nyata terhadap
vigor benih. Di sisi lain, penelitian pada benih kedelai menunjukkan bahwa mutu
benih (daya berkecambah dan vigor benih) selama penyimpanan dari pertanaman
yang diberi bahan organik lebih baik dibandingkan yang tidak menggunakan
bahan organik (Umar, 2012).
Tabel 6. Pengaruh perlakuan pemupukan terhadap terhadap hasil benih, efisiensi
produksi calon benih dan efisiensi produksi benih
Perlakuan

Hasil benih Efisiensi prod
Efisiensi
(kg/6,25
calon benih
produksi
m2)
(GKP, ton/ha) benih (ton/ha)

P1: Pupuk Rekomendasi

3,76 b

6,73 b

5,42 b

P2=P1 + pupuk hayati 500 g/ha

3,86 b

6,90 b

5,56 b

P3=P1 + 2 ton/ha pupuk organik

3,78 b

6,84 b

5,44 b

P4=P1 + 25 kg/ha Urea inisisasi malai

4,39 a

7,69 a

6,32 a

P5=P1 + 50 kg/ha SP36

3,78 b

6,78 b

5,45 b

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

Tabel 7. Pengaruh perlakuan pemupukan terhadap terhadap rendemen benih,
daya berke-cambah dan vigor benih
Perlakuan
P1: Pupuk Rekomendasi
P2=P1 + pupuk hayati 500 g/ha
P3=P1 + 2 ton/ha pupuk organik
P4=P1 + 25 kg/ha Urea inisisasi malai
P5=P1 + 50 kg/ha SP36

Rendemen
benih (%)
80,49 ab
80,62 ab
79,69 b
82,17 a
80,42 ab

Daya
berkecambah
(%)
92 a
92 a
92 a
92 a
91 a

Vigor benih
(AAT, %)
91 b
92 ab
93 a
93 a
93 a

Keterangan: Angka dalam satu lajur yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti berbeda nyata
menurut uji DMRT taraf 5%.
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Penambahan pupuk P dalam bentuk SP 36 sebanyak 50 kg/ha juga tidak
memberikan pengaruh yang nyata terhadap komponen hasil, hasil benih, efisiensi
benih, rendemen benih dan daya berkecambah benih, Hasil penelitian Ridwansyah
(2010) juga menunjukkan bahwa pemberian pupuk P dari dosis rendah sampai
tinggi tidak berpangaruh terhadap daya berkecambah benih. Meskipun demikian,
vigor benih yang diberi tambahan pupuk P lebih tinggi dibandingkan kontrol.
Vigor AAT menunjukkan kemapuan benih untuk disimpan atau kemampuan
benih untuk mempertahankan mutu benihnya tetap tinggi setelah disimpan dalam
periode waktu tertentu (AOSA, 2009).
Semua perlakuan tidak berpengaruh terhadap daya berkecambah benih.
Daya berkecambah benih menggambarkan kemampuan benih untuk tumbuh dan
berkembang menjadi tanaman normal dalam kondisi yang optimum (ISTA, 2013).
Daya berkecambah benih dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor diantaranya:
musim tanam, aplikasi pupuk, waktu dan cara panen, cara pengolahan benih, dan
kemasan dan cara penyimpanan benihnya (Hasanah, 2002, Wahyuni et al., 2006,
Mulsanti dan Wahyuni,2007, Mulsanti et al., 2008).
KESIMPULAN
Varietas Inpari 23 Bantul dan Inpari 30 Ciherang Sub-1 menunjukkan hasil calon
benih dan hasil benih yang sebanding. Pemberian tambahan pupuk N (Urea 25
kg/ha) pada saat inisiasi malai meningkatkan jumlah malai/rumpun, jumlah gabah
isi/ malai, bobot 1000 butir, hasil benih per plot dan juga vigor benih. Pemberian
tambahan pupuk organik 2 ton/ha atau tambahan 50 kg/ha pupuk SP 36 tidak
berpangaruh terhadap hasil benih tetapi meningkatkan vigor benih.
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KERAGAAN BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU PADI SAWAH
PADA DISPLAY VARIETAS DI KECAMATAN GANEAS
KABUPATEN SUMEDANG
Ratima Sianipar
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Email : ratima 12@yahoo.com/ Hp. 085266998044
ABSTRAK
Upaya peningkatan produksi pangan, semakin berat dengan berbagai permasalahan
dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan pertanian saat ini. Dalam
mengantisipasi perubahan iklim memerlukan berbagai upaya seperti mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim. Varietas unggul padi yang berdaya hasil tinggi memiliki
peran sangat penting dalam peningkatan produksi padi dalam upaya pemenuhan
kebutuhan pangan terutama beras. Diharapkan varietas unggul baru mampu
menjawab tantangan tersebut. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui
keragaan beberapa VUB terhadap pertumbuhan, produksi dan produktivitasnya.
Varietas-varietas ditanam secara Display di Desa Ganeas Kecamatan Ganeas
Kabupaten Sumedang adalah Inpari 10, Inpari 19, Inpari 13, Inpari 18, dan Inpari
20. Pertanaman dilaksanakan pada Musim kering bulan Agustus sampai dengan
Desember tahun 2015, pada areal seluas 1 (satu) ha. Teknologi yang digunakan
adalah PTT serta sistim tanam Jajar Legowo 2 : 1. Pada saat pertanaman
dilaksanakan pelatihan jasa tanam legowo 2 : 1. Hasil kajian memperlihatkan
bahwa pertumbuhan semua varietas cukup baik. Umur varietas Inpari 10, Inpari
13, Inpari 18, dan Inpari 20 lebih genjah dari deskripsi, tetapi umur varietas Inpari
19 sama dengan deskripsi. Mengenai tinggi tanaman yang paling genjah adalah
Inpari 18 (89 cm) dan yang paling tinggi Inpari 10 (109 cm), tetapi jumlah anakan
produktif tidak berbeda nyata antar varietas, berkisar antara 20-22 batang/rumpun.
Selanjutnya mengenai produktivitas yang paling tinggi adalah varietas Inpari 13
(11,66 t/ha) disusul dengan Inpari 20 (10,32 t/ha), Inpari 19 (10,32 t/ha), Inpari 10
(9,77 t/ha) dan Inpari 18 (9,63 t/ha). Nilai R/C kelima VUB jauh lebih tinggi dari
varietas eksisting, maka disarankan perlu penggantian varietas dari varietas lama
ke VUB.
Kata Kunci : VUB, padi sawah, produktivitas
PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi pangan, semakin berat dengan berbagai permasalahan
dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan pertanian saat ini, diantaranya
laju konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sulit dibendung, dampak
perubahan iklim, semakin terbatasnya sumberdaya air (irigasi) karena kerusakan
jaringan irigasi dan pendangkalan sumber air, serangan organisme pengganggu
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tumbuhan (OPT), telah terjadi pergeseran tenaga kerja pertanian ke sektor non
pertanian, serta masih rendahnya penguasaan teknologi oleh para pelaku usaha tani
tersebut (Wachyan, 2002).
Perubahan iklim di Indonesia yang tidak menentu menjadi salah satu kendala
yang mengkhawatirkan bagi peningkatan produksi padi. Dampak perubahan iklim
terhadap pengembangan pertanian berupa banjir dan kekeringan sering terjadi
di lahan sawah yang menyebabkan kegagalan panen (puso). Bahkan dengan
semakin berkurangnya hulu resapan air dan kerusakan daerah aliran sungai
memicu semakin luasnya wilayah yang sebelumnya tidak pernah terjadi puso
sehingga rentan terhadap banjir dan kekeringan. Secara teknis, kerentanan sangat
berhubungan erat dengan sistem penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam,
teknologi pengolahan tanah, air, dan tanaman, serta varietas tanaman (Las, et.al,
2008).
Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu sentra produksi padi di Indonesia
berkontribusi 17,6% selama kurun waktu 2001-2010 (BPS Jawa Barat, 2010;
Diperta Provinsi Jawa Barat, 2010). Dengan target produksi padi sebesar 13
juta ton tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 produksi padi mencapai 11,5
ton, maka upaya peningkatan produksi padi perlu lebih ditingkatkan lagi dengan
optimalisasi penggunaan teknologi yang sudah tersedia, diantaranya dengan
penggunaan teknologi varietas unggul.
Varietas unggul nasional merupakan salah satu komponen teknologi inovatif
yang handal memberikan sumbangan nyata terhadap keberhasilan peningkatan
produksi sawah di Indonesia sebesar 56,1% pada dekade 1970-2000 (Balitpa,
2004; Nugraha, 2001). Adopsi varietas unggul meningkat tajam dari 11% areal
padi sawah tahun 1969-1970 menjadi 66% tahun 1979-1980 dan 90% tahun 19891990 (Jatileksono, 1998), peningkatan adopsi varietas unggul ini perlu diiringi
dengan ketersediaan benih yang cukup. Menurut Suharyono (2005) bahwa untuk
mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian khususnya pada sub sektor
tanaman pangan sangat diperlukan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul
yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Diantara teknologi
yang dihasilkan melalui penelitian, varietas unggul memberikan sumbangan yang
nyata terhadap peningkatan produksi padi. Interaksi antara komponen teknologi
seperti varietas unggul, pemupukan, dan irigasi akan mampu memberikan
sumbangan peningkatan hasil hingga 75% (Ruskandar, 2007).
Dengan adanya kegiatan display beberapa varietas padi ini diharapkan
dapat membantu petani dalam memilih varietas yang diinginkannya dan mengatasi
permasalahan yang terjadi di wilayah desa Ganeas kecamatan Ganeas kab.
Sumedang.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian VUB padi dilaksanakan di desa Ganeas Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang, pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2015. Display VUB
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dilaksanakan pada lahan seluas 1 ha. Teknologi yang digunakan adalah PTT
dengan sistim tanam jajar legowo 2:1. Sebelum pertanaman dilakukan pelatihan
jasa tanam legowo 2:1. Varietas padi yang ditanam adalah Inpari 10, 13, 18, 19,
dan 20, dan sebagai tanaman pembanding adalah varietas Ciherang (varietas
populer) yang ditanam disekitar areal pengkajian.
Data yang dikumpulkan adalah data pertumbuhan, komponen produksi dan
produksi serta analisis usahatani dari masing-masing varietas. Data dianalisis
dengan menggunakan statistike sederhana, dan ditampilkan secara deskriptif dan
tabulasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi dan Karakteristik Teknologi
Desa Ganeas yang berada di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang,
mempunyai luas wilayah 195,456 Ha, dengan mata pencaharian utama masyarakat
adalah bidang pertanian, terutama pertanian lahan basah (sawah). Petani sudah
mengenal teknologi PTT dan produktivitas rata-rata padi sawah di daerah Ganeas
berkisar antara 5-6 ton per hektar.
Teknologi yang diterapkan pada kegiatan pengkajian adalah PTT dengan
komponen-komponen wajib/utama dan pilihan yang disesuaikan dengan spesifik
lokasi, seperti jarak tanam yang menggunakan jarak tanam 30 x 15 cm (Tabel 1)
Tabel 1. Data Karakteristik Penerapan Teknologi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Komponen Teknologi yang diterapkan
Varietas Unggul Baru (VUB)
Inpari 9, Inpari 10, Inpari 13, Inpari 18, dan Inpari 20
Benih
Bersertifikat
Umur bibit
15 HSS
Jumlah bibit
2 – 3 btg/lobang tanam
Sistim tanam
Jajar legowo 2 : 1
Pengolahan tanah
Traktor dan manual
Jarak tanam
40 x 25 x 15 cm
Penggunaan benih
20 kg/ha
Pemupukan
Menggunakan alat PUTS dan BWD (NPK Ponska, Urea)

Keragaan Agronomis Padi
Keragaan agronomis varietas padi sawah yang ditanam menunjukkan
dinamika yang cukup variatif (Tabel 2). Tanaman tanaman Umur paling tinggi
adalah varietas Inpari 20 (100 hari) dan varietas Inpari 18 merupakan varietas
yang paling genjah (91 hari). Umur masing-masing varietas di lokasi pengkajian
lebih pendek beberapa hari ( 4-7 hari ) dibandingkan umur pada deskripsi.Hal ini
mungkin disebabkan karena pertanaman dilaksanakan pada musim kering panjang
tahun 2015, sehingga dengan tingginya suhu membuat proses masak padi menjadi
cepat dan umur menjadi pendek. Di daerah tropis, fase reproduktif berlangsung
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lebih kurang 35 hari , sedangkan fase pematangannya sekitar 30 hari. Perbedaan
umur tanaman ditentukan oleh perbedaan panjang fase vegetatif. Sebagai contoh,
IR64 yang matang dalam 120 hari mempunyai fase vegetatif 55 hari, sedangkan
varietas berumur dalam yang matang dalam 150 hari fase vegetatifnya 85 hari.
(http://pejuang-pangan.blogspot.co.id/2011/07/fase-stadia-pertumbuhantanaman-padi.html).
Inpari 10 merupakan varietas dengan tinggi tanaman tertinggi (109 cm),
disusul oleh varietas Inpari 19 (104 cm), Inpari 13 dan 20 dengan tinggi yang
sama (99 cm), dan yang paling rendah adalah varietas Inpari 18 (89 cm). Menurut
Siregar (1981) pada tanaman yang tinggi intensitas sinar matahari yang menembus
kanopi (tajuk) tanaman ke bagian bawah tanaman diatas permukaan tanah akan
jauh berkurang. Semakin tinggi tanaman semakin kurang penerimaan intensitas
cahaya, oleh sebab itu perakitan varietas unggul diarahkan kepada varietas yang
memiliki pertumbuhan tinggi tanaman yang sedang (90-115 hari), serta batang
yang kokoh sehingga tidak mudah rebah. Sedangkan menurut Hirosawa (1999),
bahwa tinggi tanaman ditentukan oleh kecepatan perpanjangan batang dan daun,
hal ini antara lain disebabkan oleh tinggi rendahnya potensi air atau tekanan
turgiditas di daun.
Tabel 2. Keragaan umur, tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif pada
Display VUB padi sawah yang ditanam di Kecamatan Ganeas
Kabupaten Cianjur. Tahun 2015.
No

Varietas

Umur Tanaman
(hari)

Tinggi Tanaman
(cm)

Jl Anakan Produktif
(btg/rpn)

1.

Inpari 10

95

109

21

2.

Inpari 13

92

99

22

3.

Inpari 18

91

89

20

4.

Inpari 19

99

104

22

5.

Inpari 20

100

99

22

Sumber : Data hasil kajian Display 2015

Selanjutnya apabila kita lihat rata-rata jumlah anakan produktif, terlihat
tidak berbeda nyata, dimana paling tinggi adalah 22 batang/rumpun untuk varietas
Inpari 13, 19 dan 20, dan paling rendah 20 batang/rumpun pada varietas Inpari
18. Hasil penelitian Prajitno., et al., (2005) menunjukan bahwa penampilan
padi semakin tinggi tidak diikuti makin tingginya hasil yang dicapai, bahkan
sebaliknya. Menurut Ramija et al.(2010), bahwa berbedanya tinggi tanaman
dan jumlah anakan yang dimiliki masing–masing varietas adalah karena sifat
genetis dari varietas itu sendiri. Jumlah anakan akan maksimal apabila tanaman
memiliki sifat genetik yang baik dan ditambah dengan keadaan lingkungan yang
menguntungkan atau sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman
(Gardner dalam Husna 2010).
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Keragaan Komponen Produksi dan Produksi
Pada keragaan panjang malai pada Tabel 3 terlihat bahwa malai yang paling
panjang adalah varietas Inpari 13 (32 cm), disusul oleh Inpari 19 (30 cm), Inpari
20 (28 cm), Inpari 10 (27 cm), dan yang paling pendek adalah varietas Inpari
26. Menurut Bakhtiar et al. (2010) panjang malai secara nyata berkorelasi positif
dengan bobot gabah per rumpun, yang tidak lain adalah hasil per hektar.
Tabel 3. Keragaan panjang malai dan produktivitas pada Display VUB padi
sawah yang ditanam di Kecamatan Ganeas Kabupaten Cianjur, tahun
2015.
No.

Varietas

Panjang malai
(cm)

Produktifitas (t/
ha)

Potensi Hasil di
deskripsi (t/ha)

1.

Inpari 10

27

9,7

7,0

2.

Inpari 13

32

12,6

8,0

3.

Inpari 18

26

9,6

9,7

4.

Inpari 19

30

10,3

9,5

5.

Inpari 20

28

10,7

8,8

Sumber : Data hasil kajian Display 2015

Hapsah (2005) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas padi dapat
diupayakan melalui penggunaan Varietas Unggul Baru. Pada Tabel 3 terlihat
produktivitas yang dicapai oleh masing-masing varietas cukup bagus, masingmasing nilainya melebihi kemampuan hasil pada deskripsi, kecuali varietas Inpari
18 (9,6 t/ha) terlihat lebih rendah dari deskripsi (9,7 t/ha), tetapi tidak berbeda nyata
karena hanya berbeda 0,1 t/ha (100 kg). Produktivitas yang paling tinggi dicapai
oleh varietas Inpari 13 (12,6 t/ha), hal ini mungkin disebabkan karena tingkat
kerontokan bulirnya rendah (sulit rontok), disamping kemampuan produksinya
pun tinggi. Selanjutnya disusul oleh varietas Inpari 20 (10,7 t/ha), Inpari 19 (10,3
t/ha), dan Inpari 10 (9,7 t/ha).
Apabila kita hubungkan dengan data jumlah anakan produktif dan panjang
malai, terlihat bahwa kedua parameter berkorelasi positif dengan data produktifitas,
dimana terlihat varietas yang rata-rata jumlalah anakan produktif dan panjang malai
selaras dengan yang tertinggi pada produktifitas. Demikian juga dengan capaian
rata-rata terendah pada ketiga parameter. Sesuai dengan hasil penelitian Ahmad
dan Pratama ( 2008) dalam Maintang et al., (2012) menunjukkan bahwa jumlah
malai berkolerasi positif nyata terhadap hasil tanam. Jumlah anakan adalah salah
satu karakter penting dalam suatu varietas unggul, hal ini terkait dengan jumlah
malai yang bisa dihasilkan. Jumlah malai merupakan salah satu karakter tanaman
yang dapat menentukan produktivitas tanaman.
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Analisis Usahatani
Untuk membandingkan keuntungan usahatani dengan menggunakan VUB
dan varietas yang umum ditanam petani dilokasi perlu dilakukan analisis usahatani
untuk semua varietas yang ditanam dan varietas petani tersebut. Varietas yang
biasa ditanam petani adalah Ciherang dengan rata-rata hasil 6 t/ha. Keuntungan
usahatani padi dari masing-masing varietas dapat dilihat dari nilai R/C masingmasingnya dibandingkan dengan varietas eksisting (Tabel 4). Dimana pada Tabel
terlihat bahwa nilai R/C varietas eksisting jauh lebih rendah dari pada VUB yang di
displaykan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi petani maupun Petugas Penyuluh
Kabupaten Sumedang, agar mulai meninggalkan varietas lama dan mengganti
dengan varietas-varietas baru yang lebih menjanjikan hasilnya, agar pendapatan
petani pun menjadi meningkat.
Tabel 4. Nilai R/C dari masing-masing varietas dibanding varietas eksisting.
No. Varietas

Total Biaya
(Rp. 000)

Hasil
(Rp. 000)

Keuntungan
(Rp. 000)

R/C

1.

Inpari 10

12.520

38.800

26.280

3.09

2.

Inpari 13

12.520

50.400

37.880

4.02

3.

Inpari 18

12.520

38.400

25.880

3.06

4.

Inpari 19

12.520

41.200

28.680

3,29

5.

Inpari 20

12.520

42.800

30.280

3,41

6.

Ciherang

12.520

24.000

11.480

1,91

KESIMPULAN
1.

Pertumbuhan kelima Varietas Unggul Baru (Inpari 10, 13, 18, 19 dan 20)
terlihat baik, dan umur semua varietas lebih pendek dari umur pada deskripsi,
karena pertanaman dilaksanakan pada musim kering panjang tahun 2015,
sehingga tingginya suhu harian berpengaruh pada proses masak gabah.

2.

Produktifitas ke lima varietas terlihat sangat baik dimana empat dari varietas
tersebut melebihi potensi hasil pada deskripsi. Tetapi secara umum semuanya
melebihi angka rata-rata produktifitas di Kabupaten Sumedang.

3.

Nilai R/C dari semua varietas terlihat sangat baik, jauh melebihi nilai R/C
varietas eksisting. Oleh sebab itu disarankan petani di Kecamatan Ganeas
khususnya dan Kabupaten Sumedang umumnya untuk menukar varietas padi
yang biasa digunakan dengan Varietas Unggul Baru (VUB) karena terlihat
nyata meningkatkan produksi.
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KINERJA HASIL VARIETAS UNGGUL BARU PADI GOGO INPAGO 4,
INPAGO 5, DAN INPAGO 6 PADA LAHAN KERING NON MASAM
DI GUNUNGKIDUL
Eko Srihartanto, Mulyadi, dan Arif Anshori
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta
Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
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ABSTRACT
Dry land with no acidic problem which is use in the trial was have dry climates
with eratic rain, uneven rainfall distribution, and has a relatively long series of
dry day. One effort to increase rice productivity in this field is the use of high
yielding varieties adaptive and capable to produce high yield under it condition.
The assessment aims to evaluate the performance of upland rice namely Inpago
4, Inpago 5 and Inpago 6 compared to Situ Bagendit (existing variety). Research
carried out the rainy season (MH) 2012/2013 (November 2012 - March 2013) in
the Bejiharjo village, Karangmojo District, Gunungkidul Regency. Randomized
Completely Block Design (RCBD) with 4 treatment and three replications was
used. The study showed that Inpago 6 was have short duration (105 days) compared
to Inpago 4, Inpago 5, and Bagendit (115, 115, and 112 days). In term of milled
rice, Inpago 4 produced the highest yield (4.74 t / ha), while Inpago 5, Inpago 6,
and Bagendit were produced only 4.01; 3.97; and 3.84 t / ha, respectivelly.
Keywords: Dry land, upland rice, productivity.
ABSTRAK
Lahan kering non masam terdapat pada kawasan beriklim kering dengan keadaan
hujan yang bersifat eratik, distribusi hujan kurang merata, dan memiliki deret hari
kering yang relatif panjang. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas padi
pada lahan ini adalah penggunaan varietas unggul (VU) yang adaptif dan mampu
memberikan hasil yang tinggi. Pengkajian ini bertujuan mengevaluasi kinerja hasil
dari penanaman VUB padi gogo Inpago 4, Inpago 5, dan Inpago 6 dibandingkan
Situ Bagendit (eksisting). Penelitian dilaksanakan musim hujan 2012/2013
(November 2012 - Maret 2013) di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul. Metodologi menggunakan Rancangan Acak Kelompok
Lengkap dengan 4 perlakuan varietas padi gogo Inpago 4, inpago 5, Inpago 6 dan
Situ Bagendit (Kontrol) masing-masing dengan 3 kali ulangan. Semua perlakuan
dipupuk dengan 250 kg Phonska, 100 kg Urea, dan 7.500 kg kompos/ha. Uji
Signifikansi menggunakan Anova dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf nyata
5%. Hasil pengkajian menunjukkan umur panen dari VUB Inpago 6 relatif pendek
(105 hari) dibandingkan umur panen Inpago 4, Inpago 5, dan Situ Bagendit (115,
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115, dan 112 hari). Hasil gabah kering giling (GKG), VUB Inpago 4 menunjukkan
hasil tertinggi (4,74 t/ha) dibandingkan varietas Inpago 5, Inpago 6, dan Situ
Bagendit (4,01; 3,97; dan 3,84 t/ha).
Kata Kunci: lahan kering non masam, varietas, padi gogo, umur panen, produktivitas.
PENDAHULUAN
Lahan kering/tegalan merupakan faktor produksi pertanian yang penting untuk
menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani dan mendukung
ketahanan pangan regional dan nasional. Permasalahan utama yang dihadapi
dalam pengelolaan lahan kering untuk produksi pertanian, khususnya tanaman
pangan semusim, adalah keterbatasan air karena hanya bergantung dari hujan
yang selain jumlahnya relatif sedikit juga distribusinya kurang merata sepanjang
musim pertanaman. Disamping itu, keadaan kesuburan tanah secara alami
umumnya rendah atau kurang mendukung untuk tanaman berproduksi optimal
terkait dengan karakteristik tanahnya yang bertekstur halus, struktur mampat, dan
miskin atau memiliki kandungan unsur-unsur hara yang rendah terutama dalam
hal ketersediaanya yang mudah diserap tanaman. merupakan faktor kendala bagi
pencapaian produktivitas yang tinggi bagi tanaman pangan pada umumunya
termasuk padi gogo. Oleh karena itu, upaya penerapan teknologi pengelolaan tanah
dan tanaman secara terpadu yang berpotensi dapat meningkatkan produktivitas
tanaman perlu dilakukan.
Di Daerah istimewa Yogyakarta, potensi lahan kering yang berupa tegal/
kebun dan dimanfaatkan untuk usaha tani tanaman seluruhnya mencakup luasan
sekitar 97.320 ha dan 66.253 ha (68,08 %) diantaranya terdapat di wilayah
Kabupaten Gunungkidul (BPS DIY, 2014). Sebagian besar (65,45 %) dari lahan
tegal di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada musim hujan (MH) diusahakan
untuk penanaman padi ladang/gogo yang sementara ini produktivitasnya mencapai
rata-rata 4,51 t/ha (BPS Gunungkidul, 2014).
Lahan kering di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar terbentuk
dari bahan induk batugamping dan batuan volkan intermedier dengan tektstur
umumnya tergolong liat (Clay) dan memiliki kadar bahan organik rendah tetapi
cadangan unsur-unsur hara seperti fosfor (K) dan kalium (K) serta basa-basa
dapat tukar tergolong sedang-tinggi (Puslittanak, 1994). Meskipun secara alami
tanahnya memiliki sifat kimia yang cukup baik tetapi sifat fisiknya relatif kurang
mendukung bagi perakaran tanaman semusim untuk dapat berkembang secara
optimal bila dibandingkan dengan pada tanah-tanah yang memiliki tekstur lom
(loam).

Berkenaan dengan upaya peningkatan produktivitas padi gogo,
beberapa komponen teknologi yang perlu diperhatikan adalah pengolahan
tanah secara penuh/sempurna, penggunaan varietas unggul, pemupukan
baik organik dan anorganik sesuai dengan status hara dan kebutuhan
tanaman, penggunaan jarak tanam secara teratur dan optimal dengan
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sistim jajar legowo/larik dan pengendalian hama terpadu (Balitbangtan.
2008). Hasil penelitian yang didokumentasikan menunjukkan bahwa hasil
padi gogo dengan sistem tanam larik, yaitu tegel dan jajar legowo, dapat
memberikan hasil GKG 4,5 dan 4,7 t/ha atau sekitar 9,3-9,8 % lebih tinggi
dibandingkan dengan sistim sebar yang hanya memberikan hasil 4,14,3 t/ha pada tingkat pemupukan 90 kg N + 36 kg P2O5 + 60 kg K2O/ha
(Balitbangtan. 2008). Di lain pihak, keunggulan penerapan sistim tanam
larik dalam budidaya padi dilahan kering juga dilaporkan oleh Srihartanto
et al. (2015) bahwa penanaman dengan sistim larikan, jarak tanam teratur
30 cm x 15 cm, berpengaruh meningkatkan hasil gabah sekitar 16,5 %
dibandingkan hasil gabah yang diperoleh dengan penanaman sistim acak
atau tegel.
Selain pengaturan jarak tanam dan pemupukan yang memadai untuk
pencapaian hasil yang lebih tinggi, upaya penggunaan varietas unggul padi gogo
yang adaptif dan berdaya hasil tinggi pada kondisi lahan kering merupakan hal
penting yang juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas padi di
lahan kering.
Sementara ini di wilayah Gunungkidul, sebagian petani mengadopsi varietas
unggul padi seperti Situ Bagendit dan Ciherang yang digunakan untuk budidaya
padi di lahan kering. Hasil pengkajian yang dilakukan pada Musim Hujan
2011/2012 dilahan kering Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul dimana kondisi
lahan mempunyai karakteristik yang sama dengan lokasi kajian, bahwa varietas
Situ Bagendit dan Ciherang yang ditanam dengan sistim larik dan pemupukan 150
kg Phonska, 100 kg Urea/ha, dan 10 ton pupuk organik/kandang sebagaimana
banyak diterapkan petani setempat mampu memberikan hasil GKG sekitar 4,62 t/
ha (Srihartanto et al., 2015).
Akhir-akhir ini, varietas-varietas unggul baru padi gogo telah dilepas dan
diharapkan dapat cepat diadopsi secara luas oleh petani dalam budidaya padi di
lahan kering. Beberapa VUB yang dilepas dari Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi adalah Inpago 4, Inpago 5, dan Inpago 6. Ketiga varietas ini dilepas pada
tahun 2010 dan masing-masing dinyatakan memiliki sifat antara lain: tahan
terhadap beberapa ras penyakit blas, tekstur nasi pulen bahkan untuk Inpago 5
sangat pulen, umur tanaman sekitar 113 (Inpago 6), 118 hari (Inpago 5) dan 124
hari (Inpago 4), dan potensi hasil GKG dalam t/ha sekitar 6,1 (Inpago 4), 6,2
(Inpago 5), dan 5,8 (Inpago 6). Beberapa sifat-sifat tanaman dari ketiga varietas
tersebut mirip dengan yang dimiliki varietas Situ Bagendit yang telah lebih dulu
dilepas pada tahun 2003, bahkan dalam hal tektur nasi dan potensi hasil GKG
untuk ketiga VUB tersebut relatif lebih baik dari pada varietas Situ Bagendit yang
bertekstur nasi medium dan potensi hasilnya sekitar 5,6 t/ha (BB Padi, 2015).
Tulisan ini menyajikan informasi hasil pengkajian yang bertujuan untuk
mengevaluasi potensi hasil VUB padi gogo, yaitu: Inpago 4, Iinpago 5, dan Inpago
6 dibandingkan dengan varietas unggul yang sudah relatif lebih lama dikenal dan
digunakan petani di Gunungkidul, yaitu Situ Bagendit.
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METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan dalam musim hujan (MH) 2012/2013 (November 2012 Maret 2013) pada lahan kering dataran rendah beriklim kering di Desa Bejiharjo,
Karangmojo, Gunungkidul. Berdasarkan keadaan hujan selama 5 tahun terakhir
(2007-2011) di Kecamatan Karangmojo adalah rata-rata 1.762 mm/th. Tanah di
lokasi penelitian tergolong Typic Eutrusteps yang terbentuk dari bahan induk
batuan volkan intermedier dengan karakteristik tanah lapisan atas sebagaiman
disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik tanah lapisan atas (0-20 cm) pada lokasi penelitian lahan
kering di Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul sebelum penanaman
padi MH 2012/2013
Parameter Tanah
Tekstur
• Pasir (%)
• Debu (%)
• Liat (%)
pH-H2O
C-organik (%)
N-total (%)
C/N
P2O5-HCl 25% (mg/100 g)
P2O5-Olsen (ppm P)
K2O- HCl 25% (mg/100 g)
Kapasitas Tukar Kation (me/100 g tanah)
Kation-kation dapat ditukar
• Ca (me/100 g tanah)
• Mg (me/100 g tanah)
• K (me/100 g tanah)
• Na (me/100 g tanah)
Kejenuhan Basa (%)

Harkat

Kriteria*

7
35
58
5,56
1,47
0,16
9
46
4
13
14,46

Agak masam
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Sangat rendah
Rendah
Rendah

8,84
1,85
0,07
0,01
74,44

Sedang
Sedang
Sangat rendah
Sangat rendah
Tinggi

Liat (Clay)

Keterangan: * berdasarkan kriteria umum penilaian hasil analisis sifat tanah (Eviati dan Sulaeman, 2009).

Rancangan percobaan yang digunakan adalah acak kelompok lengkap
dengan 4 perlakuan yang masing-masing diulang 3 kali dan ukuran petak tiap
perlakuan 3,5 - 5 m x 20 m. Sebagai perlakuan adalah penggunaan varietas padi
gogo yang terdiri atas tiga VUB (Inpago 4, inpago 5, Inpago 6) dan satu varietas
popular yang telah banyak ditanam petani, sebagai pembanding (Situ Bagendit).
Semua perlakuan dipupuk dengan 250 kg Phonska (NPKS 15:15:15:10), 100 kg
Urea, dan 7.500 kg kompos/ha.
Pelaksanaan teknik budidaya tanaman padi mengacu Petunjuk Teknis
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Gogo (Balitbangtan, 2008). Teknis
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budidaya yang diterapkan yaitu saat sebelum tanam, lahan diolah penuh/
sempurna. Pengolahan tanah dilakukan dua kali dengan cara tanah diolah penuh/
sempurna menggunakan cangkul. Pengolahan tanah pertama dilakuan pada saat
akhir musim kemarau atau setelah terjadi hujan pertama yang dapat melembabkan
tanah dan kedua saat 1-2 minggu menjelang tanam. Pengolahan tanah pertama
dengan cara hamparan petakan lahan dicangkul secara merata dan pengolahan
tanah kedua dengan cara lahan dicangkul ringan untuk menghaluskan bongkahan
dan meratakan tanah hingga siap tanam.

Penanaman benih padi diatur dalam sistim tanam larik jajar legowo
2:1 dengan lebar lorong legowo 30 cm dan jarak tanam pada setiap dua
baris padi adalah 20 cm x 10 cm. Benih padi ditanam dalam alur larikan
kedalaman 4-5 cm yang dibuat dengan alat larikan tanam jajar legowo 2:1
kemudian ditutup dengan tanah yang terkuak pada saat dilarik. Jumlah
benih yang ditanam untuk tiap lubang tanam adalah 4-5 biji.
Pupuk organik/kompos diberikan dengan cara disebar merata pada
hamparan lahan dan dicampur/ dibenamkan kedalam tanah bersamaan
pengolahan tanah kedua. Pupuk Phonska seluruhnya diberikan setelah
penyiangan yang dilakukan mulai sekitar 14 hari setelah benih tumbuh,
yaitu pada umur 21 hari setelah tanam (HST). Penyiangan dilakukan untuk
membersihkan gulma dan menggemburkan tanah di sekitar pertanaman
dengan cara mencangkul ringan/mendangir permukaan tanah diantara
baris tanaman dengan mengunakan cangkul kecil/koret. Pupuk Phonska
diberikan dengan cara dibenamkan dalam alur larikan kedalaman sekitar
7,5 cm yang dibuat dengan menggunakan koret dan terletak diantara
dua baris tanaman yang berjarak 20 cm kemudian ditutup dengan tanah
yang terkuak saat membuat alur larikan. Selanjutnya, untuk pupuk Urea
seluruhnya diberikan pada saat tanaman dalam fase aktif pembentukan
anakan, yaitu pada umur 35 HST bersamaan dengan penyiangan kedua
yang dilakukan hanya dengan cara mencabut gulma yang masih terdapat
tumbuh di sekitar pertanaman padi. Pupuk Urea diberikan dengan cara
dibenamkan dalam alur larikan kedalaman sekitar 10 cm yang dibuat
dengan menggunakan koret dan terletak diantara dua baris tanaman yang
dipisahkan dengan lorong legowo berjarak 30 cm kemudian ditutup dengan
tanah yang terkuak saat membuat alur larikan.
Untuk pencegahan hama dan penyakit yang kemungkinan menyerang
pertanaman padi dilakukan dengan mengunakan fungisida dan insektisida yang
direkomendasikan dan mudah diperoleh di lapangan melalui perlakuan benih
dan penyemprotan pertanaman di lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian
ini, penyemprotan dengan insektisida dilakukan dua kali yaitu ketika selesai
pemupukan pertama dan kedua. Panen dilakukan ketika tanaman telah masak
fisiologis atau lebih dari 95% bulir gabah telah menguning, yaitu rata-rata umur
dipanen untuk Inpago 4 dan Inpago 5 adalah 115 HST, Ciherang dan Situ Bagendit
112 HST, dan Inpago 6 sekitar 105 HST.
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Data yang dikumpulkan meliputi keragaan tanaman (tinggi tanaman dan
jumlah malai pada saat panen), hasil gabah kering giling (GKG) kadar air + 14
%, dan berat jerami kering konstan. Sampel tanaman untuk pengumpulan data
keragaan tanaman sebanyak 10 tanaman/petak yang dipilih secara acak pada
bagian tengah petakan sedangkan untuk pengumpulan data hasil gabah dan jerami
berasal dari ubinan berukuran 2,5 m (20 baris tanaman) x 2,5 m (25 rumpun).
Data keragaan dan hasil tanaman yang terkumpul diolah untuk analisis
ragam (ANOVA/Analysis Of Variance) dan uji lanjutan untuk pembandingan nilai
rerata perlakuan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 5
%. Untuk keperluan analisis data menggunakan alat bantu perangkat lunak SAS
Versi 5 (SAS Institute Inc. 1985).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan dan Hasil Tanaman
Keempat varietas yang dikaji yaitu, Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, dan Situ
Bagendit telah dapat dipanen ketika mencapai umur masing-masing secara berturut
115, 115, 112, dan 105 HST (Tabel 2). Kenyataan umur panen ini relatif lebih
pendek sekitar 7 hari dibandingkan dengan rata-rata umur panen dalam dokumen
diskripsinya. Namun, kecenderungan relatif perbandingan umur panennya adalah
sama bahwa VUB Inpago 6 relatif lebih pendek dibandingkan umur panen dari
Inpago 4, Inpago 5, dan Situ Bagendit (BB Padi, 2015).

Sumber : BPS 2012 dan BPS 2013
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Kondisi iklim di lokasi kajian pada musim 2012/2013 terdapat 7 bulan basah
dan 5 bulan kering dan curah hujan mencapai 2.393 mm/tahun. Panjang periode
pertanaman 6-7 bulan dengan pembagian pola tanam dalam setahun adalah padi –
palawija – bero. Keadaan ini memungkinkan tanaman padi mempunyai kecukupan
air yang bersumber dari air hujan mengingat penanaman padi dilaksanakan pada
musim tanam I / MH bulan November 2012 – Maret 2013.
Dalam hal keragaan tanaman (tinggi tanaman dan jumlah malai/rumpun
pada saat panen), hasil gabah kering giling, dan hasil jerami kering dari keempat
varietas padi yang dikaji sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2. Keragaan tanaman dari varietas unggul padi gogo pada lahan kering di
Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul MH 2012/2013
Varietas
Inpago 4
Inpago 5
Inpago 6
Situ Bagendit
Koefisien Keragaman (%)
BNT 5 %

Umur Panen
(Hari setelah
tanam)
115
115
112
105

Tinggi
Tanaman Saat
Panen (cm)
88,7 a
63,8 bc
71,0 b
58,7 c
6,5
9,2

Jumlah Malai/
Rumpun Saat
Panen
8,9 a
9,4 a
7,3 b
9,6 a
8,1
1,4

Keterangan: angka dalam kolom yang sama bila diikuti dengan huruf yang sama menyatakan tidak
berbeda nyata pada uji BNT taraf 5 % atau 1 %.

Tabel 3. Hasil gabah dan jerami dari varietas unggul padi gogo pada lahan
kering di Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul MH 2012/2013
Varietas
Inpago 4
Inpago 5
Inpago 6
Situ Bagendit
Koefisien Keragaman (%)
BNT 5 %

Gabah Kering
Giling (t/ha)
4,74 a
4,01 b
3,97 b
3,84 b
7,30
0,61

Jerami Kering
Konstan (t/ha)
4,38 a
4,40 a
3,60 b
3,79 ab
7,60
0,62

Total Biomass
(t/ha)
9,12 a
8,41 ab
7,57 b
7,63 b
7,94
1,29

Keterangan: angka dalam kolom yang sama bila diikuti dengan huruf yang sama menyatakan tidak
berbeda nyata pada uji BNT taraf 5 % atau 1 %.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tinggi tanaman Inpago 4 adalah tertinggi yaitu
sekitar 88,7 cm atau berkisar 1,3 – 1,5 kali lebih tinggi dari varietas Inpago 5,
Inpago 6, dan Situ Bagendit, sedangkan Inpago 5 dan Inpago 6 memiliki tinggi
yang hamper sama. Situ Bagendit memiliki tinggi tanaman yanglebih rendah
dibandingkan dengan Inpago 4 dan Inpago 6. Namun, varietas Inpago 4 memiliki
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jumlah malai/rumpun yang tidak berbeda nyata dengan varietas Situ Bagendit
maupun Inpago 5, rata-rata jumlah malai berkisar 8,9 – 9,6 per rumpun, sedangkan
varietas Inpago 6 memiliki jumlah malai yang nyata lebih rendah dari ketiga
varietas lainnya, yaitu rata-rata hanya 7,3 malai/rumpun.
Pengaruh perbedaan varietas yang dikaji secara menyeluruh terhadap total
biomass (bahan kering) dan komponennya yang dinyatakan dalam hasil gabah
kering giling dan jerami kering sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 nampak
bahwa VUB Inpago 4 dan Inpago 5 memberikan hasil total biomass tertinggi
diikuti Inpago 5 dan terendah adalah Inpago 6 namun demikian total biomass
yang dicapai dari Inpago 6 ini masih setara dengan Situ Bagendit. Hasil ini
mengindikasikan bahwa varietas Inpago 4 dan Inpago 5 dibandingkan dengan
Inpago 6 dan Situ Bagendit relatif lebih mampu dalam mengkonversikan air dan
unsur-unsur hara dari lingkungan tumbuhnya yang diwujudkan dalam bentuk
biomass sehingga dapat dikatakan cenderung lebih adaptif terhadap kondisi
lahan kering non masam beriklim kering. Proses pertumbuhan tanaman diawali
dengan fotosintesis, dimana terjadi penyusunan senyawa komplek dari senyawa
sederhana atau sintesa senyawa organik dari senyawa an organik dengan bantuan
energy cahaya. Proses ini terjadi pada semua organ tanaman yang berklorofil yaitu
daun yang pada akhirnya menghasilkan fotosintat atau biomass tanaman. Biomass
yang tersusun mempengaruhi pembentukan anakan. Jumlah anakan yg banyak
mempengaruhi jumlah anakan produktif, hal ini ditunjukan oleh performa inpago
4 dan Inpago 5. Kerapatan tanaman juga berpengaruh pada pertumbuhan malai
per tanaman yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil produksi gabah kering
tanaman (Yoshida, 1981).
Selain itu sistem tanam yang diterapkan adalah tanam benih langsung
(TABELA), dimana benih yang tumbuh dapat langsung beradaptasi dengan
lingkungan tumbuhnya. Menurut Anggraini et. al. (2013) tanaman padi dengan
perlakuan umur bibit lebih muda 7 dan 14 hari dapat meningkatkan jumlah malai
per rumpun, bobot gabah per rumpun, produksi GKG dibandingkan umur bibit tua
21 hari dan 28 hari. Namun demikian potensi hasil pada berbagai varietas beragam
sehingga dibutuhkan tambahan unsur hara yang berimbang untuk mendapatkan
hasil yang optimal.
Dalam hal hasil gabah kering giling, VUB Inpago 4 menunjukkan hasil
tertinggi, yaitu 4,74 t/ha atau 18-23 % lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga
varietas lainnya yaitu: Inpago 5, Inpago 6, dan Situ Bagendit yang secara berturut
hanya menghasikan sekitar 4,01; 3,97 dan 3,84 t/ha (Tabel 3). Disamping itu,
Inpago 4 memberikan hasil jerami kering yang setara atau tidak berbeda nyata
dengan hasil yang diperoleh dari Situ Bagendit maupun Inpago 5 tetapi nyata
lebih tinggi dari Inpago 6. Dengan demikian, VUB Inpago 4 dan Inpago 5 selain
lebih adaptif untuk kondisi lahan kering non masam beriklim kering juga mampu
menghasilkan gabah dan jerami yang lebih tinggi atau minimal setara dengan
hasil yang diperoleh dari VUB Inpago 6 dan VU eksisting Situbagendit. Di lokasi
kajian jerami dimanfaatkan oleh petani hanya sebagai pakan ternak, bahkan jerami
dapat dijual sebagai pakan ternak ke wilayah lain sehingga dapat meningkatkan
pendapatan petani dalam berusahatani padi.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Pada lahan kering non masam di Gunungkidul, potensi hasil gabah kering giling
dari VUB Inpago 4 dapat mencapai sekitar 4,736 t/ha atau 18-23 % lebih tinggi
dari pada potensi yang dicapai dari varietas Inpago 5, Inpago 6, dan Situ Bagendit.
Disamping itu, Inpago 4 memberikan hasil yang setara Situ Bagendit maupun
Inpago 5, yaitu berkisar 3,8–4,4 t/ha atau 5-22 % lebih tinggi dari hasil yang
dicapai dari Inpago 6. Tampilan rata-rata tinggi tanaman Inpago 4 adalah sekitar
88,7 cm atau berkisar 1,3–1,5 kali lebih tinggi dari varietas Inpago 5, Inpago 6,
dan Situ Bagendit.
Dalam hal umur panen, Inpago 4 mempunyai umur panen yang relatif sama
dengan Inpago 5, dan Situ Bagendit, yaitu berkisar 112–115 hari atau lebih panjang
sekitar 7-9 hari dibandingkan dengan Inpago 6.
Varietas Unggul Baru padi gogo Inpago 4, Inpago 5, dan Inpago 6 dapat
dijadikan sebagai alternatif pilihan varietas pengganti Situ Bagendit untuk
budidaya padi di lahan kering non masam, khususnya di wilayah Kabupaten
Gunungkidul atau daerah lain yang memiliki agroekologi.
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ABSTRAK
Performa tiga Varietas Unggul Baru (VUB) Inpari pada dua lokasi berbeda di
Bali dilakukukan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan produksi dari
masing-masing VUB serta preferensi hama utama terhadap ketiga VUB tersebut.
Kegiatan ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu di Desa Tunjuk, Kabupaten
Tabanan dengan ketinggian 312 m dpl dan di Desa Medahan, Kabupaten Gianyar
dengan ketinggian 81 m dpl. Pada kegiatan ini dikaji tiga VUB, yaitu Inpari-7,
Inpari-8, dan Inpari-9 dengan menerapkan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
secara penuh. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok
dengan 5 ulangan. Parameter yang diamati meliputi (1) komponen pertumbuhan,
(2) populasi serangga utama atau yang dominan, (3) komponen hasil, dan (4)
hasil (GKP). Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan tinggi tanaman,
nampaknya varietas Inpari-7 yang terpendek dan Inpari-9 tertinggi di kedua
lokasi, sedangkan ketiga VUB tumbuhnya lebih tinggi pada lokasi yang lebih
tinggi dari permukaan laut. Jumlah malai ketiga VUB di kedua lokasi rata-rata
sekitar 25 helai, tetapi jumlah biji per malai terbanyak dihasilkan oleh Inpari-9.
Biji hampa paling banyak pada Inpari-9 dan terendah pada Inpari-7. Persentase
biji hampa pada Inpari-9 mencapai 30% lebih dan berbeda sangat nyata dengan
kedua varietas lainnya. Produksi gabah tertinggi dicapai oleh Inpari-7 sebesar
8,09 t/ha GKP di Gianyar dan 7,32 t/ha di Tabanan diikuti oleh Inpari-8 sebesar
7,09 t/ha GKP (Gianyar) dan 7,02 t/ha GKP (Tabanan) serta Inpari-9 sebesar 6,86
t/ha GKP (Gianyar) dan 6,64 t/ha GKP (Tabanan). Hama yang dominan adalah
wereng hijau dan walang sangit dan kedua hama tersebut lebih menyukai Inpari-7
dibanding varietas lainnya. Diantara ketiga VUB yang dikaji, Inpari-7 memiliki
peluang terbesar untuk dikembangkan di kedua lokasi di Bali.
Kata kunci: PTT, VUB, Inpari, padi, hama utama.
ABSTRACT
Assesment of performance of three high-yielding varieties (VUB), Inpari, at two
different locations in Bali was conducted to study their performance on their
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growth and production and the preference of main pests to the three varieties.
This activity was carried out at two different locations, namely at Tunjuk Village,
Regency of Tabanan with of 312 m above sea level and at Medahan Village,
Regency of Gianyar with an altitude of 81 m above sea level. This assessment
assessed three VUB, namely Inpari-7, Inpari-8 and Inpari-9, by fully implementing
Integrated Crop Management (ICM). Research was arranged in Randomized
Complete Block Design with 5 replications. The parameters observed were (1)
components of growth, (2) the main insects population or the dominant insects,
(3) yield components, and (4) yield (fresh grains). Results of the study based on
plant height show that plant varieties seems to be Inpari-7 was the shortest but
Inpari-9 was the highest in both locations, while all three VUBs higher at location
where is higher from the sea level. The panicles number of all three VUBs in both
locations was 25 in average, but the number of seeds per panicle most produced
by Inpari-9. The empty seeds mostly found from Inpari-9 and the lowest from
Inpari-7. The percentage of empty seeds of Inpari-9 up to 30% and significantly
different compared to other varieties. The highest grain production achieved by
Inpari-7 of 8.09 t/ha GKP in Gianyar and 7.32 t/ha GKP in Tabanan then followed
by Inpari-8 of 7.09 t/ha GKP (Gianyar) and 7.02 t/ha GKP (Tabanan) and Inpari-9
of 6.86 t/ha GKP (Gianyar) and 6.64 t/ha GKP (Tabanan). The dominant pests
were green leafhopper and stink bug and both of these pests preferred to Inpari-7
than the other varieties. Among all three assessed VUBs Inpari -7 has the best
choice to be developed at both locations in Bali.
Keywords: ICM, VUB, Inpari, rice, main pest
PENDAHULUAN
Dalam kurun waktu tahun 1970-2000, kontribusi peningkatan produktivitas dan
luas areal panen terhadap peningkatan produksi padi nasional masing-masing
sekitar 56,1% dan 26,3%. Berbagai kendala fisik maupun sosial-ekonomi
menghambat upaya perluasan areal pertanaman padi. Oleh karenanya, titik tumpu
peningkatan produksi padi nasional terletak pada peningkatan produktivitas.
Keberhasilan peningkatan produktivitas tercapai dengan dukungan berbagai
program intensifikasi dan kelembagaan, terutama dukungan inovasi teknologi dan
penyediaan sarana produksi. Sementara itu teknologi baru hasil penelitian dan
anjuran paket teknologi yang direkomendasikan banyak yang belum dimanfaatkan
petani (Djulin dan Malian, 1993).
Revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden pada tanggal 11 Juni
2005, bertekad untuk mencapai swasembada beras dalam upaya mendukung
ketahanan pangan nasional. Menyikapi hal itu, penggunaan varietas unggul baru
(VUB) bersama inovasi lainnya seperti Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
dapat berperan dalam mewujudkan tujuan diatas. Hal ini sudah dibuktikan dengan
pelaksanaan demontrasi skala luas PTT di seluruh Indonesia yang dikawal oleh
para penyuluh. Kegiatan tersebut telah mampu meningkatkan produksi padi 37%
lebih tinggi dari rata-rata hasil di kebun percobaan, dan sekitar 16-27% lebih
tinggi dari rata-rata hasil yang diperoleh petani.
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Upaya meningkatkan peran strategis pertanian sebagai bahan pangan,
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian menargetkan pencapaian
swasembada beras, dengan penyelenggaraan pengembangan kawasan berbasis
komoditas padi (Kementan, 2014). Padi merupakan komoditas yang sangat
penting, karena saat ini beras menjadi makanan pokok bagi lebih dari 90%
rakyat di Indonesia. Beras dianggap memiliki nilai sosial lebih tinggi dibanding
komoditas lain, sehingga masyarakat mulai mengalihkan konsumsi dari pangan
non beras ke beras (Wardana dkk., 2012).
Tingkat konsumsi beras Indonesia lebih dari 133 kg per kapita per tahun,
masih yang tertinggi di dunia. IRRI memperkirakan Indonesia memerlukan 38%
tambahan lebih produksi beras dalam 25 tahun ke depan. Itu artinya rata rata
produksi beras 4,4 ton per ha harus dinaikan menjadi lebih dari 6 ton beras per
hektar, untuk menutup kekurangan tersebut, maka dilakukan pemanfaatan inovasi
teknologi yang telah dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan di
bidang pertanian (Anonimus, 2011), demikian juga konsumsi beras masyarakat
Bali rata-rata 116 kilogram per kapita per tahun, untuk Kabupaten Tabanan
mencapai 130 kg/kapita/tahun (Distan Tabanan 2013).
Untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri, telah
ditetapkan sasaran produksi padi tahun 2015 sebesar 73.400.000 ton gabah kering
giling (GKG). Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran
produksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan produksi
yang luar biasa. Berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan
produktivitas telah dilaksanakan antara lain melalui Sekolah Lapangan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) sejak tahun 2008 maupun melalui PTT
atau peningkatan mutu intensifikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan
SLPTT sebagai pendekatan pembangunan tanaman pangan, khususnya dalam
mendorong peningkatan produksi padi nasional telah terbukti mengungkit
pencapaian produksi. Program SL-PTT di Bali mampu meningkatkan produktivitas
padi sebesar 6,9% - 28,7% pada tahun 2011 (Suratmini dkk, 2011) dan 25,80%
(Kamandalu dkk, 2013). Walaupun demikian, kedepan dengan berbagai tantangan
yang lebih beragam maka diperlukan penyempurnaan dan atau peningkatan
kualitas baik pada tatanan perencanaan dan operasionalisasi di lapangan.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2015 upaya peningkatan
produksi padi difokuskan pada kawasan tanaman pangan, melalui Gerakan
Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dengan fasilitasi bantuan
sarana produksi (saprodi), tanam jajar legowo dan pertemuan kelompok pada
seluruh areal program GP-PTT sebagai instrument stimulan disertai dengan
dukungan pembinaan, pengawalan dan pemantauan oleh berbagai pihak. Dalam
GP-PTT petani dapat langsung menerapkan teknologi budidaya spesifik lokasi
yang merupakan hasil rekomendasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) setempat (Dirjentan, 2015).
Hasil pelaksanaan SL-PTT di sembilan Kabupaten/Kota Provinsi Bali
menunjukkan adanya peningkatan produktivitas padi antara 6,9% - 28,7%
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pada tahun 2011, peningkatan hasil rata-rata 1 ton/ha GKP pada tahun 2012,
peningkatkan hasil sebesar 25,80% pada tahun 2013, serta pada tahun 2014 dapat
meningkatan hasil rata-rata 1,51 ton/ha dengan menggunakan beberapa VUB
Inpari (Kamandalu, dkk., 2012; 2013; 2014). Diantara sekian banyak VUB Inpari
yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian, hanya tiga yang dilaporkan memiliki
ketahanan terhadap penyakit tungro, yaitu Inpari-7, Inpari-8, dan Inpari-9 akan
tetapi belum diketahi performanya di wilayah Bali, khususnya di Tabanan dan
Gianyar yang merupakan kabupaten dengan luas sawah terbesar di Bali. Kajian ini
bertujuan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan produksi serta preferensi
hama utama dari ketiga VUB Inpari tersebut.
METODE PENELITIAN
Kegiatan ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu di Desa Tunjuk, Kabupaten
Tabanan yang terletak pada ketinggian 312 m dpl dan di Desa Medahan, Kabupaten
Gianyar yang terletak pada ketinggian 81 m dpl. Kegiatan dimulai pada bulan
Maret 2014 sampai dengan Desember 2014 pada areal seluas 5,38 ha di Gianyar
dan 7,15 ha di Tabanan dengan melibatkan petani secara partisipatif. Kegiatan
dilakukan dengan implementasi Pengelolaan Sistem Tanam Terpadu (PTT) secara
benar. Pada kegiatan ini dikaji tiga VUB yaitu Inpari-7, Inpari-8, dan Inpari-9.
Ketiga VUB tersebut dilaporkan memiliki ketahanan terhadap penyakit tungro,
yang memang endemis di Bali.
Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 5
ulangan. Petak perlakuan menggunakan petak alami dan pengacakan dilakukan
pada setiap blok Parameter yang diamati meliputi (1) komponen pertumbuhan,
seperti tinggi tanaman, jumlah anakan, (2) populasi serangga utama atau yang
dominan, (3) komponen hasil, seperti jumlah anakan produktif, panjang malai,
jumlah biji per malai, gabah isi dan hampa, berat 1000 biji, dan (4) hasil (GKP).
Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan parameter yang akan diamati.
Untuk parameter komponen pertumbuhan dan komponen hasil, pengambilan
sampel dilakukan secara acak dengan mengamati 10 sampel (rumpun) per petak
perlakuan secara acak. Serangan hama dan penyakit dilakukan dengan menghitung
jumlah tanaman terserang per petak perlakuan, sedangkan populasi serangga utama
atau yang dominan dilakukan dengan menggunakan jaring serangga sebanyak 15
kali ayunan setiap arah diagonal petak. Sementara itu untuk pengamatan hasil
dilakukan penimbangan pada saat panen. Data hasil diambil dari produksi riil
(bukan ubinan). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan ANOVA.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Komponen Pertumbuhan
Komponen pertumbuhan, yang meliputi tinggi tanaman dan jumlah anakan,
diamati pada fase vegetatif dengan hasil seperti disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan
tinggi tanaman, nampaknya varietas Inpari-7 yang terpendek dan Inpari-9 tertinggi
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di kedua lokasi, sedangkan ke tiga VUB tumbuhnya lebih tinggi pada lokasi yang
lebih tinggi dari permukaan laut. Hal ini kemungkinan erat kaitannya dengan suhu
dimana semakin dekat dengan laut suhu udara akan semakin tinggi, dan semakin
tinggi suhu pertumbuhan tanaman cenderung semakin pendek. Sementara itu,
jumlah anakan per rumpun menunjukkan bahwa di Tabanan Inpari-8 memiliki
anakan tertinggi dan terendah Inpari-9, tetapi di Gianyar justru Inpari-9 memiliki
anakan tertinggi dan terendah Inpari-7. Hasil ini nampak tidak konsisten
diantara kedua lokasi, namun demikian di Tabanan jumlah anakan lebih sedikit
dibandingkan dengan di Gianyar. Hal ini kemungkinan akibat dari kebiasaan
petani di Gianyar menggunakan pupuk kompos dalam paket pemupukan mereka
sehingga kualitas tanahnya lebih baik. Menurut Saraswati (2000) bahwa aplikasi
pupuk hayati/organik pada padi sawah memiliki berbagai manfaat, salah satunya
adalah meningkatkan anakan produktif.
Walaupun secara agronomis menunjukkan bahwa performa tanaman di
Gianyar lebih baik dibandingkan di Tabanan, tetapi belum dapat dijadikan
indikator untuk menentukan tingkat produksi, karena masih banyak komponen
hasil yang lebih menentukan. Purba (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi padi sawah adalah produktivitas
tanah karena produktivitas tanah secara langsung akan berpengaruh terhadap
kemampuan tanah menyediakan unsur hara.
Tabel 2. Tinggi tanaman dan jumlah anakan tanaman VUB Inpari-7, Inpari-8,
dan Inpari-9 di Subak Bungan Kapal, Tabanan dan di Subak Nengan,
Gianyar, Bali
Varietas
Inpari-7
Inpari-8
Inpari-9

Tinggi tanaman (cm)
Tabanan
Gianyar
91
77
110
82
102
98

Jumlah anakan/rumpun
Tabanan
Gianyar
21
39
31
54
18
56

2. Komponen Hasil
Panjang malai tidak menunjukkan perbedaan baik antara lokasi maupun
antara varietas, tetapi jumlah biji per malai tidak demikian (Tabel 3). Jumlah
malai ketiga varietas di kedua lokasi rata-rata sekitar 25 helai, tetapi jumlah biji
per malai di Tabanan maupun di Gianyar terbanyak dihasilkan oleh Inpari-9.
Sedangkan jumlah malai paling sedikit dihasilkan oleh Inpari-7 di Tabanan dan
Inpari-8 di Gianyar. Namun demikian, dari hasil ini nampaknya jumlah malai
lebih tinggi di Tabanan dibandingkan dengan di Gianyar. Menurut Satoto dkk
(2007) bahwa ada hubungan yang erat antara hasil gabah dengan jumlah gabah
tiap satuan luas, jumlah biji per malai tinggi, jumlah anakan produktif tinggi, dan
persentase gabah hampa rendah maka produksi per satuan luas akan meningkat.
Sementara itu Hussain et al. (2014) menyatakan bahwa perbedaan genetic dari
masing-masing varietas berpengaruh terhadap komponen pertumbuhan dan hasil
serta adaptasinya terhadap lingkungan.
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Tabel 3. Panjang malai dan jumlah biji per malai dari VUB Inpari-7, Inpari-8,
dan Inpari-9 di Subak Bungan Kapal, Tabanan dan di Subak Nengan,
Gianyar, Bali
Varietas

Panjang Malai (cm)
Tabanan

Jumlah Biji per Malai

Gianyar

Tabanan

Inpari-7

25,29 a

26,90 a

145 b

Gianyar
149 ab

Inpari-8

24,92 a

24,83 a

163 a

126 c

Inpari-9

25,14 a

25,30 a

170 a

159 a

Biji hampa paling banyak pada Inpari-9 dan terendah pada Inpari-7.
Persentase biji hampa pada Inpari-9 mencapai 30% lebih dan berbeda sangat nyata
dengan kedua varietas lainnya. Diantara kedua lokasi, persentase biji hampa di
Gianyar relatif lebih rendah dibandingkan di Tabanan. Sementara itu berat 1000
biji nampak konsisten di kedua lokasi dimana dari tertinggi sampai terendah
berturut-turut Inpari-7, Inpari-8, dan Inpari-9, akan tetapi secara statistik hanya
berat 1000 biji dari Inpari-7 yang berbeda nyata dengan kedua varietas lainnya.
Biji Inpari-7 di Tabanan lebih berat dibandingkan di Gianyar tetapi sebaliknya,
biji Inpari-8 dan Inpari-9 di Gianyar lebih berat dibandingkan di Tabanan. Hasil
selengkapnya disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Persentase biji hampa dan berat 1000 biji dari VUB Inpari-7, Inpari-8,
dan Inpari-9 di Subak Bungan Kapal, Tabanan dan di Subak Nengan,
Gianyar, Bali
Varietas

Biji Hampa (%)
Tabanan

Gianyar

Berat 1000 Biji (g)
Tabanan

Gianyar

Inpari-7

13,72 c

11,63 b

28,03 a

27,81 a

Inpari-8

21,32 b

13,55 b

24,46 b

25,37 b

Inpari-9

30,81 a

30,38 a

23,98 b

24,54 b

Anakan produktif terendah dihasilkan oleh Inpari-7 di kedua lokasi dan
berbeda nyata dengan varietas lainnya. Sedangkan anakan produktif dari ketiga
varietas di Gianyar lebih tinggi dibandingkan di Tabanan. Hal ini kemungkinan
berkaitan dengan kualitas tanah akibat dari penggunaan pupuk kompos secara
rutin yang dilakukan petani di Gianyar. Kondisi tanah yang gembur menyebabkan
perkembangan akar menjadi lebih baik dan hal ini menyebabkan munculnya
anakan lebih banyak. Namun demikian, jumlah anakan produktif yang lebih tidak
otomatis memberikan produksi lebih tinggi. Pada Tabel 5 nampak bahwa Inpari-7
yang menghasilkan anakan produktif paling rendah justru menghasilkan produksi
paling tinggi. Produksi terendah dihasilkan oleh Inpari-9, dimana produksinya
belum mencapai 7,0 t/ha GKP (gabah kering panen) sedangkan kedua varietas
yang lain produksinya sudah melampaui 7,0 t/ha GKP, bahkan Inpari-7 di Ganyar
produksinya mencapai 8,09 t/ha GKP.
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Tabel 5. Anakan produktif dan produksi dari VUB Inpari-7, Inpari-8, dan
Inpari-9 di Subak Bungan Kapal, Tabanan dan di Subak Nengan,
Gianyar, Bali
Varietas
Inpari-7
Inpari-8
Inpari-9

Anakan produktif
Tabanan
Gianyar
15,7 b
19,9 b
19,2 a
22,8 a
17,7 ab
23,9 a

Produksi (t/ha GKP)
Tabanan
Gianyar
7,32 a
8,09 a
7,02 a
7,09 bc
6,64 b
6,86 c

Hal ini membuktikan bahwa tingkat produksi dipengaruhi oleh banyak
komponen, sementara anakan produktif hanya salah satunya. Selain anakan
produktif, komponen-komponen hasil seperti panjang malai, jumlah biji per malai,
persentase biji hampa, dan ukuran biji (berat 1000 biji) juga ikut menentukan.
Seperti yang disajikan pada Tabel 5 di atas, bahwa Inpari-7 produksinya paling
tinggi karena selain ukuran bijinya paling besar, juga persentase kehampaannya
paling rendah sekalipun anakan produktifnya rendah.
Produksi padi yang dihasilkan dari penelitian ini walaupun masih ada yang
belum mencapai 7,0 t/ha GKP, tetapi masih lebih tinggi dari produksi petani yang
menerapkan teknologi konvensional. Peningkatan produksi tertinggi dicapai oleh
Inpari-7 kemudian disusul Inpari-8 dan Inpari-9. Peningkatan produksi tertinggi
di Tabanan hanya mencapai 12,5% sedangkan di Gianyar sudah mencapai 24,3%
(Tabel 6). Dari target produksi 7,5 t/ha GKP yang diharapkan, baru Inpari-7 di
Gianyar yang dapat menacapainya sementara di Inpari-7 di Tabanan masih sedikit
lebih rendah dari target. Walaupun demikian hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Inpari-7 dapat dijadikan salah satu pilihan varietas untuk daerah Bali
menuju IP padi 400, karena selain produksinya tinggi Inpari-7 juga tahan terhadap
penyakit tungro.
Tabel 6. Peningkatan produksi Inpari-7, Inpari-8, dan Inpari-9 dibandingkan
dengan varietas eksisting di Subak Bungan Kapal, Tabanan dan di
Subak Nengan, Gianyar, Bali
Varietas
Inpari-7
Inpari-8
Inpari-9
Cigeulis
(Pembanding)

Produksi (t/ha GKP)
Tabanan
Gianyar
7,32 a
8,09 a
7,02 a
7,09 bc
6,64 b
6,86 c
6,51 b

6,51 d

Peningkatan Produksi (%)
Tabanan
Gianyar
12,47
24,30
8,83
8,88
1,95
5,37
-

-

3. Preferensi Hama Utama
Preferensi hama-hama yang populasinya relatif tinggi terhadap varietas yang
dicoba menunjukkan perbedaan yang signifikan. Wereng hijau dan walang sangit
lebih menyukai Inpari-7 dibandingkan kedua varietas lainnya, sedangkan belalang
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bersungut pendek kurang menyukai Inpari-7 (Tabel 7). Hasil ini menunjukkan
bahwa ketahanan Inpari-7 terhadap vitus tungronya, bukan terhadap wereng
hijaunya. Ketahanan tanaman yang demikian ini jauh lebih aman karena populasi
wereng hijau pada ambang tertentu tidak menjadi ancaman. Sementara itu walang
sangit yang lebih menyukai Inpari-7 tetapi persentase biji hampanya paling rendah
dan produksinya paling tinggi. Hal ini kemungkinan walalng sangit menyukai
Inpari-7 karena performa tanaman dan/atau aromanya, sedangkan bulir padi
Inpari-7 nampaknya memiliki tingkat kekerasan cukup keras atau ketebalan sel
yang baik sehingga walang sangit sulit melakukan penetrasi.
Tabel 7. Preferensi hama-hama dominan terhadap VUB Inpari-7, Inpari-8, dan
Inpari-9 di Bali. MK II 2009.
Varietas

Wereng hijau
Belalang sungut pendek
(Nephotettix spp.)
(Oxya chinensis)

Walang sangit
(Leptocorisa oratorius)

Inpari-7

3,3 a

0,9 b

3,8 a

Inpari-8

1,9 b

1,4 a

0,3 b

Inpari-9

1,2 b

1,4 a

0,1 b

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa
1.

VUB Inpari-7 memiliki tinggi tanaman paling rendah dibandingkan dengan
Inpari-8 dan Inpari-9.

2.

Tinggi tanaman ketiga VUB ini nampaknya dipengaruhi oleh ketinggian
tempat dari permukaan laut.

3.

VUB Inpari-7 dapat menghasilkan gabah kering panen (GKP) tertinggi
dibandingkan kedua VUB lainnya, yaitu sebesar 8 t/ha.

4.

VUB Inpari-7, Inpari-8, dan Inpari-9 dapat meningkatkan produksi antara
1,5% - 24,3%.

5.

Wereng hijau dan walang sangit lebih menyukai Inpari-7, sedangkan belalang
sungut pendek lebih menyukai Inpari-8 dan Inpari-9
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EMISI GAS RUMAH KACA DARI BERBAGAI VARIETAS PADI
DI LAHAN SAWAH TADAH HUJAN
Eni Yulianingsih, Rina Kartikawati, Anicetus Wihardjaka dan
Prihasto Setyanto
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
Email: eniyulianingsih@gmail.com
ABSTRAK
Dinamika gas rumah kaca pada tanah sawah dengan periode tidak tergenang
lebih lama akan berbeda polanya dengan tanah sawah yang tergenang terus
menerus, sehingga akan berpengaruh terhadap sumber dan rosot GRK. Tanaman
padi memegang peran penting dalam emisi gas CH4 dari lahan sawah. Kurang
lebih 90% CH4 yang dilepas dari lahan sawah ke atmosfer dipancarkan melalui
tanaman dan sisanya melalui gelembung air (ebullition). Ruang udara pada
pembuluh aerenkima yang terdapat pada daun, batang dan akar yang berkembang
dengan baik menyebabkan pertukaran gas pada tanah tergenang (anaerobik)
berlangsung cepat. Kegiatan penelitian lapang dilakukan di lahan sawah berjenis
tanah Inceptisol pada musim penghujan 2014/2015 dan musim kering 2015 untuk
mengetahui emisi GRK dari beberapa varietas padi tipe baru. Percobaan disusun
secara acak kelompok dengan tiga ulangan dan delapan varietas padi (Ciherang,
Cibogo, Cigeulis, Memberamo, Hipa Jatim 2, Hipa 18, Inpari 19 dan Inpari 20).
Rejim air dipertahankan pada ketinggian air 5 cm. Data yang dikumpulkan meliputi
fluks GRK, pH tanah, potensial redoks, pertumbuhan tanaman (tinggi dan jumlah
anakan), komponen hasil dan hasil gabah. Varietas Inpari 19 melepaskan emisi gas
rumah kaca terendah, yaitu masing-masing 3,60 t CO2-eha-1musim-1(musim kering
2015) dibandingkan varietas yang lain yang diuji (Ciherang, Cibogo, Cigeulis,
Memberamo, Hipa Jatim 2, Hipa 18, Inpari 19 dan Inpari 20).
Kata kunci: emisi, gas rumah kaca, varietas padi
ABSTRACT
The dynamics of greenhouse gases in the soil is not waterlogged rice fields with
longer periods will be different pattern using the flooded rice field continuously,
so it will affect the sources and sinks of greenhouse gases. Rice plant plays an
important role in CH4emission from paddy fields. Approximately 90% CH4
released from paddy fields emitted into the atmosphere through the plant and the
rest through the water bubbles (ebullition). The air space on vessels aerenchyma
contained in the leaves, stems and roots develop properly causing gas exchange
in waterlogged soil (anaerobic) takes place quickly. The activities carried out
field research in wetland soil manifold Inceptisol the 2014/2015 rainy season and
dry season in 2015 to determine the GHG emissions of several new types of rice
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varieties. The experiment was arranged in a randomized complete block design
with three replications and eight varieties of rice (Ciherang, Cibogo, Cigeulis,
Memberamo, Hipa Jatim 2, Hipa 18, Inpari 19 and Inpari 20). Water regime is
maintained at a height of 5 cm of water. Data collected include GHG fluxes, soil
pH, redox potential, plant growth (height and number of tillers), yield components
and grain yield. Inpari 19 release of greenhouse gas emissions lows, respectively
3.60 t CO2-eha-1 season-1 (dry season 2015) compared to the other varieties
tested (Ciherang, Cibogo, Cigeulis, Memberamo, Hipa Jatim 2 , Hipa 18, Inpari
19 and Inpari 20).
Key words: Emission, CH4, Variety, Rainfed
PENDAHULUAN
Tanaman padi memegang peran penting dalam emisi gas CH4 dari lahan sawah.
Kurang lebih 90% CH4 yang dilepas dari lahan sawah ke atmosfer dipancarkan
melalui tanaman dan sisanya melalui gelembung air (ebullition). Ruang udara pada
pembuluh aerenkima yang terdapat pada daun, batang dan akar yang berkembang
dengan baik menyebabkan pertukaran gas pada tanah tergenang (anaerobik)
berlangsung cepat. Pembuluh aerenkima bertindak sebagai cerobong (chimney)
untuk lepasnya CH4 ke atmosfer.
Lahan sawah adalah sumber penting gas rumah kaca (GRK) terutama
metana (CH4), karbon dioksida(CO2), dannitrogen oksida(N2O) (Wassman
et al., 2004). Gas metana merupakanhasil dekomposisi bahan organik dalam
kondisi anaerobyang melibatkan mikroba metanogen. Kondisi aerob tanah sawah
menurunkan emisi metana dan sebagian metana diubah menjadi karbon dioksida.
Emisi karbon dioksida pada sistem padi sawah relatif kecil atau nol. Gas CO2 yang
dilepaskan ke atmosfer dimanfaatkan tanaman sebagai bahan fotosintesis.
Tanah tergenang merupakan sumber penting dari ketersediaan metana
di atmosfer, yang merupakan gas rumah kaca penyebab pemanasan global.
Dibutuhkan penelitian yang serius di seluruh dunia yang mengembangkan
pertanian yang ramah lingkungan, serta mendekati teknologi yang efektif dalam
mitigasi emisi metana dari lahan sawah. Pengelolaan air selalu dipertimbangkan
sebagai strategi yang bagus dalam mitigasi emisi metana dari lahan sawah (Mishra
et al., 1997 dalam Rath et al., 1999).
Hasilpenelitiantahun 2014 menunjukkanbahwaInpari 24 melepaskanemisi
gas rumahkacaterendah, yaitumasing-masingsebesar 1021 kg CO2-eha-1 musim1
(musimpenghujan 2013/2014) dan 1017 kg CO2-eha-1musim-1 (musim kering
2014) dibandingkan varietas lain yang diuji (Memberamo, Cisadane, Ciherang,
WayApoburu, Inpari 23, Inpari 29, Inpari 30).
Penelitian inibertujuan untuk mengetahui besarnya emisi gas rumah
kacadaribeberapa varietas padidi lahan sawah tadah hujan.
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METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan (KP) Balai Penelitian Lingkungan
Pertanian, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah pada bulan
Nopember 2014 sampai Mei 2015. Jenis tanah di lokasi percobaan adalah Aeric
Eutropept. Hasil analisis contoh tanah awal terlihat pada Tabel 1. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga
ulangan dan delapan perlakuan varietas padi: (1) Ciherang, (2) Cibogo, (3) Cibogo,
(4) Memberamo, (5) Hipa Jatim 2, (6) Hipa 18, (7) Inpari19 dan(8) Inpari20.
Tanaman padi1-3biji perlubang ditanam dengan tabela dengan jarak tanam
20 cm x 20 cm ditanam pada petakan dengna ukuran 6 m x 6 m. Tingkat air
dipertahankan setiap hari 5cm dari awal pertumbuhan tanaman sampai 1 minggu
sebelum panen. Tanaman padi dipupuk dengan dosis urea 120 kg Nha-1yang
diberikan tiga kali dengan dosis 939,13 gram pada 29, 42 dan 55 hari setelah
tanam (HST). PupukSP-36 dengan dosis 60 kg P2O5ha-1, diberikan sepenuhnya
pada tiga hari sebelum tanam, KCl dengan dosis 90 kg K2Oha-1, diberikan tiga kali
sama seperti pemberian pupuk urea dengan dosis 540 gram .
Parameter lingkungan yang diukur meliputi emisi CH4,sedangkan parameter
tanaman yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, bobot biomassa
kering dari jerami dan akar. Untuk menghitung emisi CH4 menggunakan rumus
dari IAEA(1993):
dc
E=

Vch
x

dt

mW
x

Ach

273,2
x

mV

(273,2+T)

dimana:
E
: Fluk gas CH4 (mg/m2/hari)
dc/dt : Perbedaan konsentrasi CH4 per waktu (ppm/menit)
Vch : Volume boks (m3)
Ach : Luas boks (m2)
mW : Berat molekul CH4 (g)
mV : Volume molekul CH4 (22,41 l)
T
: Temperatur rata-rata selama pengambilan contoh gas (oC)
Sampel GRK yang dilakukan termasuk sampel terbatas. Oleh karena itu,
penghitungan emisi GRK mengikuti persamaan 2 berikut:

……………………. (2)
Fluks I, II, III adalah fluks yang dihitung dari pengambilan sampel pada fase
I, II dan III. Masing-masing fluks dihitung dengan menggunakan persamaan (1).
Ls adalah umur tanaman pada saat sampling terakhir (HST). N adalah umur bibit
yang digunakan untuk percobaan. H adalah umur panen tanaman.
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Hasil pengukuran parameter tanaman (tinggi tanaman, jumlah anakan dan
biomassa) dianalisis dengan menggunakan analisis varians dengan perbedaan nilai
tengah masing-masing ditentukan dengan uji Duncan pada P=0,05.
Tabel 1. Hasil analisis fisika kimia tanah awal
No
1
2
3
4
5

6
7
8

Jenis
analisis
pH H2O
Kadar air
C Organik
N total
Tekstur
a. Pasir
b. Debu
c. liat
KTK
K total
P total

Metode
Elektroda1: 5
Gravimetri
Walkey & Black
Micro Kjedahl
Pipet

Penjenuhan amonium asetat pH 7
AAS
Spektrofotometri

Satuan

Nilai

%
%
%
%

5,84
0,35
1,49
0,05

%
%
%
cmol(+)/kg
%
%

46,35
39,06
14,59
2,00
0,004
0,03

HASIL DAN PEMBAHASAN
Emisi CH4padamusimgogorancah (Gora)danwalikjerami(Wajer)
Dinamika fluks CH4 pada musim gora (2014/2015) dan wajer (2015)
ditunjukkan pada Gambar 1. Rata-rata fluks pada gora berkisar antara 298-601
mg/m2/hari dengan flukster tinggi pada perlakuan varietas Hipa 18 (601,14 mg/
m2/hari) dan terendah pada perlakuan varietas Inpari 19 (297,98 mg/m2/hari).
Padawajer 2015, rata-rata fluks CH4berkisarantara 297-538 mg/m2/hari dengan
flukster tinggi pada perlakuanv arietas Memberamo (538,43 mg/m2/hari) dan
terendah pada perlakuan varietas Inpari 19 (297,51 mg/m2/hari). Sedangkan pada
bera (tanpa perlakuan varietas) menghasilkan fluks CH4sebesar 193,94 dan 81,96
mg/m2/hari, secara berturut-turut pada gora dan wajer.
a).
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b).

Gambar 1. Fluks CH4 pada musim gora (a) danwajer(b) 2014/2015
Fluks CH4 baik pada gora dan wajer cukup tinggi pada awal pengamatan
karena plot dikondisikan dalam keadaan tergenang (continuously flooded).
Padamusimgora, fluks CH4 meningkat seiring dengan pertumbuhantanaman.
Fluks CH4meningkatdari 29 HST sampai 60 HST danmenurunpadafaseberbunga.
SedangkanPada musimgora, penurunanfluks CH4terjadipada 60 HST. Pada
45 HST, padaperlakuanvarietasCiherang, Cibogo, Cigeulis, danHipa 18
mengalamipenurunanfluks CH4daripengamatan 35 HST.
Total emisi CH4 pada gora dan wajer ditunjuk kan pada Gambar 2. Berdasarkan
gambar tersebut, Total emisi CH4 pada musim gora lebih tinggi dari wajer. Emisi
CH4 terendah terdapat pada perlakuan varietas Inpari 19, baik pada musim gora
mau pun wajer, 256,63 dan 186,09 kg/ha/musim, secara berturut-turut.
a).
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a).

b).

Gambar 2. Emisi CH4 pada berbagai varietas padi yang ditanam pada musim
gora (2014/2015) (a) dan wajer (2015) (b)
Emisi N2O padamusimgora (2014/2015) danwajer (2015)
Dinamika fluks N2O pada musim gora dan wajer ditunjukkan pada Gambar
3. Fluks N2O pada musim gora berkisar antara 616-808 µg/m2/hari dan pada
wajer 244-620 µg/m2/hari. Fluks N2O pada awal pengamatan, baik pada gora (29
HST) maupun pada wajer (35 HST) cukup tinggi karena pengambilan sampel gas
dilakukan setelah pemupukan pertama.
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a).

b).

Gambar 3. Fluks N2O pada musim gora (a) dan wajer (b) 2014/2015
Total emisi N2O pada kedua musim ditunjukkan pada Gambar 4. Besarnya
emisi N2O pada gora lebih tinggi dari wajer. Emisi N2O tertinggi pada musim gora
terdapat pada perlakuan varietas Memberamo (0,796 ± 0,19 kg/ha/musim) dan
terendahpadavarietasInpari 19 (0,660±0.18 kg/ha/musim). Sebaliknyapadawajer,
emisi N2O tertinggiterdapatpadavarietas Inpari 19 (0,513±0,06 kg/ha/musim)
danterendahpadavarietas Inpari 20 (0,162± 0,18 kg/ha/musim)
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a).

b).

Gambar 4. Emisi N2O pada berbagai varietas padi yang ditanam pada musim
gora (2014/2015) (a) dan wajer (2015) (b)

Polaaerenkimapada berbagai varietas padi
Tanaman padi mempunyai peran yang sangat penting dalam pelepasan gas
CH4, yaitu melalui pembuluh aerenkima. Pola aerenkima pada varietas yang
digunakan percobaan ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Pola aerenkima pada berbagai varietas padi
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Pelepasan gas CH4dari masing-masing varietas ditentukan oleh area dan
jumlah aerenkima. Tabel 2 menunjukkan area dan jumlaha erenkima yang terlihat
pada penampang akar berbagai varietas padi.
Tabel 2. Area danjumlahaerenkimapadapenambangakar berbagai varietas padi
Varietas

Area aerenkima (µm) Jumlahaerenkima Emisi CH4* (kg/ha/musim)

Ciherang

243232.0

49

401.80

Cibogo

399626.4

52

301.74

Cigeulis

249666.1

43

298.07

Memberamo

323763.0

53

396.37

HipaJatim 2

219974.2

43

266.88

Hipa 18

348304.0

53

277.48

Inpari 19

246189.5

30

186.09

Inpari 20

451955.3

36

334.88

* Keterangan: emisi CH4padawajer
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KESIMPULAN
Varietas Inpari 19 melepaskan emisi gas rumah kaca terendah yaitu 3,60t CO2eha-1 musim-1dibandingkan varietas lain yang diuji (Ciherang, Cibogo, Cigeulis,
Hipa Jatim 2, Hipa 18, dan Inpari 20).
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ABSTRAK
Dormansi benih padi merupakan salah satu bentuk pertahanan benih terhadap
cekaman lingkungan. Ketersediaan benih yang terbatas menyebabkan dormansi
menjadi masalah dalam penyediaan benih bermutu sehingga diperlukan metode
yang efektif dan efisien untuk pematahan dormansi terutama di tingkat petani.
Metode pematahan dormansi yang telah ada sulit untuk dilakukan petani di
lapang karena biaya bahan yang mahal dan peralatan yang terbatas. Penelitian ini
bertujuan untuk mencari efektifitas larutan kimia dan bahan alami alternatif utuk
mematahkan dormansi benih yang mudah dilakukan sehingga dapat diaplikasikan
oleh petani. Penelitian telah dilakukan di Narmada, Lombok Barat NTB pada
bulan Juni 2014 menggunakan benih padi Inpari 13. Benih dikecambahkan setelah
direndam sesuai perlakuan selama 48 jam. Perlakuan pematahan dormansi benih
yang digunakan ada 13 perlakuan yaitu air, ZA (3%,6%,9%), KNO3 (3%,6%,9%),
daun sengon laut (3%,6%,9%) dan daun lamtoro (3%,6%,9%) yang disusun
menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan masing – masing 3 ulangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNO3 6% dan ZA 6% mampu memacu
perkecambahan benih. Perlakuan daun sengon laut 6% (12.67%) dan lamtoro
9%(10.67%) cenderung memacu daya kecambah benih walaupun tidak berbeda
nyata dengan perlakuan air (kontrol) (9.00%),
Kata kunci: Benih,dormansi, KNO3, ZA, sengon laut, lamtoro
ABSTRACT
Effectiveness chemical and alternative natural ingredients to breaking
rice seed dormancy. Rice seed dormancy is one form of seed defense against
environmental stress. Limited availability of seed dormancy caused a problem in
the provision of quality seeds so that the required effective and efficient method
for breaking dormancy, especially at the farm level. Dormancy breaking method
that has been around hard to do farmer in the field because of the cost of expensive
materials and equipment are limited. This study aimed to explore the effectiveness
of chemical solutions and alternative natural ingredients weeks to break the
dormancy of seeds are easy to do so can be applied by farmers. Research has been
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conducted at Narmada, Lombok Barat NTB in June 2014 used Inpari 13 seed.
Germinated seeds after soaked to treatment for 48 hours. Treatment of dormancy
breaking of seeds used to 13 treatments, i.e ZA (3%, 6%, 9%) , KNO3 (3%, 6%,
9%), sengon laut leaf (3%, 6%, 9%) and lamtoro leaf (3%, 6%, 9%) were arranged
in Completely Randomized Design (CRD) with 3 replication.The results showed
that KNO3 ZA 6% and 6% could stimulate seed germination. The treatment 6%
sengon laut leaf (12.67%) and 9% lamtoro leaf (10.67%) trend to stimulate seed
germination although not by significant with water treatment (control) (9.00%).
Keywords: seed, dormancy, KNO3, ZA, sengon laut, lamtoro
PENDAHULUAN
Dormansi merupakan masalah yang sering dihadapi dalam kegiatan budidaya
tanaman pangan terutama padi. Dormansi merupakan mekanisme alami untuk
mencegah benih berkecambah saat masih berada di tanaman maupun pada situasi
lingkungan yang tidak menguntungkan seperti pada musim penghujan. Pada
proses penyimpanan, dormansi benih padi menguntungkan karena dapat menekan
kecepatan kerusakan benih selama penyimpanan. Benih dorman adalah benih yang
sebenarnya hidup tetapi tidak berkecambah meskipun diletakkan pada keadaan
yang mendukung suatu perkecambahan (Sutopo, 2002)..
Dormansi padi terjadi sejak benih berada pada tanaman induk sehingga
disebut sebagai dormansi primer. Penyebab dormansi pada benih padi adalah
impermeabilitas kulit benih terhadap oksigen serta adanyat zat penghambat
perkecambahan (Salisburry & Ross, 1995; Copeland & Mc Donald, 2001).
Dormansi benih dapat berlangsung beberapa hari, beberapa minggu bahkan
beberapa bulan tergantung pada jenis tanaman Benih padi memiliki masa
dormansi rata-rata 2-3 bulan sejak panen, sehingga menjadi salah satu kendala
bagi penyediaan benih bermutu secara tepat waktu.
Benih memerlukan perlakuan khusus untuk mematahkan dormansi sehingga
dapat berkecambah dan tumbuh dengan baik. Berbagai metode pematahan
dormansi telah terdokumentasi denga baik (ISTA, 2004). Beberapa metode
tersebut terbukti mampu mematahkan dormansi benih padi seperti penelitian Ilyas
dan Diarni (2007) perendaman benih padi gogo varietas Kalimutu, Gajah Mungkur
dan Way Rarem pada 0 minggu setelah panen dalam KNO3 1% selama 48 jam
mampu mematahkan dormansi dengan efektif, namun pada beberapa penelitian
rekomendasi ISTA bahkan tidak efektif mematahkan dormansi pada benih
padi seperti penelitian Soejadi dan Nugraha (1992) dengan perendaman HNO3
menyebabkan semua benih yang diuji mati. Metode pematahan dormansi harus
tepat dan efektif karena metode yang tidak tepat akan berakibat pada menurunnya
viabilitas bahkan kematian benih.
Berbagai metode pematahan dormansi di tingkat laboratorium tersebut tidak
mungkin dilakukan oleh petani,karena membutuhkan peralatan dan bahan kimia
yang mahal, selain itu jumlah benih yang digunakan oleh petani cenderung lebih
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banyak dibandingkan jumlah sampel yang dipakai oleh peneliti benih. Kondisi
ini menyebabkan perlu ditemukan metode/bahan yang efektif untuk mematahkan
dormansi dan mudah dilakukan oleh petani.Tujuan penelitian adalah mencari
larutan kimia dan bahan alami alternatif yang efektif untuk pematahan dormansi
benih padi sehingga dapat dengan mudah dilakukan oleh petani.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2014. Benih yang diuji merupakan calon
benih padi varietas Inpari 13 dari hasil panen di KP. Narmada, Lombok Barat (S:
8° 35’ 807” dan E: 116° 13’ 139”). Inpari 13 yang merupakan salah satu varietas
padi inbrida unggulan hasil introduksi Badan Litbang Kementerian Pertanian.
Calon benih dipanen secara manual dengan sabit bergerigi, kemudian dirontokkan
dan dikeringkan hingga kadar air 14%. Pengambilan sampel benih yang akan diuji
dilakukan secara acak, sampel benih yang akan diuji dikeringkan kembali hingga
mencapai kadar air 12,8%, selanjutnya calon benih siap untuk diberikan perlakuan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah benih Inpari 13,
pupuk ZA, KNO3, daun sengon laut, daun lamtoro dan kertas merang sebagai
substrat perkecambahan.
Perlakuan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah:
1. Perendaman dengan air (kontrol)
2. Perendaman dalam larutan 3%ZA
3. Perendaman dalam larutan 6% ZA
4. Perendaman dalam larutan 9% ZA
5. Perendaman dalam larutan 3% KNO3
6. Perendaman dalam larutan 6% KNO3
7. Perendaman dalam larutan 9% KNO3
8. Perendaman dalam larutan daun lamtoro 3%
9. Perendaman dalam larutan daun lamtoro 6%
10. Perendaman dalam larutan daun lamtoro 9%
11. Perendaman dalam larutan daun sengon 3%
12. Perendaman dalam larutan daun sengon 6%
13. Perendaman dalam larutan daun sengon 9%
Sebelum dikecambahkan, benih direndam dalam larutan perlakuan selama 48
jam pada kondisi ruang kamar, kemudian ditiriskan dan langsung dikecambahkan
pada substrat kertas merang. Pengujian daya kecambah menggunakan metode
PKDp. Dua lapis kertas merang yang telah dilembabkan dihamparkan diatas
plastik. Benih yang akan diuji, ditata dan ditanam secara teratur, selanjutnya
permukaan yang telah ditanami benih ditutup dengan dua lapis kertas merang yang
telah dilembabkan dan digulung bersama dengan alas plastiknya sesuai ketentuan
ISTA (2005). Benih diinkubasi dalam kondisi ruang kamar selama 7 hari.
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Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal, setiap perlakuan diulang
sebanyak 3 kali sehingga total satuan percobaan yang dilakukan dalam percobaan
ini adalah 39 satuan percobaan. Tiap-tiap satuan percobaan terdiri dari 100 butir
benih. Pengamatan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada hari ke-4 dan hari
ke-7 setelah semai. Parameter perkecambahan benih yang diamati adalah daya
kecambah, indeks vigor, potensi tumbuh maksimal, panjang akar dan tunas
kecambah yang diamati pada akhir pengamatan (hari ke-7). Rumus analisis sidik
ragam untuk RAL adalah sebagai berikut:
Yij = µ + τi + εij atau Yij = µi + εij
Analisis varian/ sidik ragam (Anova) dilakukan dengan menggunakan
perangkat lunak SAS 9.1. Perbandingan nilai tengah dilakukan dengan DMRT
(Duncan Multiple Range Test) pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaman sidik ragam pengaruh pematahan dormansi terhadap variabel
perkecambahan dan pertumbuhan benih padi
Variabel perkecambahan benih yang diamati yaitu persentase daya kecambah,
indeks vigor benih, potensi tumbuh maksimal serta variabel pertumbuhan benih
berupa panjang akar dan panjang tunas. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan
bahwa semua perlakuan pada benih padi menunjukkan adanya pengaruh sangat
nyata (1%) pada variabel persentase daya kecambah, persentase indeks vigor
benih, potensi tumbuh maksimal dan panjang tunas serta nyata (5%) pada variabel
panjang akar.
Tabel 1. Sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap persentase daya kecambah,
indeks vigor benih, potensi tumbuh maksimal, panjang akar dan panjang
tunas
Variabel
Persentase daya kecambah
Persentase indeks vigor benih
Potensi tumbuh maksimal
Panjang akar
Panjang tunas

Sumber keragaman
Perlakuan
31.88**
22.54**
34.33**
3.07*
11.50**

Keterangan: ** = berpengaruh nyata pada taraf uji 1% (p<0,01); * = berpengaruh nyata pada taraf uji
5%; tn = tidak berpengaruh nyata

Persentase daya kecambah menunjukkan jumlah benih yang tumbuh normal
dari jumlah benih yang dikecambahkan selama periode perkecambahan. Pengujian
daya kecambah memberikan informasi mengenai kemampuan tanaman untuk
tumbuh dan berproduksi normal pada kondisi lingkungan yang optimal sehingga
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semakin tinggi nilai persentase daya kecambah berarti semakin baik kualitas
benih. Indeks vigor benih merupakan salah satu indikator kualitas fisiologis benih.
yang menunjukkan kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal
pada kondisi suboptimum (Sadjad, 1994). Jumlah kecambah normal yang tumbuh
menjadi indikasi kemampuan benih untuk tumbuh dengan baik di lingkungan
sehingga benih dengan persentase daya kecambah yang tinggi akan memiliki
indeks vigor yang tinggi juga.
Potensi tumbuh maksimal benih yang menunjukkan kemampuan benih
untuk berkecambah secara normal maupun abnormal sehingga persentase potensi
tumbuh maksimal merupakan indikator yang lemah dalam pengujian viabilitas
benih. Persentase potensi tumbuh maksimal benih yang tinggi tidak menjamin
benih mampu tumbuh baik di lapangan. Hasil analisis (tabel 1) menunjukkan
bahwa benih yang dikecambahkan memiliki potensi tumbuh maksimal 34,33
dengan persentase indeks vigor benih 22,54 artinya benih yang dapat tumbuh
dengan kondisi normal dan abnormal sebesar 34,33% namun yang mampu tumbuh
baik di lapangan hanya sebesar 22,54%
Munculnya akar dan tunas merupakan indikator benih mampu tumbuh dan
tidak pada saat kondisi dorman. Pertumbuhan diawali dengan munculnya akar
diikuti dengan pembelahan sel yang ekstensif, peningkatan laju penyerapan air
dan perombakan cadangan makanan dalam benih untuk pembentukan tunas.
Pengaruh perlakuan terhadap keragaan perkecambahan benih padi
Hasil sidik ragam terhadap variabel perkecambahan setelah perlakuan
perendaman benih sangat beragam. Kemampuan benih untuk berkecambah normal
tertinggi setelah perlakuan berturut – turut terdapat pada KNO3 6% (43,00%),
KNO3 9% (41,33%) dan KNO3 3% (28,00%). Hal ini selaras dengan penelitian
Martalenni (2013) bahwa KNO3 3% dan pemanasan benih dalam suhu 40°C
mampu mematahkan dormansi benih dan meningkatkan pertumbuhan awal bibit
padi. Pemberian KNO3 mampu merangsang perkecambahan benih namun belum
mampu mematahkan dormansi benih karena persentase benih yang berkecambah
normal <80% sesuai dengan Rukmana dan Yuniarsih (2001) bahwa persentase
perkecambahan >80% mengindikasikan benih memiliki daya kecambah yang baik.
Jumlah benih berkecambah normal pada perlakuan kontrol yang rendah (9,00%)
menunjukkan bahwa benih padi yang diujikan masih dalam kondisi dormansi.
KNO3 berperan sebagai zat perangsang perkecambahan. Pemberian KNO3
pada benih menyebabkan konsentrasi antara zat penghambat dan perangsang
perkecambahan benih mengalami perubahan karena jumlah zat perangsang
bertambah sedangkan zat penghambat tetap sehingga terjadi perkecambahan.
KNO3 terurai menjadi nitrat (NO3) dan tereduksi menjadi nitrit (NO2). Nitrit
menghambat enzim katalase sehingga oksigen tersedia dalam bentuk H2O2 untuk
aktivitas peroksidase yang terlibat dalam sistem enzim reaksi oksidase NADPH.
Hasil reaksi ini akan mengaktifkan kembali lintasan pentose fosfat sehingga
proses perkecambahan dapat terjadi (Wanafiah, 2001).
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Perendaman benih dengan pupuk yang mengandung ammonium sulfat
(ZA) juga mampu memacu perkecambahan benih padi. walaupun persentase
kecambah normal benih lebih rendah dari perlakuan KNO3 serta tidak nyata
dengan perlakuan kontrol (air) dan penggunaan bahan alami (sengon dan lamtoro)
(tabel 2). Berturut – turut persentase kecambah normal pada berbagai konsentrasi
perendaman ammonium sulfat adalah ZA 6% (20.67%), ZA 3% (19.67%) dan ZA
9% (14.67%). Amonium sulfat mampu merangsang perkecambahan benih karena
memiliki kandungan nitrogen sebesar 21%. Kandungan nitrogen akan menjadi
akseptor yang berperan dalam reoksidasi NADPH yang mampu meningkatkan
aktivitas lintasan pentose fosfat yang memacu perkecambahan benih.
Tabel 2. Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap persentase
perkecambahan, indeks vigor benih dan potensi tumbuh maksimal
Perlakuan
Kontrol
ZA 3%
ZA 6%
ZA 9%
KNO3 3%
KNO3 6%
KNO3 9%
Lamtoro 3%
Lamtoro 6%
Lamtoro 9%
Sengon 3%
Sengon 6%
Sengon 9%

Daya Kecambah
9.00de
19.67c
20.67c
14.67cd
28.00b
43.00a
41.33a
8.33de
10.67de
10.67de
7.33e
12.67de
8.00de

Indikator perkecambahan benih
Indeks Vigor
Potensi tumbuh maksimal
7.33ef
12.67e
bcd
18.67
29.67cd
bc
20.67
31.67bc
14.33cde
23.33d
26.00b
37.67b
a
40.33
48.67a
a
38.67
50.33a
ef
8.00
13.67e
10.00ef
14.00e
11.33def
15.33e
f
4.67
11.33e
def
12.00
16.00e
f
5.67
12.67e

Keterangan: Angka - angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf uji 5% (Uji Duncan)

Persentase daya kecambah, indeks vigor dan potensi tumbuh maksimal
benih cenderung menurun pada konsentrasi larutan kimia yang semakin tinggi,
kenaikan daya kecambah dan indeks vigor tertinggi diperoleh pada konsentrasi
larutan 6% dan cenderung menurun pada konsentrasi 9%. Peningkatan konsentrasi
menyebabkan larutan menjadi pekat. Kepekatan yang tinggi menyebabkan
larutan mengalami kesulitan menembus kulit benih padi yang tersusun dari 50%
selulosa, 25 – 30% lignin, dan 15 – 20% silika (Ismail and Waliuddin,1996) untuk
merangsang perkecambahan benih. Hal ini sesuai dengan Nurmailah, 1999 bahwa
kulit benih yang tersusun dari lignin menghambat masuknya air akibatnya jika
larutan perendam semakin pekat maka imbibisi kedalam benih akan sulit.
Petani di pedesaan umumnya menggunakan berbagai jenis daun antara lain
daun sengon laut, daun petai cina dan lamtoro (AAK,1991) untuk pemeraman
buah karena gas etilen yang dihasilkan mampu memacu pemasakan buah dengan
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baik. Kandungan etilen pada daun sengon dan lamtoro mampu meningkatkan
kemampuan benih untuk berkecambah, menurut Hieronymus, 1997, daun
sengon dapat memacu pematahan dormansi pada umbi kentang karena daun
sengon terbukti memiliki kandungan etilen sebesar 0,89 ppm. Etilen mampu
meningkatkan perkecambahan benih karena memiliki kemampuan meningkatkan
permeabilitas kulit benih. Etilen larut dan mampu menembus membrane sel yang
tersusun dari senyawa lemak karena etilen merupakan senyawa yang larut didalam
lemak. Keberadaan etilen yang terlarut dan menembus membrane mitokondria
menyebabkan terjadinya pengembangan volume yang meningkatkan permeabilitas
membran plasma sampai ke dinding sel dan ruang antar sel (Salisbury dan Ros,
1995). Peningkatan permeabilitas membran plasma menyebabkan jaringan kulit
benih menjadi lunak sehingga air dapat masuk ke dalam benih dan memacu
perkecambahan. Hal ini sesuai dengan penelitian Nascimento et al. (2005)
bahwa penambahan etilen pada benih selada mampu meningkatkan enzim endoβ-mannanase. Enzim endo-β-mannanase merupakan salah satu enzim yang
berperan dalam penipisan dinding sel endosperma (Gong dan Bewley, 2007)
sehingga radikula dapat muncul dan mematahkan dormansi benih (Matilla dan
Matilla-Vazquez, 2008).
Persentase daya kecambah dan indeks vigor kecambah normal pada benih
yang direndam dengan daun lamtoro dan sengon laut cenderung lebih tinggi
walaupun tidak berbeda nyata dengan benih yang direndam dengan air. Hal ini
menunjukkan efektifitas etilen dari daun belum optimal mengingat kadar etilen
alami daun lebih kecil bila dibandingkan dengan etilen sintetis.
Kulit benih yang impermeable dan mengandung senyawa penghambat
ABA menjadi penyebab dormansi pada kulit benih padi (Bewley & Black,1982)
sehingga perlakuan benih dengan etilen diharapkan dapat memacu perkecambahan
benih seperti penelitian Matilla, (2000) inhibitor ABA yang menjadi penyebab
dormansi benih kacang tanah dapat dihilangkan dengan perlakuan etilen.
Pengaruh perlakuan pematahan dormansi terhadap kecepatan berkecambah
benih padi
Grafik kecepatan berkecambahan benih menunjukkan bahwa pada semua
perlakuan pematahan dormansi sebagian besar benih padi mulai berkecambah
pada hari ke-4 dibandingkan dengan jumlah benih yang berkecambah pada
hari ke-7 (gambar 1). Tingginya jumlah benih yang mampu berkecambah pada
perlakuan kontrol mengindikasikan bahwa pada hari ke-4 impermeabilitas kulit
benih sudah mulai menurun. Kulit benih yang menghalangi penyerapan air telah
mengalami lisis dan melemah (Sutopo, 2004) sehingga penyerapan air ke dalam
benih dapat berlangsung. Perbedaan potensial air lingkungan (0 bar) dengan
potensial air benih kering (-1000 bar) menyebabkan benih menyerap air dari
lingkungan. Air di dalam benih mengaktifkan proses metabolisme di dalam benih
sehingga berkecambah dan tumbuh.
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Gambar 1. Kecepatan berkecambah benih padi selama periode perkecambahan
(7 hari)
Kecepatan berkecambah benih pada hari ke-4 pada perlakuan KNO3
dan ZA lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Peranan air yang
melunakkan kulit benih bekerja sama dengan kombinasi kalium nitrat dalam
KNO3 dan ammonium sulfate dalam ZA yang memacu metabolisme dalam
benih menyebabkan jumlah benih yang mampu berkecambah lebih banyak
dibandingkan perlakuan perendaman air dan bahan alami. Adanya kalium berperan
sebagai kofaktor fungsional dalam sintesa protein, osmosis dan keseimbangan
ion dalam sel. (Firmansyah., et, al, 2007) sehingga turut mendukung proses
fisiologis perkecambahan dalam benih. Perlakuan benih mampu menghilangkan
penghambat perkecambahan sehingga air dan oksigen yang dibutuhkan dalam
proses perkecambahan dapat masuk ke dalam benih dan memiliki kecepatan
berkecambah yang baik (Sumanto dan Sriwahyuni, 1993)
Rendahnya jumlah benih yang berkecambah pada hari ke-7 menunjukkan
bahwa benih yang digunakan masih dalam kondisi dormansi dan bahan yang
digunakan dalam perlakuan belum mampu memacu perkecambahan benih yang
lebih baik. Varietas, persistensi, intensitas dormansi dan periode after ripening
sangat mempengaruhi efektifitas metode pematahan dormansi (Nugraha, et. al.
1996).
Pengaruh perlakuan pematahan dormandi terhadap keragaan pertumbuhan
kecambah benih padi
Perlakuan pematahan dormansi menghasilkan keragaan panjang akar dan
panjang tunas benih yang tidak berbeda nyata antara perlakuan dan kontrol (tabel
3). Hal ini mengindikasikan bahwa bahan yang digunakan sebagai pematah
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dormansi (KNO3, ZA, daun sengon laut dan daun lamtoro) hanya berperan
menurunkan impermeabilitas kulit benih serta memacu proses perkecambahan
dan tidak mempengaruhi pertumbuhan kecambah, kondisi ini bertolak belakang
dengan penelitian Ulfa, 2015 bahwa pemberian daun sengon segar pada pemecahan
dormansi benih kentang menghasilkan panjang tunas 0,13 cm. Pertumbuhan
kecambah pada berbagai perlakuan menunjukkan kualitas yang sama dengan
pertumbuhan kecambah pada perlakuan kontrol (air), hal ini mengindikasikan
bahwa perlakuan pematahan dormansi yang diberikan tidak menyebabkan
kerusakan benih. Perlakuan pematahan dormansi telah mampu meningkatkan
permeabilitas kulit benih padi yang keras (lemma & palea) selain pericarp dan
testa (Saenong, et. al, 1989) yang menjadi penyebab dormansi, meningkatnya
permeabilitas kulit menyebabkan benih dapat menyerap air dan memacu reaksi
metabolisme dalam benih sehingga benih dapat tumbuh. Kondisi benih yang masih
dalam masa dormansi menyebabkan jumlah kecambah normal yang dihasilkan
<80%. Perkecambahan ditentukan oleh kualitas (vigor dan daya kecambah) benih,
perlakuan pematahan dormansi dan lingkungan perkecambahan (air, suhu, cahaya,
media dan bebas hama penyakit) (Schmidt, 2000)
Tabel 3. Pengaruh perlakuan pematahan dormasi terhadap panjang akar dan
panjang tunas benih padi
Perlakuan
Kontrol
ZA 3%
ZA 6%
ZA 9%
KNO3 3%
KNO3 6%
KNO3 9%
Lamtoro 3%
Lamtoro 6%
Lamtoro 9%
Sengon 3%
Sengon 6%
Sengon 9%

Indikator kualitas perkecambahan benih
Panjang akar
Panjang tunas
12.85abc
9.96cd
ab
13.86
9.15de
bcd
12.07
9.89cd
11.00bcd
9.25de
11.56bcd
11.27b
15.49a
10.87bc
ab
13.82
12.56a
abcd
12.44
8.64e
9.33d
8.08e
10.19cd
9.09de
11.17bcd
9.13de
bcd
11.73
8.76de
9.42d
8.24e

Keterangan: Angka - angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf uji 5% (Uji Duncan)

Munculnya akar dan tunas dari benih merupakan indikasi benih hidup dan
mampu berkecambah yang dapat diamati secara visual (Kamil, 1980). Kemampuan
benih untuk tumbuh dan berkembang di lapangan dapat menggunakan tolak ukur
kualitas perakaran (radikula), daun (plumula), hipokotil dan kotiledon suatu benih.
Perakaran benih merupakan bagian penting bagi pertumbuhan awal tanaman
karena pertumbuhan perakaran benih yang cepat akan menunjang pertumbuhan
benih di lapangan.
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Pada perkembangannya pertumbuhan akar benih akan diikuti oleh
perkembangan hipokotil, plumula (daun), epikotil dan kotiledon. Panjang akar
dan tunas merupakan indikator kuantitatif benih yang dapat diamati selama
perkecambahan. Pertumbuhan kecambah sangat bergantung pada kotiledon yang
merupakan jaringan penyediaan cadangan makanan benih selama daun belum
dapat berfungsi sebagai organ fotosintesis (Sutopo, 2002)
Hubungan perkecambahan dengan pertumbuhan benih padi
Hasil korelasi menunjukkan angka korelasi antar variabel yang mendekati
1 (0,7 – 0,9) (tabel 4). Variabel daya kecambah berkorelasi positif, kuat dan nyata
dengan indeks vigor benih dan potensi tumbuh maksimal, hal ini menunjukkan
bahwa peningkatan daya kecambah akan diikuti dengan peningkatan indeks vigor
benih dan potensi tumbuh maksimal benih. Daya kecambah berkorelasi positip dan
nyata dengan variabel panjang akar dan panjang tunas. Hal ini mengindikasikan
bahwa peningkatan daya kecambah juga akan menyebabkan kenaikan panjang
akar dan panjang tunas.
Tabel 4. Korelasi antar daya kecambah, indeks vigor, potensi tumbuh maksimal
benih, panjang akar dan panjang tunas.
Indikator
Indeks vigor
Potensi tumbuh maksimal
Panjang akar
Panjang tunas

Daya
kecambah

Indeks vigor
benih

Potensi
tumbuh
maksimal

Panjang
akar

0.996*
0.000
0.985*
0.000
0.712*
0.006
0.853*
0.000

0.987*
0.000
0.706*
0.007
0.840*
0.001

0.698*
0.008
0.857*
0.000

0.629*
0.028

Keterangan: *: berbeda nyata pada batas peluang 0,05 berdasarkan Pearson correlation

Benih dengan daya kecambah yang baik akan memiliki indeks vigor yang
tinggi sehingga memiliki panjang hipokotil dan akar primer tiga sampai empat kali
panjang benih (Anonymous, 1986). Benih dengan indeks vigor yang tinggi akan
memiliki pertumbuhan akar baru yang cepat sehingga mampu tumbuh pada tanah
dengan baik, menyerap air dan cadangan makanan dengan optimal sehingga dapat
bertahan pada kondisi lingkungan.
KESIMPULAN
Perlakuan pematahan dormansi yang dilakukan belum mampu memecahkan
dormansi benih. Perendaman benih dengan KNO3 6% memberikan persentase
daya kecambah (43.00%) dan indeks vigor tertinggi (40.33%). Persentase
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daya kecambah dengan daun lamtoro dan sengon laut cenderung lebih tinggi
dibandingkan perendaman benih dengan air. Di masa yang akan datang penambahan
bahan – bahan alami seperti daun sengon dan lamtoro pada perlakuan benih dapat
dipertimbangkan untuk memacu pematahan dormansi dan meningkatkan daya
kecambah benih.
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ABSTRAK
Pengembangan budidaya padi gogo diarahkan ke lahan perkebunan dan perhutani
dimana padi gogo ditanam di antara tanaman tahunan dengan sistem tumpangsari.
Pada kondisi tersebut tanaman padi sering mengalami defisit cahaya yang
menyebabkan produksinya rendah, sehingga diperlukan varietas padi yang toleran
terhadap naungan. Tujuan penelitian ini adalah menguji tingkat toleransi galurgalur terseleksi pada kondisi naungan alami pada tingkat naungan yang lebih
tinggi dan merata, yaitu di bawah paranet 70%. Percobaan dilakukan di Kebun
Percobaan Muara, Bogor pada musim hujan (MH) 2015-2016. Sebanyak 87 galur
padi gogo yang terdiri atas 38 galur uji daya hasil pendahuluan (UDHP) dan 49
galur observasi terpilih toleran naungan. Varietas pembanding yang digunakan
adalah varietas toleran naungan Jatiluhur. Penilaian tingkat toleransi terhadap
naungan dilakukan berdasarkan penghitungan nilai hasil relatif terhadap kontrol
(HRK) yang dihitung berdasarkan jumlah gabah isi per malai pada perlakuan
naungan 70% dibandingkan dengan perlakuan kontrol (0%). Hasil skrining
toleransi galur-galur padi gogo terhadap cekaman naungan 70% menunjukkan 49
galur sangat toleran (HRK>1.00), 22 galur toleran (HRK 0.60-1.00), tujuh galur
moderat (HRK 0.40-0.59) dan delapan galur peka (HRK<0.40). Cekaman naungan
70% dibanding pada perlakuan tanpa naungan (0%) menyebabkan umur berbunga
lebih lambat, penurunan tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif, intensitas
hijau daun fluktuatif, penurunan jumlah gabah isi per malai, peningkatan gabah
hampa pada galur-galur moderat dan peka, serta penurunan bobot 1000 butir
gabah pada galur-galur peka. Galur-galur toleran naungan 70% dibanding galurgalur peka memiliki umur berbunga yang lebih genjah, tinggi tanaman yang lebih
tinggi, jumlah anakan produktif tidak berbeda dan intensitas hijau daun tampak
fluktuatif antar kelompok galur. Jumlah gabah isi per malai dan bobot 1000 butir
gabah galur-galur toleran lebih tinggi dibanding galur yang peka, sedangkan
jumlah gabah hampanya lebih rendah sehingga persentase kehampaan gabah galur
toleran pun lebih rendah dibanding galur peka.
Kata kunci: padi gogo, naungan
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ABSTRACT
Upland rice cultivation development is directed to plantations and forestry areas
where upland rice is planted among perennial plant in a multicropping system. In
these conditions, it occured light deficits that caused low production, so we need
rice varieties tolerant to shade. The aim of this research is to test the tolerance
of selected lines on high level of natural shade in the condition at below 70%
of artificial shading. Experiments were conducted at Muara Experimental Farm,
Bogor in the rainy season 2015-2016. A total of 87 lines of upland rice which
consists of 38 lines preliminary yield trials (UDHP) and 49 lines of selected
observation tolerant to shade. Varieties used as shade tolerant variety is Jatiluhur.
Assessment of the level of tolerance to shade was done by calculating the value of
the results relative to controls (HRK), which is calculated based on the number of
filled grain per panicle at 70% shade treatment compared to the control treatment
(0%). Results indicates that 22 lines classified as tolerant (HRK 0.60-1.00), seven
lines as moderate (HRK 0.40-0.59), eight lines as susceptible (HRK <0.40) and
there are 49 lines had HRK > 1.00. Shading under 70% paranet compared to the
treatment without shade (0%) causes delay on flowering dates, decrease in plant
height and number of productive tiller, fluctuative intensity of green leaf, decrease
the number of filled grain per panicle, increase unfilled grain on moderate and
susceptible lines, as well as a decrease in the weight of 1000 grains on susceptible
lines. Tolerant lines compared to susceptible lines had more early maturity date of
flowering, higher plant height, number of productive tiller is no different and the
intensity of the green leaves appear to fluctuate between groups of lines. Number
of filled grain per panicle and 1000 grain weight of tolerant rice lines are higher
than the susceptible lines, while the number of unfilled grain is lower, so that the
unfilled grain percentage of tolerant lines were lower than the susceptible ones.
Keywords: upland rice, shade
PENDAHULUAN
Perakitan varietas padi gogo toleran naungan perlu dilakukan, selain untuk
peningkatan produksi padi nasional mendukung kedaulatan pangan, bertujuan
pula untuk peningkatan produktivitas lahan perkebunan yang masih berumur
muda (±0-3 tahun) dalam bentuk sistem pertanaman tumpangsari. Budidaya padi
gogo sebagai tanaman sela banyak diminati oleh petani dibanding menanam padi
secara monokultur karena memiliki beberapa manfaat antara lain pemanfaatan
lahan lebih efisien, kebun dan tanaman petani lebih terpelihara, tersedianya beras
bagi petani dan sebagai sumber pendapatan bagi petani sebelum tanaman utama
menghasilkan.
Saat ini pengembangan padi gogo diarahkan ke lahan perkebunan dan
perhutani dimana padi gogo ditanam di antara tanaman tahunan seperti kelapa,
kelapa sawit, jati dan karet. Areal perkebunan dan perhutani di Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar untuk ektensifikasi usaha produksi padi. Luas lahan yang
potensial untuk tumpang sari padi gogo di lahan tersebut diperkirakan mencapai
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2 juta ha per tahun (Toha et al. 2009). Pada kondisi tersebut tanaman padi sering
mengalami kekurangan cahaya yang menyebabkan produksinya rendah, sehingga
diperlukan varietas padi yang toleran terhadap naungan.
Rendahnya intensitas cahaya merupakan pembatas utama terhadap hasil,
namun berbagai genotipe padi memberikan respon yang berbeda terhadap cahaya
rendah. Kemampuan tanaman untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan
ditentukan oleh sifat genetik tanaman tersebut. Sampai saat ini baru terdapat satu
varietas padi gogo yang sudah dilepas pada tahun 1994 yang toleran terhadap
naungan, yaitu Jatiluhur, merupakan hasil persilangan antara galur Tox 1011 asal
Nigeria dengan varietas Ranau (Badan Litbang Pertanian 2010).
Saat ini Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) telah menyeleksi
galur-galur padi gogo toleran naungan generasi menengah dan lanjut yang
dilakukan pada kondisi naungan alami di bawah tegakan pohon kelapa. Namun
pada kenyataannya di lapang tingkat naungan antar galur uji tidak sama disebabkan
kanopi pohon kelapa yang tidak seragam, sehingga diperlukan pula seleksi pada
kondisi naungan artifisial. Sasmita (2008) telah melakukan skrining galur padi
gogo dibawah naungan paranet 50% dimana galur dikatakan toleran terhadap
naungan apabila memiliki nilai hasil relatif terhadap kontrol (HRK) lebih dari
60% dan pada umumnya galur-galur yang tergolong toleran naungan memiliki
respon peningkatan tinggi tanaman yang lebih tinggi, penurunan jumlah anakan
produktif lebih sedikit, penurunan jumlah gabah isi sedikit, penurunan bobot
gabah per rumpun yang lebih sedikit pula sehingga persentase kehampaannya
pun jauh lebih rendah dibandingkan galur-galur yang peka naungan. Walaupun
tingkat naungan 50% telah dinilai sebagai ambang kritis, namun pengujian tingkat
toleransi galur-galur padi gogo terhadap tingkat naungan pada tingkat yang
lebih tinggi akan menidentifikasi galur yang diharapkan sangat toleran. Menurut
Franklin (2008) kemampuan bertahan suatu tanaman pada kondisi cahaya terbatas
atau ternaungi disebabkan dua mekanisme strategi tanaman yaitu ‘toleran’ atau
‘avoidance’ naungan. Respon fenotipik menunjukkan kesamaan dengan respon
fisiologis terhadap cekaman naungan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pertumbuhan dan
komponen hasil galur-galur padi gogo terseleksi pada kondisi naungan alami di
bawah naungan paranet 70%.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di Kebun Percobaan Muara-Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi di Bogor pada musim hujan (MH) 2015-2016. Sebanyak 87 galur padi
gogo yang terdiri atas 38 galur uji daya hasil pendahuluan (UDHP) dan 49 galur
observasi terpilih toleran naungan hasil seleksi di bawah tegakan pohon kelapa
yang terletak di Desa Calincing, KecamatanTegalbuleud, Sukabumi pada MH
2014-2015. Varietas pembanding yang digunakan adalah varietas toleran naungan
Jatiluhur.
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Galur-galur hasil seleksi pada kondisi naungan alami tersebut diuji
toleransinya pada tingkat naungan yang lebih ekstrim dan merata, yaitu di bawah
naungan paranet 70% yang dipasang setinggi ±1.8 m dari permukaan tanah.
Sebagai kontrol, dilakukan juga perlakuan tanpa naungan (0%). Setiap galur
ditanam satu baris sepanjang 2 meter dengan cara ditugal satu butir per lubang
tanam dengan jarak tanaman 20 cm x 10 cm. Tanaman dipupuk dengan dosis 200
kg urea /ha, 100 kg TSP /ha dan 100 kg KCl/ha. Penyiangan dilakukan dua kali,
yaitu menjelang pemupukan susulan pertama dan kedua. Pengendalian hama dan
penyakit dilakukan secara intensif dan penyiraman dilakukan apabila tanaman
mengalami kekeringan.
Respon pertumbuhan diamati melalui karakter tinggi tanaman, umur
berbunga 50%, jumlah anakan produktif, dan intensitas hijau daun. Sedangkan
komponen hasil yang diamati meliputi jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot
1000 butir dan persentase kehampaan gabah. Penilaian tingkat toleransi terhadap
naungan dilakukan berdasarkan penghitungan nilai hasil relatif terhadap kontrol
(HRK) yang dihitung berdasarkan jumlah gabah isi per malai pada perlakuan
naungan 70% dibandingkan dengan perlakuan kontrol (0%). Menurut Sasmita
(2008) penggolongan tingkat toleransi terhadap naungan, yaitu toleran=HRK ≥
0.60; moderat=HRK 0.40-0.59 dan peka= HRK < 0.40.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemarau panjang pada tahun 2015 akibat dampak terjadinya fenomena alam
El Nino menyebabkan waktu penanaman menjadi terlambat. Tanam baru dapat
dilakukan pada akhir Oktober 2015, yaitu ketika mulai memasuki musim hujan
2015-2016 sesuai dengan waktu penanaman padi gogo. Materi yang digunakan
dalam skrining toleransi padi gogo terhadap cekaman naungan 70% merupakan
galur-galur padi gogo toleran naungan yang sudah terseleksi sebelumnya pada
kondisi naungan alami di bawah tegakan pohon kelapa (Tabel 1). Namun kondisi
naungan alami tersebut memberikan perlakuan naungan yang dinilai kurang
merata terhadap semua galur uji karena kanopi pohon kelapa yang tidak seragam
dan tingkat naungan masih belum optimal. Oleh karena itu, galur-galur terseleksi
pada kondisi alami diuji lagi tingkat toleransinya pada naungan artifisial dengan
tingkat naungan yang lebih tinggi dan merata.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa galur-galur UDHP berasal dari tetua persilangan
yang beragam sementara galur-galur observasi terpilih sebagian besar merupakan
hasil persilangan antara varietas Jatiluhur dan B10580E-KN-28-1-1. Pada
percobaan ini diketahui bahwa nilai HRK varietas pembanding Jatiluhur sebesar
0.92, sedangkan nilai HRK galur B10580E-KN-28-1-1 ternyata lebih tinggi dari
1.00. Hal ini terjadi karena jumlah gabah isi pada perlakuan naungan 70% lebih
tinggi dibandingkan pada perlakuan tanpa naungan (0%).
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Tabel 1. Materi skrining toleransi galur-galur padi gogo terhadap cekaman
naungan paranet 70%, KP. Muara, Bogor, MH 2015-2016
No
Galur
Urut Asal
UDHP naungan.MR.MH 2014-2015
1
1
B14202F-MR-BLK
2
2
B14231F-MR-BLK
3
3
B14178F-MR-2
4
4
B14217F-MR-BLK
5
5
B14176F-MR-BLK
6
6
B14144F-MR-3
7
7
B14083D-TB-21
8
8
B12480D-MR-7-1-1
9
9
B11592F-MR-23-2
10
10 B14086D-TB-70
11
11 B13642E-TB-71
12
12 TB155J-TB-3-1-1
13
13 B13638E-TB-12-2-WN-1
14
14 B11908F-TB-3-WN-1
15
15 B13636G-TB-8-WN-1
16
16 B12168D-MR-38-1-6-TB-1
17
17 B11579E-MR-7-1-1
18
18 B12154D-MR-10
19
19 B12498E-MR-1-9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

B12492C-MR-21-2-1
B12056F-TB-29-1
B12159D-MR-40-1
B11592F-MR-16-1-5-1
B12056F-TB-1-64-6
B11923F-MR-33-1
B11604E-MR-2-4
B10580E-KN-28-1-1
B13655E-TB-13
B11579E-MR-7-1-1-1
B11930F-TB-2
B12828E-TB-2-3-1
B12498F-MR-1-9-3-TB-1

33
34
35
36

33
34
35
36

B12492C-MR-21-1-13-4-TB-1
TB356B-TB-12-2-2-1-2-1-1
B12056F-TB-1-5-4-1
B12498F-MR-1-3

2
4
8
9
10

B14168E-MR-1
B14168E-MR-4
B14168E-MR-8
B14168E-MR-9
B14168E-MR-10

37
38
39
40
41
42
43

Tetua Persilangan
SMD9C-13/Situpatenggang
(II YOU936/Batutegi)-3//Situpatenggang
Limboto/Situpatenggang
Terong/B10580E-KN-28-1-1
Krowal-2/Situpatenggang
Ciapus/Fatmawati*5//Situpatenggang
B11492F-TB-12/IR60080-23
Batutegi/CNA2903//IR60080-23/Cimelati
IR60080-23/BP303
TB409B-TB-14-3/B11178G-TB-29
TB409B-TB-14-3/Bardaugol
Way Rarem/Ketan Tuban
Danau Gaung/B11598C-TB-2-1-B-7
Gajah Mungkur/Cabacu
TB409B-TB-14-3/Ketan Rangeun
Cirata/IR60080-23
TB154E/IRAT144//IRAT379
IR60080-23/IRAT13
IR68886/BP68*10//Selegreng///Maninjau/
Asahan
Rantai Emas//Guarani/Asahan
Selegreng/Simacan
Limboto/IRAT13
IR60080-23/BP303
Selegreng/Simacan
IR60080-23/Guarani
IR60080-23//IRBL8/IRBL23
TB154E-TB-1/Kapuas
Jatiluhur/TB409B-TB-14-3
TB154E/IRAT144//IRAT379
IRAT144/Guarani
Selegreng/Ciherang//Kencana Bali
IR68886/BP68*10//Selegreng///Maninjau/
Asahan
Rantai Emas//Guarani/Asahan

Selegreng/Simacan
IR68886/BP68*10//Selegreng///Maninjau/
Asahan
37 B12825E-TB-2-4
BP342B-MR-1-3-KN-1-2-1-MR-2-1/Dendang//
IR69502-6-SKN-UBN-1-B-1-3
38 B12476E-MR-11
Limboto/IRAT13//Sayap Putih/Asahan
Observasi naungan terpilih di Tegalbuleud MH 2014-2015
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
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No
Galur
Urut Asal
UDHP naungan.MR.MH 2014-2015
44
12 B14168E-MR-11
45
13 B14168E-MR-12
46
14 B14168E-MR-13
47
15 B14168E-MR-14
48
17 B14168E-MR-17
49
19 B14168E-MR-19
50
24 B14168E-MR-23
51
28 B14168E-MR-28
52
29 B14168E-MR-29
53
30 B14168E-MR-30
54
32 B14168E-MR-31
55
33 B14168E-MR-33
56
34 B14168E-MR-34
57
35 B14168E-MR-36
58
36 B14168E-MR-41
59
38 B14168E-MR-45
60
39 B14168E-MR-46
61
40 B14168E-MR-47
62
44 B14170E-MR-2-22
63
46 B14170E-MR-3-1
64
52 B14170E-MR-3-16
65
53 B14170E-MR-3-17
66
54 B14178F-MR-2
67
65 B14086D-TB-88
68
73 B14086D-TB-50
69
75 B13638E-TB-12-2-WN-1
70
79 B13604E-TB-55-WN-1
71
80 B13604E-TB-59-WN-1
72
83 B13604E-TB-68-WN-1
73
84 B13626E-TB-7-WN-1
74
85 B11186G-MR-3-1-18-1-WN-1
75
92 B11908F-TB-1-1
76
98 B12168D-MR-38-1-6-TB-1
77
100 B11592F-MR-4-6-1-6-2-3-2TB-1
78
105 B12844E-MR-26-5-TB-1
79
119
80
124
81
145
82
146
83
148
84
152
85
153
86
154
87
155
Pembanding
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B12056F-TB-1-29-1
B11923F-MR-35-5
B11923C-TB-3-1-4-2-1-1
B11923C-TB-3-1-4-2-2-1
B11923C-TB-3-1-3-1-1
TB155J-TB-MR-3-1-5-TB-1
B12828E-TB-2-3-1
B12497C-MR-45-2-TB-1
IR66948-MR-178-1-1-TB-1
Jatiluhur

Tetua Persilangan

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1
Krowal-1/B10580E-KN-28-1-1
Krowal-1/B10580E-KN-28-1-1
Krowal-1/B10580E-KN-28-1-1
Krowal-1/B10580E-KN-28-1-1
Limboto/Situ Patenggang
TB409B-TB-14-3/B11178G-TB-29
TB409B-TB-14-3/B11178G-TB-29
Danau Gaung/B11598C-TB-2-1-B-7
Limboto/B10580E-KN-28-1-1
Limboto/B10580E-KN-28-1-1
Limboto/B10580E-KN-28-1-1
Lagos/B11629C-MR-1
TB177E-TB-28-D-3/Cisantana//B10386E-KN-2
Gajah Mungkur/Cabacu
Cirata/IR60080-23
IR60080-23/BP303
Memberamo/Vandana*5//Siremut///IRAT144/
Asahan
Selegreng/Simacan
IR60080-23/Guarani
IR60080-23/Guarani
IR60080-23/Guarani
IR60080-23/Guarani
Way Rarem/Ketan Tuban
Selegreng/Ciherang//Kencana Bali
IR68886/BP68*10//Selegreng///Guarani/Asahan
TOX 1011/Ranau
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Perbandingan respon pertumbuhan dan komponen hasil galur-galur padi
gogo toleran dan peka naungan 70%
Perbedaan respon pertumbuhan dan komponen hasil antar kelompok genotipe
padi gogo yang ditanam pada naungan 70% tertera pada Tabel 2. Pengelompokan
galur tersebut didasarkan pada nilai HRK yang dihitung berdasarkan jumlah
gabah isi per malai pada perlakuan naungan 70% dibandingkan dengan perlakuan
kontrol (0%). Sebagai informasi, ternyata galur B14202F-MR-BLK (no.1)
tidak tumbuh pada perlakuan tanpa naungan (0%), sehingga selanjutnya tidak
dapat dibandingkan respon pertumbuhan dan komponen hasilnya karena tidak
didapatkan nilai HRK.
Tabel 2. Respon pertumbuhan dan komponen hasil antar kelompok galur padi
gogo yang ditanam pada naungan 70% dan tanpa naungan (0%)
dibandingkan dengan varietas Jatiluhur, KP. Muara, Bogor, MH 20152016

Karakter

UB (HST)
TT (cm)
JAP
IHD
GI (butir)
GH (butir)
KG (%)
B1000 (g)
HRK
Keterangan:

Rata-rata 49
Rata-rata
Rata-rata 22
Rata-rata 8
Galur Sangat
7 Galur
Galur Toleran
Galur Peka
Toleran
Moderat
Naungan 70%
Naungan 70%
Naungan 70%
Naungan 70%
N0
N70
N0
N70
N0
N70
N0
N70
Respon Pertumbuhan
102
108
104
109
102
106
102
117
120
102
122
97
123
95
119
93
9
3
9
3
10
3
9
2
39.8
40.1
39.2
37.9
39.1
38.4
40.5
35.9
Komponen Hasil
39
80
53
43
65
35
56
14
42
39
46
27
34
31
45
49
51.4
31.9
45.7
37.7
34.1
47
45.6
71.9
32.2
29.7
32.2
31.4
31.4
30.9
32.1
20.7
2.17
0.83
0.53
0.24

Varietas
Pembanding
Jatiluhur
N0

N70

105
104
9
32.7

100
81
2
37.9

55
31
36.4
31.4

51
14
22.1
28.2
0.92

N0=tanpa naungan (0%); N70=naungan paranet 70%; UB=umur berbunga 50%;
TT=tinggi tanaman; JAP=jumlah anakan produktif; IHD=indeks hijau daun; GI=jumlah
gabah isi per malai; GH=jumlah gabah hampa per malai; KG=kehampaan Gabah;
B1000=bobot 1000 butir gabah; HRK=hasil relatif terhadap kontrol berdasarkan
jumlah gabah isi per malai; HST=hari setelah tanam.

Hasil skrining toleransi galur-galur padi gogo terhadap cekaman naungan
70% menunjukkan bahwa 22 galur tergolong toleran (HRK 0.60-1.00), tujuh
galur moderat (HRK 0.40-0.59), delapan galur peka (HRK < 0.40) dan terdapat 49
galur yang sangat toleran dengan nilai HRK > 1.00. Rata-rata HRK per kelompok
genotipe yaitu 0.83 untuk galur-galur toleran, 0.53 untuk galur-galur moderat,
dan 0.24 untuk galur-galur peka. Rata-rata HRK galur-galur yang teridentifikasi
toleran masih lebih rendah dibanding HRK varietas Jatiluhur (0.92).
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Pengamatan terhadap umur berbunga 50% menunjukkan tidak ada
perbedaan antara genotipe yang toleran sampai dengan moderat yaitu pada kisaran
106-108 HST, sedangkan untuk galur-galur yang peka naungan memiliki umur
berbunga yang lebih lambat sekitar 117 HST. Namun secara rata-rata keseluruhan
masih lebih lambat umur berbunganya dibanding varietas Jatiluhur (100 HST).
Perlakuan naungan 70% tampak memperlambat umur berbunga pada semua
kelompok tingkat toleransi, kecuali pada varietas pembanding Jatiluhur memiliki
umur berbunga yang lebih cepat lima hari pada perlakuan naungan 70% dibanding
pada perlakuan tanpa naungan.
Laju pertumbuhan tanaman pada dasarnya tergantung pada kemampuan
tanaman untuk beradaptasi dalam cekaman naungan. Pada percobaan ini, ratarata tinggi tanaman antar kelompok genotipe menunjukkan bahwa cekaman
naungan 70% menyebabkan penurunan tinggi tanaman dibanding pada perlakuan
0% (Tabel 2). Namun apabila dilihat tinggi tanaman pada perlakuan naungan
70%, galur-galur toleran memiliki rata-rata tanaman yang lebih tinggi dibanding
galur-galur moderat dan peka. Menurut Sopandie et al. (2003) genotipe toleran
memberikan respon terhadap naungan dengan meningkatkan panjang ruas batang
sehingga tinggi tanaman bertambah. Khusus untuk varietas pembanding Jatiluhur
terlihat bahwa tinggi tanaman pada perlakuan naungan 70% paling pendek, namun
ini disebabkan secara genetik tinggi tanaman varietas Jatiluhur juga tidak terlalu
tinggi terlihat pada perlakuan tanpa naungan yang hanya berkisar 104 cm. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian Sasmita (2008) yang menyatakan bahwa tanaman
toleran naungan tidak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan yang peka, namun
kemampuan dalam hal peningkatan tinggi tanamannya lebih besar.
Cekaman naungan 70% juga menyebabkan penurunan jumlah anakan
produktif yang signifikan apabila dibandingkan dengan perlakuan tanpa naungan.
Namun tidak tampak perbedaan yang signifikan antara jumlah anakan produktif
genotipe toleran dibanding genotipe peka. Hasil penelitian Sulistyono et al. (2002)
mengemukakan bahwa jumlah anakan yang tinggi pada kondisi naungan justeru
akan menurunkan produksi karena terjadinya persaingan cahaya sehingga anakan
yang berada pada bagian rumpun yang lebih dalam akan berlaku sebagai parasit.
Perbandingan intensitas hijau daun pada perlakuan naungan 70% dibanding
perlakuan tanpa naungan (0%) tampak berfluktuatif, yaitu untuk galur toleran,
moderat dan peka terlihat rata-rata intensitas hijau daun menurun dengan adanya
cekaman naungan, namun pada kelompok galur yang memiliki HRK > 1.00 dan
varietas Jatiluhur cekaman naungan menyebabkan peningkatan intensitas hijau
daun.
Hasil perhitungan terhadap komponen hasil menunjukkan bahwa cekaman
naungan 70% menyebabkan penurunan jumlah gabah isi per malai. Jumlah gabah
isi per malai pada genotipe toleran lebih tinggi dibanding genotipe peka, demikian
sebaliknya dengan jumlah gabah hampa per malai. Cekaman naungan 70%
menyebabkan peningkatan persentase kehampaan gabah pada galur moderat dan
peka. Persentase kehampaan gabah genotipe peka pada perlakuan naungan 70%
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mencapai 71.9% sedangkan pada genotipe moderat, toleran dan genotipe yang
memiliki HRK ≥ 1.00 masing-masing sebesar 47%, 37.7% dan 31.9%, semuanya
masih jauh lebih tinggi dibanding varietas Jatiluhur yang hanya memiliki
persentase kehampaan gabah sebesar 22.1%. Namun menurut Junaedi (2001) pola
penyebaran gabah hampa pada posisi bagian dan cabang malai tidak dipengaruhi
oleh naungan dan varietas. Cekaman naungan 70% juga menyebabkan penurunan
bobot 1000 butir gabah dibandingkan pada perlakuan tanpa naungan, terutama
pada kelompok galur yang peka naungan.
Komponen hasil galur-galur padi gogo toleran naungan 70%
Hasil perhitungan HRK pada percobaan ini menunjukkan bahwa terdapat
22 galur padi gogo yang tergolong toleran naungan karena memiliki nilai HRK ≥
0.60 (Tabel 2). Secara rinci, pada Tabel 3 tertera hasil perhitungan komponen hasil
dan nilai HRK galur-galur yang teridentifikasi toleran naungan 70% dibandingkan
dengan perlakuan tanpa naungan (0%).
Tabel 3. Komponen hasil 22 galur padi gogo yang teridentifikasi toleran pada
naungan paranet 70%, KP. Muara, MH 2015-2016

N0

N70

N0

N70

N0

N70

N0

N70

HRK
bdsrkan
rata-rata
jumlah
gabah isi

1

B14178F-MR-2

24,7

25,7

53

45

39

22

42,4

32,6

0,83

2

B11923F-MR-33-1

36,9

35,3

44

44

43

15

49,0

25,5

1,00

3

B12492C-MR-21-1-13-4-TB-1

33,9

35,2

52

46

66

29

56,2

39,1

0,88

4

B14168E-MR-8

36,8

31,3

57

57

49

35

46,2

37,7

1,00

5

B14168E-MR-9

33,5

28,9

52

40

29

25

36,0

37,8

0,78

6

B14168E-MR-12

34,0

31,6

54

37

36

26

39,6

41,3

0,69

7

B14168E-MR-13

30,9

28,4

75

58

48

26

39,0

30,7

0,77

8

B14168E-MR-17

32,4

27,3

47

42

39

32

45,1

43,2

0,89

9

B14168E-MR-30

32,1

28,7

55

49

34

24

38,4

32,6

0,89

10

B14168E-MR-33

32,9

33,1

49

36

31

22

39,2

37,8

0,74

11

B14168E-MR-41

34,8

34,1

66

46

38

34

36,5

42,1

0,70

12

B14170E-MR-2-22

28,4

27,9

53

44

54

30

50,5

40,2

0,83

13

B14170E-MR-3-1

33,1

30,8

58

49

55

42

48,7

46,1

0,84

14

B14170E-MR-3-16

32,1

32,4

62

39

64

28

50,9

42,2

0,63

15

B14170E-MR-3-17

31,6

29,8

75

48

70

29

48,3

37,6

0,64

16

B14086D-TB-88

32,9

35,4

40

39

37

30

47,9

43,3

0,98

17

B11186G-MR-3-1-18-1-WN-1

31,2

29,8

58

51

43

34

42,5

39,6

0,88

18

B12168D-MR-38-1-6-TB-1

33,0

34,7

37

36

28

14

43,0

28,8

0,97

19

TB155J-TB-MR-3-1-5-TB-1

25,9

32,1

56

42

33

29

36,7

40,7

0,74

20

B12828E-TB-2-3-1

31,0

38,8

41

36

51

22

55,3

38,1

0,87

21

B12497C-MR-45-2-TB-1

34,3

30,0

57

53

71

23

55,4

30,0

0,92

22

IR66948-MR-178-1-1-TB-1

32,5

28,5

32

23

46

16

59,3

41,6

0,72

Jatiluhur

31,4

28,2

55

51

31

14

36,4

22,1

0,92

No.

Galur

Bobot 1000
butir; KA
14% (gram)

Rata-rata
Gabah Isi per
Malai

Rata-rata
Gabah Hampa
per Malai

%Kehampaan

Keterangan: N0=tanpa naungan (0%); N70=naungan paranet 70%
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Cekaman naungan 70% tidak mempengaruhi bobot 1000 butir gabah galurgalur yang toleran naungan. Jumlah gabah isi per malai pada perlakuan naungan
70% mengalami penurunan dibandingkan pada perlakuan tanpa naungan (0%),
begitupula yang terjadi pada jumlah gabah hampa per malainya sehingga persentase
kehampaan gabah pun lebih rendah pada perlakuan naungan 70% dbanding pada
perlakuan tanpa naungan. Menurut Supriyono (1999) hal ini bisa saja terjadi karena
pada galur-galur yang toleran naungan terjadi perimbangan pati-sukrosa yang baik
yaitu penurunan kandungan pati yang rendah dan peningkatan kandungan sukrosa.
Persentase kehampaan gabah pada naungan 70% untuk varietas pembanding
Jatiluhur sebesar 22.1%, sedangkan rata-rata galur toleran memiliki persentase
kehampaan gabah yang lebih tinggi yaitu sebesar 37.7% dengan kisaran antara
25.5-46.1%. Apabila dilihat nilai HRKnya, terdapat empat galur yang memiliki
HRK lebih tinggi dibandingkan varietas Jatiluhur, yaitu B12168D-MR-38-1-6TB-1 (HRK 0.97), B14086D-TB-88 (HRK 0.98), B11923F-MR-33-1 (HRK 1.00)
dan B14168E-MR-8 (HRK 1.00).
Respon pertumbuhan galur-galur padi gogo toleran naungan 70%
Hasil pengamatan terhadap karakter agronomi 22 galur padi gogo yang
teridentifikasi toleran pada naungan 70% meliputi umur berbunga, tinggi tanaman
dan jumlah anakan produktif tertera pada Tabel 4. Terlihat bahwa perlakuan
naungan 70% menyebabkan rata-rata umur berbunga menjadi lebih lambat dan
jumlah anakan produktif lebih sedikit dibanding tanaman pada perlakuan tanpa
naungan (kontrol), namun tidak meningkatkan tinggi tanaman. Hal yang sama
juga terjadi pada tanaman kedelai yang ternaungi, yaitu mengalami lambatnya
umur panen namun meningkatkan tinggi tanaman (Susanto dan Sundari, 2011).
Sulistyono et al. (2002) mengemukakan bahwa karakter agronomi yang
berkaitan dengan potensi produksi yang tinggi pada kondisi intensitas cahaya
rendah adalah tanaman yang tinggi, daun yang luas, jumlah anakan yang tidak
banyak, perakaran yang baik dan persentase gabah hampa yang rendah. Pada
percobaan ini, rata-rata umur berbunga galur-galur yang toleran pada cekaman
naungan 70% sebesar 109 HST dengan kisaran antara 98-101 HST, sedangkan
varietas Jatiluhur memiliki umur berbunga yang lebih cepat yaitu 100 HST. Kisaran
tinggi tanaman pada cekaman naungan 70% adalah sekitar 71-113 cm dengan ratarata setinggi 97 cm, lebih tinggi dibanding varietas Jatiluhur. Sedangkan jumlah
anakan produktif hanya kurang dari lima anakan dengan rata-rata sebanyak tiga
anakan.
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Tabel 4. Karakter agronomi 22 galur padi gogo yang teridentifikasi toleran pada
naungan paranet 70%, KP. Muara, MH 2015-2016

No.

Galur

Umur
Berbunga
50% (HST)

Tinggi
Tanaman (cm)

Jumlah
Anakan
Produktif

N0

N70

N0

N70

N0

N70

1

B14178F-MR-2

117

121

101

89

6

2

2

B11923F-MR-33-1

98

112

117

84

10

1

3

B12492C-MR-21-1-13-4-TB-1

99

110

110

74

13

2

4

B14168E-MR-8

103

109

114

105

11

3

5

B14168E-MR-9

100

112

116

98

11

5

6

B14168E-MR-12

105

109

104

85

6

4

7

B14168E-MR-13

102

109

114

102

7

4

8

B14168E-MR-17

106

108

124

94

6

3

9

B14168E-MR-30

102

108

126

109

9

4

10 B14168E-MR-33

97

109

127

101

8

5

B14168E-MR-41

100

99

113

95

10

5

12 B14170E-MR-2-22

107

109

123

106

13

5

13 B14170E-MR-3-1

107

109

129

108

10

3

14 B14170E-MR-3-16

104

109

122

100

8

2

15 B14170E-MR-3-17

102

109

129

106

11

4

16 B14086D-TB-88

126

98

135

113

8

2

17 B11186G-MR-3-1-18-1-WN-1

97

109

130

104

15

5

18 B12168D-MR-38-1-6-TB-1

95

109

137

88

15

5

19 TB155J-TB-MR-3-1-5-TB-1

104

110

129

100

8

2

20 B12828E-TB-2-3-1

101

110

131

107

6

1

21 B12497C-MR-45-2-TB-1

111

110

145

98

7

5

22 IR66948-MR-178-1-1-TB-1

104

110

118

71

9

4

105

100

104

81

9

2

11

Jatiluhur

Keterangan: N0=tanpa naungan (0%); N70=naungan paranet 70%
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Tabel 5. Intensitas hijau daun 22 galur padi gogo yang teridentifikasi toleran
pada naungan paranet 70%, K.P. Muara, MH 2015-2016

No.

Genotipe

Intensitas
hijau daun
pada fase
vegetatif (69
HST)

Intensitas
hijau daun
pada fase
berbunga
(104 HST)

Rata-rata
Intensitas
hijau daun

N0

N70

N0

N70

N0

N70

1

B14178F-MR-2

41,1

37,2

43,8

37,3

42,5

37,3

2

B11923F-MR-33-1

44,0

39,2

37,7

40,4

40,9

39,8

3

B12492C-MR-21-1-13-4-TB-1

37,2

37,4

41,6

37,7

39,4

37,6

4

B14168E-MR-8

39,9

35,1

36,1

44,5

38,0

39,8

5

B14168E-MR-9

39,6

31,4

38,1

43,3

38,9

37,4

6

B14168E-MR-12

41,4

34,7

41,1

40,5

41,3

37,6

7

B14168E-MR-13

32,6

40,5

42,2

40,6

37,4

40,6

8

B14168E-MR-17

40,6

36,3

41,6

40,3

41,1

38,3

9

B14168E-MR-30

40,1

44,7

33,9

32,0

37,0

38,4

10

B14168E-MR-33

40,2

34,9

36,7

37,9

38,5

36,4

11

B14168E-MR-41

36,5

42,6

38,2

42,3

37,4

42,5

12

B14170E-MR-2-22

38,0

42,0

34,1

42,2

36,1

42,1

13

B14170E-MR-3-1

37,3

31,7

37,0

39,7

37,2

35,7

14

B14170E-MR-3-16

35,8

27,4

34,2

33,2

35,0

30,3

15

B14170E-MR-3-17

36,6

42,8

35,5

42,6

36,1

42,7

16

B14086D-TB-88

44,9

34,3

51,3

50,8

48,1

42,6

17

B11186G-MR-3-1-18-1-WN-1

37,1

43,2

36,6

40,0

36,9

41,6

18

B12168D-MR-38-1-6-TB-1

34,8

27,0

43,7

31,2

39,3

29,1

19

TB155J-TB-MR-3-1-5-TB-1

36,5

37,3

45,6

37,6

41,1

37,5

20

B12828E-TB-2-3-1

39,6

34,7

40,6

38,6

40,1

36,7

21

B12497C-MR-45-2-TB-1

43,1

34,1

35,9

38,5

39,5

36,3

22

IR66948-MR-178-1-1-TB-1

40,7

33,3

42,0

33,6

41,4

33,5

Jatiluhur

33,9

41,0

31,4

34,7

32,7

37,9

Keterangan: N0=tanpa naungan (0%); N70=naungan paranet 70%; HST=hari setelah
tanam
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Pengamatan terhadap intensitas hijau daun dengan menggunakan alat SPAD
meter dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada fase vegetatif (±69 HST) dan
fase berbunga (±104 HST). Pada Tabel 5 terlihat bahwa secara kuantitatif untuk
varietas Jatiluhur mengalami peningkatan intensitas hijau daun karena adanya
cekaman naungan 70%, baik pada fase vegetatif maupun pada fase berbunga.
Terdapat keragaman intensitas hijau daun 22 galur padi gogo toleran naungan 70%
yang terlihat fluktuatif, namun secara visual di lapang pada sebagian besar galur
tampak memiliki daun berwarna lebih gelap pada perlakuan naungan 70%.
Selang intensitas hijau daun pada cekaman naungan 70% saat fase
vegetatif memiliki intensitas hijau daun antara 27.0 – 44.7 dan meningkat saat
fase berbunga menjadi 31.2 – 50.8. Terjadi peningkatan rata-rata nilai intensitas
hijau daun dari fase vegetatif ke fase berbunga, baik pada perlakuan naungan
70% maupun pada perlakuan tanpa naungan. Peningkatan rata-rata intensitas
hijau daun pada perlakuan naungan 70% antara fase vegetatif dan fase berbunga
terlihat lebih tinggi dibanding pada perlakuan tanpa naungan, yaitu sebanyak
2.9% dibanding pada perlakuan 0% yang peningkatannya hanya sebesar 0.4%.
Secara keseluruhan, pada kondisi naungan umumnya genotipe toleran cenderung
mampu mempertahankan pertumbuhan dengan hasil dan komponen hasil yang
lebih tinggi dibanding genotipe yang peka (Sasmita 2008). Menurut Qi-hua et
al. (2014) ke depannya, penelitian pada tanaman padi toleran naungan mengarah
pada perbaikan efisiensi suplai dan translokasi asimilat dan penerapan aplikasi
pemupukan dan teknologi budidaya untuk lingkungan tercekam naungan.
KESIMPULAN
Hasil skrining toleransi galur-galur padi gogo terhadap cekaman naungan 70%
menunjukkan bahwa 49 galur tergolong sangat toleran, 22 galur tergolong
toleran, tujuh galur moderat dan delapan galur peka. Cekaman naungan 70%
mengakibatkan umur berbunga lebih lambat, penurunan tinggi tanaman dan
jumlah anakan produktif, penurunan jumlah gabah isi per malai, peningkatan
gabah hampa pada galur-galur moderat dan peka, serta penurunan bobot 1000
butir gabah pada galur-galur peka.
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GALUR-GALUR PADI HIBRIDA YANG MEMILIKI KETAHANAN
TERHADAP RAS BLAS
Angiani Nasution, Santoso, Nita kartina, Satoto dan Trisnaningsih
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Anggianina@gmail.com
ABSTRAK
Padi hibrida mempunyai potensi hasil tinggi dibandingkan dengan varietas
inbrida. Selain faktor genetis, keragaman dan ketidakstabilan hasil padi hibrida
juga sangat terkait dengan kesesuaian agroklimat, agronomis, gangguan hama dan
penyakit, oleh karena itu kendala utama yang aktual saat ini ada di lapangan saat
ini adalah beberapa varietas padi hibrida yang sekarang ada yang bersifat rentan
terhadap beberapa hama penyakit utama Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
mengevaluasi ketahanan galur –galur padi hibrida terhadap penyakit blas daun
dengan ketahanan beragam. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium dan Rumah
kaca KP Muara Bogor MT 2015. Materi genetik yang diuji sebanyak 117 galur
hibrida 3 varietas lokal asal dan 1 kontrol rentan varietas Kencana Bali. Ras
cendawan P. grisea yang digunakan adalah ras ,033, 073, 133, dan 173. Hasil
pengamatan dari 121 aksesi yang diuji terhadap 4 ras blas ternyata ketahannya
bervariasi antar galur dan varietas dimana ada 42 galur yang mempunyai
ketahanan terhadap 1 ras dan 5 galur yang mempunyai ketahanan terhadap 2
ras blas yaitu galur CRS832/BHS-1001, CRS891/BHS-1083, GMJ12/CRS860,
GMJ12/CRS882, dan galur GMJ13/CRS664 sisanya bereaksi agak tahan dan
rentan .
Kata kunci: Padi hibrida , ketahanan, ras blas
ABTRACK
Hybrid rice lines having resistance to race blast: Hybrid rice has a high yield
potential compared with inbred varieties. In addition to genetic factors, diversity
and instability result hybrid rice is also strongly related to the suitability of agroclimatic, agronomic, pest and disease, therefore the main obstacle actual currently
exist in the current field are several varieties of hybrid rice that now exist that
are vulnerable to some major pest the purpose of this study was to evaluate the
resistance of hybrid rice lines against leaf blast disease with diverse resistance.
Research conducted at the Laboratory and Greenhouse Muara experimental
station 2015. The genetic material being tested were 117 lines of hybrid 3 varieties
of local origin and one control susceptible Kencana Bali varieties. Race P. grisea
was race, 033, 073, 133, and 173. The observation of 121 accessions were tested
against four races of blast resisntant vary among lines and varieties where there
are 42 lines that have resistance to one race and 5 lines which has a resistance
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to two races of blast that line CRS832 / BHS-1001, CRS891 / BHS 1083, GMJ12
/ CRS860, GMJ12 / CRS882, and line GMJ13 / CRS664 remainder reacts
moderately resistant and susceptible.
Keywords: Hybrid rice, resistance, race blast
PENDAHULUAN
Padi adalah tanaman sereal yang bernilai sosial, politik dan ekonomi, karena
merupakan bahan makanan pokok bagi lebih dari setengah penduduk dunia.
Untuk mempertahankan keseimbangan antara permintaan dan produksi padi
maka hampir semua negara penghasil padi berupaya menstabilkan laju kenaikan
produksi melalui peningkatan produktivitas tanaman salah satunya adalah varietas
padi hibrida.
Pengembangan varietas hibrida pada berbagai macam spesies tanaman
telah banyak menghasilkan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi maupun dari segi ekonomi. Padi hibrida mempunyai potensi hasil tinggi
dibandingkan dengan varietas inbrida. Oleh sebab itu tingkat hasil yang dicapai
padi hibrida dengan pemanfaatan teknik budi daya yang sesuai akan lebih tinggi
dibandingkan dengan inbrida.
Selain faktor genetis, keragaman dan ketidakstabilan hasil padi hibrida
juga sangat terkait dengan kesesuaian agroklimat, agronomis, gangguan hama
dan penyakit, oleh karena itu kendala utama yang aktual saat ini ada di lapangan
adalah beberapa varietas padi hibrida bersifat rentan terhadap beberapa hama
penyakit utama (Satoto et al, 2009)
Ras cendawan P. grisea sangat cepat perkembangannya. Ras-ras baru segera
terbentuk jika populasi tanaman berubah atau sifat ketahanan tanaman berubah.
Perkembangan ras P. grisea yang sangat cepat dan adanya perubahan populasi ras
menjadi kendala dalam usaha mengendalikan penyakit blas (Anggiani et al 2014).
Oleh sebab itu, penyakit blas mampu mematahkan ketahanan varietas secara cepat
sehingga varietas unggul tahan blas akan berubah menjadi lebih mudah terserang
setelah ditanam secara luas selama 2-3 musim tanam berturut-turut.
Perakitan varietas padi yang memiliki ketahanan durable dan bersifat
poligenik adalah salah satu cara untuk menghadapi patogen blas yang memiliki
banyak ras dan sangat dinamis (Anggiani et al 2011). Setelah beberapa musim
tanam, ketahanan varietas tersebut akan patah. Sebagai contoh adalah varietas
Cirata, yaitu varietas unggul nasional yang pada saat dilepas tahun 1997 merupakan
varietas tahan blas, hanya mampu bertahan beberapa musim saja, intensitas
serangan penyakit blas pada varietas Cirata dapat mencapai 61.21% (Sudir et al.
2000). Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya perkembangan ras baru
cendawan P. Grisea. Untuk memanfaatkan lebih jauh varietas-varietas tersebut
perlu dikaji lebih lanjut baik di rumah kaca maupun di sentra-sentra pertanaman
padi, gen-gen yang mengendalikan ketahanan terhadap ras-ras P. grisea. Adapun
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tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi ketahanan galur –galur padi hibrida
terhadap penyakit blas daun dengan ketahanan beragam.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium dan Rumah kaca KP Muara Bogor MT
2015. Materi genetik yang diuji sebanyak 117 galur hibrida 3 varietas lokal dan
1 varietas Kencana Bali sebagai kontrol rentan. Ras cendawan P. grisea yang
digunakan adalah ras ,033, 073, 133, dan 173
Varietas/galur ditanam pada pot-pot plastik persegi panjang dengan ukuran
20x10x10 cm, ditanam secara gogo dengan pemupukan 5 g Urea, 1,3 g TSP
dan 1,2 g KCl untuk setiap 10 kg tanah kering. Masing-masing ras P. grisea
diperbanyak pada media kentang dekstrose agar pada cawan petri selama 7 hari.
Biakan murni selanjutnya dipindahkan ke media agar tepung gandum selama 12
hari. Pada hari ke-10 setelah pemindahan diadakan penggosokan koloni cendawan
dengan menggunakan air steril yang ditambah 0.01 g streptomycin/liter. Setelah
digosok disimpan dalam inkubator bercahaya dengan lampu neon 20 watt selama
48 jam. Pada hari ke-12 diadakan penggosokan ulang dengan menggunakan kuas
gambar no.10 dan air steril yang mengandung Tween 20 sebanyak 0.02% untuk
mendapatkan larutan spora. Kerapatan spora yang digunakan sebesar 2 x 105
spora/ml.
Inokulasi dilakukan dengan cara penyemprotan pada tanaman berumur
18 hari atau stadia 4-5 daun. Tanaman yang telah diinokulasi diinkubasikan
selama 2 x 24 jam dalam ruang lembab, kemudian dipindahkan ke rumah kaca.
Untuk memelihara kelembaban selama di rumah kaca dilakukan pengembunan.
Pengamatan evaluasi ketahanan dilakukan mulai hari ke-7 setelah inokulasi
dengan menggunakan standar evaluasi IRRI (2014) yaitu :
Tabel 1. Skala Pengamatan Blas berdasarkan IRRI 2014
Skala Keterangan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

: Tidak ada gejala serangan
: Terdapat bercak-bercak sebesar ujung jarum
: Bercak lebih besar dari ujung jarum
: Bercak nekrotik keabu-abuan, berbentuk bundar dan agak lonjong,
panjang 1-2 mm dengan tepi coklat.
: Bercak khas blas, panjang 1-2 mm, luas daun terserang kurang dari 2%
luas daun
: Bercak khas blas luas daun terserang 2-10%
: Bercak khas blas luas daun terserang 10-25%
: Bercak khas blas luas daun terserang 26-50%
: Bercak khas blas luas daun terserang 51-75%
: Bercak khas blas luas daun terserang 76-100%
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan dari 117 galur hibrida , 3 varietas lokal dan 1 varietas kontrol
rentan ( Kencana Bali) sehingga total menjadi 121 aksesi yang diuji terhadap 4
ras blas ternyata ketahannya bervariasi antar galur dan varietas dari yang tahan
(T) sampai dengan rentan (R ) dimana ada 21 galur tahan ras 033, 27 galur tahan
terhadap ras 073, 2 galur tahan terhadap ras 133 dan 1 galur tahan terhadap ras
173, sedang sisanya bereaksi agak tahan dan rentan (Tabel 2).
Respon masing-masing galur yang diuji berbeda satu dengan yang lainnya.
Gen ketahanan yang terdapat pada tanaman umumnya spesifik untuk ras patogen
tertentu (Howard dan Valent 1996). Respon ketahanan inang sangat dipengaruhi
oleh adanya gen ketahanan yang terdapat pada inang, gen virulensi pada patogen
serta kondisi lingkungan (Ou, 1985)
Tabel 2. Jumlah reaksi varietas terhadap 4 ras blas
No
1
2
3
4

Ras
033
073
133
173

Tahan (T)
21
27
2
1

Jumlah Varietas
Rentan (‘R)
Agak Tahan (AT)
76
23
51
42
29
89
80
39

Galur hibrida yang tahan terhadap 1 ras blas ada sebanyak 42 galur yang
terdiri dari 17 galur tahan terhadap ras 033, 22 galur tahan terhadap ras 073, 1
galur tahan terhadap ras 133 dan 1 galur juga tahan terhadap ras 173 (Tabel 3).
Tahan terhadap 2 ras blas diperoleh sebanyak 5 galur yang terdiri dari 1 galur
tahan terhadap ras 073 dan ras 133 yaitu galur CRS832/ BHS-1001,tapi terhadap
ras 033 bereaksi agak tahan dan ras 177 bereaksi rentan sedang
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Tabel 3. Galur –galur Hibrida yang mempunyai ketahanan terhadap 1 ras blas
No

Nama Galur

Nama galur

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

CRS828
CRS834
CRS849
CRS857
CRS860
CRS864
CRS900
CRS903
CRS904
CRS918
CRS919
CRS920
CRS938
CRS939
CRS940
CRS941
CRS949
CRS961
CRS982
CRS1004
CRS1020
CRS1048
CRS1081
PK-121
UDHP 3
UDHP 5
UDHP 8
UDHP 9
UDHP 13
UDHP 14
UDHP 19
UDHP 23
UDHP 24
UDHP 25
UDHP 26
UDHP 27
UDHL 1
UDHL 3
UDHL 6
UDHL 12
UDHL 15
UDHL 16

BHS-994
BHS-1007
BHS-1026
BHS-1037
BHS-1042
BHS-1050
BHS-1093
BHS-1096
BHS-1097
BHS-1103D-SKI-2
BHS-1104D-SKI-1
BHS-1104D-SKI-2
BHS-1113D-SKI-4
BHS-1114D-SKI-1
BHS-1114D-SKI-2
BHS-1114D-SKI-3
BHS-1117D-SKI-2
BHS-1121D-SKI-2
BHS-1126D-SKI-3
BHS-1132D-SKI-3
BHS-1136D-SKI-3
457 MR-5-SKI-3
488 MR-1-SKI-3
BH76D-MR-24-1-1-3-3
GMJ12/CRS963
GMJ7/CRS900
GMJ12/CRS850
GMJ12/CRS900
GMJ12/CRS842
GMJ12/CRS851
GMJ12 / CRS982
IR79156A/CRS888
GMJ7/CRS850
GMJ12 / CRS1002
GMJ12/CRS832
GMJ7/CRS834
GMJ6/CRS519
IR58025A/CRS521
GMJ7/CRS522
IR58025A/CRS518
GMJ6/CRS524
GMJ6/CRS546

Reaksi ketahanan Pyricularia grisea
Ras 033
Ras 073
Ras 133
Ras 173
3
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3
AT
5
R
7
R
1
T
3
AT
5
R
7
R
1
T
3
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3
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7
R
3
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T
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R
3
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1
T
5
R
7
R
1
T
3
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R
7
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1
T
7
R
3
AT
5
R
1
T
7
R
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3
AT
1
T
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R
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R
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1
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7
R
3
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1
T
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R
7
R
3
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5
R
1
T
7
R
5
R
5
R
1
T
5
R
3
AT
3
AT
0
T
5
R
3
AT
5
R
1
T
3
AT
3
AT
1
T
5
R
7
R
5
R
1
T
3
AT
7
R
3
AT
5
R
3
AT
1
T
3
AT
1
T
5
R
5
R
3
AT
1
T
3
AT
3
AT
3
AT
5
R
3
AT
3
AT
1
T
3
AT
1
T
3
AT
3
AT
1
T
3
AT
7
R
5
R
5
R
1
T
7
R
7
R
3
AT
1
T
7
R
7
R
3
AT
1
T
7
R
7
R
1
T
3
AT
7
R
7
R
3
AT
1
T
7
R
7
R
3
AT
1
T
7
R
7
R
1
T
7
R
5
R
5
R
3
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1
T
7
R
5
R
3
AT
1
T
7
R
7
R
5
R
1
T
7
R
7
R
3
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1
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7
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7
R
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7
R
7
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Keterangan : T=Tahan; R=Rentan; AT= Agak Tahan
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5 galur lagi tahan terhadap ras 033 dan ras 073 yaitu galur BHS-1001, BHS1083, GMJ2/CRS860, GMJ12/CRS882 dan galur GMJ13/CRS664, sedang untuk
ras 133 dan ras 173 bereaksi rentan (Tabel 4).
Tabel 4. Galur –galur Hibrida yang mempunyai ketahanan terhadap 2 ras blas
Reaksi ketahanan Pyricularia grisea

No Nama Galur Nama galur

Ras 033

Ras 073

Ras 133

Ras 173

BHS-1001

3

AT

1

T

1

T

7

R

BHS-1083

1

T

1

T

7

R

5

R

UDHP 12

GM12/CRS860

1

T

1

T

7

R

7

R

4

UDHP 16

GMJ12/CRS882

1

T

1

T

7

R

7

R

5

UDHL 2

GMJ13/CRS664

1

T

1

T

5

R

5

R

1

CRS832

2

CRS891

3

Keterangan : T=Tahan; R=Rentan; AT= Agak Tahan

Galur –galur fungsional yang mempunyai ketahan terhadap 1 atau 2 ras
diduga merupakan galur yang mempunyai ketahanan vertical. Frinckh (1994)
menyatakan bahwa varietas dengan ketahanan vertikal mempunyai gen ketahanan
monogenik atau oligogenik yang dikelompokan sebagaai gen mayor.
KESIMPULAN
Dari 121 galur dan varietas yang diuji ternyata ada 42 galur yang mempunyai
ketahanan terhadap 1 ras dan ada 5 galur padi hibrida yang mempunyai ketahanan
terhadap 2 ras blas yaitu galur CRS832/BHS-1001, CRS891/BHS-1083, GMJ12/
CRS860, GMJ12/CRS882, dan galur GMJ13/CRS664
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Lampiran 1. Reaksi ketahanan galur-galur hibrida terhadap 4 ras blas di Rumah
Kaca KP Muara MT 2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

820

Nama
Galur
CRS828
CRS832
CRS834
CRS842
CRS848
CRS849
CRS850
CRS851
CRS854
CRS857
CRS860
CRS864
CRS865
CRS872
CRS882
CRS883
CRS887
CRS888
CRS889
CRS890
CRS891
CRS900
CRS903
CRS904
CRS910
CRS911
CRS912
CRS916
CRS918
CRS919
CRS920
CRS924
CRS931
CRS933
CRS938
CRS939
CRS940
CRS941
CRS942

Nama galur
BHS-994
BHS-1001
BHS-1007
BHS-1018
BHS-1025
BHS-1026
BHS-1027
BHS-1029
BHS-1033
BHS-1037
BHS-1042
BHS-1050
BHS-1051
BHS-1058
BHS-1073
BHS-1074
BHS-1079
BHS-1080
BHS-1081
BHS-1082
BHS-1083
BHS-1093
BHS-1096
BHS-1097
BHS1101D-SKI-1
BHS1101D-SKI-2
BHS1101D-SKI-3
BHS-1102D-SKI-3
BHS-1103D-SKI-2
BHS-1104D-SKI-1
BHS-1104D-SKI-2
BHS-1106D-SKI-2
BHS-1110D-SKI-3
BHS-1111D-SKI-2
BHS-1113D-SKI-4
BHS-1114D-SKI-1
BHS-1114D-SKI-2
BHS-1114D-SKI-3
BHS-1114D-SKI-4

Reaksi ketahanan Pyricularia grisea
Ras 033 Ras 073 Ras 133 Ras 173
3 AT 3 AT 5
R
7
R
3 AT 1
T
1
T
7
R
1
T
3 AT 5
R
7
R
3 AT 5
R
3 AT 7
R
3 AT 3 AT 3 AT 7
R
1
T
3 AT 3 AT 7
R
3 AT 3 AT 3 AT 7
R
5
R
3 AT 5
R
7
R
3 AT 3 AT 5
R
7
R
3 AT 1
T
3 AT 7
R
3 AT 1
T
5
R
7
R
1
T
3 AT 7
R
7
R
3 AT 5
R
7
R
7
R
5
R
3 AT 7
R
7
R
3 AT 3 AT 7
R
7
R
3 AT 5
R
7
R
7
R
5
R
7
R
7
R
7
R
3 AT 5
R
7
R
7
R
3 AT 5
R
7
R
7
R
5
R
3 AT 5
R
7
R
1
T
1
T
7
R
5
R
3 AT 1
T
7
R
3 AT
5
R
1
T
7
R
3 AT
3 AT 1
T
7
R
5
R
3 AT 3 AT 7
R
3 AT
3 AT 3 AT 7
R
3 AT
3 AT 3 AT 7
R
3 AT
3 AT 5
R
7
R
3 AT
1
T
5
R
7
R
3 AT
1
T
5
R
7
R
3 AT
1
T
7
R
7
R
3 AT
3 AT 7
R
7
R
5
R
3 AT 5
R
7
R
3 AT
5
R
3 AT 7
R
5
R
5
R
1
T
7
R
5
R
5
R
1
T
5
R
3 AT
3 AT 0
T
5
R
3 AT
5
R
1
T
3 AT 3 AT
3 AT 3 AT 5
R
3 AT
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

CRS948
CRS949
CRS952
CRS957
CRS961
CRS963
CRS982
CRS988
CRS993
CRS1002
CRS1005
CR136
CRS1004
CRS1020
CRS1048
CRS1073
CRS1075
PK37
PK25
CRS1081
CRS516
PK-120
PK-121
PK-122
UDHP 1
UDHP 2
UDHP 3
UDHP 4
UDHP 5
UDHP 6
UDHP 7
UDHP 8
UDHP 9
UDHP 10
UDHP 11
UDHP 12
UDHP 13
UDHP 14
UDHP 15
UDHP 16
UDHP 17
UDHP 18
UDHP 19

BHS-1117D-SKI-1
BHS-1117D-SKI-2
BHS-1118D-SKI-1
BHS-1120D-SKI-1
BHS-1121D-SKI-2
BHS-1121D-SKI-4
BHS-1126D-SKI-3
BHS-1128D-SKI-3
BHS-1129D-SKI-4
BHS-1132D-SKI-1
BHS-1132D-SKI-4
BHS-1132D-SKI-3
BHS-1136D-SKI-3
457 MR-5-SKI-3
473 MR-1-SKI-1
473 MR-1-SKI-4
BH21D-MR-4-3-B
BP1028F
488 MR-1-SKI-3
BHS-555
BH95E-MR-15-8-2-2
BH76D-MR-24-1-1-3-3
BH50D-MR-22-2-2-1-1
GMJ12/CRS887
GMJ12/CRS890
GMJ12/CRS963
GMJ6/CRS900
GMJ7/CRS900
GMJ12/CRS849
GMJ12/CRS848
GMJ12/CRS850
GMJ12/CRS900
IR79156A/CRS860
A7 / CRS939
GM12/CRS860
GMJ12/CRS842
GMJ12/CRS851
IR79156A/CRS900
GMJ12/CRS882
GMJ12 / CRS961
IR79156A/CRS828
GMJ12 / CRS982

3
1
3
3
1
3
5
3
3
3
3
3
1
1
5
3
3
5
3
3
x
3
1
3
3
5
5
5
3
5
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
3
1

AT
T
AT
AT
T
AT
R
AT
AT
AT
AT
AT
T
T
R
AT
AT
R
AT
AT
x
AT
T
AT
AT
R
R
R
AT
R
AT
AT
T
AT
AT
T
AT
AT
AT
T
AT
AT
T

3
5
5
5
3
5
3
3
5
7
7
5
5
3
3
3
3
3
3
1
x
5
3
3
3
3
1
3
1
3
3
1
3
3
3
1
1
1
3
1
3
7
7

AT
R
R
R
AT
R
AT
AT
R
R
R
R
R
AT
AT
AT
AT
AT
AT
T
x
R
AT
AT
AT
AT
T
AT
T
AT
AT
T
AT
AT
AT
T
T
T
AT
T
AT
R
R

7
7
9
7
7
7
1
3
5
5
3
3
5
3
3
3
3
7
5
3
x
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
5

R
R
R
R
R
R
T
AT
R
R
AT
AT
R
AT
AT
AT
AT
R
R
AT
x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
AT
R
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5
5
3
3
3
3
3
5
5
5
3
3
3
1
5
3
3
3
3
x
5
5
5
5
5
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
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R
R
R
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R
R
R
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T
R
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x
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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R
R
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

GMJ12/CRS889
GMJ10/CRS883
GMJ12/CRS857
IR79156A/CRS888
GMJ7/CRS850
GMJ12 / CRS1002
GMJ12/CRS832
GMJ7/CRS834
GMJ10/CRS864
IR79156A / CRS1002
GMJ12 / CRS942
GMJ7/CRS872
GMJ12 / CRS939
GM12/CRS865
GMJ10/CRS860
GMJ12/CRS854
IR79156A / CRS952
GMJ6/CRS519
GMJ13/CRS664
IR58025A/CRS521
GMJ6/CRS750
GMJ11/CRS767
GMJ7/CRS522
GMJ12/CRS707
GMJ6/CRS695
GMJ6/CRS707
GMJ13/CRS735
GMJ14/CRS760
IR58025A/CRS518
GMJ6/CRS529
GMJ14/CRS757
GMJ6/CRS524
GMJ6/CRS546
GMJ12/CRS704
GMJ12/CRS712
Ponelo
PL Bolotonu
PL Maraya
KONTROL Kencana bali

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

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

AT
AT
AT
AT
AT
R
AT
AT
AT
AT
AT
R
AT
AT
AT
AT
AT
T
T
T
AT
AT
T
AT
AT
AT
AT
R
AT
AT
AT
AT
T
AT
AT
R
R
R
R

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

AT
R
R
T
T
T
T
T
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
T
AT
AT
R
R
R
AT
R
AT
AT
T
AT
AT
T
AT
AT
AT
R
AT
AT
R

5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
7
7
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
3
3
5
3
3
5
5
7

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
AT
AT
AT
AT
R
AT
AT
AT
AT
AT
R
R
R
R
R
AT
R
AT
AT
R
AT
AT
R
R
R

5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
7
5
3
5
3
3
5
5
5
3
5
3
3
5
3
3
5
3
3
3
3
3
5
7

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
AT
R
AT
AT
R
R
R
AT
R
AT
AT
R
AT
AT
R
AT
AT
AT
AT
AT
R
R

Keterangan : T=Tahan; R=Rentan; AT= Agak Tahan
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PERBAIKAN KOMPONEN TRAP BARRIER SYSTEM (TBS) DAN
LINEAR TRAP BARRIER SYSTEM (LTBS) UNTUK AGROEKOSISTEM
PADI PASANG SURUT
Rachmawati1, Agus W. Anggara1 dan Tedi Purnawan1
1

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Jalan Raya 9 Sukamandi Subang Jawa Barat
rachmawati_07@yahoo.co.id
ABSTRAK

Untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah mereklamasi
lahan rawa dan lahan pasang surut. Masalah pada lahan pasang surut potensial
terbilang paling sedikit karena teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
pada lahan irigasi dapat diterapkan pada lahan pasang surut potensial. Teknologi
PTT pada lahan sulfat masam potensial dan lahan gambut dangkal telah
dirumuskan tatapi komponen Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), terutama tikus
hama, perlu dikembangkan. Kekompleksan komponen agroekosistem lahan
pasang surut menjadikan tantangan tersendiri dalam hal pengaplikasian teknologi
pengendalian hama tikus terpadu di lahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan
perbaikan dalam pengelolaan tanaman terpadu di agroekosistem padi pasang
surut. Penelitian ini bertujuan menguji komponen perbaikan TBS dan LTBS di
agroekosistem padi pasang surut. Kegiatan penelitian meliputi pemasangan TBS
dan LTBS serta pengamatan kerusakan tanaman yang disebabkan serangan tikus.
Populasi tikus hama R. argentiventer pada agroekosistem padi pasang surut di
Telang Rejo memang terbilang tinggi pada musim kemarau. Musim kemarau di
Telang Rejo bukan merupakan musim tanam (kami menyebutnya sebagai periode
bera). Pada periode bera tersebut lahan sawah dipenuhi gulma yang merupakan
habitat yang disukai oleh tikus hama. Pada musim tersebut populasi tikus juga tetap
berkembang biak. Oleh karena tidak ada pertanaman, maka analisis kerusakan
tanaman tidak dilakukan. Tangkapan TBS (sebar tanggal 10 Mei 2014, varietas
Inpari 20) menunjukkan bahwa material hard plastic mampu memerangkap lebih
banyak tikus daripada material light plastic atau material yang biasa dipakai.
Tangkapan LTBS menunjukkan bahwa material berbeda yang digunakan tidak
terlalu memberikan hasil yang berbeda. Untuk komponen pengendalian yang
terpasang dengan jangka waktu yang lama, seperti TBS, material hard plastic
dapat direkomendasikan sebagai material perbaikan komponen pengendalian
tikus hama di pasang surut.
Kata kunci: tikus hama, pasang surut, pagar TBS/LTBS
ABSTRACT
To realize the sustainable of food self-sufficiency the government has reclaimed
some swamps areas and tidal lands. Some problems on tidal swampy agroecosystem
practices could be solved with Integrated Crop Management (ICM) wich is similar
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with irrigated agroecosystem practices. ICM practices on potential acid sulphate
soil and shallow peat has been formulated yet a component of Integrated Pest
Management (IPM), especially rodent pest, should be developed. The complexity
of tidal swamp agroecosistem is a one of challenge in rodent pest management.
We are trying to improve the management component, TBS and LTBS. The aim
of this study is examine the improved material of TBS and LTBS. We are trying to
compare the amterial of fence: light plastic versus hard plastic. The opulations of
R. argentiventer, as the dominant species, on tidal rice agro-ecosystem in Telang
Rejo was fairly high in the dry season. The improved TBS could trap more rodent
than the common TBS could. For the material that would be installed for longer
time, the hard material is well recommended.
Key words: rodent pest, tidal swampy, fence TBS/LTBS
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah
mereklamasi lahan rawa dan lahan pasang surut. Pemerintah telah mengalokasikan
dana penelitian ke Balai Penelitian Pertanian Tanaman Pangan Banjarbaru
(Balittan Banjarbaru, sekarang Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa/Balitra).
Teknologi yang dihasilkan diverifikasi dalam skala luas melalui The Sustainable
Wetlands Adaptation and Mitigation Program (SWAMP) dan Integrated Swamp
Development Project (ISDP) di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Sistem usaha pertahian lahan pasang surut di Sumatera Selatan mendorong
pengembangan pertanian di lahan pasang surut di Kalimantan Tengah (dikenal
sebagai pengembangan lahan gambut).
Intensifikasi padi pasang surut di Karang Agung Ulu Sumatera Selatan pada
lahan sulfat masam pada bulan Maret 1997 mampu menghasilkan 7-8 ton GKP/
ha untuk varietas Lalan, Banyuasin, Lematang. Sementara penerapan teknologi
intensif pada padi pasang surut di lahan sulfat masam potensial dan lahan
gambut dangkal di lahan Proyek Lahan Gambut (PLG) Kalimantan tengah gagal
menghasilkan gabah sesuai harapan karena antara lain adanya serangan tikus hama.
Kegagalan dari musim ke musim mengakibatkan banyak petani meninggalkan
lokasi atau beralih mata pencaharian sebagai buruh perkebunan kelapa sawit.
Tikus hama, apabila dapat diatasi maka sumbangan lahan pasang surut
terhadap peningkatan produksi beras nasional akan sangat besar karena lahan
pasang surut sangat luas yaitu: lahan potensial seluas 2.07 juta ha, lahan sulfat
masam seluas 6.7 juta ha, lahan gambut seluas 10.89 juta ha dan lahan salin 0.44
juta ha (Wijaya Adhi dan Alihansyah 1998). Masalah pada lahan pasang surut
potensial terbilang paling sedikit karena teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) pada lahan irigasi dapat diterapkan pada lahan pasang surut potensial.
Teknologi PTT pada lahan sulfat masam potensial dan lahan gambut dangkal telah
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dirumuskan tatapi komponen Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), terutama tikus
hama, perlu dikembangkan.
Dasar Pertimbangan
Beragam varietas padi yang adaptif terhadap kondisi lingkungan rawa dan
pasang surut yang telah BB Padi yaitu varietas INPARA 1, INPARA 2, INPARA 3
pada tahun 2008 dan INPARA 4, INPARA 5, INPARA 6 pada tahun 2010. Varietas
INPARA 1, INPARA 2, INPARA 3 cocok ditanam di rawa lebak dan pasang surut.
Varietas INPARA 4 dan INPARA 5 hanya cocok ditanam di rawa lebak dangkal.
Sedangkan INPARA 6 cocok ditanam di rawa lebak dan pasang surut dengan
sulfat masam. Rata-rata hasil varietas tersebut adalah 4-5 ton per hektar (Deskripsi
varietas padi).
Akan tetapi hama selalu menjadi masalah klasik dalam sistem budidaya
monokultur. Hama padi, dari takson avertebrata dan vertebrata, dapat menyerang
pada stadia tanaman padi dari sejak persemaian hingga panen dan penyimpanan.
Beberapa tikus yang dominan pada pertanaman padi rawa dan pasang surut
adalah Rattus argentiventer, R. exulans dan R. r. diardii. Rattus argentiventer
atau yang sering disebut sebagai tikus sawah, merupakan spesies dominan di
agroekosistem padi rawa (Rochman dan Sudarmaji 2001). Tikus tersebut tergolong
omnivor yang pakannya meliputi mollusca, arthropoda, dan tumbuh-tumbuhan.
Tingginya proporsi pakan berupa tananam padi terhadap yang lain salah satunya
disebabkan oleh sistem monokultur tanaman padi berikut program intensifikasi
dan ekstensifikasi. Sumberdaya pakan yang berlimpah tersebut secara langsung
mendukung sintasan (survival). Hasilnya adalah peningkatan populasi dari aspek
peningkatan kelahiran serta meningkatnya harapan hidup.
Sampai saat ini belum ada varietas padi yang tahan terhadap serangan tikus.
Faktor utama penyebab kekerapan kemunculan serangan tikus adalah berkaitan
dengan aspek biologi dan ekologi. Pemahaman yang baik mengenai aspek
tersebut akan menuntun kita kepada penemuan metode pengendalian yang sesuai.
Pengendalian berarti menjaga populasinya di bawah ambang batas munculnya
kerugian secara ekonomi. Di bawah batas tersebut eksistensi populasinya tetap
diperlukan sebagai salah satu komponen agroekosistem yang memiliki relung
tersendiri yang tidak tergantikan.
Pertanaman padi di Kabupaten Banyuasin pernah terserang tikus hama,
sehingga menurunkan produksi padi (Sriwijaya Post 2010). Hampir 15 tahun yang
lalu BB Padi menyelenggarakan penelitian tikus hama di Karang Agung Ulu,
Kecamatan Muara Telang. Pada tahun 2012 lalu empat unit percobaan tanaman
padi ditempatkan di Muara Telang. Tanaman padi pada penelitian ini hancur
terserang tikus pada musim kering. Hal tersebut mendorong kelanjutan penelitian
tikus hama di lahan pasang surut.
Muara telang juga merupakan salah satu kecamatan dimana terjadi konversi
cukup luas dari lahan pertanian menjadi lahan perkebunan karena pendapatan
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dari perkebunan (kelapa sawit) dinilai lebih tinggi daripada tanaman pangan
(Wijaksono dan Navastara 2012). Perkebunan kelapa sawit merupakan salah
satu habitat potensial untuk tempat bersarang dan berkembangbiak bagi tikus.
Teknologi pengendalian tikus hama padi pasang surut telah direkomendasikan.
Rekomendasi tersebut meliputi tanam serempak (terkait dengan ketersediaan air
di musim hujan) dan pemagaran. Berdasarkan pengamatan terhadap budidaya
padi di lahan pasang surut, terdapat beberapa catatan antara lain (1) keserempakan
tanaman, (2) siklus pasang surut besar dan periodik, (3) ketinggian air fluktuatif,
(4) tingginya populasi tikus di musim kering.
Kekompleksan komponen agroekosistem lahan pasang surut menjadikan
tantangan tersendiri dalam hal pengaplikasian teknologi pengendalian hama
tikus terpadu di lahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam
pengelolaan tanaman terpadu di agroekosistem padi pasang surut.
TUJUAN
Menguji komponen perbaikan TBS dan LTBS di agroekosistem padi pasang surut.
METODOLOGI
Uji Keefektifan Komponen Perbaikan TBS
Trap barrier system (TBS) merupakan petak tanaman perangkap berukuran
25 m x 25 m atau satu petak sawah setara ukuran tersebut yang ditanam padi
minimal dua minggu lebih awal dari pertanaman di sekitarnya. Petak tersebut
dikelilingi pagar yang dipasang di parit saluran air. Pagar setinggi 1 m (penyesuaian
didasarkan pada lokasi lahan pasang surut) ditegakkan dengan ajir bambu. Setiap
sisi TBS dipasangi satu buah bubu perangkap yang menghadap keluar. Pengamatan
dilakukan terhadap tangkapan tikus harian di dalam bubu perangkap.
TBS dengan pagar plastik dipasang sebanyak tiga unit yang terpisah sejauh
kurang lebih 300 m di lokasi yang berdekatan dengan tepi kampung, tanggul
irigasi besar atau jalan sawah, dan berdekatan dengan pertanaman karet. TBS yang
akan diuji adalah TBS dengan pagar dari bahan hard plastic dan light plastic (yang
umum dipakai). Tiga unit TBS dengan hard plastic ditempatkan pada suatu blok
hamparan sawah uji. Tiga unit TBS dengan light plastic ditempatkan pada blok
hamparan sawah uji lainnya. Hasil rata-rata tangkapan kemudian dibandingkan.
Uji Keefektifan Komponen Perbaikan LTBS
Linear trap barrier system (LTBS) merupakan bentangan pagar sepanjang
minimal 100 m yang di pasang di parit saluran air. Pagar setinggi 1 m (penyesuaian
didasarkan pada lokasi lahan pasang surut) ditegakkan dengan ajir bambu. Enam
buah buah bubu perangkap diletakkan pada setiap jarak 20 m secara berselangseling. LTBS diletakkan pada tiga habitat potensial bersarang tikus yaitu tanggul
irigasi besar atau jalan sawah, perkebunan karet dan tepi kampong. LTBS dipasang
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selama tiga malam. Pengamatan dilakukan terhadap tangkapan tikus harian di
dalam bubu perangkap.
LTBS yang akan diuji adalah LTBS dengan pagar dari bahan hard plastic
dan light plastic (yang umum dipakai -terpal). Tiga unit LTBS dengan hard
plastic ditempatkan pada suatu blok hamparan sawah uji. Tiga unit LTBS dengan
light plastic ditempatkan pada blok hamparan sawah uji lainnya. Hasil rata-rata
tangkapan kemudian dibandingkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tikus hama dominan adalah Rattus argentiventer. Ciri-ciri R. argentiventer adalah
tubuhnya berwarna putih keabu-abuan di bagian dada dan coklat kekuningan di
bagian punggung; tubuhnya relatif kecil hingga sedang; dan ekornya lebih pendek
daripada kepala-badan (Murakami et al. 1992).
Rattus argentiventer tersebar di kasawan Asia Tenggara. Spesies tersebut
merupakan hama tikus dominan yang mendiami agroekosistem yang terletak di
dataran rendah (e.g. KP Sukamandi) (Aplin et al. 2003; Sudarmaji et al. 2010a).
Namun R. argentiventer juga tercatat menghuni agroekosistem tanaman padi di
Gunung Mutis, Timor (Aplin et al. 2003). R. argentiventer diduga merupakan salah
satu spesies yang memiliki kisaran habitat yang luas seperti halnya R. tanezumi
yang menghuni agroekosistem tanaman padi baik di dataran rendah maupun di
dataran tinggi (Miller et al. 2008; Stuart et al. 2008).
Musim kemarau di Telang Rejo bukan merupakan musim tanam (kami
menyebutnya sebagai periode bera). Umumnya petani tidak menanam padi
di musim kemarau karena risiko terserang tikus hama sangat besar di tengah
keterbatasan sumber daya air. Pada periode bera tersebut lahan sawah dipenuhi
gulma yang merupakan habitat yang disukai oleh tikus hama. Pada musim tersebut
populasi tikus juga tetap berkembang biak. Oleh karena tidak ada pertanaman,
maka analisis kerusakan tanaman tidak dilakukan.
Tangkapan TBS (sebar tanggal 10 Mei 2014, varietas Inpari 20) di musim
kemarau secara total dari TBS plastic transparan (light plastic) adalah 926 ekor
(rata-rata dari 3 unit adalah 308 ekor), lebih rendah daripada TBS fiber (hard plastic)
yang mampu menangkap 1392 ekor (rata-rata dari 3 unit TBS adalah 464 ekor).
Hal tersebut menunjukkan bahwa material hard plastic mampu memerangkap
lebih banyak tikus daripada material light plastic atau material yang biasa dipakai
(Gambar 1). Material light plastic lebih banyak ditemukan kerusakan-kerusakan
(lubang) sehingga perawatan seperti menambal lebih sering dilakukan.
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Gambar 1. Tangkapan tikus hama pada TBS selama musim kemarau 2014 di
Telang Rejo berdasarkan stadia tanaman (a) dan tipe habitat (b)
Sebaliknya, tangkapan LTBS di musim kemarau secara total dari LTBS
terpal adalah 32 ekor (rata-rata dari 3 unit adalah 10 ekor), lebih tinggi daripada
LTBS fiber (hard plastic) yang mampu menangkap 22 ekor (rata-rata dari 3 unit
LTBS adalah 7 ekor). Hal tersebut menunjukkan bahwa material berbeda yang
digunakan tidak terlalu memberikan hasil yang berbeda (Gambar 2). Sifat yang
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berbeda dengan TBS, LTBS memberikan kecenderungan hasil yang berbeda.
LTBS hanya dipasang selama tiga malam sehingga risiko kerusakan plastik terpal
sangat rendah.

Gambar 2. Tangkapan tikus hama pada LTBS selama musim kemarau 2014 di
Telang Rejo berdasarkan kondisi hamparan (a) dan tipe habitat (b)
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Pada musim hujan, patani di Telang Rejo umumnya menanam padi. Petani
biasanya melindungi keseluruhan pertanaman mereka dengan pagar plastik namun
tanpa bubu perangkap. Secara keseluruhan tangkapan di musim hujan lebih
rendah daripada di musim kemarau. Salah satu kemungkinan sebabnya adalah
cairnya populasi tikus atau terdistribusinya popuasli tikus secara lebih luas karena
semakin luasnya hamparan pertanaman padi.
Kecenderungannya berbeda dengan musim kemarau, tangkapan TBS di
musim hujan menunjukkan bahwa material light plastic mampu memerangkap
lebih banyak tikus daripada material hard plastic atau fiber. Tangkapan TBS di
musim hujan secara total dari TBS plastic transparan (light plastic) adalah 119
ekor (rata-rata dari 3 unit adalah 39 ekor), lebih tinggi daripada TBS fiber (hard
plastic) yang hanya mampu menangkap 72 ekor (rata-rata dari 3 unit TBS adalah
24 ekor) (Gambar 3 dan 4).

Gambar 3. Tangkapan tikus hama pada TBS selama dua musim tanam
berdasarkan stadia tanaman/kondisi hamparan di Telang Rejo
Tangkapan LTBS di musim hujan secara total dari LTBS terpal adalah 13
ekor (rata-rata dari 3 unit adalah 3 ekor), lebih tinggi daripada LTBS fiber (hard
plastic) yang hanya mampu menangkap 7 ekor (rata-rata dari 3 unit LTBS adalah
2 ekor) (Gambar 5 dan 6). Hal tersebut menunjukkan bahwa material berbeda
yang digunakan tidak terlalu memberikan hasil yang berbeda. Sifat yang berbeda
dengan TBS, LTBS memberikan kecenderungan hasil yang berbeda. LTBS hanya
dipasang selama tiga malam sehingga risiko kerusakan plastic terpal sangat rendah.
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Gambar 4. Tangkapan tikus hama pada TBS selama dua musim tanam
berdasarkan tipe habitat di Telang Rejo

Gambar 5 . Tangkapan tikus hama pada LTBS selama dua musim tanam
berdasarkan stadia tanaman/kondisi hamparan di Telang Rejo
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Gambar 6. Tangkapan tikus hama pada LTBS selama dua musim tanam
berdasarkan tipe habitat di Telang Rejo
Lamanya waktu pemasangan merupakan salah satu faktor pertimbangan
dalam hal pemilihan material pagar. Untuk pagar yang dipasang untuk jangka
waktu yang lama seperti TBS atau perlindungan penuh (sekeliling pertanaman)
maka sangat baik bila menggunakan bahan yang lebih keras dan licin karena
dengan plastik biasa mudah sekali dilubangi tikus (Gambar 7). Sementara untuk
pagar yang dipasang untuk jangka waktu yang lebih singkat seperti LTBS atau
pesemaian maka dapat digunakan plastik yang lebih biasa atau terpal.

Gambar 7. Pagar yang digunakan dalam penelitian
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KESIMPULAN
Untuk komponen pengendalian yang terpasang dengan jangka waktu yang
lama, seperti TBS, material hard plastic (fiber) dapat direkomendasikan sebagai
material perbaikan komponen pengendalian tikus hama di pasang surut. Untuk
komponen pengendalian yang terpasang dengan jangka waktu yang lebih singkat,
seperti LTBS, material plastik terpal sudah cukup baik untuk digunakan sebagai
komponen pengendalian tikus hama di pasang surut
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DINAMIKA PENYAKIT-PENYAKIT TANAMAN PADI PADA WAKTU
TANAM BERBEDA DI KABUPATEN KLATEN, PROPINSI JAWA
TENGAH
Dini Yuliani, Laila Nur Milati, dan Sudir
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya IX Sukamandi Subang Jawa Barat 41256
ABSTRAK
Penyakit padi merupakan salah satu faktor pembatas dalam budidaya tanaman
padi. Akibat serangan penyakit, produktivitas padi menjadi menurun. Penelitian
ini untuk mengetahui dinamika penyakit-penyakit padi di daerah dengan waktu
tanam berbeda dilaksanakan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada
musim hujan (MH) 2014/2015 dan musim kemarau (MK) 2015. Penelitian
berupa pengamatan tanaman di lapangan pada tiap musim tanam dilakukan pada
waktu tanam awal (I), tanam pertengahan (II), dan waktu tanam akhir (III). Hasil
penelitian menunjukkan pada tiap waktu tanam ditemukan empat jenis penyakit
padi yaitu hawar daun bakteri (HDB), busuk batang, hawar pelepah, dan bercak
daun Cercospora (BDC). Penyakit padi memiliki dinamika yang berbeda baik
pada waktu tanam berbeda maupun musim tanam yang berbeda. Hawar daun
bakteri memiliki dinamika penyakit yang sama dengan hawar pelepah yaitu
memiliki trends keparahan penyakit yang tinggi pada waktu tanam awal musim
hujan dan awal musim kemarau. Begitu juga dengan penyakit busuk batang
memiliki dinamika penyakit yang sama dengan penyakit bercak daun cercospora
yaitu memiliki trends keparahan penyakit yang tinggi pada waktu tanam akhir
musim hujan dan awal musim kemarau. Untuk wilayah dengan pola tanam satu
kali tanam padi dalam satu tahun dianjurkan untuk menanam padi pada waktu
tanam akhir musim hujan atau awal musim kemarau saat patogen penyakit dalam
kondisi tertekan populasinya. Untuk wilayah dengan indeks pertanaman ≥ 2
dalam setahun dianjurkan untuk menerapkan budidaya tanaman padi sehat seperti
jarak tanam yang tidak terlalu rapat, pemupukan berimbang sesuai dosis ajuran
setempat, dan pengairan secara intermitten. Untuk daerah endemis penyakit HDB
dapat menggunakan varietas tahan sesuai kondisi patotipe Xoo yang dominan di
wilayahnya.
Kata Kunci: Dinamika, Penyakit, Padi, Waktu Tanam
ABSTRACT
Rice disease is one of the limiting factors in rice cultivation. Due to disease, rice
productivity is become lowered. This research to determine the dynamics of rice
diseases in different time zones planting carried out in the district of Klaten, Central
Java Province on wet season (WS) 2014/2015 and dry season (DS) 2015. Research
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in the form of plants observations in the field in each season conducted at early
planting time (I), mid planting (II), and late planting time (III). The results showed
in each time planting rice found four types of diseases were bacterial leaf blight
(BLB), stem rot, sheath blight and Cercospora leaf spot (CLS). Rice disease has
different dynamics both at different planting time and different growing seasons.
Bacterial leaf blight has the same dynamics with sheath blight which has a high
severity trends at the early time planting of rainy season and early dry season.
Likewise with stem rot have the same disease dynamics trends with Cercospora
leaf spot that have a high severity of severities at the end planting time of rainy
season and early dry season. For a region with one cropping patterns in a year is
recommended to grow rice during the late planting time of rainy season or early
dry season when the disease pathogen population in a depressed condition. For
regions with cropping index ≥ 2 in a year it is recommended to apply a healthy rice
cultivation as a spacing that is not too tight, balanced fertilization appropriate dose
of local recommendation, and intermittent of irrigation. For BLB disease endemic
areas can use resistant varieties according to the conditions domination of Xoo
pathotype in the region.
Key Words: Dynamics, Diseases, Rice, Planting Time
PENDAHULUAN
Aktifitas petani dalam menerapkan teknologi menyebabkan terjadinya perbedaan
lingkungan fisik disekitar pertanaman padi pada tiap agroekosistem. Keadaan
ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkah laku penyebab penyakit
(patogen) yang menyebabkan serangan keparahan penyakit meningkat atau
menurun atau terjadi pergeseran dominasi ras patogen (Suparyono et al. 2004).
Ras penyakit yang semula tidak merugikan dapat berubah menjadi merugikan.
Sebagai contoh, akhir-akhir ini dilaporkan penyakit blas berkembang dan
menimbulkan kerugian pada padi sawah irigasi di Jawa Barat (Amir dan Anggiani,
2001; Anggiani et al. 2011), yang sebelumnya merupakan penyakit utama padi
gogo. Berkembangnya penyakit blas pada pertanaman padi di lahan sawah irigasi
kemungkinan disebabkan oleh genotipe padi yang ditanam kaitannya dengan
tingkat ketahanannya terhadap penyakit, cara tanam (jarak tanam), pemupukan
dan lain-lain yang menyebabkan munculnya penyakit blas dengan ras baru yang
mampu beradaptasi dan berkembang pada padi sawah irigasi (Amir dan Anggiani,
2001). Patogen blas mempunyai keragaman genetik yang tinggi dan sifat
perkembangan seluler dan morfologi yang sangat adaptif pada tanaman padi yang
diinfeksinya (Koizumi, 2009). Sifat-sifat tersebut menyebabkan ras-ras patogen
blas dapat berubah sifat virulensinya dalam waktu singkat, bergantung pada inang
dan pengaruh lingkungan (Utami et al. 2006).
Terjadinya epidemi penyakit dapat disebabkan oleh keterlambatan
melakukan monitoring atau pemantauan di lapangan (Nagarajan and Muralidharan,
1995). Monitoring dapat dijadikan sebagai dasar sistem peringatan dini. Hasil
pemantauan dianalisis secara komprehensif diantaranya terhadap jenis penyakit,
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varietas, lingkungan biotik dan abiotik, serta praktek budidaya tanaman yang
menjadi penyebab terjadinya perkembangan penyakit padi di lahan sawah irigasi.
Penanaman padi yang rentan penyakit dengan pemupukan nitrogen
berlebihan dan didukung kondisi lingkungan fisik (suhu dan kelembaban yang
cocok) dapat memicu berkembangnya beberapa penyakit yang mendominasi di
daerah setempat. Penyakit hawar pelepah (Rhizoctonia solani) dan busuk pelepah
(Sarocladium oryzae) merupakan penyakit yang endemis di daerah pertanaman
padi yang intensif (Nuryanto, 2011). Berdasarkan argumentasi hal tersebut di atas,
pemantauan perkembangan penyakit padi di daerah sentra produksi padi sawah
irigasi dengan pola tanam yang tidak serempak dari musim ke musim sangat
diperlukan untuk menentukan strategi pengendalian.
Di lahan sawah irigasi, waktu tanam padi diatur berdasarkan golongan
tanam. Dalam satu golongan tanam, jadwal tanam bervariasi tergantung pada
posisi hamparan sawah terhadap saluran induk yaitu: hulu, tengah, dan hilir. Hal
ini menyebabkan lingkungan tumbuh padi sangat bervariasi dan menimbulkan
konsekuensi terhadap perilaku penyakit. Waktu tanam yang cocok bagi
perkembangan penyakit dapat menjadi epidemis. Intervensi teknologi mampu
menekan populasi penyakit ke tingkat yang lebih rendah, walaupun penyakit
bersifat endemis. Hamparan sawah dengan waktu tanam yang tidak serempak
berdampak terhadap ketersediaan inang bagi patogen secara terus menerus.
Hal ini mengakibatkan penyakit dapat berkembang dengan baik disebabkan
tidak adanya pemutusan rantai makanan bagi patogen.
Pemantauan perkembangan penyakit dan identifikasi kemungkinan terjadinya
perubahan status penyakit baru khususnya di daerah-daerah sentra produksi
padi sangat diperlukan. Informasi yang diperoleh tentang keadaan penyakit
padi di sawah irigasi dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan teknologi
pengendalian. Dalam jangka pendek, penerapan teknologi secara benar sebagai
komponen dasar pengelolaan tanaman terpadu padi sawah irigasi berdampak
terhadap peningkatan efektifitas pengendalian, sehingga serangan penyakit
dapat dikendalikan, ketahanan varietas terhadap penyakit dapat dipertahankan,
kehilangan hasil dapat ditekan, dan pendapatan petani dapat ditingkatkan.
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi dinamika penyakit padi
sawah irigasi di daerah dengan waktu tanam berbeda. Kemungkinan terjadinya
perubahan status suatu jenis penyakit atau kemungkinan munculnya penyakit baru
dapat segera diketahui pada tanaman padi sawah irigasi di daerah dengan waktu
tanam berbeda. Informasi penyakit padi sawah irigasi sebagai dasar rekomendasi
pengendalian dan perbaikan teknologi pengendalian penyakit di beberapa daerah
dengan waktu tanam berbeda.
MATERI DAN METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di daerah sentra produksi padi dengan waktu tanam
tidak serempak yaitu Kecamatan Juwiring, Dlanggu, dan Wonosari di Kabupaten
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Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada musim hujan 2014/2015 dan musim kemarau
2015. Kegiatan meliputi pengamatan sampel tanaman padi sakit. Tiap musim
tanam dilakukan tiga kali pengamatan yang masing-masing pengamatan dilakukan
pada pertanaman padi dengan waktu tanam berbeda yaitu waktu tanam awal,
tanam pertengahan, dan tanam pada akhir musim. Tiap waktu tanam dilakukan
pengamatan di tiga lokasi yang berbeda (kecamatan yang berbeda). Pengamatan
dilakukan satu kali pada fase generatif (stadia pengisian sampai dua minggu
sebelum panen) pada hamparan sawah petani seluas ± 0,5 - 1,0 ha. Tiap hamparan
dibagi tiga bagian dan tiap bagian dibuat sebagai ulangan. Tiap ulangan ditarik
dua garis diagonal, selanjutnya untuk setiap garis diagonal diambil 10 rumpun
tanaman sampel. Tiap rumpun sampel diamati tingkat serangan penyakit yang
ditemukan dengan metode skoring (IRRI, 2013). Keparahan penyakit dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut: KP= ∑(nii. Vi)/(N . Z) x 100%, KP=
keparahan penyakit (%), nii= jumlah sampel dengan nilai skor keparahan tertentu,
i= skor keparahan (0, 1, 3, 5, 7 dan 9), V= nilai skala dari sampel ke I, N= jumlah
sampel yang diamati, dan Z= skor keparahan tertinggi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Penyakit Padi pada Musim Hujan 2014/2015
Pada MH 2014/2015 dan MK 2015, pengamatan penyakit padi pada waktu
tanam awal, tanam pertengahan, dan tanam akhir musim ditemukan diantaranya
penyakit hawar daun bakteri (HDB), busuk batang, hawar pelepah, dan bercak
daun cercospora (BDC) di Kecamatan Juwiring, Delanggu, dan Wonosari yang
berada di wilayah Kabupaten Klaten. Masing-masing penyakit padi memiliki
dinamika yang berbeda pada waktu tanam berbeda baik pada musim hujan maupun
musim kemarau.
Hawar Daun Bakteri
Hawar daun bakteri merupakan penyakit yang cukup dominan dibandingkan
dengan penyakit padi lainnya pada tiap lokasi pengamatan di Kabupaten Klaten.
Pada MH 2014/2015, keparahan penyakit HDB berkisar antara 39,1 hingga
49,45% pada waktu tanam awal. Keparahan HDB mulai menurun pada waktu
tanam pertengahan (27,37 -44,83%) hingga waktu tanam akhir (12,07 - 46,63%).
Namun keparahan HDB memiliki kecenderungan yang cukup stabil di Kecamatan
Juwiring dan Delanggu, sedangkan di Kecamatan Wonosari keparahan HDB
menurun secara tajam (Gambar 1).
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Gambar 1. Keparahan penyakit hawar daun bakteri pada waktu tanam berbeda
pada MH 2014/2015 dan MK 2015 pada tiga lokasi pengamatan di
Kabupaten Klaten.
Pada MK 2015, keparahan penyakit HDB lebih rendah dibandingkan
dengan MH 2014/2015. Hal ini disebabkan curah hujan pada musim kemarau
lebih sedikit dibandingkan musim hujan. Jumlah curah hujan mempengaruhi
presentase kejadian dan keparahan penyakit HDB. Keparahan HDB di tiga lokasi
pengamatan memiliki trends yang menurun sejak waktu tanam awal hingga waktu
tanam akhir. Rata-rata keparahan HDB pada MK 2015 dari tiga lokasi pengamatan
mencapai 15,55; 8,82; dan 2,79% berturut-turut pada periode tanam awal, tanam
pertengahan, dan tanam akhir musim (Gambar 1). Pengendalian penyakit HDB
harus dilakukan secara terpadu. Penanaman varietas tahan merupakan komponen
utama pengendalian. Namun penanaman varietas tahan sebaiknya tidak terus
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menurus, melainkan dilakukan pergiliran varietas tahan untuik menghindari
patahnya ketahanan varietas dan mencegah terbentuknya patotipe baru yang lebih
virulen (Sudir et al. 2012). Rekomendasi untuk daerah endemis penyakit HDB,
waktu tanam padi yang tepat yaitu akhir musim hujan atau awal musim kemarau
sehingga keparahan penyakit HDB dapat tertekan dan tidak merugikan terhadap
produktivitas tanaman.
Busuk Batang
Penyakit busuk batang pada waktu tanam awal MH 2014/2015 memiliki
keparahan yang hampir sama di tiga lokasi pengamatan berkisar antara 20,35
hingga 21,10%. Keparahan pada waktu tanam pertengahan memiliki trends
yang berbeda pada tiga lokasi pengamatan. Keparahan di Kecamatan Delanggu
memiliki trends meningkat mulai dari waktu tanam awal hingga tanam akhir
musim dan memiliki keparahan lebih tinggi daripada lokasi pengamatan lainnya.
Keparahan di Kecamatan Juwiring memiliki trends meningkat mulai dari waktu
tanam awal hingga tanam akhir musim, namun dengan grafik yang cukup landai.
Hal ini mengindikasikan keparahan penyakit mengalami peningkatan, namun
secara perlahan. Berbeda halnya dengan kondisi keparahan busuk batang di
Kecamatan Wonosari. Keparahan penyakit mengalami penurunan pada waktu
tanam pertengahan, namun keparahan meningkat secara tajam pada watu tanam
akhir musim (Gambar 2).
Keparahan busuk batang pada watu tanam awal MK 2015 hampir sama
dengan keparahan pada waktu tanam akhir MH 2014/2015. Hal ini diduga
inokulum cendawan Helminthosporium sigmoideum penyebab penyakit musim
batang bertahan pada tunggul padi atau dalam tanah. Setelah olah tanam dan
mempersiapkan persemaian, sklerotia melayang pada permukaan tanaman padi.
Sklerotia banyak diproduksi pada jaringan tanaman sakit dan berkembang hingga
tanaman menjelang pemasakan (Webster, 2000). Pada waktu tanam pertengahan
di Kecamatan Juwiring dan Delangu mengalami penurunan keparahan penyakit
kecuali di Kecamatan Wonosari mengalami peningkatan keparahan penyakit.
Namun pada waktu tanam akhir musim, keparahan penyakit mengalami penurunan
di tiga lokasi pengamatan (Gambar 2).
Rekomendasi pengendalian penyakit busuk batang yaitu menanam padi
pada waktu tanam awal musim hujan dimana jumlah inokulum cendawan H.
Sigmoideum masih rendah di lapangan. Waktu tanam yang tepat pada musim
kemarau yaitu pada periode tanam pertengahan hingga akhir musim kemarau
dimana inokulum cendawan H. Sigmoideum cukup tertekan oleh lingkungan (suhu
dan kelembaban).
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Gambar 2. Keparahan penyakit busuk batang pada waktu tanam berbeda pada
MH 2014/2015 dan MK 2015 pada tiga lokasi pengamatan di
Kabupaten Klaten.
Hawar Pelepah
Keparahan penyakit hawar pelepah pada MH 2014/2015 memiliki
dinamika yang berbeda di tiga lokasi pengamatan mulai dari waktu tanam awal
hingga tanam akhir musim. Keparahan hawar pelepah pada waktu tanam awal
di Kecamatan Delanggu relatif lebih tinggi daripada lokasi pengamatan lainnya.
Namun mengalami penurunan keparahan pada waktu tanam pertengahan dan
keparahan tidak meningkat hingga waktu tanam akhir musim. Berbeda halnya di
Kecamatan Juwiring, keparahan penyakit pada waktu tanam awal cukup rendah
namun mengalami peningkatan keparahan pada waktu tanam pertengahan hingga
akhir musim tanam. Sedangkan dinamika penyakit hawar pelepah di Kecamatan
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Wonosari berfluktuatif. Pada waktu tanam awal musim hujan, keparahan
penyakit mencapai 7,25%. Pada waktu tanam pertengahan, keparahan mengalami
penurunan. Namun keparahan meningkat pada waktu tanam akhir musim hujan
(Gambar 3).
Keparahan penyakit hawar pelepah meningkat pada kondisi suhu dan
kelembaban udara yang tinggi di lingkungan pertanaman padi (Nuryanto et al.
2014). Pada kondisi sawah irigasi, miselia pada jerami padi sakit dianggap sebagai
inokulum primer untuk patogen hawar pelepah terutama pada musim hujan saat
sisa tanaman tidak dapat hancur setelah dipanen. Gulma terinfeksi juga sangat
penting dapat menyebabkan kontaminasi pada supply air (Van E Lai et al. 2001).

Gambar 3. Keparahan penyakit hawar pelepah pada waktu tanam berbeda
pada MH 2014/2015 dan MK 2015 pada tiga lokasi pengamatan di
Kabupaten Klaten.
Pada MK 2015, trends keparahan penyakit hawar pelepah hampir sama pada
tiga lokasi pengamatan mulai sejak waktu tanam awal hingga waktu akhir musim
(Gambar 3). Hal ini mengindikasikan inokulum patogen hawar pelepah makin
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tertekan pada musim kemarau baik pada waktu tanam awal, pertengahan, maupun
akhir musim tanam. Rekomendasi untuk pengendalian penyakit hawar pelepah
yaitu menanam padi pada musim kemarau. Apabila menanam padi di musim hujan
dapat dilakukan pengaturan air secara intermitten, jarak tanam tidak terlalu rapat,
dan pemupukan sesuai dosis ajuran setempat.
Bercak Daun Cercospora
Bercak daun cercospora merupakan penyakit yang cukup menonjol pada
MH 2014/2015 setelah penyakit HDB. Pada musim hujan, keparahan BDC di tiga
lokasi pengamatan memiliki trends yang hampir mirip dengan penyakit busuk
batang. Keparahan penyakit BDC umumnya meningkat mulai dari waktu tanam
awal hingga watu tanam akhir musim hujan (Gambar 4). Keparahan serangan
penyakit BDC paling tinggi pada fase generatif (Ginting, 2008). Penyakit BDC
umumnya dijumpai pada lahan yang kurus hara atau tanaman padi yang kurang
pemupukan unsur N. Hasil pengamatan di lapangan, terdapat varietas yang rentan
terhadap penyakit ini dan menunjukkan skor keparahan cukup tinggi mencapai
skor 7 atau 9. Namun kurang signifikan dalam mempengaruhi produksi padi.

Gambar 4. Keparahan penyakit bercak daun cercospora pada waktu tanam
berbeda pada MH 2014/2015 dan MK 2015 pada tiga lokasi
pengamatan di Kabupaten Klaten.

Yuliani et al : Dinamika Penyakit-Penyakit Tanaman Padi pada Waktu Tanam Berbeda....

843

Keparahan penyakit BDC pada MK 2015 lebih rendah daripada MH
2014/2015. Pada waktu tanam awal musim kemarau, keparahan BDC berkisar
antara 17,00 hingga 24,83%. Keparahan BDC pada waktu tanam pertengahan
mengalami penurunan di tiga lokasi pengamatan hingga waktu tanam akhir musim
kemarau (Gambar 4).
Penyakit padi memiliki dinamika yang berbeda baik pada waktu tanam
berbeda maupun musim tanam yang berbeda. Hawar daun bakteri memiliki
dinamika penyakit yang sama dengan hawar pelepah yaitu memiliki trends
keparahan penyakit yang tinggi pada waktu tanam awal musim hujan dan awal
musim kemarau. Begitu juga dengan penyakit busuk batang memiliki dinamika
penyakit yang sama dengan penyakit bercak daun cercospora yaitu memiliki
trends keparahan penyakit yang tinggi pada waktu tanam akhir musim hujan dan
awal musim kemarau. Dinamika penyakit-penyakit padi sangat dipengaruhi oleh
lingkungan yaitu curah hujan, suhu, dan kelembaban. Sedangkan faktor varietas
tanaman kurang berpengaruh secara signifikan terhadap dinamika perkembangan
penyakit padi.
Dinamika penyakit padi erat kaitannya dengan strategi pengendalian
penyakit terutama pada wilayah dengan pola tanam tidak serempak karena dalam
satu musim tanam dapat terjadi tiga kali waktu tanam yang berbeda (awal, tengah,
dan akhir). Untuk wilayah dengan pola tanam satu kali tanam padi dalam satu tahun
dianjurkan untuk menanam padi pada waktu tanam akhir musim hujan atau awal
musim kemarau dimana patogen penyakit dalam kondisi tertekan populasinya.
Namun untuk wilayah dengan indeks pertanaman dua atau lebih yaitu menanam
padi 2 kali atau lebih dalam satu tahun dianjurkan untuk menanam padi sesuai
kondisi keparahan penyakit seperti telah disebutkan di atas yang endemis di
wilayahnya.
Selain itu budidaya tanaman padi sehat perlu diterapkan seperti jarak tanam
yang tidak terlalu rapat, pemupukan berimbang sesuai dosis ajuran setempat,
dan pengairan secara intermitten. Untuk daerah endemis penyakit HDB dapat
menggunakan varietas tahan sesuai kondisi patotipe Xoo yang dominan di
wilayahnya, sedangkan untuk penyakit busuk batang dan hawar pelepah belum
diperoleh varietas tahan terhadap penyakit tersebut. Hasil pengujian Muslim et
al. (2012) terhadap lima varietas padi menunjukkan tidak ada varietas padi yang
tahan terhadap penyakit hawar pelepah. Varietas bereaksi agak tahan hanya terjadi
pada varietas Mekongga, Inpara 3, dan Ciherang. Sementara varietas Indragiri dan
Inpari 13 tergolong varietas agak rentan.
Menurut Nuryanto et al. (2014), tingkat keparahan penyakit hawar pelepah
tinggi pada varietas padi tipe pendek anakan banyak dan lebih rendah pada varietas
padi tipe tinggi anakan sedikit. Penyakit bercak daun cercospora merupakan
penyakit yang sering dijumpai pada tanaman padi terutama pada lahan kurus
hara atau tanaman yang kurang diberi pupuk unsur N. Menurut Suganda et al.
(2002), resistensi pada tanaman padi terhadap penyakit BDC dapat diinduksi oleh
berbagai perlakuan eksternal menggunakan bahan kimia penginduksi diantaranya
asam salisilat, kitin asal kulit udang dan K2HPO4.
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

Pada Musim Hujan (MH) 2014/2015 dan Musim Kemarau (MK) 2015, pada
tiap waktu tanam ditemukan empat jenis penyakit padi yaitu hawar daun
bakteri (HDB), busuk batang, hawar pelepah, dan bercak daun Cercospora
(BDC) di Kecamatan Juwiring, Delanggu, dan Wonosari Kabupaten Klaten.
Penyakit padi memiliki dinamika yang berbeda baik pada waktu tanam
berbeda maupun musim tanam yang berbeda. Hawar daun bakteri memiliki
dinamika penyakit yang sama dengan hawar pelepah yaitu memiliki trends
keparahan penyakit yang tinggi pada waktu tanam awal musim hujan dan
awal musim kemarau. Begitu juga dengan penyakit busuk batang memiliki
dinamika penyakit yang sama dengan penyakit bercak daun cercospora yaitu
memiliki trends keparahan penyakit yang tinggi pada waktu tanam akhir
musim hujan dan awal musim kemarau.
Untuk wilayah dengan pola tanam satu kali tanam padi dalam satu tahun
dianjurkan untuk menanam padi pada waktu tanam akhir musim hujan
atau awal musim kemarau saat patogen penyakit dalam kondisi tertekan
populasinya. Untuk wilayah dengan indeks pertanaman ≥ 2 dalam setahun
dianjurkan untuk menerapkan budidaya tanaman padi sehat seperti jarak
tanam yang tidak terlalu rapat, pemupukan berimbang sesuai dosis ajuran
setempat, dan pengairan secara intermitten. Untuk daerah endemis penyakit
HDB dapat menggunakan varietas tahan sesuai kondisi patotipe Xoo yang
dominan di wilayahnya.
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Jl. Raya IX, Sukamandi 41256, Ciasem Kab. Subang, Jawa Barat
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ABSTRACT
Yellow rice stem borer is a major pest in rice cultivation in Indonesia. Insecticides
are the mainstay of farmers to control this pest, but the results are not satisfactory.
One contributing factor is the time of insecticide application is not appropriate.
This study aimed to evaluate the control threshold of yellow rice stem borer to
determine the exact time insecticide applications in different ages of rice varieties.
The study was conducted at Sukamandi Research Station, ICRR in dry season year
2011. The research design was split plot with 3 replications. Varieties as main
plot were a1-IR42 (medium maturity), a2-IR64 (early maturity), and a3-Inpari 13
(very early maturity). Basic control thresholds as sub plot were b1- insecticide
was applied at 4 days after moth flight when the number of moths caught in the
light trap was 1, b2- insecticide was applied at 4 days after moth flight when the
number of moths caught in the light trap < 10, b3- insecticide was applied at 4
days after moth flight when the number of moths caught in light traps > 10, b4insecticide was applied when the intensity of the attacks 5%, b5- insecticide was
applied when the intensity of the attacks 10%, b6-insecticide was applied when
the intensity of attacks > 10%, and b7-control (without insecticide application).
Observed variable were the level of attack intensity by rice stem borer and yied.
The results showed that the control threshold of yellow rice stem borer in varieties
IR42, IR64, and Inpari 13 were four days after one moth caught in the light trap.
Basic economic of control threshold was the highest income for Rp 981.000/ha
and the cost ratio: income was 1: 2,49.
Keywords: control threshold, yellow rice stem borer, economic value
ABSTRAK
Penggerek batang padi kuning adalah salah satu hama utama pada pertanaman padi
di Indonesia. Insektisida merupakan andalan petani untuk mengendalikan hama
ini, namun hasilnya tidak memuaskan. Salah satu faktor penyebabnya adalah waktu
aplikasi insektisida yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
ambang kendali hama penggerek batang padi kuning untuk menentukan waktu
aplikasi insektisida yang tepat pada varietas padi yang berbeda umur. Penelitian
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dilakukan di Kebun Percobaan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
pada musim kemarau tahun 2011. Rancangan yang digunakan adalah split plot
dengan 3 ulangan. Petak utama adalah varietas (A), yaitu: a1–varietas IR42
(berumur sedang); a2–varietas IR64 (berumur genjah); dan a3–varietas INPARI
13 (berumur sangat genjah). Anak petak adalah dasar ambang kendali (B), yaitu:
b1– aplikasi insektisida dilakukan pada 4 hari setelah penerbangan ngengat
apabila jumlah ngengat yang tertangkap pada light trap sebanyak 1 individu; b2–
aplikasi insektisida dilakukan pada 4 hari setelah penerbangan ngengat apabila
jumlah ngengat yang tertangkap pada light trap kurang dari 10 individu; b3–
aplikasi insektisida dilakukan pada 4 hari setelah penerbangan ngengat apabila
jumlah ngengat yang tertangkap pada light trap lebih dari 10 individu; b4–aplikasi
insektisida dilakukan apabila intensitas serangan 5%; b5–aplikasi insektisida
dilakukan apabila intensitas serangan 10%, b6–aplikasi insektisida dilakukan
apabila intensitas serangan lebih dari 10%, dan b7–kontrol (tanpa pengendalian).
Variabel yang diamati adalah tingkat intensitas serangan hama penggerek batang
padi dan hasil panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang kendali untuk
hama penggerek batang padi kuning pada varietas IR42, IR64, dan Inpari 13 adalah
sama yaitu pada 4 hari setelah penerbangan ngengat apabila jumlah ngengat yang
tertangkap pada light trap sebanyak 1 individu. Dasar ambang kendali ini secara
ekonomi memberikan pendapatan tertinggi sebesar Rp 981.000/ha dan rasio biaya
: pendapatannya adalah 1 : 2,49.
Kata kunci: ambang kendali, penggerek batang padi kuning, nilai ekonomi
PENDAHULUAN
Di Indonesia terdapat enam spesies penggerek batang padi (Hattori dan Siwi, 1986).
Penggerek batang padi kuning Scirpophaga incertulas (Walker) (Lepidoptera:
Pyralidae) adalah yang paling dominan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Bali, dan Lombok (Manwan et al., 1990; Hendarsih et al., 2002).
Penggerek batang padi kuning dapat menyerang semua stadium pertumbuhan
tanaman padi (Alam et al., 1998). Pada stadium vegetatif serangan menyebabkan
kematian anakan (tiller) muda yang disebut sundep (deadhearts), dan pada
stadium generatif serangan menyebabkan malai tampak putih dan hampa yang
disebut beluk (whiteheads) (Bandong dan Litsinger, 2005).
Larva penggerek batang padi kuning memakan bagian dalam batang padi.
Larva instar-1 penggerek batang padi kuning yang keluar dari telur yang menetas
segera menyebar mencari anakan tanaman padi dan segera masuk ke dalam batang
tanaman padi. Hal tersebut menyebabkan larva terlindungi dari musuh alami
dan insektisida (Bandong dan Litsinger, 2005), sehingga hama ini sulit untuk
dikendalikan dan sering menimbulkan kegagalan panen serta kehilangan hasil.
Insektisida adalah andalan petani dalam mengendalikan hama penggerek
batang padi kuning sampai saat ini. Kondisi tersebut sangat beresiko karena
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penggunaan insektisida yang terus menerus berdampak negatif terhadap lingkungan
seperti hama menjadi resisten, resurjensi atau ledakan hama sekunder, berpengaruh
negatif terhadap organisma non target, dan residu insektisida (Metcalf, 1982;
Sutanto, 2002). Untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan insektisida
dalam pengendalian hama penggerek batang padi kuning ini, salah satu caranya
adalah dengan penetapan ambang kendali untuk menentukan waktu aplikasi
insektisida yang tepat sehingga penggunaan insektisida tidak berlebihan. Beberapa
peneliti telah menetapkan ambang kendali untuk penggerek batang padi kuning
berdasarkan tingkat kerusakan tanaman. Suhail et al. (2008) menetapkan ambang
kendali untuk penggerek batang padi kuning dan putih pada tingkat kerusakan 5%,
dan Afzal et al. (2002) menetapkan ambang kendali untuk penggerek batang padi
kuning dan putih pada tingkat kerusakan 7.5% dan 10%. Selain itu, Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan (2002) menetapkan ambang kendali berdasarkan
kerusakan tanaman pada stadia vegetatif sebesar 6% dan pada stadia generatif
10%. Namun, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penggunaan ambang
kendali berdasarkan tingkat kerusakan tanaman ini kurang tepat, karena pada saat
dilakukan pengendalian, tanaman padi sudah rusak dan kehilangan hasil sudah
terjadi. Untuk itu perlu dievaluasi dan dicari ambang kendali yang tepat untuk
hama penggerek batang padi kuning yang dapat mencegah dan meminimalisasi
kerusakan dan kehilangan hasil tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi ambang kendali hama penggerek batang padi kuning untuk
menentukan waktu aplikasi insektisida yang tepat pada varietas padi yang berbeda
umur.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan tempat
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi Sukamandi pada musim kemarau tahun 2011.
Metode penelitian dan pengamatan
Rancangan penelitian yang digunakan adalah split plot dengan 3 ulangan.
Petak utama adalah varietas (A), yaitu: a1–varietas IR42 (berumur sedang); a2–
varietas IR64 (berumur genjah); dan a3–varietas INPARI 13 (berumur sangat
genjah). Anak petak adalah dasar ambang kendali (B), yaitu: b1– aplikasi insektisida
dilakukan pada 4 hari setelah penerbangan ngengat apabila jumlah ngengat yang
tertangkap pada light trap sebanyak 1 individu; b2–aplikasi insektisida dilakukan
pada 4 hari setelah penerbangan ngengat apabila jumlah ngengat yang tertangkap
pada light trap kurang dari 10 individu; b3–aplikasi insektisida dilakukan pada
4 hari setelah penerbangan ngengat apabila jumlah ngengat yang tertangkap
pada light trap lebih dari 10 individu; b4–aplikasi insektisida dilakukan apabila
intensitas serangan 5%; b5–aplikasi insektisida dilakukan apabila intensitas
serangan 10%, b6–aplikasi insektisida dilakukan apabila intensitas serangan lebih
dari 10%, dan b7–kontrol (tanpa pengendalian).
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Bibit padi berumur 21 hari setelah sebar (HSS) ditanam pada petak penelitian
berukuran 8 m x 5 m dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, dan jarak antar plot 0,5
m. Pada saat tanam, dilakukan pemupukan dengan 40 kg N/ha dan 40 kg P2O5/
ha, pada 25 hari setelah tanam dengan 40 kg N/ha, dan pada 50 hari setelah tanam
dengan 40 kg N/ha. Insektisida berbahan aktif klorantraniliprole dosis 500 ml/ha
(konsentrasi 2 ml/l) diaplikasikan sesuai dengan perlakuan ambang kendali.
Pengamatan intensitas serangan dilakukan setiap 1 minggu sekali, sejak 2
minggu setelah tanam sampai 10 hari menjelang panen secara acak. Variabel yang
diamati adalah tingkat intensitas serangan oleh penggerek batang padi kuning dan
hasil panen. Untuk jumlah tangkapan ngengat penggerek batang padi pada light
trap diamati setiap hari.
Analisis statistik
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) dan
perbedaan antar perlakuan dievaluasi dengan uji wilayah berganda Duncan pada
taraf nyata 5% dengan menggunakan perangkat lunak SAS Institute (1990).
Analisis ekonomi
Data rata-rata hasil dianalisis secara ekonomi dengan menghubungkan
pendapatan kotor, pendapatan bersih, pengurangan pendapatan, penambahan
biaya pestisida, dan rasio pendapatan yang dicapai pada tingkat ambang kendali
(Suhail et al., 2008).
HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Populasi penggerek batang padi
Berdasarkan pemantauan dengan menggunakan light trap terlihat bahwa
penggerek batang padi yang dominan di lokasi penelitian adalah penggerek batang
padi kuning S. incertulas. Selain itu terlihat pula bahwa populasi penggerek batang
padi kuning tinggi pada saat pengolahan tanah dan persemaian, dan mencapai
puncaknya pada pada saat menjelang panen dengan populasi 820 individu/malam.
Namun demikian, pada saat pertanaman padi mencapai stadium vegetatif, populasi
penggerek batang padi kuning rendah berkisar 0 - 31 individu/malam (Gambar 1).
Kondisi seperti ini menyebabkan intensitas serangan penggerek batang padi pada
pertanaman percobaan stadium vegetatif sangat rendah berkisar 0 – 9,75%. Untuk
itu, untuk meningkatkan intensitas serangan terutama pada plot perlakuan dengan
intensitas serangan 5%, 10%, lebih dari 10%, dan kontrol dibuat infestasi buatan
dengan memasang kelompok telur penggerek batang padi kuning yang berasal
dari luar lokasi penelitian.
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Gambar 1. Jumlah ngengat penggerek batang padi yang tertangkap pada light
trap. Sukamandi, MT-1 Tahun 2011
Intensitas serangan penggerek batang padi kuning, Scirpophaga incertulas
Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa tidak ada perbedaan intensitas
serangan penggerek batang padi kuning pada varietas IR42, IR64, dan Inpari 13
pada semua waktu pengamatan, kecuali pada pengamatan 9 dan 10 minggu setelah
tanam (MST). Pada pengamatan 9 dan 10 MST terlihat bahwa intensitas serangan
penggerek batang padi kuning pada varietas IR64 nyata lebih tinggi dibandingkan
dengan varietas IR42 dan Inpari 13 (Tabel 1-4). Tingginya intensitas serangan
penggerek batang padi kuning pada varietas IR64 tersebut disebabkan terjadi
sinkronisasi antara tingginya populasi penggerek batang padi kuning dengan fase
kritis dari varietas IR64. Pada 9 MST, varietas IR64 memasuki stadium bunting.
Untuk varietas IR42 dan Inpari 13 terlihat escape, karena pada 9 MST varietas
IR42 masih stadium vegetatif dan varietas Inpari 13 sudah berbunga sampai bulir
hijau.
Pada dasar ambang kendali terlihat adanya perbedaan intensitas serangan
penggerek batang padi kuning. Pada pengamatan 3 sampai 12 MST terlihat bahwa
dasar ambang kendali dengan aplikasi insektisida yang dilakukan pada 4 hari
setelah penerbangan ngengat ketika jumlah ngengat yang tertangkap pada light
trap sebanyak 1 individu dan kurang dari 10 individu ngengat, intensitas serangan
penggerek batang padi kuning konsisten nyata lebih rendah dibandingkan dengan
perlakuan lain dan kontrol (Tabel 1-4). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian
yang dilakukan sebelum tanaman padi terserang yang berdasarkan pemantauan
populasi hama lebih menekan serangan penggerek batang padi kuning dibandingkan
dengan pengendalian yang dilakukan setelah tanaman padi terserang. Selain itu,
dari hasil analisis terlihat pula bahwa tidak ada interaksi antara varietas dan dasar
ambang kendali.
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Tabel 1. Intensitas serangan penggerek batang padi kuning pada varietas yang
berbeda umur dan dasar ambang kendali pada 1-3 MST. Sukamandi,
MT-1 Tahun 2011
Rata-rata intensitas serangan
penggerek batang padi (%)*
1 MST
2 MST
3 MST

Perlakuan
Varietas
a1: varietas IR42 (berumur sedang)
a2: varietas IR64 (berumur genjah)
a3: varietas INPARI 13 (berumur sangat genjah)

0,00 a
0,00 a
0,00 a

6,07 a
5,19 a
5,86 a

4,59 a
4,44 a
5,20 a

Dasar Ambang Kendali
b1: 4 hari- jumlah ngengat 1 individu
b2: 4 hari- kurang dari 10 individu ngengat
b3: 4 hari- lebih dari 10 individu ngengat
b4: intensitas serangan 5%
b5: intensitas serangan 10%
b6: intensitas serangan lebih dari 10%
b7: Kontrol (tanpa pengendalian)

0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a

5,08 a
6,94 a
4,72 a
5,95 a
5,72 a
5,20 a
6,32 a

3,59 b
3,61 b
4,26 ab
4,87 ab
3,42 b
6,60 a
6,84 a

*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan
tidak berbeda nyata pada DMRT taraf nyata 5%. MST- minggu setelah tanam

Tabel 2. Intensitas serangan penggerek batang padi kuning pada varietas yang
berbeda umur dan dasar ambang kendali pada 4-6 MST. Sukamandi,
MT-1 Tahun 2011
Rata-rata intensitas serangan
penggerek batang padi (%)*
4 MST
5 MST
6 MST

Perlakuan
Varietas
a1: varietas IR42 (berumur sedang)

6,73 a

4,94 a

5,61 a

a2: varietas IR64 (berumur genjah)

6,27 a

3,39 a

6,57 a

a3: varietas INPARI 13 (berumur sangat genjah)
Dasar Ambang Kendali
b1: 4 hari- jumlah ngengat 1 individu
b2: 4 hari- kurang dari 10 individu ngengat
b3: 4 hari- lebih dari 10 individu ngengat
b4: intensitas serangan 5%
b5: intensitas serangan 10%
b6: intensitas serangan lebih dari 10%
b7: Kontrol (tanpa pengendalian)

4,93 a

2,58 a

5,65 a

4,02 bc
3,76 c
5,66 abc
6,20 abc
7,78 a
7,44 a
6,97 ab

1,29 b
1,20 b
1,89 b
4,44 ab
5,96 a
4,53 ab
6,14 a

1,62
d
3,22 cd
5,46 bc
4,88 c
8,54 a
8,11 ab
9,75 a

*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan
tidak berbeda nyata pada DMRT taraf nyata 5%. MST- minggu setelah tanam
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Tabel 3. Intensitas serangan penggerek batang padi kuning pada varietas yang
berbeda umur dan dasar ambang kendali pada 7-9 MST. Sukamandi,
MT-1 Tahun 2011
Perlakuan
Varietas
a1: varietas IR42 (berumur sedang)
a2: varietas IR64 (berumur genjah)
a3: varietas INPARI 13 (berumur sangat genjah)
Dasar Ambang Kendali
b1: 4 hari- jumlah ngengat 1 individu
b2: 4 hari- kurang dari 10 individu ngengat
b3: 4 hari- lebih dari 10 individu ngengat
b4: intensitas serangan 5%
b5: intensitas serangan 10%
b6: intensitas serangan lebih dari 10%
b7: Kontrol (tanpa pengendalian)

Rata-rata intensitas serangan
penggerek batang padi (%)*
7 MST
8 MST
9 MST
2,37 a
2,02 a
1,44 a

3,22 a
4,45 a
3,02 a

2,80 c
8,11 a
5,51 b

1,11 c
0,88 c
1,45 c
1,17 c
2,00 bc
2,75 b
4,17 a

2,68 cd
0,85 d
0,93 d
3,63 bc
3,49 c
5,89 ab
7,44 a

1,51 c
0,40 c
2,01 c
7,28 b
6,33 b
7,90 b
12,45 a

*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakua
n tidak berbeda nyata pada DMRT taraf nyata 5%. MST- minggu setelah tanam

Tabel 4. Intensitas serangan penggerek batang padi kuning pada varietas yang
berbeda umur dan dasar ambang kendali pada 10-12 MST. Sukamandi,
MT-1 Tahun 2011
Perlakuan
Varietas
a1: varietas IR42 (berumur sedang)
a2: varietas IR64 (berumur genjah )
a3: varietas INPARI 13 (berumur sangat genjah)
Dasar Ambang Kendali
b1: 4 hari- jumlah ngengat 1 individu
b2: 4 hari- kurang dari 10 individu ngengat
b3: 4 hari- lebih dari 10 individu ngengat
b4: intensitas serangan 5%
b5: intensitas serangan 10%
b6: intensitas serangan lebih dari 10%
b7: Kontrol (tanpa pengendalian)

Rata-rata intensitas serangan
penggerek batang padi (%)*
10 MST
11 MST
12 MST
2,11 c
5,95 a
4,07 b

2,09 b
4,57 a
3,30 ab

1,20 a
1,94 a
1,73 a

0,43 d
0,17 d
0,53 d
3,97 c
5,69 bc
6,95 b
10,60 a

0,13 d
0,03 d
0,14 d
3,13 c
4,12 bc
5,53 b
10,17 a

0,09 d
0,03 d
0,00 d
1,03 c
2,27 b
2,84 b
5,10 a

*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan
tidak berbeda nyata pada DMRT taraf nyata 5%. MST- minggu setelah tanam

Usyati dan Kurniawati : Evaluasi Ambang Kendali Hama Penggerek Batang Padi....

853

Hasil panen
Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hasil panen pada
semua perlakuan tidak berbeda nyata baik pada GKP maupun GKG (Tabel 5).
Namun demikian, apabila dilihat dari hasil analisis ekonomi terlihat bahwa pada
perlakuan dasar ambang kendali dengan aplikasi insektisida yang dilakukan pada
4 hari setelah penerbangan ngengat ketika jumlah ngengat yang tertangkap pada
light trap sebanyak 1 individu, kurang dari 10 individu ngengat, dan lebih dari 10
individu ngengat masih memberikan tambahan hasil masing-masing sebesar 218
kg/ha, 53 kg/ha, dan 3 kg/ha (Tabel 6).
Tabel 5. Hasil panen pada varietas padi yang berbeda umur dan dasar ambang
kendali. Sukamandi, MT-1 Tahun 2011
Perlakuan
Varietas
a1: varietas IR42 (berumur sedang)
a2: varietas IR64 (berumur genjah)
a3: varietas INPARI 13 (berumur sangat genjah)
Dasar Ambang Kendali
b1: 4 hari- jumlah ngengat 1 individu
b2: 4 hari- kurang dari 10 individu ngengat
b3: 4 hari- lebih dari 10 individu ngengat
b4: intensitas serangan 5%
b5: intensitas serangan 10%
b6: intensitas serangan lebih dari 10%
b7: Kontrol (tanpa pengendalian)

Rata-rata hasil panen (kg/40 m2) *
GKP
GKG
23,71 a
22,41 a
22,19 a

22,14 a
20,48 a
19,69 a

23,78 ab
22,82 ab
24,09 a
21,89 b
22,28 ab
21,96 b
22,60 ab

21,61 a
20,95 a
20,75 a
20,02 a
20,28 a
19,97 a
20,74 a

*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan
tidak berbeda nyata pada DMRT taraf nyata 5%.

Analisis ekonomi
Berdasarkan hasil analisis ekonomi terlihat bahwa ambang kendali untuk
hama penggerek batang padi kuning adalah pada 4 hari setelah penerbangan
ngengat ketika jumlah ngengat yang tertangkap pada light trap sebanyak 1
individu. Dasar ambang kendali ini dipilih karena secara ekonomi memberikan
pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp 981.000/ha dan rasio biaya : pendapatannya
adalah 1 : 2,49 (Tabel 6).
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21,61 a

20,95 a

20,75 a

20,02 a

20,28 a

19,97 a

20,74 a

b2: 4 hari- kurang dari 10 individu ngengat

b3: 4 hari- lebih dari 10 individu ngengat

b4: intensitas serangan 5%

b5: intensitas serangan 10%

b6: intensitas serangan lebih dari 10%

b7: Kontrol (tanpa pengendalian)

Ratarata hasil
(kg/40 m2)

b1: 4 hari- jumlah ngengat 1 individu

Dasar ambang kendali

5185 a

4993 a

5070 a

5005 a

5188 a

5238 a

5403 a

Rata-rata
hasil (kg/ha)

0

192 (-)

115 (-)

180 (-)

3 (+)

53 (+)

218 (+)

Perbedaan
hasil (kg/ha)

-

4500

4500

4500

4500

4500

4500

Harga gabah/
kg

-

864.000 (-)

517.500 (-)

810.000 (-)

13.500 (+)

238.500 (+)

981.000 (+)

Pendapatan
(Rp/ha)

-

1

1

1

1

1

1

Jumlah
Aplikasi

-

244.000

244.000

244.000

244.000

244.000

244.000

Harga
insektisida
(500 ml/ha)

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

-

394.000

394.000

394.000

394.000

394.000

394.000

Tenaga kerja
Biaya
(3 orang/ha: pengendalian
@ Rp 50.000)
per ha

-

1 : 2,19 (-)

1 : 1,31 (-)

1 : 2,06 (-)

1 : 0,03 (+)

1 : 0,61 (+)

1 : 2,49 (+)

Rasio
Biaya:
Pendapatan

Tabel 6. Hasil analisis ekonomi untuk dasar ambang kendali penggerek batang padi kuning. Sukamandi, MT-1 Tahun 2011

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa ambang kendali
untuk hama penggerek batang padi kuning pada varietas IR42, IR64, dan Inpari 13
adalah sama, yaitu pada 4 hari setelah penerbangan ngengat ketika jumlah ngengat
yang tertangkap pada light trap sebanyak 1 individu. Hal ini didukung oleh hasil
analisis ekonomi bahwa ambang kendali tersebut secara ekonomi memberikan
pendapatan tertinggi sebesar Rp 981.000/ha dan rasio biaya : pendapatannya
adalah 1 : 2,49 (Tabel 6). Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep PHT bahwa
setiap keputusan mengenai tindakan pengendalian hama harus didasarkan pada
pertimbangan manfaat dan biaya ekonomi dari kegiatan tersebut. Selisih antara
manfaat dan biaya adalah keuntungan. Tindakan pengendalian dilakukan bila
tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya bila tindakan
tersebut tidak menguntungkan, kegiatan pengendalian hama tidak perlu dilakukan.
Pada kondisi demikian kegiatan pengendalian dikatakan secara ekonomi tidak layak
(Untung 2006). Menurut Stern et al. (1959) dalam Untung (2006), ambang kendali
merupakan kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian
untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi berikutnya yang dapat mencapai
aras luka ekonomi (ALE). Konsep ambang kendali lebih menekankan aspek
pengambilan keputusan kapan dan dimana petani menggunakan pestisida agar
tindakan tersebut efektif menurunkan populasi hama, mencegah kerugian lebih
lanjut serta meningkatkan keuntungan usaha tani.
Hasil penelitian ini berbeda dari hasil penelitian beberapa peneliti
sebelumnya yang telah menetapkan ambang kendali untuk penggerek batang
padi kuning berdasarkan tingkat kerusakan tanaman. Suhail et al. (2008) telah
menetapkan ambang kendali untuk penggerek batang padi kuning dan putih
pada tingkat kerusakan 5%, dan Afzal et al. (2002) telah menetapkan ambang
kendali untuk penggerek batang padi kuning dan putih pada tingkat kerusakan
7,5% dan 10%. Selain itu, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (2002) telah
menetapkan ambang kendali berdasarkan kerusakan tanaman pada stadia vegetatif
sebesar 6% dan pada stadia generatif 10%. Berdasarkan hasil pengamatan di
lapangan, penggunaan ambang kendali berdasarkan tingkat kerusakan tanaman
ini kurang tepat, karena pada saat dilakukan pengendalian, tanaman padi sudah
rusak dan kehilangan hasil sudah terjadi. Sebaliknya, ambang kendali dalam
penelitian ini lebih tepat dan memiliki kebaruan yaitu waktu aplikasi insektisida
dilakukan pada empat hari setelah ada penerbangan ngengat penggerek batang
padi kuning yang dipantau pada light trap. Waktu empat hari ini digunakan karena
berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar
insektisida yang beredar di lapangan untuk mengendalikan penggerek batang padi
itu bersifat larvasidal. Pada empat hari setelah penerbangan ngengat, di dalam
telur penggerek batang padi sudah terbentuk embrio larva. Dengan demikian bila
insektisida diaplikasikan pada saat embrio larva sudah terbentuk maka akan tepat
sasaran. Selain itu, jika masih ada larva yang masih keluar dari telur, pada tanaman
padi masih ada residu insektisida sehingga peluang larva tersebut masuk ke dalam
batang tanaman padi sangat kecil sehingga kehilangan hasil tidak terjadi.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini lebih efektif
dalam menekan serangan penggerek batang padi kuning dan memberikan
pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan pengendalian yang dilakukan
setelah tanaman padi terserang. Hal ini disebabkan pada pengendalian yang
dilakukan sebelum tanaman padi terserang yang berdasarkan pemantauan
populasi hama, hama penggerek batang padi kuning dapat terkendali sebelum
menyerang tanaman padi, dengan demikian kehilangan hasil tidak terjadi. Namun
sebaliknya pada pengendalian yang dilakukan setelah tanaman padi terserang,
maka hama penggerek batang padi kuning terkendali setelah tanaman padi rusak,
dengan demikian kehilangan hasil sudah terjadi. Menurut Baehaki (2013), ratarata kehilangan hasil padi untuk setiap kenaikan 1% serangan sundep adalah
31,68 kg/ha. Bila saat aplikasi insektisida intensitas serangan sundep 10%, maka
kehilangan hasil sebelum pengendalian adalah 10 x 31,68 kg/ha = 316,8 kg/ha
setara dengan Rp. 1.267.200. Selain itu, setiap kenaikan 1% serangan beluk akan
terjadi penurunan hasil padi 0,9-1%. Bila pada saat pengendalian serangan hama
penggerek berupa beluk sudah mencapai 10%, maka sebenarnya sudah terjadi
kehilangan hasil 10% x 8 t/ha = 800 kg/ha. Bila harga gabah pada saat panen Rp
4.000/kg, maka nilai kehilangan hasil sebelum pengendalian sudah mencapai Rp
3.200.000/ha. Dapat dibayangkan bila terjadi serangan beluk dengan intensitas
10% pada pertanaman padi seluas 3 juta ha/musim, maka kerugian sebelum
pengendalian ditaksir sebesar 9,6 triliun rupiah.
Implikasi dari penelitian ini bahwa agar pengendalian hama pengggerek
batang padi kuning dengan menggunakan insektisida tidak berlebihan maka
hendaknya pengendalian dilakukan berdasarkan ambang kendali dan pelaksanaan
pengendalian sebaiknya dilakukan sebelum tanaman padi terserang yang
berdasarkan pemantauan populasi hama. Untuk pemantauan populasi hama
penggerek batang padi kuning dapat menggunakan light trap atau pemantauan
langsung pada pertanaman.
KESIMPULAN
Ambang kendali untuk hama penggerek batang padi kuning pada varietas IR42,
IR64, dan Inpari 13 adalah sama, yaitu pada 4 hari setelah penerbangan ngengat
apabila jumlah ngengat yang tertangkap pada light trap sebanyak 1 individu. Dasar
ambang kendali ini secara ekonomi memberikan pendapatan tertinggi sebesar Rp
981.000/ha dan rasio biaya : pendapatannya adalah 1 : 2,49.
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ABSTRAK
Wereng batang coklat (WBC) memiliki variasi virulensi yang dikenal sebagai
‘biotipe’. Biotipe WBC murni bermanfaat untuk pengujian ketahanan calon
varietas atau galur padi isogenik, dan studi genetik virulensi WBC. Akan tetapi,
biotipe WBC yang ada sudah terkontaminasi. Penelitian ini bertujuan membuat
biotipe WBC dengan jalan menyeleksi virulensi pada varietas diferensial yang
sesuai berdasarkan berat ekskreta embun madu. Tiga sampai empat tahap seleksi
virulensi pada varietas Mudgo (mengandung gen ketahanan Bph1) atau ASD7
(bph2), mendapatkan biotipe 1, 2, 3, dan 4 tentatif (t). Konfirmasi virulensi biotipe
1 (t) menggunakan teknik skrining massal dan uji preferensi inang menunjukkan
bahwa biotipe 1 murni belum diperoleh karena selain TN1 (tidak mengandung gen
Bph), varietas Mudgo dan ASD7 ternyata juga diserang dan jumlah nimfa yang
menginfestasi ketiga varietas tidak berbeda nyata. Seleksi lanjutan pada varietas
penyeleksi yang sesuai akan dilakukan hingga diperoleh biotipe murni.
Kata kunci: wereng batang coklat, virulensi, varietas diferensial, embun madu
ABSTRACT
Brown planthopper (BPH) shows virulence variation towards differential varieties
carrying Bph resistance genes which is known as ‘biotype’. Genetically pure BPH
biotiypes are useful for resistance characterization of varieties to be released or
near isogenic lines, and for genetic studies of BPH virulence. Unfortunately, the
existing ‘biotypes’ have been contaminated. The objective of this study was to
artificially develop BPH biotypes by means of virulence selection on appropriate
differential varieties based on the weight of honeydew excretion. Three to four
selection cycles on Mudgo (carrying Bph1 resistance gene) or ASD7 (bph2)
obtained tentative (t) biotype 1, 2, 3, and 4. Virulence tests of biotype 1(t) using
mass screening technique and host preference test showed that pure biotype 1
has not been obtained since TN1 (carrying no Bph gene), Mudgo and ASD7 were
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susceptible and were equally preferred by nymphs. Further selection cycles are
necessary to obtain pure biotypes.
Key words: brown planthopper, virulence, differential varieties, honeydew
PENDAHULUAN
Wereng batang coklat (WBC) memiliki variasi virulensi yang dikenal sebagai
biotipe. Biotipe WBC dikelompokkan berdasarkan kemampuan makan dan
reproduksi pada varietas diferensial. Biotipe 1 hanya dapat makan dan bereproduksi
pada TN1 (tanpa gen ketahanan terhadap WBC [Bph]), biotipe 2 pada TN1 dan
Mudgo (membawa gen Bph1), biotipe 3 pada TN1 dan ASD7 (bph2), dan biotipe
4 dapat makan dan bereproduksi pada ketiga varietas (Brar et al., 2009).
Biotipe 1-3 digunakan untuk uji ketahanan galur unggul harapan sebagai
persyaratan pelepasan calon varietas (Jamil et al., 2016), walaupun kenyataan
di lapangan menunjukkan bahwa WBC lapang sebagian besar telah didominasi
oleh biotipe 4 dan yang lebih ganas dari biotipe 4 (Chaerani et al., 2016).
Sayangnya, koleksi biotipe WBC 1-3 sudah terkontaminasi dan menunjukkan
keragaan genetik berdasarkan marka simple sequence repeat (SSR) yang lebih
tinggi dibandingkan dengan populasi lapang (Yunus et al., 2014; Chaerani et al.,
2015). Selain diperlukan untuk pengujian ketahanan varietas, biotipe murni juga
bermanfaat untuk karakterisasi ketahanan galur-galur isogenik padi (near isogenic
lines, NIL) dan studi genetik virulensi WBC.
Pembentukan biotipe WBC dapat dilakukan secara buatan di laboratorium
dengan jalan menyeleksi virulensi pada varietas diferensial. Pathak dan Heinrichs
(1982) berhasil membuat biotipe 2 dan 3 dari biotipe lapang yang semula tidak
mampu menyerang Mudgo dan ASD7. Setelah itu Khan dan Saxena (1990)
berhasil memurnikan populasi biotipe 1. Manzila et al. (2002) juga memperoleh
biotipe 1 relatif murni dari populasi biotipe 1 terkontaminasi dengan menyeleksi
kemampuan makan individu yang diukur dari ekskresi embun madu (honeydew)
pada kertas saring yang diberi indikator pewarna.
Penelitian ini bertujuan membuat biotipe 1-4 dengan jalan menyeleksi
virulensi populasi WBC asal lapang pada varietas diferensial berdasarkan berat
ekskreta embun madu pada kantung parafilm (Pathak et al., 1982).
METODE PENELITIAN
Populasi dan Pemeliharaan WBC
Populasi WBC yang digunakan untuk seleksi adalah S1 asal Bekasi (Jawa
Barat), JWDL asal Klaten (Jawa Tengah), dan X1 asal Maros (Sulawesi Selatan)
yang berkarakter virulensi berturut-turut seperti biotipe 2, 4, dan lebih ganas dari
biotipe 4 (Chaerani et al., 2016). Digunakannya tiga populasi asal lapang adalah
untuk memperbesar peluang diperolehnya keempat biotipe WBC. Penelitian
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sebelumnya oleh Manzila et al. (2002) yang menggunakan populasi biotipe 1
campuran tidak berhasil mendapatkan biotipe 2 dan 3. Populasi WBC dipelihara
dalam kandang berkasa pada masing-masing tanaman varietas inangnya (Manohara
untuk populasi S1, Ciherang untuk JWDL, dan Ciliwung untuk X1) berumur 3045 hari setelah tanam (HST). Tanaman pakan diganti setiap 2–3 hari sekali.
Seleksi Virulensi
Nimfa instar 3 atau 4 dipelihara secara individual dalam cup plastik berisi
lumpur yang telah ditanami bibit padi varietas inangnya (umur 2-4 minggu setelah
tanam) dan disungkup dengan tabung plastik mylar yang bertutup kain kasa, atau
dipelihara dalam tabung reaksi yang telah diisi bibit padi dalam media air dan
ditutup dengan kain kasa. Betina virgin yang berumur 24-48 jam setelah berganti
kulit dipuasakan selama 2 jam (Tanaka, 1999) kemudian dimasukkan ke dalam
kantung parafilm berukuran 50 mm x 41 mm (Pathak et al., 1982) yang telah
direkatkan pada tanaman penyeleksi berumur 30-45 HST. Imago betina dibiarkan
makan selama 48 jam setelah itu emun madu yang dihasilkan ditimbang (Tanaka,
1999). Pada seleksi tahap 1 varietas penyeleksi yang digunakan adalah Mudgo
(Bph1) untuk memisahkan kelompok avirulen (ekskresi embun madu <10 mg)
dari kelompok virulen (embun madu >20 mg; Tanaka, 1999). Kelompok avirulen
terdiri dari campuran biotipe 1 tentatif (t) dan biotipe 3 (t), sedangkan kelompok
virulen terdiri dari campuran biotipe 2(t) dan biotipe 4(t). Kelompok avirulen
selanjutnya dipelihara pada TN1 (tidak mengandung gen Bph) sedangkan
kelompok virulen pada Mudgo.
Pada seleksi tahap 2 kelompok avirulen diseleksi pada ASD7 (bph2) untuk
memisahkan biotipe 1(t) dari biotipe 3(t), yang berturut-turut avirulen dan virulen
terhadap ASD7. Sementara itu kelompok virulen diseleksi pada Mudgo untuk
memisahkan biotipe 2(t) dari biotipe 4(t), yang berturut-turut avirulen dan virulen
terhadap Mudgo. Biotipe 1(t) dipelihara pada TN1, biotipe 2(t) pada Mudgo,
sedangkan biotipe 3(t) dan biotipe 4(t) dipelihara pada ASD7. Semua individu
dengan virulensi intermediate (embun madu 10–20 mg) dibuang. Pemurnian
lanjut pada varietas penyeleksi yang sesuai dilakukan jika hasil pengujian virulensi
menunjukkan bahwa setiap biotipe tidak memperlihatkan karakter virulensi dari
masing-masing kelompok.
Uji Virulensi
Virulensi biotipe diuji menggunakan metode skrining masal pada bak benih
(Baehaki, 2012) dan uji preferensi inang (Jing et al., 2012). WBC diperbanyak
dengan menelurkan imago betina bunting selama 3 malam pada varietas pakan
di dalam kandang berkasa. Telur dibiarkan menetas dan nimfa dipelihara hingga
menjadi nimfa instar-2 dan -3 sebelum diinfestasikan pada tanaman uji.
Pada metode skrining massal kecambah TN1, Mudgo, ASD7, dan Rathu
Heenathi ditanam dalam bak benih berukuran 32 cm×24 cm×12 cm yang telah diisi
lumpur. Setiap varietas ditanam dalam satu baris, dengan jumlah 20 kecambah per
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varietas. Setelah berumur 7-10 HST, bibit diinfestasi dengan nimfa instar 2-3 pada
kepadatan ±8 ekor/bibit menggunakan metode keprik (tapping method). Gejala
kerusakan diskor ketika ≥90% tanaman TN1 mati menggunakan metode skoring
per tanaman pada skala 0-9 yang diadaptasi dari Sun et al. (2005) dan Kumari et
al. (2010), yaitu 0 = tanaman sehat, 1 = satu daun menguning, 3 = sebagian daun
pertama dan kedua menguning atau satu daun mengerut, 5 = setengah tanaman
menguning atau 1-2 daun mengerut, 7 = lebih dari setengah bagian tanaman
layu atau daun-daun mengerut tetapi masih hidup, dan 9 = tanaman mati. WBC
dikategorikan sebagai biotipe 1 jika hanya TN1 yang rentan (skor ≥5), biotipe 2
jika TN1 dan Mudgo yang rentan, biotipe 3 jika TN1 dan ASD7 yang rentan, dan
biotipe 4 jika ketiga varietas diferensial rentan (Baehaki dan Munawar, 2008).
Perlakuan diulang tiga kali, dengan satu bak merupakan satu ulangan.
Preferensi inang diuji dengan cara menginfestasikan nimfa instar-2 dan -3
menggunakan metode keprik ke tengah-tengah pot yang telah ditanami dengan
keempat varietas diferensial (umur 45 HST). Pot disungkup dengan tabung plastik
mylar yang bertutup kain kasa. Nimfa yang mendarat pada tiap varietas dihitung
pada 4, 24, 30, 54, 72, 78, 96, dan 120 jam setelah infestasi (JSI). Perlakuan
diulang tiga kali dengan satu pot merupakan satu ulangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dibandingkan dengan metode pengukuran luas ekskresi embun madu pada kertas
saring (Manzila et al., 2002), metode penimbangan berat embun madu yang
ditampung dalam kantung parafilm jauh lebih efisien dalam pengerjaannya dan
akurat dalam penilaian virulensi. Hasil seleksi virulensi dapat diketahui segera
setelah dilakukan penimbangan embun madu berdasarkan ambang batas berat
embun madu yang diusulkan oleh Tanaka (1999).
Seleksi Virulensi
Pada tahap I total sebanyak 285 ekor betina diseleksi pada varietas Mudgo,
146 ekor di antaranya (51%) bersifat avirulen dan 92 ekor (30%) virulen terhadap
Mudgo, sedangkan sisanya intermediate dalam virulensi (Tabel 1). Kelompok
avirulen terdiri dari campuran biotipe 1(t) dan biotipe 3(t), sedangkan yang virulen
merupakan campuran biotipe 2(t) dan botipe 4(t).
Pada seleksi tahap II pada ASD7, dari kelompok avirulen telah dipisahkan
107 ekor (66%) biotipe 1(t) dari 35 ekor (21%) biotipe 3(t), berturut-turut bersifat
avirulen dan virulen terhadap ASD7. Sementara itu dari kelompok virulen
diperoleh 87 ekor (75%) biotipe 2(t) dan 9 ekor (8%) biotipe 4(t), berturut-turut
bersifat avirulen dan virulen terhadap ASD7.
Biotipe 1(t) telah diuji virulensinya tetapi belum menunjukkan karakter
virulensi seperti biotipe 1 (lihat hasil pengujian virulensi WBC). Oleh karena itu
biotipe 1(t) dimurnikan lanjut pada seleksi tahap III dan IV. Proporsi individu
avirulen pada kelompok biotipe ini meningkat setelah diseleksi pada tahap IV
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menjadi 84% dari semula 77% pada seleksi tahap III. Berdasarkan fakta bahwa
dua tahap seleksi ternyata tidak cukup untuk memperoleh biotipe 1 murni, maka
biotipe 2(t) dan 3(t) diseleksi lanjut sebelum diuji virulensinya.
Hasil pemurnian 36 ekor biotipe 2(t) pada Mudgo dan 50 ekor biotipe 3(t)
pada ASD7 (seleksi tahap III) mendapatkan berturut-turut 8 ekor (22%) dan 21
ekor (42%) yang virulen terhadap masing-masing varietas penyeleksi dan dikode
biotipe 2(t)-M1 dan 3(t)-A1 (Tabel 1). Sementara itu baru 9 ekor biotipe 4(t) yang
diseleksi lanjut namun belum berhasil diperoleh individu virulen terhadap ASD7.
Tabel 1. Seleksi virulensi wereng batang coklat pada varietas Mudgo (Bph1)
dan ASD7 (bph2) berdasarkan berat embun madu
Tahap
seleksi
I
II

III

IV

Populasi WBC
Populasi lapang (S1,
JWDL, dan X1)
Campuran biotipe 1
tentatif (t) dan 3(t)
Campuran biotipe
2(t) dan 4(t)
Biotipe 1(t)
Biotipe 2(t)
Biotipe 3(t)
Biotipe 4(t)
Bioptipe 1(t)-M1g

n

Varietas
penyeleksi

Avirulen
(embun
madu<10
mg)

Virulen
(embun
madu >20
mg)

Intermediate
(10
mg≤embun
madu≥20 mg

285

Mudgo (Bph1)

146 (51%)a

92 (32%)b

47 (17%)

163

ASD7 (bph2)

107 (66%)c

35 (22%)d

21 (13%)

116

Mudgo

87 (75%)e

9 (8%)f

20 (17%)

31
36
50
9
63

Mudgo
Mudgo
ASD7
ASD7
Mudgo

g

4 (13%)
8 (22%)
21 (42%)
0 (0%)
5 (8%)

3 (10%)
10 (28%)
7 (14%)
2 (22%)
5 (8%)

24 (77%)
18 (50%)h
22 (44%)i
7 (78%)
53 (84%)k

a

campuran biotipe 1(t) dan 3(t); bcampuran biotipe 2(t) dan 4(t); cbiotipe 1(t); dbiotipe 3(t); ebiotipe 2(t);
biotipe 4(t) gbiotipe 1(t) hasil seleksi ke-1 pada Mudgo = biotipe 1(t)-M1; hbiotipe 2(t) hasil seleksi
ke-1 pada Mudgo = biotipe 2(t)-M1; ibiotipe 3(t) hasil seleksi ke-1 pada ASD7 = biotipe 3(t)-A1;
j
biotipe 4(t) hasil seleksi ke-1 pada ASD7 = biotipe 4(t)-ASD7; kbiotipe 1(t) hasil seleksi ke-2 pada
Mudgo = biotipe 1(t)-M2
f

Uji Virulensi
Pengujian virulensi baru dapat dilakukan terhadap biotipe 1(t). Skrining
massal pada bak benih menunjukkan bahwa TN1, Mudgo, dan ASD7 memiliki
skor kerusakan tanaman >7 (rentan), yang berarti virulensi biotipe 1(t) menyamai
biotipe 4 (Tabel 2). Hasil uji preferensi inang menunjukkan bahwa nimfa biotipe
1(t) lebih banyak menginfestasi TN1 daripada berturut-turut pada ASD7, Mudgo,
dan Rathu Heenati hingga 120 JSI (Gambar 1). Akan tetapi penghitungan luas
area di bawah kurva preferensi inang ((Simko dan Piepho, 2012) pada >24 JSI
menunjukkan bahwa jumlah nimfa yang mendarat pada TN1, Mudgo, dan ASD7
tidak berbeda nyata; dan ketiga varietas nyata lebih disukai dibandingkan dengan
Rathu Heenati (Tabel 3; data diperlihatkan hanya pada pengamatan 24 dan 120
JSI). Dengan demikian pengujian preferensi inang mendukung hasil skrining
massal, yaitu biotipe 1(t) belum diperoleh karena virulensinya masih termasuk
dalam biotipe 4.
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Tabel 2. Skor kerusakan varietas diferensial padi yang diinfestasi dengan nimfa
biotipe 1(t) menggunakan metode skrining massal pada kotak benih
Skor kerusakan tanamana

Varietas (gen ketahanan)
TN1

8,8 (sangat rentan)

Mudgo (Bph1)

7,6 (rentan)

ASD7 (bph2)

7,8 (rentan)

Rathu Heenathi (Bph3)

1,8 (tahan)

0-1 = sangat tahan, >1 = tahan, >3-5 = agak tahan, >7-8 = rentan, >8 = sangat rentan (Baehaki dan
Munawar, 2008)
a

20
18
16
14

ekor

12
10
8
6
4
2
0
3

24

30

48

54

72

78

96

120

Jam setelah infestasi
TN1 (tidak ada gen Bph)

ASD7 (bph2)

Mudgo (Bph1)

Rathu Heenati (Bph3, Bph17)

Gambar 2. Preferensi inang oleh nimfa biotipe 1(t) pada empat varietas diferensial
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Tabel 3. Luas area di bawah kurva perkembangan preferensi inanga oleh nimfa
instar-2 dan -3 biotipe 1(t)
Varietas (gen ketahanan)

24 JSIb

120 JSI

TN1 (tidak ada gen Bph)

136.5

1922 a

ASD7 (bph2)

241.5

1328.5 ab

Mudgo (Bph1)

168

1075 ab

Rathu Heenathi (Bph3, Bph17)

136.5

782.5 b

Dihitung menggunakan rumus: ∑{([Ni+1 + Ni]/2) × (ti+1 − ti)], dimana Ni adalah jumlah nimfa pada
pengamatan jam ke-i, dan ti adalah jam pengamatan ke-i (Simko dan Piepho, 2012)
a

b

Jam setelah infestasi. Angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf P=0.05

Hingga seleksi tahap III atau IV lebih dari 30 ekor individu telah diseleksi
dari setiap kelompok biotipe, kecuali biotipe 4(t). Namun demikian segregasi
virulensi masih terjadi dengan kesenjangan jumlah individu yang cukup besar
antara yang avirulen dan virulen pada setiap kelompok biotipe, kecuali pada
biotipe 3(t). Proporsi individu virulen pada biotipe 1(t) dan turunannya yang
diseleksi lanjut serta pada biotipe 2(t) lebih sedikit dibandingkan dengan yang
avirulen. Namun dengan proporsi yang lebih rendah, keberadaan individu virulen
mampu meningkatkan derajat virulensi biotipe 1(t) hingga menyamai biotipe
4. Populasi yang diseleksi berasal dari lapang, yang diketahui memiliki variasi
individual yang besar dalam virulensi (Claridge dan Den Hollander, 1982). Hal
ini diduga menyulitkan eliminasi individu virulen dalam sedikit tahapan seleksi.
Seleksi virulensi secara individual untuk kelompok biotipe yang lebih
ganas (biotipe 3 dan 4) mungkin saja tidak perlu dilakukan, tetapi cukup dengan
mengadaptasikannya pada varietas tahan secara terus menerus. Pada biotipe
3(t) proporsi individu virulen seimbang dengan yang avirulen hanya dalam 3
tahap seleksi (Tabel 1), sehingga diperkirakan adaptasi beberapa generasi pada
ASD7 akan meningkatkan proporsi individu virulen secara nyata. Claridge dan
Hollander (1982) dapat mengkonversi biotipe WBC setelah mengadaptasikannya
pada varietas yang diinginkan hanya dalam waktu 10 generasi. Jing et al. (2012)
memerlukan waktu lebih lama (33 generasi) untuk mengkonversi biotipe 1 pada
varietas tahan mengandung gen Bph15 menjadi biotipe baru yang lebih ganas dari
biotipe 3 namun memiliki profil genetik berdasarkan marka SSR yang sama sekali
berbeda dari biotipe 1-3.
Penelitian ini masih akan dilanjutkan dengan menguji virulensi biotipe 1(t)M2. Sementara itu ketiga biotipe lainnya akan diseleksi hingga tahap IV terlebih
dahulu sebelum diuji virulensinya.
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KESIMPULAN
Seleksi biotipe 1-4 berdasarkan berat ekskresi embun madu telah dilakukan
pada varietas diferensial sebanyak 3-4 tahap. Biotipe 1 murni belum diperoleh
karena hasil skrining massal pada TN1, Mudgo dan ASD7 menunjukkan bahwa
ketiga varietas rentan dan uji preferensi inang juga menunjukkan bahwa jumlah
nimfa yang menginfestasi ketiga varietas tersebut tidak berbeda nyata. Untuk
mendapatkan keempat biotipe murni seleksi virulensi akan dilanjutkan.
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ABSTRAK
Heterorhabditis indicus adalah salah satu spesies nematoda patogenik yang efektif
terhadap berbagai spesies serangga. Metode perbanyakan massal yang sederhana
dan efektif telah dikembangkan pada larva ‘ulat Hong Kong’ (Tenebrio molitor)
menggunakan metode inokulasi kertas saring dalam kotak plastik. Dosis inokulum
50 juvenil infektif (JI)/larva Tenebrio memberikan hasil tertinggi (7,3×105 JI/g
larva), yang tidak berbeda nyata dengan yang dihasilkan pada dosis 100 dan 200
JI/larva. Pemanenan JI secara efisien dilakukan menggunakan perangkap White
yang dimodifikasi untuk menampung sejumlah besar larva terinfeksi. Periode
pemanenan yang terbaik adalah antara 10–26 hari setelah inokulasi (HSI) dengan
puncak produksi tertinggi terjadi pada 14 HSI. Teknik perbanyakan massal H.
indicus secara in vivo ini menggunakan sumber daya minimal sehingga cocok
diadopsi oleh petani dan diaplikasikan pada pertanian organik.
Kata kunci: pengendalian hayati, nematoda patogenik serangga, perbanyakan
massal, Tenebrio molitor, modifikasi perangkap White
ABSTRACT
The entomopathogenic nematode Heterorhabditis indicus is an effective biological
control agent of various insect pests. Simple and efficient mass propagation
technique of the nematode has been developed on Tenebrio molitor by using filter
paper inoculation method in plastic containers. An inoculum dose of 50 infective
juveniles (IJs) per Tenebrio larvae gave the highest yield (7.3×105 IJs/g larvae),
which was not significantly different from those obtained from inoculum dose of
100 or 200 JI/larvae. Efficient harvest of IJs has been made possible by the use of
modified White trap which can accommodate a large number of infected larvae. IJs
could be collected between 10 to 26 days after inoculation (DAI) with the highest
peak production occurred at 14 DAI. The developed in vivo mass propagation
technique requires minimal inputs and is therefore suitable for adoption by farmers
and use in organic farming.
Keywords: biological control, entomopathogenic nematodes, mass propagation,
Tenebrio molitor, modified White trap
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PENDAHULUAN
Nematoda patogenik serangga (NPS) dari famili Steinernematidae dan
Heterorhabditidae mempunyai karakteristik ideal sebagai jasad pengendali hayati
serangga hama, yaitu berspektrum luas, dapat menyebabkan kematian serangga
dalam waktu hanya 24-48 jam, kompatibel dengan pestisida sintetik, dan dapat
diaplikasikan dengan alat semprot standar (Kaya dan Gaugler, 1993). Kemampuan
patogeniknya diakibatkan oleh simbiosis mutualistik dengan bakteri patogenik
Enterobacteriaceae yang tersimpan di dalam saluran pencernaannya (Kaya dan
Gaugler, 1993; Burnell dan Stock, 2010). Stadia nematoda yang dapat menginfeksi
serangga adalah stadia pradewasa (juvenil) instar-3 (atau biasa disebut juvenil
infektif [JI] atau dauer juvenile). JI adalah satu-satunya stadia yang mampu
hidup bebas diluar tubuh inang, tidak berkembang menjadi instar lanjut dan tidak
makan dalam jangka waktu beberapa lama hingga menemukan inang potensial
(Kaya dan Gaugler, 1993). JI terbungkus oleh kutikula juvenil instar-2 sehingga
tahan terhadap kondisi lingkungan di luar tubuh inang. Setelah menginvasi inang
melalui bukaan alami (mulut, spirakel, dan anus) dan kadang-kadang melalui
kutikula tipis atau kutikula intersegment, JI segera menginjeksikan sel-sel dorman
bakteri simbion ke dalam tubuh serangga (Shapiro-Ilan et al., 2002). Bakteri
berkembang biak di dalam hemocoel dan menyebabkan kematian serangga karena
keracunan darah, baik akibat toxaemia ataupun septicemia (Burnell dan Stock,
2000). JI berkembang menjadi juvenil instar-4, dewasa dan berbiak menjadi JI
dalam 2–3 minggu yang kemudian keluar ke alam bebas meninggalkan bangkai
inang terinfeksi (cadaver) sambil membawa sel-sel bakteri simbion di dalam
saluran pencernaannya (Shapiro-Ilan et al., 2002; Burnell dan Stock, 2000).
Spesies Heterorhabditis indicus (Rhabditida: Heterorhabditidae) yang
bersimbiosis dengan bakteri Photorhabdus luminescens subsp. akhurstii (Tailliez
et al., 2010) berperilaku aktif menjelajah (cruiser) di dalam tanah dan habitat
tersembunyi (cryptic habitat) mencari inang sasaran yang tidak dapat dijangkau
oleh pestisida konvensional (Kaya dan Gaugler, 1993). H. indicus tersebar luas
di daerah tropik termasuk Indonesia (Griffin et al. 2000; Chaerani et al., 2007).
Penelitian di rumah kaca dan semi lapang menunjukkan bahwa spesies ini memiliki
efikasi yang baik terhadap berbagai jenis serangga. Di rumah kaca H. indicus dapat
menyebabkan mortalitas larva pengorok daun Liriomyza huidobrensis sebesar
75% (Yulensri, 2001), hama lanas ubi jalar (Cylas formicarius) 43% (Chaerani
dan Waluyo 2006); dan penggerek batang padi putih dan kuning (Scirpophaga
spp.) berturut-turut 74% dan 78% (Chaerani dan Nurbaeti, 2006; 2007). Di
lapangan efektivitasnya terhadap kompleks penggerek batang padi (Scirpophaga
spp., Chilo spp., Sesamia inferens) dapat mencapai 67% (Fallon, 1998).
Perbanyakan massal NPS yang paling mudah dan murah adalah secara in
vivo pada serangga, biasanya pada larva greater wax moth (Galleria mellonella,
Lepidoptera: Pyralidae) karena larva ini rentan terhadap hampir semua spesies
NPS, menghasilkan JI dalam jumlah besar, dan tersedia secara komersial
(Woodring dan Kaya 1988). Larva Galleria dapat dibiakkan pada pakan buatan
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namun sulit didapatkan dalam jumlah besar dalam waktu singkat sehingga
beberapa peneliti menggunakan serangga alternatif. Di Indonesia De Chenon et
al. (1992), menggunakan larva alternatif seperti Tirathaba rufivenas, Setothosea
asigna, Hidari irava dan spesies-spesies Lepidoptera lainnya yang dikumpulkan
dari perkebunan kelapa sawit untuk perbanyakan Steinernema carpocapsae
namun tidak merinci tingkat produksi JI. Shapiro-Ilan et al. (2002) melaporkan
bahwa larva Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) dapat menghasilkan
JI S. carpocapsae dan H. bacteriophora yang setara jumlahnya dengan yang
dihasilkan pada larva Galleria.
Pemanfaatan H. indicus untuk pengendalian hayati serangga membutuhkan
tersedianya JI dalam jumlah besar secara kontinyu sehingga diperlukan larva inang
alternatif yang mudah dibiakkan atau diperoleh dari pasar komersial. Penelitian ini
bertujuan mengembangkan metode perbanyakan dan pemanenan H. indicus yang
efisien pada larva serangga inang alternatif. Tahap penelitian terdiri dari pengujian
suhu inkubasi, pengujian larva serangga alternatif untuk produksi JI, pengujian wadah
infeksi, pencarian dosis inokulum optimum, dan pengamatan pola produksi JI.
METODE PENELITIAN
Larva Serangga
Empat spesies larva digunakan dalam penelitian ini. Larva Galleria diperoleh
dari sarang lebah di Bogor kemudian dipelihara pada pakan buatan (Poinar,
1975). Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) diperoleh dari tanaman sawi
di Cipanas kemudian dipelihara di laboratorium dengan diberi pakan daun talas.
Larva Tenebrio dan ‘ulat cangkilung’ (nama lokal Sunda; ordo Lepidoptera,
famili dan spesies tidak diketahui) berturut-turut diperoleh dari pedagang pakan
ikan/burung di Bogor. Rata-rata berat tubuh larva Tenebrio dan ‘ulat cangkilung’
berturut-turut 0,08 dan 0,43 g/ekor.
Isolat NPS
Dua isolat H. indicus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu INA H1
asal Anyer, Jawa Barat dan INA H4 asal Seram, Maluku (Griffin et al. 2000),
diperbanyak terlebih dahulu pada larva Tenebrio menggunakan metode inokulasi
kertas saring pada cawan petri (Woodring dan Kaya 1988). Suspensi H. indicus
dalam air keran (0,7 ml) mengandung 100–200 JI/ml diinfestasikan pada satu
lembar kertas saring (Whatman nomor 9) yang melapisi alas dan tutup cawan
petri berdiameter 9 cm. Dua puluh ekor Tenebrio dimasukkan kedalam cawan.
Cawan ditutup dan diinkubasi selama 7 hari pada suhu kamar (26±1,6oC) dalam
keadaan gelap. Larva yang mati terinfeksi dengan gejala khas, yakni yang
berubah warna menjadi coklat tua kemerahan, tidak berbau busuk, tidak berair,
dan tidak melunak, dipindahkan ke cawan panen atau perangkap White (White
trap; Woodring dan Kaya 1988). Perangkap White terbuat dari tutup cawan petri
berdiameter 5 cm yang ditelungkupkan dan ditutup dengan kertas saring Whatman
nomor 1 (diameter 9 cm) kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri berdiameter
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15 cm yang berisi air keran setinggi ±0,5 cm (Gambar 1). Cadaver dengan warna
coklat tua kemerahan yang merata diletakkan berjajar diatas kertas saring yang
tepiannya dibiarkan menyentuh permukaan air. Cawan ditutup dan diinkubasi
dalam keadaan gelap. Air yang telah mengandung JI yang keluar bermigrasi dari
tubuh serangga dipindahkan ke dalam gelas erlenmeyer. Perangkap diisi kembali
dengan air. JI dicuci dengan dengan air keran menggunakan metode sedimentasi
dan dekantasi sebanyak tiga sampai empat kali. NPS disimpan dalam 20–25 ml air
keran (≤1 cm) dengan konsentrasi ±10.000 JI/ml air di dalam cawan-cawan petri
berdiameter 9 cm yang kemudian diletakkan dalam inkubator (Sanyo MIR-151)
bersuhu 10±1,0oC. Umur JI sebelum digunakan dalam penelitian tidak lebih dari
dua minggu.

a

b
c

d
Gambar 1. Perangkap White untuk pemanenan juvenil infektif (JI)
Heterorhabditis. Perangkap terdiri dari cawan petri berdiameter 15
cm (a), kertas saring (b) yang menutupi tutup cawan petri berdiameter
9 cm, bangkai larva terinfeksi (cadaver) (c), dan air yang telah berisi
JI yang terlihat sebagai massa putih (d).
Pengaruh Suhu Inkubasi terhadap Mortalitas Larva Serangga
Larva Galleria dan Tenebrio (n=10 ekor) diinokulasi dengan 20 JI INA H1/
larva menggunakan metode inokulasi kertas saring pada cawan petri. Cawancawan petri kemudian diletakkan pada suhu kamar atau dalam inkubator yang
telah diatur suhunya pada 24, 28 atau 30±1,0oC. Kematian serangga dicatat pada
3–7 hari setelah inokulasi (HSI). Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial
2×4 yang diacak secara lengkap dengan 4 ulangan perlakuan.
Uji Spesies Serangga untuk Produksi JI H. indicus
Sepuluh ekor larva dari tiga spesies serangga, yaitu Spodoptera litura
(Lepidoptera: Noctuidae), Tenebrio dan ‘ulat cangkilung’ diinokulasi dengan
100 JI INA H1/larva pada cawan petri berdiameter 9 cm menggunakan metode
inokulasi kertas saring. Untuk mencegah kanibalisme, pada cawan petri berisi
Spodoptera diletakkan potongan daun talas yang telah dibilas dengan air keran.

872

Chaerani et al : Perbanyakan Massal Nematoda Patogenik Serangga Heterorhabditis....

Larva-larva yang hanya diberi air digunakan sebagai kontrol. Parameter yang
diamati terdiri dari 1) kematian serangga yang diamati pada 3–7 HSI dan 2) total
produksi JI dari 5 ekor larva pada 10–20 HSI. Penelitian menggunakan rancangan
acak lengkap dengan 5 ulangan perlakuan.
Pengaruh Macam Wadah Infeksi terhadap Produksi H. indicus
Penelitian yang terdiri dari dua tahap ini menggunakan larva Tenebrio
yang dinilai paling baik sebagai inang alternatif (lihat Hasil dan Pembahasan).
Percobaan I menggunakan tiga jenis wadah infeksi, yaitu cawan petri berdiameter
9 cm (selanjutnya disebut wadah A) dan 15 cm (wadah B), serta kotak plastik
dengan panjang 29 cm, lebar 21 cm dan tinggi 6 cm (wadah C). Bagian dasar
dan dalam tutup tiap wadah infeksi dilapis dengan selembar kertas saring (Toyo
nomor 52) yang telah dipotong sesuai ukuran wadah, lalu ditetesi dengan suspensi
isolat INA H1 dalam air keran (dosis 400 JI/larva Tenebrio). Volume suspensi JI
untuk tiap lembar kertas saring berturut-turut 1,4 dan 2 ml untuk wadah A; 3 dan
4 ml untuk wadah B; serta 8 dan 8 ml untuk wadah C. Kedalam wadah A dan B
dimasukkan 100 ekor larva Tenebrio, sedangkan ke dalam wadah C 500 ekor.
Semua wadah ditutup kemudian diinkubasi pada suhu optimum untuk inkubasi.
Penutup wadah C diganti dengan penutup berkasa pada 4 HSI. Pengamatan
kematian larva dilakukan pada 3–7 HSI. Untuk setiap jenis wadah terdapat 3
ulangan dan 2 ulangan kontrol, yaitu larva diletakkan dalam wadah infeksi yang
dilapis dengan kertas saring dan hanya diberi air.
Pada percobaan II dilakukan modifikasi metode inokulasi, yaitu 1) hanya
perlakuan A dan C yang diuji, masing-masing terdiri dari 2 ulangan dan tidak ada
kontrol, 2) volume air untuk wadah C dikurangi menjadi 7 ml untuk tiap lembar
kertas saring, dan 3) pada kedua wadah infeksi dua lembar kertas saring digunakan
untuk melapisi bagian dasar wadah.
Pengaruh Dosis Inokulum terhadap Produksi JI H. indicus
Produksi massal dilakukan pada kotak plastik (wadah C) menggunakan
metode infeksi yang telah dimodifikasi. Alas kotak plastik (Lion Star Dicky K-7:u)
dilapis dengan dua lembar kertas saring (Toyo nomor 52) kemudian diinfestasi
dengan 14 ml air keran mengandung JI H. indicus INA H4 pada dosis bervariasi
(50, 100, 200, 400, dan 800 JI/larva). Selanjutnya lima puluh gram larva Tenebrio
(n=500±50 ekor) diinfestasikan ke dalam kotak (Gambar 2A). Kotak ditutup rapat
lalu diinkubasi pada suhu kamar. Setelah 3 hari penutup kotak diganti dengan
penutup berkasa. Sebagai pembanding digunakan dua lapis kertas saring yang
diberi 14 ml air keran tanpa nematoda. Tiap perlakuan dosis diulang 4 kali.
Sepuluh cadaver dipilih secara acak kemudian dibedah di bawah mikroskop
untuk penghitungan jumlah JI yang berhasil menginvasi. Dua ratus cadaver lainnya
diletakkan pada perangkap White yang telah dimodifikasi untuk memuat sejumlah
besar larva (Gambar 2B). Perangkap massal ini berupa kotak plastik (Lion Star
Dicky K-7:u) yang diisi air setinggi ±0.5 cm dan di dalamnya diletakkan sebuah
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platform terbuat dari aluminium tempat meletakkan cadaver yang dilengkapi
dengan pegangan pada kedua ujungnya untuk memudahkan pemanenan JI. Alat
ini terdiri dari empat pelat aluminium masing-masing berukuran panjang 17 cm
dan lebar 4 cm dan disangga oleh dua batang aluminium berukuran panjang 26
cm, lebar 1 cm dan tebal 1 cm. Lajur-lajur aluminium ditutup dengan kain katun
basah berukuran panjang 20-23 cm dengan lebar melebihi lebar lajur agar tepian
kain menyentuh air. Pada setiap lajur diletakkan 50 cadaver secara berjajar. Selama
inkubasi kotak perangkap ditutup dengan penutup berkasa.
A

f

B
d

a
b

e

f

c

Gambar 2. Perbanyakan massal juvenil infektif (JI) Heterorhabditis indicus
pada larva Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae). A. Kotak
plastik (ukuran 29 cm×21 cm×6 cm) untuk infeksi (a) beralas kertas
saring (b). B. Kotak plastik berisi perangkap White yang dimodifikasi
dari aluminium dengan pegangan pada kedua ujungnya (c) dan pelat
aluminium yang dialasi dengan kain (d) yang tepiannya menyentuh
permukaan air (e) dan diatasnya diletakkan bangkai larva terinfeksi/
cadaver (f).
Pola Produksi JI H. indicus
Pola produksi harian JI diamati untuk mengetahui saat-saat pemanenan JI
yang tepat. Larva Tenebrio (n=20) diinokulasi dengan 100 JI INA H4 per larva
menggunakan metode infeksi kertas saring pada cawan petri berdiameter 9 cm.
Larva yang terinfeksi diletakkan pada cawan perangkap White. JI dipanen setiap
hari sejak pertama kali muncul dan dihitung populasinya.
Analisis Statistik
Data dianalisis menggunakan prosedur ANOVA menggunakan program
GenStat 6.0 (Payne et al. 2002). Data ditransformasi bilamana perlu untuk
menormalkan sebaran galat. Pembedaan rata-rata perlakuan dilakukan
menggunakan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf P=0,05.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Suhu Inkubasi terhadap Mortalitas Larva Serangga
Suhu yang diuji (24–30oC) adalah kisaran suhu yang biasa dijumpai di negara
tropik sehingga diharapkan H. indicus, yang hanya ditemukan di negara tropik,
aktif dan dapat menginfeksi serangga dalam kisaran suhu ini. Hasil percobaan
mendukung dugaan ini. Tingkat kematian serangga tidak dipengaruhi oleh suhu
inkubasi (P=0,24) maupun interaksi antara suhu dengan spesies serangga (P=0,38)
tetapi dipengaruhi oleh spesies serangga (P=0,04; Tabel 1). Larva Galleria lebih
rentan daripada larva Tenebrio. Mortalitas kedua serangga terlihat paling tinggi
pada suhu kamar tetapi tidak berbeda nyata dengan mortalitas pada perlakuan
suhu inkubasi lainnya. Dengan demikian perbanyakan H. indicus dapat dilakukan
pada suhu kamar.
Tabel 1. Persentase mortalitas larva Galleria mellonella dan Tenebrio molitor
setelah diinokulasi dengan Heterorhabditis indicus INA H1 pada empat
suhu inkubasi.
Suhu (oC)

Galleria1

Tenebrio1

Rata-rata

24

99,8

87,5

96,0

28

92,3

87,3

89,9

30

87,4

88,7

88,1

Kamar (26±1,6)

100,0

91,5

97,9

Rata-rata

97,1 a

88,9 b

Rata-rata dari 4 ulangan dan hasil transformasi balik dari arcsine √(x/100). Angka rata-rata dalam
satu baris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda secara nyata menurut uji BNT pada taraf
P=0,05.
1, 2

Uji Spesies Serangga untuk Produksi H. indicus
Perbandingan tiga spesies larva untuk perbanyakan H. indicus menunjukkan
bahwa larva Tenebrio dan ‘ulat cangkilung’ setara efektivitasnya dalam
menghasilkan JI (Tabel 2). Keduanya menghasilkan JI secara nyata lebih tinggi
(berturut-turut 5,77×105 dan 5,22×105 JI/larva) dibandingkan dengan Spodoptera
(0,11×105 JI/larva). Rendahnya tingkat reproduksi H. indicus pada Spodoptera
diakibatkan oleh mudah terdisintegrasinya cadaver larva ini dibandingkan
dengan kedua spesies larva lainnya, sehingga nematoda yang sedang berkembang
di dalamnya gagal menyelesaikan siklus hidupnya. Tenebrio tersedia secara
reguler dalam jumlah banyak dengan harga lebih murah dibandingkan dengan
‘ulat cangkilung’ sehingga menjadi alternatif terbaik dari larva Galleria untuk
perbanyakan massal H. indicus.
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Tabel 2. Produksi juvenil infektif (JI) Heterorhabditis indicus INA H1 pada tiga
spesies larva.
Spesies serangga (n=5 ekor)

Produksi
JI/g larva

Spodoptera litura

10.675 b

‘Ulat cangkilung’ (Lepidoptera, nama famili dan Latin tidak diketahui)

523.614 a

Tenebrio molitor

577.229 a

1

Rata-rata dari 5 ulangan. Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak
berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf P=0,05.

Pengaruh Macam Wadah Infeksi terhadap Produksi H. indicus
Pada Percobaan I mortalitas larva secara alami paling tinggi terjadi pada
wadah C (26%) walaupun tidak berbeda nyata dengan yang terdapat pada wadah
A dan B (Tabel 3). Pada kontrol untuk wadah C mortalitas larva secara alami
juga paling tinggi (12%) diikuti oleh kontrol untuk wadah A (7%) dan B (2%).
Persentase larva terinfeksi pada wadah C paling rendah (64%) namun tidak
berbeda nyata dengan yang terjadi pada wadah A dan B.
Pada percobaan II pengurangan volume total air yang diaplikasikan
pada tiap lembar kertas saring pada wadah C dari 8 ml menjadi 7 ml berhasil
menurunkan tingkat kematian alami menjadi hanya 6% sekaligus meningkatkan
persentase larva terinfeksi menjadi 88%, setara dengan yang terdapat pada wadah
A. Mortalitas larva secara alami dan persentase larva terinfeksi pada wadah A
relatif tetap pada kedua percobaan, yang menandakan bahwa kondisi infeksi pada
wadah ini telah optimum. Ketiga jenis wadah perbanyakan dapat digunakan untuk
perbanyakan massal NPS, namun wadah C lebih efisien dalam pengerjaannya dan
dapat memuat sejumlah besar serangga.
Kelembaban atau lapisan air pada kertas saring diperlukan untuk membantu
mobilitas JI namun persentasenya perlu diatur agar tidak menyebabkan larva
membusuk sebelum terinfeksi nematoda. Kelembaban selama 24–72 jam cukup
untuk memberi waktu bagi nematoda mencapai sasaran inangnya. Kontak terus
menerus antara kertas saring yang telah diinfestasi nematoda dengan larva perlu
dipertahankan untuk mencapai persentase infeksi yang tinggi. Larva Coleoptera
tidak dapat memanjat dinding yang licin pada bagian dalam wadah infeksi karena
tidak memiliki tungkai palsu, sehingga kertas saring pada bagian dalam tutup
wadah infeksi (Percobaan I) tidak diperlukan tetapi dua lembar kertas saring
sekaligus diletakkan pada bagian dasar wadah infeksi (Percobaan II).
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Tabel 3. Mortalitas larva Tenebrio molitor pada tiga macam wadah infeksi
setelah diinokulasi dengan 400 juvenil infektif Heterorhabditis indicus
INA H1.
Perlakuan1
Percobaan I
A
B
C
Kontrol A
Kontrol B
Kontrol C
Percobaan II
A
C

Volume air pada kertas
saring (ml)
Alas
Tutup

Jumlah
larva

Mortalitas larva
secara alami
(%)2

Larva terinfeksi
(%)2

1,4
3,0
8,0
1,4
3,0
8,0

2,0
4,0
8,0
2,0
4,0
8,0

100
100
500
100
100
500

10,0
10,0
25,8
6,6
1,9
12,1

bc
bc
c
b
a
bc

87,7
83,6
63,8
-

a
ab
b

3,4
14,0

0,0
0,0

100
500

9,5
6,3

b
a

88,1
88,3

a
a

A=cawan petri diameter 9 cm, B=cawan petri diameter 15 cm, C=kotak plastik berukuran panjang
29 cm×lebar 21 cm×tinggi 6 cm. KA, KB dan KC berturut-turut adalah kontrol untuk perlakuan A, B
dan C 2Rata-rata dari 3 ulangan (Percobaan I) dan 2 ulangan (Percobaan II). Angka-angka dalam satu
kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf P=0,05.
1

Pengaruh Dosis Inokulum JI terhadap Produksi H. indicus
Persentase larva Tenebrio yang terinfeksi dan persentase JI yang menginvasi
larva semakin meningkat dengan meningkatnya dosis inokulum (P<0,005), akan
tetapi produksi JI menurun secara nyata (P=0,001; Tabel 4). Korelasi sederhana
antara dosis inokulum dengan persentase mortalitas Tenebrio dan jumlah JI yang
berhasil menginvasi bersifat positif dan sangat nyata (P<0,001), dengan koefisien
korelasi (r) berturut-turut 0,74 dan 0,74, sedangkan korelasi antara dosis inokulum
dengan total produksi JI bersifat negatif dan sangat nyata (r= −0,84, P<0,0001).
Dosis inokulum terendah (50 JI/larva) hanya menyebabkan 58% mortalitas
larva Tenebrio tetapi menghasilkan JI tertinggi (7,3×105 JI/g larva), yang tidak
berbeda secara nyata dengan JI yang dihasilkan pada dosis 100 dan 200 JI/g larva,
berturut-turut 6,4×105 dan 6,5×105 JI/g larva. Peningkatan dosis inokulum hingga
400 dan 800 JI/g larva menghasilkan persentase mortalitas larva >80% namun JI
yang dihasilkan berkurang 1,7 kali.
Peningkatan jumlah JI yang menginvasi larva dengan semakin meningkatnya
dosis inokulum juga terjadi pada larva Galleria yang diinokulasi dengan H.
megidis (Boff et al. 2000), dan pada larva Tenebrio yang diinokulasi dengan
Steinernema sp. (Baliadi et al., 2011). Penurunan tingkat produksi JI dengan
semakin bertambahnya dosis inokulum juga dilaporkan oleh Selvan et al. (1993)
dan Flanders et al. (1996) untuk H. bacteriophora, oleh Boff et al. (2000) untuk
H. megidis, dan oleh Baliadi et al. (2011) untuk Steinernema sp. Peningkatan
jumlah JI yang berhasil menginfeksi larva meningkatkan persaingan intraspesifik
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dalam memperoleh makanan (Woodring dan Kaya 1988; Flanders et al. 1996)
dan oksigen (Senthamizhselvan dan Blackshaw 1990) sehingga mengganggu
pertumbuhan dan perkembangan nematoda. Ketersediaan oksigen di dalam
tubuh serangga juga semakin berkurang karena bakteri simbion bersifat aerobik
(Senthamizhselvan dan Blackshaw 1990).
Tabel 4. Persentase mortalitas larva Tenebrio molitor, jumlah juvenil infektif
(JI) yang menginvasi larva, dan JI yang dihasilkan pada variasi dosis
inokulum JI Heterorhabditis indicus INA H4.
Inokulum
(JI/larva)

Mortalitas larva
(%)1,2

Jumlah JI yang
menginvasi/larva1,3,4

Produksi JI/g
larva1,3

50

58,3 d

1,4 d

730.713 a

100

66,9 c

2,0 cd

639.888 a

200

75,7 b

3,8 bc

651.388 a

400

83,3 a

6,6 b

513.963 b

800

80,7 a

9,7 a

438.050 b

1

Rata-rata dari 4 ulangan. Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak
berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%. 2Hasil transformasi balik dari arcsine √(x/100).
3
Hasil transformasi balik dari log(x). 4n=10 ekor larva.

Tingkat produksi JI tergantung pada ukuran serangga dan spesies atau
strain nematoda. Pada larva Galleria (berat tubuh 0.2–0.3 g/ekor) produksi H.
bacteriophora strain Oswego dapat mencapai 1,3–1,4×106 (Flanders et al.
1996) sedangkan strain HP88 3,3–5,0×106/g larva (Selvan et al. 1993). Dengan
menggunakan larva Tenebrio (berat larva 0,12 g/ekor) untuk perbanyakan H.
bacteriophora strain Hb, Shapiro-Ilan et al. (2002) memperoleh 8,9–9,4×105 JI/g
larva, yang 1,3× lebih banyak dibandingkan dengan hasil H. indicus pada larva
Tenebrio (berat larva 0,08 g/ekor) pada penelitian ini.
Pola Produksi JI H. indicus
JI mulai muncul pada 10 HSI sehingga peletakan cadaver pada perangkap
dilakukan pada 7 HSI. Produksi JI berfluktuasi dengan empat puncak produksi:
satu puncak rendah pada 11 HSI (0,4×105 JI/larva) diikuti dengan satu puncak
produksi tertinggi pada 14 HSI (1,2×105 JI/larva), kemudian dua puncak rendah
pada 20 (0,33×105 JI/larva) dan 25 HSI (0,22×105 JI/larva) (Gambar 3). Lama
periode produksi JI sejalan dengan ukuran tubuh larva. Pada penelitian ini siklus
produksi JI pada larva Tenebrio lebih banyak namun dengan selang waktu yang
pendek antar puncak produksi (4 atau 5 hari) dan periode produksi yang lebih
pendek (26 hari) dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh Flanders et al. (1996)
untuk produksi JI H. bacteriophora pada larva Galleria (30 hari). Kemunculan JI
H. bacteriophora dimulai pada 10 HSI dengan tiga puncak produksi yang berjarak
8 dan 9 hari dengan puncak produksi tertinggi pada 17 HSI (Flanders et al. 1996).
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Juvenil infektif/g larva (×105)

Peningkatan dosis inokulum juga akan mempercepat kemunculan JI (Boff et al.
2000), yang menandakan penipisan makanan yang tersedia dalam tubuh serangga.
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Gambar 3. Pola produksi harian juvenil infektif Heterorhabditis indicus INAH4
pada larva Tenebrio molitor (n=20 ekor).
Periode pemanenan yang terbaik adalah antara 10-26 HSI. Setelah periode
ini terdapat mortalitas JI yang tinggi karena air dalam perangkap tercemar debris
dari serangga yang mulai terdisintegrasi dan terkontaminasi oleh mikroorganisme.
Pengetahuan tentang pola kemunculan JI ini membantu sinkronisasi penjadwalan
produksi massal JI secara in vivo dengan waktu aplikasi di lapangan. Hal ini
dikarenakan NPS mempunyai masa simpan yang pendek akibat tidak memiliki
stadia dorman (Bedding et al., 2002).
Teknologi perbanyakan H. indicus pada larva Tenebrio sangat sederhana
dan berbiaya murah karena menggunakan sumber daya yang mudah diperoleh
sehingga cocok diadopsi oleh petani dan diterapkan pada usaha pertanian organik.
Kualitas JI yang dihasilkan juga tinggi dan lebih efektif dibandingkan dengan
yang dihasilkan secara in vitro (Chaerani et al., 2012). Proses pengendalian mutu
dapat diminimalisasi karena hanya stadia JI yang dipanen dan bersih dari stadia
lainnya yang berada di dalam tubuh serangga. Dengan menggunakan perangkap
White yang telah dimodifikasi untuk memuat sejumlah besar cadaver, proses
pemanenan massal JI menjadi sangat praktis dibandingkan dengan perangkap
White konvensional (Samsudin dan Indriati, 2013). Perangkat aluminium yang
berisi cadaver cukup dipindahkan ke kotak plastik baru yang berisi air, kemudian
suspensi JI yang berada di kotak pertama dipanen dan dibersihkan.
Biaya produksi bisa lebih ditekan dengan mengganti kertas saring dengan
jenis kertas lain yang dapat menyerap air seperti kertas merang, kertas singkong,
atau kertas koran, namun volume air yang diaplikasikan harus disesuaikan.
Substrat infeksi juga dapat diganti dengan media yang kondusif untuk infeksi yaitu
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pasir atau tanah bertekstur ringan (Shapiro-Ilan et al., 2012). Kapasitas produksi
per satuan luas dapat ditingkatkan dengan menggunakan kotak infeksi dan alat
perangkap yang berukuran lebih besar. Akan tetapi kepadatan larva Tenebrio yang
dinfestasikan dan kelembaban harus disesuaikan dengan luas kotak agar tidak
terjadi kekurangan oksigen dan peningkatan gas amoniak (Shapiro-Ilan et al.,
2002). Teknik inokulasi akan lebih efisien dan hemat dengan mencelupkan larva
inang ke dalam suspensi JI (Shapiro-Ilan et al, 2002).
KESIMPULAN
Larva Tenebrio molitor yang tersedia secara komersial merupakan larva alternatif
terbaik untuk perbanyakan Heterorhabditis indicus. Metode perbanyakan massal
nematoda ini yang mudah, efisien dan murah telah dikembangkan dengan
menggunakan metode infeksi kertas saring di dalam kotak plastik dan inkubasi
pada suhu kamar. Juvenil infektif (JI) nematoda dipanen menggunakan perangkap
White yang telah dimodifikasi untuk produksi massal. Peningkatan dosis inokulum
juvenil infektif (JI) nematoda berbanding lurus dengan mortalitas larva Tenebrio
dan persentase JI yang berhasil menginfeksi tetapi berbanding terbalik dengan
produksi JI. Kisaran dosis 50-200 JI/larva Tenebrio menghasilkan 6,4–7,3×105
JI/g larva yang tidak berbeda nyata satu sama lain. Periode pemanenan JI adalah
antara 10-26 hari setelah inokulasi.
SARAN
Dosis inokulum yang optimum untuk produksi massal H. indicus adalah 50 JI/
larva Tenebrio. Kapasitas produksi JI dapat ditingkatkan dengan menggunakan
kotak infeksi yang lebih besar namun tingkat kelembabannya harus disesuaikan
agar terjadi infeksi larva secara optimal. Teknik perbanyakan yang berbiaya murah
ini cocok diadopsi oleh petani dan diterapkan pada pertanian organik.
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ABSTRACT
Modern rice variety is one of the main component to increase rice productivity.
Rice varieties breeding program with high yielding could be also tolerant to
environment change, both biotic and abiotic factor. Some varieties such as Inpari
30, Inpari 32, Inpari 33 and Inpari 43 released to encounter that obstacles in
the field. The aim of the study was determine the pests and diseases attack on
some modern varieties with integrated crop management (ICM) cultivation. The
research was conducted at irrigated lowland Indramayu district in 2015/2016 wet
season using a randomized complete block design with 4 replications. Modern
rice varieties used for test are Inpari 43, Inpari 30, Inpari 32, Hipa Jatim 2, and
Inpari 33. Result showed that Inpari 33 have a good perform to suppressing brown
planthopper (BPH) development, BPH population was relatively low than other
varieties in all rice stages. But, this variety is suceptible to bacterial leaf blight
disease (BLB). Inpari 32 and Inpari 43 variety having high resistance to BLB.
Hipa Jatim 2 susceptible to BPH and white-backed planthopper also BLB and
BLS (Bacterial leaf streak). Inpari 33 recomended planting in BPH endemic area,
while Inpari 32 and Inpari 43 in BLB endemic area. Hipa Jatim 2 only recomended
in area that relatively low in pests and diseases with more intensively monitoring.
Keywords : attack, pest and disease, modern rice variety
ABSTRAK
Varietas unggul baru merupakan komponen teknologi utama dalam peningkatan
produktivitas padi. Program perakitan varietas unggul baru selain produktivitas
tinggi juga diharapkan toleran terhadap perubahan lingkungan, baik faktor biotik
maupun abiotik. Beberapa varietas unggul seperti Inpari 30, Inpari 32, Inpari 33 dan
Inpari 43 telah dilepas untuk menghadapi kendala tersebut di lapangan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui serangan hama dan penyakit pada beberapa
varietas unggul baru di pertanaman dengan sistem budidaya pengelolaan tanaman
terpadu (PTT). Percobaan dilaksanakan di lahan irigasi Kabupaten Indramayu
pada MT 2015/2016 menggunakan rancangan acak kelompok 5 perlakuan dan
4 ulangan. Varietas unggul yang diuji adalah varietas Inpari 43, Inpari 30, Inpari
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32, Hipa Jatim 2 dan Inpari 33. Hasil penelitian diketahui bahwa Inpari 33 sangat
baik dalam menekan perkembangan wereng coklat, jumlah populasi wereng
coklat relatif lebih rendah dibanding varietas lainnya pada semua stadia. Namun,
varietas ini rentan terserang hawar daun bakteri (HDB). Varietas Inpari 32 dan
Inpari 43 tahan terhadap serangan penyakit hawar daun bakteri, sampai stadia
pengisian pun kedua varietas tersebut tidak menunjukkan adanya gejala penyakit
HDB. Hipa Jatim 2 rentan terhadap wereng coklat dan wereng punggung putih
serta terhadap penyakit HDB dan Bakteri daun bergaris (BLS). Varietas Inpari
33 dianjurkan ditanam di daerah endemis wereng coklat sedangkan Inpari 32 dan
Inpari 43 untuk daerah endemis penyakit hawar daun bakteri. Hipa Jatim 2 hanya
dianjurkan ditanam di daerah yang relatif aman dari serangan hama penyakit dan
perlu monitoring lebih ketat.
Kata kunci : serangan, hama dan penyakit, varietas unggul baru
PENDAHULUAN
Varietas unggul merupakan salah satu teknologi utama dalam pengelolaan tanaman
terpadu untuk meningkatkan produktivitas padi (Litbang, 2014). Varietas unggul
memiliki potensi produksi tinggi dibanding varietas lokal, selain itu keuntungan
lainnya adalah umur pendek. Pemilihan varietas unggul yang spesifik lokasi
menjadi komponen penting dalam keberhasilan penerapan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) dan dalam menghadapi anomali iklim (Toha, 2007; Las, 2008).
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) masih menjadi hambatan dalam
pencapaian target produksi padi nasional. Hama tikus, penggerek batang padi dan
wereng coklat serta penyakit hawar daun bakteri serangannya relatif masih tinggi
di setiap musim. Selain itu, serangan penyakit blas juga semakin berkembang
menyerang pertanaman padi irigasi yang pada awalnya hanya menyerang padi
lahan kering (Sudir et al., 2015). Perkiraan luas serangan Tikus, penggerek batang
padi, wereng coklat, penyakit hawar daun bakteri dan Blas pada MT 2015/2016
berturut-turut 47.208, 23.857, 20.348, 26.123 dan 20.251 ha sehingga keberadaan
OPT perlu diwaspadai (BBPOPT, 2016).
Pengendalian terpadu masih menjadi andalan dalam mengatasi serangan
hama dan penyakit (Baehaki, 2009). PHT biointensif sangat sesuai untuk
diterapkan karena bersifat proaktif merancang kondisi agar tidak menguntungkan
bagi serangga hama dan patogen tetapi menguntungkan bagi musuh alami
(Baehaki, 2011). Selain itu, teknologi yang digunakan dalam pengendalian hama
dapat berhasil dengan baik dengan adanya dukungan strategi sosial dan kebijakan
pemerintah (Baehaki, 2015). Demikian pula tanam serempak dalam hamparan
yang luas sangat mendukung keberhasilan penerapan teknologi pengendalian
(Baehaki, 2014).
Perubahan iklim yang relatif cepat berubah, seperti banjir dan kekeringan,
perlu diantisipasi dengan menggunakan varietas yang toleran terhadap kondisi
tersebut. Beberapa varietas telah dilepas untuk menghadapi keadaan yang sering
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terjadi saat ini. Inpari 30 mampu bertahan bila terendam air selama 14 hari pada
fase vegetatif. Inpari 33 tahan terhadap wereng coklat, sedangkan Inpari 32 tahan
terhadap penyakit hawar daun bakteri (BB Padi, 2015). Inpari 43 merupakan
varietas unggul yang baru dilepas mempunyai keunggulan potensi produksi tinggi
dengan kebutuhan pupuk relatif rendah atau biasa disebut padi GSR (Green Super
Rice).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serangan hama penyakit pada
beberapa varietas unggul baru potensi hasil tinggi pada lahan sawah irigasi dataran
rendah.
METODOLOGI
Percobaan dilaksanakan di lahan irigasi Kabupaten Indramayu, Jawa
Barat pada MT 2015/2016 menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan merupakan varietas unggul baru yaitu Inpari
43, Inpari 30, Inpari 32, Hipa Jatim 2 dan Inpari 33. Pengamatan populasi dan
serangan hama penyakit serta musuh alaminya dilakukan pada 20 rumpun sampel
pada setiap plot. Populasi serangga hama dan musuh alami dilakukan dengan
menghitung langsung populasi per rumpun secara visual, sedangkan intensitas
serangan penyakit dengan pengamatan gejala menggunakan metode skala (IRRI,
2015). Pengamatan dilakukan pada stadia anakan maksimum, primordia dan
pengisian bulir. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (Anova) dan
perbedaan antar perlakuan di evaluasi dengan uji wilayah berganda Duncan pada
taraf nyata 5% dengan menggunakan program SAS (2003).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hama yang ada di pertanaman padi pada MT 2015/2016 adalah penggerek
batang padi, wereng punggung putih, dan wereng coklat (Gambar 1). Intensitas
serangan penggerek batang padi relatif rendah di semua stadia, serangan paling
tinggi terlihat pada varietas Ciherang pada stadia anakan maksimum yaitu sebesar
2% (Gambar 1). Hama penggerek batang padi merupakan salah satu hama penting
pada pertanaman padi. Sampai saat ini belum ada varietas yang tahan terhadap
hama ini. Praktek budidaya merupakan pengendalian yang efektif terhadap
penggerek batang padi. Selain itu, peran musuh alami, terutama parasitoid telur
Tetratichus schoenobii, Telenomus beneficiens dan Trichogramma japonicum
sangat penting dalam mengontrol perkembangan populasi penggerek batang
(Kartohardjono, 2011).
Populasi wereng coklat di semua varietas sangat rendah pada stadia anakan
maksimum, kemudian meningkat pada stadia primordia, kecuali pada varietas
Inpari 33 yang populasinya tetap rendah. Pada stadia pengisian bulir, populasi
serangga ini semakin meningkat pada varietas Inpari 43, Inpari 30 dan Hipa jatim
2. Populasi wereng coklat paling rendah terlihat pada varietas Inpari 33. Wereng
coklat juga merupakan hama penting padi. Beberapa varietas tahan telah dilepas
untuk mengendalikan serangan wereng coklat. Namun, hama ini mempunyai
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kemampuan adaptasi yang baik pada tanaman inangnya sehingga ketahanan suatu
varietas dapat cepat patah ketahanannya. Varietas Inpari 33 adalah salah satu
varietas tahan wereng yang dilepas pada tahun 2013. Varietas ini terlihat sangat
baik penampilannya di pertanaman dalam mengatasi perkembangan wereng coklat
dan populasinya relatif rendah di semua stadia dibanding varietas lainnya.
Wereng punggung putih lebih banyak ditemukan pada stadia anakan
maksimum, kemudian meningkat pada stadia primordia terutama pada varietas
Hipa Jatim 2 dan Inpari 33. Pada stadia pengisian bulir, populasinya menurun
sangat rendah pada semua varietas. Hal yang sangat menarik adalah populasi
wereng punggung putih pada varietas Inpari 33 terutama pada stadia primordia,
populasinya cukup tinggi seperti pada Hipa Jatim 2. Hal ini diduga ada ketertarikan
wereng punggung putih terhadap Inpari 33. Namun perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut.

Keterangan : huruf yang sama di setiap stadia tanaman pada setiap grafik tidak berbeda nyata
berdasarkan uji Duncan’s Multiple Range Test (P<0,05)

Gambar 1. Intensitas serangan penggerek batang padi, populasi wereng
coklat dan wereng punggung putih pada berbagai stadia tanaman.
Indramayu, MT 2015/2016.
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Wereng punggung putih merupakan hama penting pada padi hibrida, seperti
yang terjadi di pertanaman, populasi paling tinggi terdapat pada Hipa Jatim 2
(Gambar 1). Di China, hama ini menjadi hama utama karena banyak ditanam padi
hibrida dan hasil tangkapan pada lampu perangkap juga tinggi (Catindig at al.,
2009; Sogawa et al., 2009). Pada awal pertanaman hama ini lebih dulu ditemukan
dibanding wereng coklat, namun setelah 2-3 generasi atau pada saat stadia
generatif biasanya populasinya menurun (Widiarta et al., 2006). Pada saat awal
lebih banyak wereng punggung putih, kemudian pada stadia primordia wereng
coklat lebih banyak. Stadia berikutnya wereng punggung putih menurun drastis
sedangkan wereng coklat cenderung meningkat. Bila populasi wereng coklat lebih
banyak maka perkembangan wereng punggung putih akan kalah bersaing dengan
wereng coklat (Baehaki dan Rifki, 2002).
Lokasi pertanaman penelitian merupakan salah satu daerah endemis tikus.
Oleh karena itu, sejak awal hamparan pertanaman menggunakan TBS (Trap
Barrier System) di sekelilingnya. Populasi tikus sangat tinggi terutama pada awal
pertanaman (Gambar 2). Pengendalian tikus menggunakan TBS sangat efektif
dalam menurunkan populasi tikus, terbukti dengan banyaknya jumlah tikus
tertangkap sehingga pertanaman padi dapat terhindar dari serangan hama tersebut.

Gambar 2. Hasil tangkapan mingguan hama tikus yang tertangkap pada TBS.
Indramayu, MT 2015/2016
Musuh alami predator yang banyak ditemukan adalah Lycosa pseudoannulata,
laba-laba dan Cyrtorhinus lividipennis. Laba-laba disini merupakan jumlah
beberapa spesies laba-laba seperti Oxyopes sp., Atypena sp., Araneus sp., dan
Tetragnatha sp. Secara umum, populasi predator lebih banyak ditemukan pada
stadia anakan maksimum dibanding stadia primordia dan pengisian bulir (Gambar
3). Jumlah populasi laba-laba relatif lebih banyak dibanding predator lainnya.
Predator C. Lividipennis yang merupakan predator telur dan nimfa wereng, lebih
banyak ditemukan pada varietas Inpari 43 dan Hipa Jatim 2 dimana populasi
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wereng coklat dan punggung putih juga lebih tinggi pada kedua varietas tersebut.
L. Pseudoannulata dan laba-laba merupakan predator yang bersifat polifag,
mangsanya tidak hanya wereng coklat.

Keterangan : huruf yang sama di setiap stadia tanaman pada setiap grafik tidak berbeda nyata
berdasarkan uji Duncan’s Multiple Range Test (P<0,05)

Gambar 3. Populasi predator Lycosa pseudoannulata, laba-laba dan Cyrtorhinus
lividipennis pada berbagai stadia tanaman. Indramayu, MT
2015/2016.
Predator dan parasitoid merupakan musuh alami yang berperan dalam
menekan perkembangan serangga hama (Gurr et al., 2011). Kombinasi varietas
tahan Inpari 33 dan predator sangat efektif menekan perkembangan wereng coklat
terutama di awal pertanaman. Namun, keberadaan mereka sangat dipengaruhi
juga oleh aplikasi insektisida yang dapat mengganggu parasitoid dalam mencari
inangnya atau bahkan membunuh musuh alami sehingga wereng coklat
berkembang cepat (Heong and Schoenly, 1998).

888

Iswanto et al : Serangan Hama dan Penyakit Padi pada Varietas Unggul Baru Potensi....

Keterangan : huruf yang sama di setiap stadia tanaman pada setiap grafik tidak berbeda nyata
berdasarkan uji Duncan’s Multiple Range Test (P<0,05)

Gambar 4. Intensitas serangan penyakit pada berbagai stadia tanaman.
Indramayu, MT 2015/2016.
Penyakit yang menyerang pada pertanaman padi yaitu busuk batang, hawar
pelepah, bakteri daun bergaris dan hawar daun bakteri (Gambar 4). Serangan
Busuk batang sudah terlihat sejak stadia anakan maksimum dan serangannya
meningkat terus sampai stadia pengisian bulir. Secara umum, intensitas serangan
busuk batang relatif lebih rendah pada Inpari 43 dibanding varietas lainnya
terutama pada stadia pengisian. Serangan hawar pelepah baru terlihat pada stadia
primordia, kemudian meningkat pada stadia pengisian. Intensitas serangan hawar
pelepah tidak berbeda nyata antar varietas. Untuk penyakit bakteri daun bergaris,
intensitas serangan tertinggi terlihat pada Hipa Jatim 2 dan intensitas serangan
penyakit tersebut terlihat sejak stadia anakan maksimum, kemudian meningkat
pada stadia primordia dan pengisian. Serangan HDB lebih tinggi pada varietas
Inpari 30, Hipa Jatim 2, dan Inpari 33. Varietas Inpari 32, yang merupakan varietas
tahan HDB, sangat baik dalam menahan perkembangan bakteri Xanthomonas
oryzae, sehingga tidak terlihat gejala penyakit pada varietas tersebut. Demikian
pula dengan varietas Inpari 43, sangat baik dalam menghadapi serangan HDB.
Padi GSR ini tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap
patotipe IV dan VIII.
Penyakit blas, walaupun pada pertanaman serangannya sangat rendah
namun perlu mendapat perhatian karena penyakit yang disebabkan oleh jamur
Pyricularia grisea ini dilaporkan sudah banyak menyerang padi sawah irigasi.
Patogen tersebut mempunyai banyak ras tetapi yang paling dominan secara umum
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di daerah pantai utara Pulau Jawa ada 5, yaitu ras 003, 053, 013, 001 dan 073,
sedangkan yang virulensi tinggi adalah ras 353 dan 313 (Sudir et al., 2015).
Varietas anjuran tahan blas untuk lahan irigasi antara lain Inpari 21, Inpari 22,
Inpari 26, dan Inpari 27 (Sudir et al., 2014)
Cara budidaya PTT merupakan budidaya terbaik dalam melaksanakan
praktek pertanian berkelanjutan. Perpaduan penggunaan bahan organik dan juga
penggunaan bahan kimia secara bijaksana mampu mendapatkan hasil optimum
namun menjaga juga lingkungan. Lahan sawah yang dibudidayakan dengan
PTT merupakan habitat paling baik bagi musuh alami (predator dan parasitoid).
Populasi dan proporsi relatif tinggi pada awal pertumbuhan padi dibanding cara
budidaya organik maupun cara petani (Widiarta et al., 2006)
Musuh alami baik predator maupun parasitoid merupakan faktor penting
dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tiga kelompok predator yang berpotensi
yaitu laba-laba (L. Pseudoannulata), kumbang (Paederus fuscipes, Ophionea
nigrofasciata) dan Kepik (Cyrtorhinus lividipennis). Pemahaman mengenai
musuh alami perlu disampaikan kepada para petani dengan cara meningkatkan
pengetahuan petani tentang pentingnya musuh alami, meningkatkan peran musuh
alami lokal, mencari musuh alami yang mempunyai kemampuan memangsa lebih
tinggi, menerapkan dan mengembangkan musuh alami dan konsep PHT secara
utuh (Manti, 2012). Namun, pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan
hama mempunyai beberapa kendala. Tantangan utama pemanfaatan musuh alami
antara lain 1). Sifat polifag predator, 2). Kemampuan berkembang biak rendah,
3). Tingkat adaptasi rendah, 4). Adanya perubahan iklim mikro dan makro seperti
cuaca ekstrim, 5). Pengaruh kegiatan budidaya, dan 6). Kompetisi musuh alami.
KESIMPULAN
1.

2.

3.
4.
5.
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Hama yang menyerang pada pertanaman padi MT 2015/2016 adalah
penggerek batang padi, wereng coklat, wereng punggung putih dan tikus,
sedangkan penyakit adalah busuk batang, hawar pelepah, bakteri daun
bergaris dan hawar daun bakteri.
Populasi wereng coklat pada varietas Inpari 33 relatif lebih rendah dibanding
varietas lainnya di semua stadia pengamatan, dilain pihak pada varietas Hipa
Jatim 2 populasi wereng coklat dan juga wereng punggung putih tinggi.
Varietas Inpari 33 dan Hipa jatim 2 rentan terserang penyakit hawar daun
bakteri.
Varuetas Inpari 32 dan Inpari 43 sangat baik dalam mengatasi serangan
penyakit hawar daun bakteri, sampai stadia pengisian bulir tidak ditemukan
gejala penyakit.
Varietas Inpari 33 dianjurkan ditanam di daerah endemis wereng coklat,
sedangkan Inpari 32 atau Inpari 43 untuk daerah endemis penyakit hawar
daun bakteri.
Varietas Hipa jatim 2 hanya dianjurkan ditanam di daerah yang relatif aman
dari serangan hama penyakit dan perlu monitoring lebih ketat.
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ABSTRAK
Pola migrasi yang ditunjukkan oleh dinamika populasi wereng hijau, insidensi
penyakit tungro, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya secara
berkelanjutan dan terkini, menjadi penting sebagai informasi dalam strategi
pengendalian dini penyakit tungro. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola
dinamika populasi wereng hijau dan insidensi penyakit tungro pada periode
2015, serta dampak implementasi pengendaliannya dengan integrasi waktu tanam
tepat dan penggunaan varietas tahan. Metode penelitian yang digunakan adalah
observasi dan monitoring secara berkala, setiap satu minggu sekali selama satu
tahun yang dilakukan pada dua lingkungan pertanaman yang berbeda, yaitu:
ekosistem monokultur dengan varietas rentan (TN1) dan ekosistem dengan
integrasi waktu tanam-varietas tahan (Inpari 7 dan Inpari 8). Dari parameter
populasi wereng hijau yang tertangkap oleh sweepnet per 10 ayunan ganda dan
insidensi penyakit tungro menunjukkan bahwa dalam rentang waktu satu tahun
terjadi dua pola kurva puncak kepadatan populasi, diikuti dengan insidensi
penyakit tungro dalam waktu dua hingga empat minggu kemudian. Pola dinamika
populasi wereng hijau dipengaruhi oleh faktor curah hujan, sedangkan insidensi
penyakit tungro lebih dipengaruhi oleh sumber inokulum dan kepadatan populasi
vektor. Penerapan pengendalian dini terpadu dengan integrasi waktu tanamvarietas tahan yang dilakukan sebelum terjadinya puncak populasi, (yaitu untuk
MT 1 pada pertengahan hingga akhir Desember dan MT 2 pada akhir Mei hingga
awal Juni) serta dilakukan pola tanam secara serempak efektif mengendalikan
insidensi penyakit tungro.
Kata kunci: Monitoring wereng hijau, penyakit tungro, pengendalian.
ABSTRACT
Migration patterns indicated by the green leafhopper population fluctuation,
tungro incidence, and factors that influence their development in a sustainable and
recently. It’s important as the information in the control strategy tungro disease
early. The study aims to known the pattern of the green leafhopper population
fluctuation and tungro incidence in the period of 2015, and the impact of the their
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control. The method is observation and monitoring on a regulars, every week
for one year are performed at two different ecosystems, they are monoculture
ecosystem with susceptible varieties (TN1) and the integration ecosystem with the
synchronization planting- resistant varieties (Inpari 7 and Inpari 8). Parameters are
green leafhopper captured by sweepnet per 10 double swing and tungro incidence
show that in the period of one year, there are two peak curve pattern density of
population, followed by tungro disease incidence within two to four weeks later.
The pattern of green leafhopper population fluctuation influenced by rainfall.
While, the tungro incidence more influenced by the source of inoculum and vector
population density. Early application of controls integrated with synchronization
planting-resistant varieties performed before the peak of the population, (to first
planting season in the mid to late December and second planting season in late
May to early June) with planting patterns simultaneously performed effectively
control the tungro incidence
Keywords: Monitoring, green leafhopper, tungro disease, controling
PENDAHULUAN
Penyakit tungro merupakan salah satu penyakit penting pada komoditas padi
yang masih menjadi kendala dalam pencapaian produktivitas, terutama di daerah
endemis. Gejala yang ditimbulkan pada rumpun tanaman nampak pertumbuhan
kerdil, daun menguning hingga jingga apabila serangan parah, pada fase generatif
malai memendek (Encabo et al. 2009). Kehilangan hasil akibat penularan tungro
dapat bervariasi 5-70%, tergantung tingkat populasi vektor penular, intensitas
penularan, dan fase tanaman terinfeksi. Di Indonesia, luas serangan akibat
penyakit tungro dalam 10 musim tanam pada MT 2009/10 hingga MT 2014 ratarata mencapai 4418 ha yang tersebar di 33 provinsi. Pada MT 2014/15 dan MT
2015, ada kecenderungan terjadi penurunan luasan serangan, masing-masing
sebesar 3575 ha dan 2744 ha (Gabriel et al. 2015).
Insidensi penyakit tungro disebabkan oleh dua virus yang berbeda yaitu
RTBV (rice tungro bacilliform virus) dan RTSV (rice tungro spherical virus)
yang ditularkan melalui mekanisme secara komplek oleh wereng hijau. Wereng
hijau merupakan vektor penular yang paling efisien dalam mekanisme penularan
penyakit tungro (Supriyadi et al., 2004). Faktor intrinsik wereng hijau yang
mempunyai karakter memencar tinggi, cenderung berpindah ke tanaman yang
lebih muda mendorong penularan penyakit tungro tersebar secara cepat, apabila
tersedia sumber inokulum (Choi et al., 2009). Keberadaan wereng hijau di
lapangan hampir ada disepanjang tahun. Wereng hijau ditemukan hampir pada
setiap minggu pengamatan dengan kepadatan populasi yang berfluktuasi, kecuali
pada minggu-minggu tertentu. Pada pola tanam padi-padi-padi atau ekosistem
monokultur (TN1), populasi wereng hijau mengalami pola dinamika populasi
yaitu dua puncak dalam satu tahun yaitu sekitar pertengahan Februari dan akhir
Juli. Keberadaan populasi wereng hijau pada rentang waktu 4 minggu sebelum
posisi populasi puncak, biasa diikuti insidensi penyakit tungro terjadi pada 2-4
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minggu berikutnya yang cenderung meningkat, apabila sumber inokulum tersedia
(Senoaji et al., 2014). Infeksi awal virus tungro ditentukan oleh kepadatan
populasi wereng hijau viruliferous (proporsi wereng hijau aktif mengandung
virus tungro) yang migrasi ke pertanaman, kemudian perkembangan penularan
selanjutnya ditentukan oleh sumber inokulum di pertanaman dan kepadatan
populasi vektor generasi pertama (Sumardiyono et al., 2004). Keberadaan 3040% sumber inokulum di pertanaman yang disertai dengan peningkatan populasi
vektor menyebabkan tingginya insidensi tungro (Raga et al., 2004).
Pola migrasi yang ditunjukkan oleh dinamika populasi vektor dan insidensi
penyakit tungro di suatu wilayah, terutama daerah endemis dan faktor-faktor
yang mempengaruhi perkembangannya secara berkelanjutan dan terkini, menjadi
penting sebagai informasi dalam strategi pengendalian dini penyakit tungro.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pola dinamika populasi wereng hijau dan
insidensi penyakit tungro pada periode waktu tertentu, sekaligus mengetahui
implementasinya terhadap integrasi komponen pengendalian penyakit tungro
yaitu tepat waktu tanam dan penggunaan varietas tahan.
METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan kegiatan monitoring keberadaan populasi wereng hijau
dan insidensi penyakit tungro, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam
periode tahunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan wereng hijau
dan insidensi tungro yang diamati yaitu: curah hujan harian, lingkungan sekitar
seperti keberadaan gulma baik jenis maupun populasi vegetasinya, dan ratun yang
merupakan sumber inokulum. Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan
(KP) Loka Penelitian Penyakit Tungro, Lanrang pada periode Januari - Desember
2015. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan monitoring secara
berkala, setiap satu minggu sekali selama satu tahun. Kegiatan observasi dan
monitoring dilakukan pada dua lingkungan pertanaman yang berbeda. Lingkungan
pertanaman dibedakan antara ekosistem monokultur (TN1) dengan ekosistem
berdasarkan integrasi waktu tanam dan penggunaan varietas tahan.
Pada tahap persiapan pengkondisian ekosistem, perlakuan ekosistem
padi monokultur (TN1) dilakukan dengan teknis yaitu: petak percobaan dibagi
menjadi 12 petak berukuran 7 m x 7 m (berdasarkan jumlah bulan dalam satu
tahun). Petak di tata sedemikan rupa dengan pematang sebagai pembatas antar
petak. Pematang difungsikan sebagai shelter atau habitat alternatif bagi serangga
vektor wereng hijau. Varietas yang digunakan adalah varietas Taichung Native 1
(TN1). Varietas TN1 merupakan varietas rentan terhadap wereng hijau maupun
virus tungro. Sistem tanam yang dilakukan dengan pindah tanam (transplanting),
bibit ditanam pada petak setiap tanggal 1 di setiap bulannya, dengan umur bibit
18 - 20 hari setelah semai (HSS). Perlakuan pada petak yang telah ditanami, yaitu:
pemberian pupuk sesuai rekomendasi (urea 250kg/ha ; NPK phonska 250kg/ha),
merapikan pematang sekitar petak (rumput dipotong pendek), tanpa perlakuan
pestisida, tanpa penyiangan, dan pengairan rutin berkala. Perlakuan ekosistem
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berdasarkan integrasi waktu tanam dan penggunaan varietas tahan, teknis yang
dilakukan yaitu: penentuan waktu tanam dilakukan berdasarkan laporan tentang
dinamika populasi wereng hijau dan insidensi tungro pada tahun sebelumnya.
Waktu tanam untuk musim tanam (MT) 1 dilakukan pada pertengahan hingga
akhir Desember, dan MT 2 pada akhir Mei hingga awal Juni (Burhanuddin et
al., 2006). Penerapan waktu tanam dilakukan secara serempak (Praptana dan
Burhanuddin, 2008). Pola tanam pada ekosistem tersebut adalah padi-padi-bera
dengan sistem tanam pindah. Varietas yang ditanam adalah Inpari 8 pada MT
1, sedangkan MT 2 dirotasi dengan varietas Inpari 7. Kedua varietas tersebut
merupakan varietas unggul tahan penyakit tungro dengan sengaja di rotasi sebagai
pengelolaan durabilitas varietas tahan (Praptana dan Muliadi, 2013). Petak
percobaan ditentukan dengan menentukan 3 titik petak contoh ukuran 10m x 10m
secara acak.
Parameter yang diamati adalah jumlah individu wereng hijau (jantan, betina
dan nimfa), gulma, persentase insidensi penyakit tungro di lapangan (jumlah
rumpun yang menunjukkan gejala tungro), curah hujan harian. Pengamatan
dilakukan dengan cara menangkap mengunakan alat jaring (sweepnet) sebanyak
10 kali ayunan ganda di setiap petak berdasarkan bulan berjalan setelah umur
tanaman 2 MST (perlakuan ekosistem monokultur TN 1 ).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan sepanjang tahun 2015 pada ekosistem monokultur (TN 1) dan
ekosistem dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan terhadap populasi wereng
hijau, insidensi penyakit tungro, dan gulma-gulma disekitar pertanaman secara
umum menunjukkan ada perbedaan pola fluktuasi populasi wereng hijau dan
insidensi penyakit tungro. Keberadaan populasi wereng hijau pada ekosistem
monokultur (TN1) ditemukan sepanjang tahun pada setiap minggu pengamatan,
kecuali pada minggu ke-3 Mei, minggu ke-2 Juni, dan minggu ke-4 September
tahun 2015 dengan kepadatan populasi berfluktuasi. Pola fluktuasi populasi tersebut
terdapat dua puncak, yaitu pada awal Maret 2015 dan pertengahan Agustus 2015.
Pada ekosistem dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan, keberadaan populasi
wereng hijau yang berfluktuasi disepanjang tahun tidak ditemukan pada beberapa
minggu pengamatan, terutama pada minggu ke-2 September hingga akhir oktober
2015. Pola fluktuasi wereng hijau pada ekosistem dengan integrasi waktu tanamvarietas tahan dalam satu tahun juga mengalami dua puncak populasi yaitu akhir
Februari dan pertengahan Juli 2015 (Gambar 1.).
Pola populasi puncak yang pertama (berada pada pertanaman MT 1) baik
pada ekosistem monokultur (TN 1) maupun ekosistem dengan integrasi waktu
tanam-varietas tahan terjadi pada waktu yang hampir sama, namun berbeda pada
tingkat populasi puncaknya. Jumlah individu wereng hijau yang ditemukan pada
ekosistem dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan lebih tinggi dibanding
pada ekosistem monokultur (TN1). Hal ini menunjukkan bahwa waktu tanam
berhubungan erat dengan pola fluktuasi populasi wereng hijau. Pada ekosistem
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monokultur (TN1), posisi puncak populasi berada pada awal Maret 2015 dimana
fase pertumbuhan tanaman sedang berumur 4 MST (pengamatan petak Februari).
Pada ekosistem dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan, fase pertumbuhan
tanaman saat berumur 6 MST. Umumnya, kepadatan populasi wereng hijau pada
4 MST masih rendah kemudian meningkat pada 6 MST dan menurun pada 8 MST.
Keberadaan suatu populasi akan berfluktuasi dengan melalui tahap pembentukan
populasi, puncak populasi dan penurunan populasi. Pada 4 MST, kepadatan
populasi wereng hijau masih rendah karena masih dalam tahap pembentukan
populasi yaitu penemuan inang dan penyesuaian dengan lingkungan baru (Praptana
dan Burhanuddin, 2008).
Pada MT 2, durasi awal Mei hingga akhir Agustus 2015 terjadi pergeseran
pola puncak populasi wereng hijau. Pada ekosistem monokultur (TN 1) terjadi
puncak populasi pada pertengahan Agustus 2015, sedangkan pada ekosistem
dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan terjadi pada pertengahan Juli 2015.
Apabila dihitung antar puncak populasi, ada rentang waktu pergeseran. Puncak
populasi pada ekosistem dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan terlambat
kurang lebih satu bulan dibanding pada ekosistem monokultur (TN 1). Pergeseran
pola puncak populasi wereng hijau yang terjadi di ekosistem dengan integrasi
waktu tanam-varietas tahan merupakan daya adaptasi wereng hijau terhadap
lingkungannya. Ditinjau dari riwayat tanam, yaitu pada rentang waktu akhir
Mei hingga awal Juni 2015, posisi puncak populasi wereng hijau berada pada
saat fase pertumbuhan tanaman sekitar 6 MST. Selain itu, pada bulan Mei dan
Juni 2015 merupakan saat rentang waktu tanam dan didukung tingkat curah hujan
harian yang cukup yaitu 118 mm dan 246 mm (Tabel 1.), kondisi ini mendukung
dalam hal pembentukan populasi awal. Pada ekosistem monokultur (TN 1)
ketersediaan pakan selalu terjaga, sehingga wereng hijau cenderung berpindahpindah untuk mencari inang tanaman yang lebih muda (fase vegetatif). Populasi
wereng hijau tidak akan meningkat apabila terjadi migrasi (Widiarta, 2005). Pada
kondisi tersebut, peningkatan populasi hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca, yaitu
curah hujan. Perubahan insidensi penyakit tungro bisa dijelaskan oleh perubahan
dari faktor curah hujan, serangga vektor, serangga kompetitor dan pola tanam.
Semakin tinggi curah hujan, populasi Wereng hijau dengan tersedianya sumber
inokulum, maka akan diikuti semakin tinggi insidensi penyakit tungro. Maka
dengan mengamati curah hujan dan fluktuasi populasi wereng hijau dengan
sumber inokulum yang ada di lapangan dapat memprediksi luas serangan yang
akan terjadi (Hamid dan Nirwanto, 2009).
Pada ekosistem dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan terjadi durasi
tidak ditemukannya populasi wereng hijau pada rentang waktu minggu ke-2
September hingga akhir Oktober 2015. Berbeda dengan ekosistem monokultur
(TN 1) yang masih ditemukan keberadaan individu wereng hijau meskipun
dalam populasi rendah (2-13 ekor per 10 ayunan ganda). Tidak ditemukannya
populasi wereng hijau disebabkan oleh lahan pada kondisi bera ( tanpa tanaman
inang). Sejak akhir Agustus 2015 panen telah dilakukan. Selain sengaja lahan
dikeringkan, ketersediaan air di lahan juga terbatas yang disebabkan memasuki
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musim kemarau. Hal ini ditunjukkan pada tingkat curah hujan harian pada periode
awal Agustus hingga pertengahan November 2015 curah hujan sangat minim
(Tabel 1.). Diduga, wereng hijau beradaptasi dengan kondisi cuaca dengan cara
berpindah pada vegetasi-vegetasi di pematang sebagai inang alternatif dan refugia.
Keberadaan vegetasi lain disekitar pertanaman sebagai inang alternatif yaitu
beberapa jenis gulma (Tabel 2.). beberapa gulma-gulma dan keberadaan ratun
mempengaruhi penularan tungro.
Tabel 1. Rata-rata curah hujan harian (mm) di KP Lolittungro, Lanrang tahun
2014-2015

Gambar 1. Dinamika populasi wereng hijau pada ekosistem monokultur (TN 1)
dan integrasi waktu tanam-varietas tahan pada kurun waktu tahun
2015 di KP Lolittungro Lanrang.
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Gejala penyakit tungro di pertanaman mulai muncul pada awal Februari
pada ekosistem monokultur (TN 1) dengan persentase sebesar 0,3%, kemudian
penularan berkembang hingga puncak persentase insidensi penyakit mencapai
6,5% pada minggu ke-2 Maret 2015 dan berfluktuasi hingga pertengahan Mei
2015 (Gambar 2.). Indikasi infeksi virus tungro terjadi diperkirakan pada awal
Januari 2015 pada saat tanaman umur 2 MST atau di persemaian, kemudian
gejala muncul pada umur sekitar 35 HST. Insidensi terjadi kembali pada awal
Juli 2015 (1,3%) dan meningkat hingga awal September 2015 (5,3%), bahkan
terjadi hingga Oktober 2015 (1,5%). Diperkirakan infeksi virus tungro berturutturut terjadi di pertanaman bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015. Peningkatan
insidensi penyakit tungro juga seiring dengan peningkatan populasi wereng hijau
yang terjadi mulai Juni hingga puncak populasi pada pertengahan Agustus 2015.
Meninjau keberadaan individu wereng hijau yang infektif (vektor viruliferous)
ditunjukkan pada persentase insidensi penyakit tungro di rumah kaca pada tahun
2013, keberadaan vektor virulifeous mulai terdapat pada awal Februari, berturut
turut hingga awal Maret 2013. Hal ini berkorelasi dengan munculnya gejala tungro
dilapangan pada akhir Februari hingga April 2013. Dugaan ini terjadi nampak
pada bulan Juni dengan tingkat persentase vektor viruliferous yang rendah, namun
insidensi tungro yang terjadi pada bulan Juli hingga Agustus tergolong tinggi
(30 - 74%). Hal ini menunjukan bahwa meskipun persentase vektor viruliferous
rendah, mampu mengakibatkan tingkat penularan tungro yang tinggi di lapangan
(Senoaji, 2014). Keberadaan vektor viruliferous menjadi indikasi awal terjadinya
penularan tungro di lapangan. Namun, nilai persentase vektor viruliferous ini tidak
mencerminkan tingkat insidensi tungro di lapangan. Hal ini disebabkan oleh sifat
pemenceran serangga vektor dewasa yang tinggi (Widiarta, 2005).
Tabel 2. Keberadaan jenis-jenis gulma dan ratun bergejala tungro di petak
pertanaman ekosistem monokultur dan ekosistem integrasi waktu
tanam-varietas tahan tahun 2015 di KP Lolittungro, Lanrang.
Minggu
Pengamatan
1

2
3

4

5

Ekosistem monokultur
Jenis Gulma
Limnocharis flava, Fimbristylis
miliacea, Sphenoclea zeylanica,
Monochoria vaginalis

Ratun
Tidak ada

L. flava,
F. miliacea, S.zeylanica, M.vaginalis
L. flava,
F. miliacea, S.zeylanica, M.vaginalis

Tidak ada

L. flava,
F. miliacea, S.zeylanica, M.vaginalis
Ludwigia adscendens
L. flava,
F. miliacea, S.zeylanica, M.vaginalis
L.adscendens

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ekosistem integrasi waktu
tanam-varietas tahan
Jenis Gulma
Ratun
Tidak ada
Fimbristylis
miliacea,
Sphenoclea
zeylanica,
Tidak ada
F. miliacea,
S.zeylanica
Tidak ada
F. miliacea,
S.zeylanica
Ludwigia
adscendens
Tidak ada
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
Tidak ada
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
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L. flava,
F. miliacea, S.zeylanica, M.vaginalis
L.adscendens
F. miliacea, S.zeylanica, M.vaginalis
L.adscendens

Tidak ada

8

F. miliacea, S.zeylanica,Cyperus
Rotundus

Tidak ada

9

Tidak ada

10

Phyllanthus niruri, M.vaginalis,
L.adscendens, S.zeylanica, F.
miliacea, C. Rotundus, Eclipta
Prostrata
S.zeylanica

11

S.zeylanica , C. Rotundus,

Tidak ada

12

S.zeylanica, F. miliaceae, E.
Prostrata

Tidak ada

13

S. zeylanica, F. miliaceae, E.
Prostrata

Tidak ada

14

S. zeylanica, F. miliaceae, E.
Prostrata

Tidak ada

15

S. zeylanica, F. miliaceae, E.
Prostrata

Tidak ada

16

S. zeylanica, Echinochloa colona, F.
miliaceae, E.Prostrata

Ada tak
bergejala

17

S. zeylanica, Echinochloa colona, F.
miliaceae, E. Prostrata

Ada tak
bergejala

18

Tidak ada

19

Tidak ada

20

F. miliaceae, Echinochloa colona, S.
zeylanica, L.adscendens
F. miliaceae, Echinochloa colona, S.
zeylanica, L.adscendens
F. miliaceae, Echinochloa colona, S.
zeylanica, L.adscendens

Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala

6

7

21
22

900

Tidak ada

Tidak ada

F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens

Tidak ada

F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens,
Echinochloa
colona, E.
Prostrata, C.
Rotundus
F. miliacea,
S.zeylanica
L.adscendens,
Echinochloa
colona, E.
Prostrata, C.
Rotundus
Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada tak
bergejala

Ada tak
bergejala

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
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F. miliaceae, Echinochloa colona.

11
rumpun

24

F. miliaceae, Echinochloa colona.

11
rumpun

25

F. miliaceae, Echinochloa colona.

11
rumpun

26

F. miliaceae, Echinochloa colona.

11
rumpun

27

F. miliaceae, Echinochloa colona.

11
rumpun

28

F. miliaceae, Echinochloa colona.

Ada tak
bergejala

29

F. miliaceae, Leptochloa chinensis,
S. zeylanica, L.adscendens

Ada tak
bergejala

30

F. miliaceae, Leptochloa chinensis,
S. zeylanica, L.adscendens

Ada tak
bergejala

31

F. miliaceae, Leptochloa chinensis,
S. zeylanica, L.adscendens, Imperata
cylindrical

Ada tak
bergejala

32

S. zeylanica

5 rumpun

33

S. zeylanica I.cylindrical

5 rumpun

34

S. zeylanica I.cylindrical, Cynodon
dactylon, paspallum distichum

5 rumpun

35

S. zeylanica I.cylindrical, Cynodon
dactylon, paspallum distichum,
aeschynome aspere, commelina
diffusa
C. dactylon

5 rumpun

36

5 rumpun

Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
Echinochloa
colona, Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
E. colona,
Leptochloa
chinensis, F.
miliaceae
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Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada tak
bergejala
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37
38
39

40
41

42

43

44

45

46

47

C. dactylon , F. miliaceae, Cyperus
Rotundus, S. zeylanica.
C. dactylon , F. miliaceae, Cyperus
Rotundus, S. zeylanica. C. diffusa
C. dactylon , F. miliaceae, Cyperus
Rotundus, S. zeylanica. C. diffusa
Echinochloa colona,
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica , L.adscendens, F.
miliaceae.
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica , L.adscendens, F.
miliaceae.
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica , L.adscendens, F.
miliaceae.
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica , L.adscendens, F.
miliaceae.
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica , L.adscendens, F.
miliaceae.
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica , L.adscendens, F.
miliaceae.
C. dactylon, C. Rotundus, S.
zeylanica , L.adscendens, F.
miliaceae

5 rumpun E. colona

Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala

Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala

Tidak ada

Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala

Tidak ada

Ada tak
bergejala

C. dactylon,

Ada tak
bergejala

Ada tak
bergejala

C. dactylon

Ada tak
bergejala

Ada tak
bergejala

C. dactylon

Tidak ada

Ada tak
bergejala

C. dactylon

Tidak ada

4 rumpun

C. dactylon

Tidak ada

4 rumpun

C. dactylon

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada tak
bergejala
Ada tak
bergejala

Berbeda pada ekosistem dengan integrasi waktu tanam-varietas tahan, gejala
penyakit tungro muncul pada pertanaman MT 1 dengan persentase insidensi
rendah (0,1%) pada pertengahan Februari 2015, dan tidak menunjukkan adanya
peningkatan hingga pertengahan Maret 2015. Kemudian pada MT 2 insidensi
terjadi pada awal Juli (0,07%), dan tidak menunjukkan adanya peningkatan hingga
akhir Juli 2015. Insidensi penyakit tungro pada MT 1 dan MT 2 menunjukkan
gejala penyakit tungro pada umur tanaman sekitar 6-7 HST. Pada fase demikian,
penyakit tungro sulit untuk berkembang, bahkan kurang efektif terjadinya
penularan sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan integrasi waktu
tanam-varietas tahan sangat efektif dalam mengendalikan insidensi penyakit
tungro, oleh sebab itu menanam varietas rentan di wilayah dengan waktu tanam
yang tidak sesuai berisiko terjadi insidensi penyakit tungro dengan intensitas
tinggi ( Cabunagan et al., 2001). Pola tanam serempak akan memutus siklus
hidup vektor dan keberadaan sumber inokulum. Namun, penerapan pola tanam
serempak tidak mudah dilakukan pada daerah yang telah lama melakukan pola
tanam tidak serempak karena kondisi lingkungan setempat dan sosio-ekonomi
petani ( Praptana dan Yasin, 2008).
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Gambar 2. Insidensi penyakit tungro pada ekosistem monokultur (TN 1) dan
integrasi waktu tanam dan varietas tahan pada kurun waktu tahun
2015 di KP Lolittungro, Lanrang.
KESIMPULAN
Pola dinamika populasi wereng hijau dalam rentang waktu satu tahun terjadi dua
pola kurva puncak kepadatan populasi, diikuti dengan insidensi penyakit tungro
dalam waktu dua hingga empat minggu kemudian. Pola dinamika populasi wereng
hijau dipengaruhi oleh faktor curah hujan, sedangkan insidensi penyakit tungro
lebih dipengaruhi oleh sumber inokulum dan kepadatan populasi vektor. Penerapan
pengendalian dini terpadu dengan integrasi waktu tanam tepat yang dilakukan
sebelum terjadinya puncak populasi, yaitu untuk MT 1 pada pertengahan hingga
akhir Desember dan MT 2 pada akhir Mei hingga awal Juni. Penerapan waktu
tanam tepat dilakukan secara serempak dan diintegrasikan dengan penggunaan
varietas tahan tungro efektif dalam mengendalikan insidensi penyakit tungro.
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ABSTRAK

Adanya ledakan serangan hama wereng coklat pada tanaman padi di Indonesia
dewasa ini hampir selalu diikuti oleh adanya serangan penyakit virus yang
ditularkannya, yaitu penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput yang masingmasing disebabkan oleh rice ragged stunt virus dan rice grassy stunt virus. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman virulensi penyakit kerdil
hampa dari beberapa daerah endemis di Jawa. Penelitian dilakukan dengan
didahului pengambilan sampel di beberapa daerah serangan wereng coklat di DIY,
Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari sampel tanaman sakit tersebut selanjutnya
dilakukan deteksi berdasarkan gejala dan dengan transmission electron microscope
(TEM). Uji keragaman virulensi selanjutnya dilakukan dengan penularan pada
kultivar TN1 menggunakan vektor wereng coklat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyakit kerdil hampa ditemukan di Cisaat-Cirebon, Gamping-Sleman,
Ciberes-Subang, Bendosari-Sukoharjo, Juwiring-Klaten, Pabuaran-Subang,
dan Mungkid-Magelang, serta secara biologi mempunyai variasi virulensi pada
kultivar TN1. Berdasarkan indeks penyakit, virulensi tertinggi ditunjukkan oleh
inokulum RRSV dari Juwiring-Klaten dan Pabuaran-Subang, meskipun dalam hal
penurunan tinggi tanaman dan jumlah anakan tidak berbeda dibandingkan dengan
sampel dari Bendosari-Sukoharjo dan Mungkid-Magelang.
Kata kunci: virulensi, penyakit kerdil hampa, daerah endemis, Jawa
ABSTRACT
The explosion of brown planthopper (bph) on rice crop in Indonesia is almost
always been followed by rice virus which was transmitte, namely rice ragged
stunt and rice grassy stunt diseases that caused by rice ragged stunt virus (RRSV)
and rice grassy stunt virus (RGSV). The purpose of this study was to determine
the virulence diversity of ragged stunt disease from of some endemic areas
in Java. The study was conducted preceded by sampling of diseased plants in
some areas of bph attacks in Yogyakarta, Central Java, and West Java. From the
diseased plant samples, detection is then performed based on symptoms and by
transmission electron microscope (TEM). The test of virulence diversity is then
performed by transmission on the TN1 cultivar using bph. The results showed
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that rice ragged stunt disease was found in Cisaat-Cirebon, Gamping-Sleman,
Ciberes-Subang, Bendosari-Sukoharjo, Juwiring-Klaten, Pabuaran-Subang and
Mungkid-Magelang, and biologically have variation in virulence on TN1 cultivar.
Based on disease index, the highest virulence shown by the RRSV inoculums
from Juwiring-Klaten and Pabuaran-Subang, although in terms of decrease in
plant height and number of tillers were not different with sample from BendosariSukoharjo and Mungkid-Magelang.
Keywords: virulence, ragged stunt disease, endemic areas, Java
PENDAHULUAN
Ledakan wereng coklat dan mengganasnya penyakit virus kerdil hampa tidak
hanya terjadi pada lahan padi sawah saja, tetapi juga terjadi pada lahan padi gogo.
Serangan wereng coklat pada padi gogo mulai dilaporkan pada tahun 1994, pada
saat itu ledakan wereng coklat terjadi pada tanaman padi lokal di desa Pasirjadi,
Purwadadi, Subang (Baehaki et al., 2001). Serangan wereng batang coklat pada
tahun 2010 dapat dipandang sebagai kejadian luar biasa (KLB) internasional.
Khusus untuk Indonesia serangan wereng coklat terjadi saat pasca tercapainya
program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Baehaki, 2010). Kerusakan
dan kehilangan hasil akibat serangan wereng coklat cukup tinggi. Wereng coklat
selain berperan sebagai hama utama, juga berperan dalam menularkan beberapa
virus tanaman padi, antara lain rice ragged stunt virus (RRSV) dan rice grassy
stunt virus (RGSV) (Hibino, 1996). Cabunagan et al. (2010) melaporkan bahwa di
Klaten-Jawa Tengah ditemukan adanya campuran infeksi virus antara rice tungro
spherical virus (RTSV), rice tungro bacilliform virus (RTBV) yang ditularkan oleh
wereng hijau (Nephotettix virescens), dan rice ragged stunt virus (RRSV) yang
muncul mengikuti adanya serangan wereng coklat sejak Januari 2010.
Ledakan RRSV dan RGSV di beberapa negara terjadi ketika kehadiran virus
di lahan diimbangi dengan peningkatan populasi wereng batang coklat (Ling
et al., 1978). Selain itu ledakan RGSV dan RRSV dapat terjadi karena adanya
faktor penerbangan jarak jauh dari WBC. Penerbangan WBC dari lahan yang
terinfeksi virus ke lahan padi yang baru tanam dalam wilayah jangkauannya dan
menyebarkan virus-virus tersebut (Hirao et al., 1985).
Perkembangan RRSV di Indonesia sudah terjadi pada tahun 1970-an. Sejak
tahun 1976/1977, RRSV tercatat menyerang di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lombok, Kalimantan Selatan,
dan Sulawesi Selatan (Baehaki, 2008b). Pada musim kemarau 1997/1998 setelah
selama 20 tahun stagnasi, penyakit ini mulai terlihat hampir sepanjang tahun
dengan luas serangan terbatas. Pada musim tanam 1998/1999 penyakit kerdil
hampa menyerang 10.573 ha pertanaman padi di Jawa Barat, bahkan pada musim
kemarau 1999 penyakit ini menyerang 11.865 ha, sedangkan di Yogyakarta dan
Jawa Timur diperkirakan seluas 7.500 ha (Baehaki, 1999; Baehaki et al., 1999).
Dari tahun 2005 sampai 2010 serangan RGSV dan RRSV selalu ditemukan di
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Indonesia dengan serangan RGSV tertinggi pada tahun 2005 mencapai 1.588 ha
dengan 550 ha diantaranya puso, sedangkan serangan virus RRSV tertinggi pada
tahun 2010 mencapai 6.094 ha dengan 20 ha diantaranya puso (Ditlin, 2010).
Penyakit kerdil hampa disebabkan oleh RRSV tidak hanya terjadi di
Indonesia. Sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia tahun 1976, secara sporadis,
penyakit tersebut kemudian dilaporkan juga di Malaysia, Filipina, Thailan, Cina,
India, Sri Lanka, Taiwan, dan Jepang. Epidemi penyakit terjadi di Indonesia dan
Filipina tahun 1977-1981 dan di Thailand pada tahun 1980-1982 (Hibino, 1992).
Ledakan penyakit kerdil hampa juga terjadi di Vietnam Selatan pada 2006 (Du et
al., 2007).
Upaya pengendalian penyakit virus yang ditularkan wereng coklat selama
ini dilakukan terutama ditujukan pada pengendalian vektornya. Pengendalian
virus kerdil hampa di daerah eksplosif penyakit dengan insektisida hanya berhasil
jika dilakukan pada saat populasi wereng sangat rendah. Jika dilakukan pada
saat ambang ekonomi atau saat ada gejala virus kerdil hampa pengendalian tidak
akan berhasil (Baehaki dan Kartohardjono, 2005). Pengendalian vektor dilakukan
dengan menggunakan varietas tahan sebagai salah satu cara pengendalian yang
paling efektif dalam program PHT wereng coklat (Baehaki, 2008). Sampai saat ini,
informasi ketahanan varietas atau plasma nutfah padi terhadap virus kerdil hampa
belum tersedia. Beberapa varietas padi telah diketahui memiliki latar belakang
ketahanan terhadap wereng coklat, seperti: IR64, Ciherang, IR42, Inpari 1, Inpari
2, dan Inpari 13 (Baehaki dan Mejaya, 2014), tetapi belum diketahui ketahanannya
terhadap virus kerdil hampa. Sebagai langkah awal untuk melakukan uji ketahanan
varietas terhadap virus kerdil hampa akan lebih baik jika dikaitkan dengan tingkat
variasi virulensi virus di lapangan. Oleh karena itu, identifikasi virus penyebab
penyakit dan karakterisasi keragaman virulensinya sangat diperlukan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman virulensi
penyakit kerdil hampa dari beberapa daerah endemis di Jawa.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada tahun 2014 di rumah kaca dan Laboratorium
Virologi Fakultas Pertanian UGM. Pengambilan sampel tanaman sakit dilakukan
di beberapa daerah sentra produksi padi di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa
Barat.
Pengambilan sampel
Sampel tanaman sakit diambil dari beberapa daerah endemis penyakit kerdil
hampa di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Bendosari-Sukoharjo,
Juwiring-Klaten, Gamping-Sleman, Pabuaran-Subang, Mungkid-Magelang,
Cisaat-Cirebon, dan Ciberes Subang). Sampel tanaman sakit dengan gejala khas
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RRSV yang diperoleh selanjutnya dibawa ke rumah kaca untuk dipelihara dan
digunakan untuk uji selanjutnya.
Identifikasi
Sampel-sampel tanaman sakit dari beberapa daerah tersebut diidentifikasi
penyebab penyakit berdasarkan gejala visual yang tampak. Deteksi dengan
Transmission Electron Microscope dilakukan di Laboratorium Kimia, Fakultas
MIPA Universitas Gadjah Mada.
Uji Virulensi pada Kultivar TN1
Penularan penyakit dilakukan dengan inokulasi buatan pada kultivar padi
TN1 dengan mengikuti metode penularan Cabauatan dan Hibino (1985) yang
dimodifikasi. Inokulasi buatan dilakukan dengan cara instar 2 wereng coklat
diberi kesempatan melakukan pemerolehan virus pada inokulum tanaman sakit
selama 1-4 hari, kemudian wereng dipindahkan pada tanaman sehat. Setelah
7-10 hari masa inkubasi, wereng viruliverus diberikan kesempatan melakukan
inokulasi pada varietas TN1 berumur 7-10 hari selama 24 jam dengan kepadatan
populasi 3 ekor/batang. Inokulasi dilakukan dalam tabung uji dengan 1 tanaman/
tabung. Selanjutnya tanaman di tanam dalam pot dan dipelihara di rumah kaca
bebas serangga. Percobaan dilakukan dalam rancangan acak kelompok 3 ulangan.
Perlakuan adalah sumber inokulum (Bendosari-Sukoharjo, Juwiring-Klaten,
Gamping-Sleman, Pabuaran-Subang, Mungkid-Magelang, Cisaat-Cirebon, dan
Ciberes Subang) serta kontrol tanaman sehat.
Pengamatan keberadaan penyakit dilakukan 4 minggu setelah inokulasi.
Pengamatan keberadaan penyakit dilakukan terhadap semua rumpun tanaman.
Pengamatan dilakukan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, dan skoring
penyakit. Skoring dilakukan sesuai Rice Standard Evaluation System, IRRI
(1996). Hasil skoring digunakan untuk menghitung indeks penyakitnya. Data
tinggi tanaman dan jumlah anakan selanjutnya dianalisis dengan program SAS
9.1.3. Uji lanjut digunakan dengan DMRT pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deteksi Virus
Sampel tanaman sakit dengan gejala khas kerdil hampa yaitu tanaman
kerdil, daun pendek berwarna hijau gelap, dengan tepi daun bergerigi dan kadangkadang nampak daun seperti compang-camping, helaian daun terpilin/memutar
di bagian ujung, bagian daun yang compang-camping berwarna agak kekuningan
sampai kuning kecoklatan, kadang-kadang bagian pembuluh daun atau batang
membengkak, daun bendera terpilin dan pendek, bunga atau malai keluar tidak
sempurna/sebagian dari pelepah dan biasanya menjadi hampa/tidak berisi. Gejala
ini identik dengan yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Hibino (1992, 1996).
Gejala ini ditemukan pada sampel tanaman sakit dari Bendosari-Sukoharjo, Jetis-
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Juwiring-Klaten, Gamping-Sleman, Pabuaran Subang, Karanganyar-Subang,
Mungkid-Magelang, Cisaat-Cirebon, dan Ciberes-Subang. Secara molekuler,
sampel-sampel tanaman sakit sebagai sumber inokulum tersebut telah dilakukan
uji molekuler dengan RT-PCR dan telah dilaporkan positif penyakit kerdil hampa
disebabkan RRSV (Suprihanto et al., 2015).
Hasil uji dengan TEM menunjukkan bahwa pada tanaman bergejala RRSV
tersebut ditemukan partikel berbentuk isometrik berukuran diameter sekitar
60-70 nm (Gambar 1). Hal ini membuktikan bahwa penyebab penyakit dengan
gejala khas RRSV tersebut disebabkan oleh virus yang berbentuk icosahedaral
berdiameter sekitar 60-70 nm yang diduga adalah RRSV. Shikata et al. (1979)
menyebutkan bahwa partikel rice ragged stunt virus berbentuk isometrik dengan
diameter 60-63 nm. Hagiwara et al. (1986) melaporkan bahwa partikel RRSV
terdiri dari suatu partikel inti polyhedral dengan diameter sekitar 50 nm dan
dikelilingi oleh flat spikes dengan ukuran lebar 20 nm dan tinggi 10 nm, sehingga
memberikan ukuran diameter total sekitar 70 nm.

Gambar 1. Hasil TEM sampel tanaman bergejala khas RRSV, ditemukan adanya
partikel berbentuk isometrik berukuran 60-70 nm.
Variasi Virulensi Penyakit Kerdil Hampa pada TN1
Hasil penularan dari sampel tanaman bergejala RRSV yang diperoleh dari
lapang menunjukkan bahwa sampel tanaman sakit yang diambil dari lapang
menunjukkan positif dapat ditularkan dengan wereng coklat serta menyebabkan
gejala RRSV, yaitu sampel dari Bendosari-Sukoharjo, Juwiring-Klaten, GampingSleman, Pabuaran-Subang, Mungkid-Magelang, Cisaat-Cirebon, dan Ciberes
Subang.
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Hasil penularan pada varietas TN1 menunjukkan bahwa ada perbedaan
gejala yang muncul dari berbagai sumber inokulum (Gambar 2). Perbedaan
respon tanaman TN1 terhadap infeksi virus dari sumber inokulum yang berbeda
ini menunjukkan adanya keragaman virulensi dari virus tersebut. Pada penularan
penyakit dengan gejala khas RRSV nampak bahwa inokulum dari JuwiringKlaten dan Pabuaran-Subang mempunyai indeks penyakit yang paling tinggi dan
penurunan tinggi tanaman yang juga paling tinggi dibandingkan dengan inokulum
lainnya maupun dengan kontrol, dengan gejala penyakit yang selain sangat kerdil,
juga tepi daun seperti tercabik/bergerigi, dengan ujung daun yang terpelintir, dan
pada beberapa bagian daun atau pelepah nampak adanya pembengkakan pembuluh
(seperti gall) (Tabel 1).

Gambar 2. Gejala penyakit RRSV pada TN1 pada 4 minggu setelah diinokulasi
dengan isolat dari beberapa daerah: a. Cisaat-Cirebon, b. GampingSleman, c. Ciberes-Subang, d. Bendosari-Sukoharjo, e. JuwiringKlaten, f. Pabuaran-Subang, g. Mungkid-Magelang, dan h. Kontrol
(tanpa inokulasi).
Inokulum kerdil hampa dari Bendosari-Sukoharjo, Juwiring-Klaten,
Pabuaran-Subang, dan Mungkid-Magelang secara statistik tidak berbeda dalam
hal tinggi tanaman maupun jumlah anakan. Dapat dikatakan bahwa virulensi
keempat inokulum ini lebih tinggi dibandingkan dengan inokulum dari CisaatCirebon, Gamping-Sleman, dan Ciberes-Subang.
Apabila dibandingkan dengan hasil aligment sekuen dari segmen DNA
pengkode coat protein (CP) yang telah dilaporkan sebelumnya (Suprihanto et al.,
2015), dimana dilaporkan bahwa isolat RRSV dari Mungkid-Magelang identik
100% dengan isolat RRSV Bendosari-Sukoharjo. Dilaporkan pula bahwa berdasar
dendogram kekerabatan molekuler isolat RRSV dari beberapa daerah tersebut,
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inokulum Mungkid-Magelang dan Bendosari-Sukoharjo memang berada dalam
satu kelompok tersendiri yang juga dekat kekerabatannya dengan PabuaranSubang. Inokulum Ciberes-Subang satu kelompok dengan Gamping-Sleman,
sedangkan inokulum Juwiring–Klaten berada dalam kelompok terpisah, demikian
juga dengan inokulum Cisaat-Cirebon.
Tabel 1. Respon tanaman padi TN1 setelah diinokulasi dengan isolat virus
RRSV dari beberapa daerah

56,00 b

Jumlah
Anakan
5,00 bc

Indeks
Penyakit
7,00

k, dg, udp, g

Gamping-Sleman

64,33 b

6,00 b

6,33

ak, dg, udp

Ciberes-Subang

62,67 b

6,33 b

6,33

ak, dg, udp

Bendosari-Sukoharjo

44,33 c

3,67 c

8,33

k, dg, udp

Juwiring-Klaten

36,33 c

3,67 c

9,00

sk, dg, udp, g

Pabuaran-Subang

40,67 c

3,33 c

9,00

sk, dg, udp, g

Mungkid-Magelang

45,33 c

4,67 bc

8,33

k, dg, udp, g

Kontrol Sehat

82,33 a

9,67 a

1,00

tn

CV

8,87

Sumber Inokulum

Tinggi
Tanaman (cm)

Cisaat-Cirebon

Gejala

20,77

Keterangan: ak= agak kerdil, k=kerdil, sk= sangat kerdil dg=tepi daun bergerigi, udp=ujung daun
terpelintir, g=adanya gall/pembengkakan pembuluh daun/pelepah, tn= tumbuh normal

KESIMPULAN
Penyakit RRSV ditemukan di Cisaat-Cirebon, Gamping-Sleman, CiberesSubang, Bendosari-Sukoharjo, Juwiring-Klaten, Pabuaran-Subang, dan
Mungkid-Magelang, serta secara biologi mempunyai variasi virulensi pada TN1.
Berdasarkan indeks penyakit, virulensi tertinggi ditunjukkan oleh inokulum RRSV
dari Juwiring-Klaten dan Pabuaran-Subang, meskipun dalam hal penurunan tinggi
tanaman dan jumlah anakan tidak berbeda dibandingkan dengan inokulum dari
Bendosari-Sukoharjo dan Mungkid-Magelang. Virulensi virus kerdil hampa
inokulum Gamping-Sleman dan Ciberes-Subang lebih rendah dari keempat
inokulum tersebut.
SARAN
Uji variasi virulensi akan lebih menunjukkan adanya perbedaan apabila dilakukan
juga pada varietas padi yang mempunyai ketahanan terhadap virus kerdil hampa.
Untuk itu diperlukan uji ketahanan varietas hingga diperoleh varietas tahan virus
(bukan tahan terhadap vektornya) yang selanjutnya dapat digunakan sebagai
varietas diferensial virulensi virus kerdil hampa.
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KERAGAMAN HAMA DAN PENYAKIT PADA PRODUKSI BENIH
SUMBER PADI KELAS BENIH PENJENIS DI KEBUN PERCOBAAN
SUKAMANDI
Laila Nur Milati, Sri Wahyuni, Sudir
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jalan Raya 9 Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat, 41256
ABSTRACT
National rice production can be improved by quality seeds of rice varieties. Breeder
seed is the seed-source to produce all class of rice, so the breeder seed must have
a high quality. Observations of plant pests conducted to determine the type of
pests and diseases in breeder seed and determine appropriate control measures. It
makes Quality of crop can be maintained up to the harvest time. The experiment
was conducted in Sukamandi experimental garden in the rainy season. The method
used in this experiment is randomized completely block design with 3 repetition.
The varieties of rice as treatment and there are three times repetition in each variety.
Each quiz consists of 10 clump of rice plants. Observations experiment conducted
in vegetative and generative phase. Rice varieties were observed consisting of 15
varieties. There are Inpari 13 Inpari 12, Inpari 22 Inpari 34 Copy Agritan, Inpari
Blas, Inpari HDB, Inpara 1, Inpago 8, Sintanur, Conde, Inpari 33, Inpari 32 HDB,
Inpari 23 Bantul, Inpari 14 Pakuan, and Limboto. The results showed that the
pests found in the plans were stem borers, leaf folder, brown planthopper, white
planthopper, and black bug. The disease found are stem rot, sheath blight, bacterial
leaf blight, and false smut. Control of pests and diseases in crops is very important
to be done precisely because it affects the productivity and quality of rice seed.
Observation of pests and diseases is useful for determining appropriate control of
the pests and diseases.
Keyword: breeder seed, pests, disease
ABSTRAK
Produksi beras nasional dapat ditingkatkan melalui penggunaan benih bermutu dari
varietas unggul. Benih penjenis merupakan sumber benih dari kelas di bawahnya,
sehingga benih penjenis harus mempunyai mutu yang tinggi. Pengamatan
organisme pengganggu tanaman dilakukan untuk mengetahui jenis hama dan
penyakit pada pertanaman benih penjenis dan menentukan tindakan pengendalian
yang tepat sehingga kualitas tanaman dapat terjaga hingga saat panen. Penelitian
dilaksanakan di Kebun Percobaan Sukamandi pada musim hujan (MT-2 tahun
2015). Metode yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan
3 ulangan. Varietas padi sebagai perlakuan dan ulangan sebanyak 3 kali dalam
setiap varietas.Setiap ulangan terdiri dari 10 rumpun tanaman padi. Pengamatan
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percobaan dilakukan pada fase vegetatif dan fase generatif. Varietas padi yang
diamati terdiri dari 15 varietas yaitu Inpari 13, Inpari 12, Inpari 22, Inpari 34 Salin
Agritan, Inpari Blas, Inpari HDB, Inpara 1, Inpago 8, Sintanur, Conde, Inpari 33,
Inpari 32 HDB, Inpari 23 Bantul, Inpari 14 Pakuan, dan Limboto. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hama yang terdapat pada pertanaman adalah penggerek
batang, hama putih palsu, wereng coklat, wereng punggung putih, dan kepinding
tanah. Sedangkan penyakit yang ditemukan adalah busuk batang, hawar pelepah,
hawar daun bakteri, dan ustilago. Pengendalian terhadap hama dan penyakit pada
pertanaman sangat penting untuk dikendalikan secara tepat karena berpengaruh
terhadap produktivitas dan kualitas benih padi. Pengamatan hama dan penyakit
bermanfaat untuk menentukan tindakan pengendalian yang tepat.
Kata kunci : benih penjenis, hama, penyakit
PENDAHULUAN
Kebutuhan beras nasional terdiri dari konsumsi untuk makanan dan nonmakanan.
Konsumsi beras untuk makanan mencapai 27,27 juta ton dan konsumsi nonmakanan
seperti pakan ternak dan industri kosmetik yang menggunakan bahan baku beras
sebanyak 71,4 ribu ton (BPS, 2011). Tingkat konsumsi beras yang tinggi harus
diimbangi dengan produksi beras yang tinggi dan berkualitas. Pemerintah melalui
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terus melakukan upaya perbaikan
dan peningkatan produktivitas padi melalui pengelolaan benih penjenis padi yang
baik sesuai dengan kaidah yang sudah diterapkan dalam sistem manajemen mutu.
Benih penjenis adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan
pemulia tanaman atau institusi pemulia (Panduan Mutu UPBS, 2015), yang
selanjutnya digunakan untuk perbanyakan benih ke kelas di bawahnya. Benih
merupakan salah satu input dalam produksi tanaman sehingga diperlukan
benih yang memiliki daya hasil tinggi dan mutu yang baik. Benih bermutu baik
dimulai sejak perbanyakan pertama yaitu pada kelas benih penjenis. Perbanyakan
benih penjenis dilakukan secara intensif dan pengawasan yang ketat untuk
mempertahankan hasil dan kemurnian benih penjenis.
Pemeliharaan benih pada saat masih di pertanaman harus dikelola dengan
baik terutama pada pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Pengelolaan hama
dan penyakit yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan hasil produksi
benih penjenis. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya alur produksi
benih yang selanjutnya akan berpengaruh pada produktivitas padi nasional.
Pengamatan organisme pengganggu tanaman dilakukan untuk mengetahui jenis
hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan pada pertanaman benih
penjenis. Pengamatan hama dan penyakit juga digunakan sebagai parameter untuk
melakukan tindakan pengendalian yang tepat sehingga kualitas tanaman dapat
terjaga hingga saat panen.
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METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Sukamandi pada musim hujan
(MT 2 2015). Metode yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK)
dengan 3 ulangan. Varietas padi sebagai perlakuan dan ulangan sebanyak 3
kali dalam setiap varietas. Setiap ulangan terdiri dari 10 rumpun tanaman padi.
Pengamatan percobaan dilakukan pada fase vegetatif dan fase generatif.
Varietas padi yang diamati terdiri dari 15 varietas yaitu Inpari 13, Inpari 12,
Inpari 22, Inpari 34 Salin Agritan, Inpari Blas, Inpari HDB, Inpara 1, Inpago 8,
Sintanur, Conde, Inpari 33, Inpari 32 HDB, Inpari 23 Bantul, Inpari 14 Pakuan,
dan Limboto. Varietas padi tersebut merupakan varietas yang diproduksi oleh
UPBS BB Padi berdasarkan perencanaan produksi MT 2 2015 di kebun percobaan
Sukamandi.
Perencanaan produksi benih sumber disusun berdasarkan instruksi kerja
yang terdapat dalam panduan sistem manajemen mutu UPBS Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi tahun 2015. Persemaian dilakukan dengan pembuatan
bedengan setinggi 5-10 cm dan lebar 100-120 cm pada lahan yang sudah dibajak
sebelumnya. Penyemaian dengan cara membenamkan malai-malai NS (nucleo
seed) pada barisan-barisan terpisah dengan jarak tanam antarbaris 35 cm. Lahan
yang akan digunakan untuk pertanaman dibajak terlebih dahulu dan dilakukan
pengeringan tanah satu hari sebelum tanam. Bibit padi NS disemai pada umur
18-21 hari.Bibit yang berasal dari satu malai ditanam pada satu atau dua barisan
tanaman.Bibit ditanam dengan jarak tanam 40 x 20 cm, satu bibit per lubang. Jarak
antarbaris tanam yang berbeda varietas selebar 80 cm. Varietas padi yang umur
berbunganya sama tidak ditanam berdekatan untuk menghindari tercampurnya
varietas saat panen. Pemeliharaan tanaman yaitu dengan pengelolaan air yang
disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.Pemupukan dilakukan sesuai dengan
dosis rekomendasi setempat.
Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan secara intensif
dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengendalian HPT. Pengamatan hama dan
penyakit pada tanaman padi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada fase vegetatif
(25-35 HST) dan fase generatif (berbunga). Tanaman yang diamati sebanyak 30
rumpun (dalam 3 ulangan) pada masing-masing varietas. Rumpun padi yang
diamati dipilih secara acak pada setiap varietas. Data hasil pengamatan hama dan
penyakit dianalisis menggunakan software SAS. Anailisis dilakukan terhadap
tingkat serangan hama, jumlah populasi, dan keparahan penyakit. Analisis data
menggunakan Anova dan apabila terdapat beda nyata dilakukan pengujian lanjut
dengan uji DMRT taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi hama dan penyakit yang ditemukan pada pertanaman kelas benih penjenis
(BS) di kebun percobaan Sukamandi berbeda pada masing-masing varietas.
Menurut Hadi et al. (2013) dan Trisnaningsih et al. (2015), kelimpahan hama di
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ekosistem sawah meningkat sejak awal fase vegetatif tanaman padi hingga awal
fase reproduktif tanaman padi, yang selanjutnya akan terus menurun hingga akhir
fase pemasakan (panen) tanaman padi.
Tingkat serangan hama berbeda pada varietas dan fase pertumbuhan tanaman
yang berbeda begitu pula dengan penyakit. Keparahan penyakit antara varietas
yang satu dengan varietas yang lain tidak sama pada fase pertumbuhan vegetatif
dan generatif. Jenis hama yang ditemukan pada pengamatan di pertanaman benih
penjenis MT-2 tahun 2015 antara lain penggerek batang padi, hama putih palsu,
wereng coklat, wereng punggung putih, dan kepinding tanah. Sedangkan penyakit
yang ditemukan pada saat pengamatan adalah penyakit busuk batang, hawar
pelepah padi, dan hawar daun bakteri.
Jenis hama pada pertanaman benih penjenis padi dan tingkat serangannya
adalah sebagai berikut :
1.

Penggerek Batang Padi

Penggerek batang merupakan hama utama pada tanaman padi. Hama ini
dapat merusak tanaman pada semua fase tumbuh, baik pada saat pembibitan, fase
anakan, maupun fase berbunga (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
2015). Tingkat serangan penggerek batang pada beberapa varietas padi disajikan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat serangan hama penggerek batang padi pada pertanaman benih
penjenis padi, MT-2 tahun 2015
No. Varietas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conde
Inpago 8
Inpara 1
Inpari 12
Inpari 13
Inpari 14 Pakuan
Inpari 22
Inpari 23 Bantul
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari 34 Salin Agritan
Inpari Blas
Inpari HDB
Limboto
Sintanur

Rata-rata tingkat serangan (%)
Fase Vegetatif
Fase Generatif
0.50 bc
0.00
c
2.40 ab
6.85
a
1.10 abc
0.00
c
0.50 bc
0.00
c
0.37 bc
0.00
c
0.00 c
0.00
c
1.22 abc
0.00
c
0.00 c
0.00
c
0.37 bc
0.00
c
0.37 bc
0.00
c
0.00 c
0.00
c
4.15 a
0.00
c
1.77 abc
1.77
b
0.27
bc
0.00
c
0.42
bc
0.00
c

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada DMRT taraf 5%
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Tingkat serangan penggerek batang padi tertinggi pada fase vegetatif
terdapat pada varietas inpari blas yaitu 4,15%. Varietas inpari 14 Pakuan, Inpari
23 Bantul, dan Inpari 34 Salin Agritan tidak terserang penggerek batang padi.
Pada fase generatif penggerek batang padi hanya menyerang varietas Inpago 8
dan Inpari HDB yaitu sebesar 6,85% dan 1,77%. Hadi et al. (2013) dan Syam
et al. (2007) menemukan dua jenis penggerek batang padi yang sering terdapat
pada pertanaman yaitu penggarek batang padi kuning (Scircophaga Incertulas)
dan penggerek batang padi merah jambu (Sesamia inferens). Persentase serangan
penggerek batang padi pada fase vegetatif tergolong rendah karena pengamatan
dilakukan sejak dini sehingga gejala serangan dapat terpantau. Hal tersebut
memudahkan proses pengendalian penggerek batang padi sehingga pada
pengamatan fase generatif terjadi penurunan tingkat serangan penggerek batang
padi.
2.

Hama Putih Palsu

Hama putih palsu bukan merupakan hama utama pada tanaman padi.
Namun demikian, keberadaan hama ini harus tetap menjadi perhatian karena
kerusakan yang ditimbulkan akan mempengaruhi produktivitas benih penjenis
yang dihasilkan. Semua varietas yang diamati pada fase vegetatif terkena serangan
hama putih palsu (Tabel 2). Hama putih palsu paling banyak menyerang varietas
Limboto yaitu sebesar 5,03%. Keberadaan hama putih palsu segera ditangani
sehingga pada fase generatif hama putih palsu hanya ditemukan pada varietas
Inpari HDB dengan tingkat serangan rendah yaitu sebesar 1,03%. Kerusakan
akibat hama putih palsu pada varietas Inpari 13 yang diamati sejak tanaman
berumur 35 HST dapat mencapai 32,29% (Suprapto et al., 2012).
Tabel 2. Tingkat serangan hama putih palsu pada pertanaman benih penjenis
padi, Sukamandi MT-2 tahun 2015
No.

Varietas

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

Conde
Inpago 8
Inpara 1
Inpari 12
Inpari 13
Inpari 14 Pakuan
Inpari 22
Inpari 23 Bantul
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari 34 Salin Agritan
Inpari Blas
Inpari HDB
Limboto
Sintanur

Rata—rata tingkat serangan (%)
Fase Vegetatif
Fase Generatif
2.67
bc
0.00
b
1.77
cd
0.00
b
2.43
bcd
0.00
b
4.00
ab
0.00
b
2.44
bcd
0.00
b
4.00
ab
0.00
b
2.53
bcd
0.00
b
3.00
abc
0.00
b
2.50
bcd
0.00
b
3.53
abc
0.00
b
2.20
bcd
0.00
b
2.26
bcd
0.00
b
1.03
d
1.03
a
5.03
a
0.00
b
3.20
abc
0.00
b

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%
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3.

Wereng Coklat

Wereng coklat sudah lama menjadi hama utama pada tanaman padi (Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2015). Tabel 3. Menunjukkan bahwa
populasi wereng coklat meningkat tajam dari fase vegetatif ke fase generatif.
Varietas Inpari 32 HDB pada fase vegetatif tidak terserang wereng coklat dan pada
fase generatif rata-rata populasi wereng coklat yang ditemukan berjumlah 42,33
ekor. Pada varietas Inpari 13, Inpari 23 Bantul, dan Inpari 33 populasi wereng
coklat ditemukan hampir sama pada seluruh varietas yang diamati.
Tabel 3. Rata-rata populasi wereng coklat pada pertanaman benih penjenis padi
No.

Varietas

1
2
3

Conde
Inpago 8

Rata-rata populasi/10 Rumpun
Fase Vegetatif
Fase Generatif
2.33
bc
112.33
ab
1
bcd
88.00
ab

Inpara 1
Inpari 12
Inpari 13
Inpari 14 Pakuan

2.67
1.67
0.33
0.33

bc
bcd
cd
cd

85.67
25.67
61.33
148.33

Inpari 22
Inpari 23 Bantul
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari 34 Salin Agritan
Inpari Blas
Inpari HDB
Limboto
Sintanur

1.67
1.00
0.00
1.00
13.33
1.33
2.33
1.33
2.33

bcd
bcd
d
bcd
a
bcd
bc
bcd
bc

74.33
d
64.33
bc
42.33
cd
141.00
a
75.33
bc
75.67
b
39.00
cd
100.67
ab
101.33
ab

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ab
d
bc
a

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%

Verietas padi yang memiliki gen ketahanan terhadap wereng coklat adalah
Conde, Inpara 1, Inpari 12, Inpari 13, Inpari 23 Bantul, Inpari 32 HDB, Inpari
33, dan Sintanur. Inpari 13 dan Inpari 33 memiliki ketahanan terhadap wereng
coklat biotipe 1, 2, dan 3 (Jamil et al., 2015). Populasi wereng coklat pada fase
vegetatif varietas inpari 13 memiliki rata-rata 0,33 ekor/10 rumpun tanaman
yang diamati dan pada fase generatif rata-rata populasi wereng coklat bertambah
menjadi 61,33 ekor/10 rumpun. Hal tersebut masih lebih sedikit jika dibandingkan
dengan populasi wereng coklat pada varietas lain. Perbedaan ditemukan pada
variets Inpari 33 yang memiliki ketahanan terhadap wereng coklat, namun pada
fase generatif justru populasi wereng coklat paling banyak terdapat pada varietas
tersebut.
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4.

Wereng Punggung Putih

Keberadaan wereng punggung putih pada pertanaman padi belum menjadi
perhatian utama namun tetap harus mendapatkan tindakan pengendalian. Wereng
punggung putih meskipun belum menjadi hama utama tetapi jika tidak dikendalikan
dapat mempengaruhi produktivitas padi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
pada fase vegetatif paling banyak ditemukan wereng punggung putih pada varietas
conde yaitu 93 ekor/10 rumpun. Pengamatan pada fase generatif tidak ditemukan
wereng punggung putih pada semua varietas karena telah dilakukan pengendalian
(Tabel 4).
Tabel 4. Populasi wereng punggung putih pada pertanaman benih penjenis
padi,sukamandi MT-2 tahun 2015
No.

Varietas

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

Conde
Inpago 8
Inpara 1
Inpari 12
Inpari 13
Inpari 14 Pakuan
Inpari 22
Inpari 23 Bantul
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari 34 Salin Agritan
Inpari Blas
Inpari HDB
Limboto
Sintanur

Rata-rata populasi wereng punggung putih/10
Rumpun
Fase Vegetatif
Fase Generatif
93
a
0
a
47
ab
0
a
16
bc
0
a
69
a
0
a
22
c
0
a
53
ab
0
a
62
a
0
a
42
ab
0
a
0
d
0
a
65
a
0
a
0
d
0
a
51
abc
0
a
49
ab
0
a
44
ab
0
a
60
a
0
a

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%

Wereng punggung putih dewasa memiliki dua bentuk sayap yang berbeda,
yaitu wereng punggung putih bersayap panjang (makroptera) dan wereng punggung
putih bersayap pendek (brakiptera) (Sjakoer et al., 2010). Dari penelitian Widiarta
(2006) diketahui bahwa di lapangan terjadi kompetisi antara wereng punggung
putih dan wereng coklat yang dapat mempengaruhi komposisi dua bentuk
sayap dan dinamika populasi wereng punggung putih. Wereng punggung putih
menginvasi tanaman padi lebih awal daripada wereng coklat. Pada fase generatif
wereng coklat lebih dominan daripada wereng punggung putih sehingga wereng
punggung putih kemungkinan melakukan migrasi ke daerah lain untuk mencari
inang baru.
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5.

Kepinding tanah

Populasi kepinding tanah pada MT-2 2015 tidak banyak ditemukan saat
pengamatan. Kepinding tanah ditemukan pada varietas Inpari 13, Inpari 34 Salin
Agritan, Inpari HDB, Inpago 8, Inpari 12, Inpari Blas, dan Sintanur. Pengamatan
pada fase generatif tidak ditemukan kepinding tanah pada semua varietas (Tabel 5).
Tabel 5. Populasi kepinding tanah pada pertanaman benih penjenis padi,
Sukamandi MT-2 tahun 2015
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Varietas
Conde
Inpago 8
Inpara 1
Inpari 12
Inpari 13
Inpari 14 Pakuan
Inpari 22
Inpari 23 Bantul
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari 34 Salin Agritan
Inpari Blas
Inpari HDB
Limboto
Sintanur

Populasi/30 Rumpun
Fase Vegetatif
Fase Generatif
0
c
0
a
3
bc
0
a
0
c
0
a
3
bc
0
a
12
a
0
a
0
c
0
a
0
c
0
a
0
c
0
a
0
c
0
a
0
c
0
a
8
ab
0
a
2
bc
0
a
7
ab
0
a
0
c
0
a
1
bc
0
a

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%

Kepinding tanah merupakan serangga yang aktif pada malam hari dengan
cara mmenghisap cairan dari dalam jaringan tanaman padi. Penghisapan cairan oleh
kepinding tanah menyebabkan warna tanaman berubah menjadi coklat kemerahan
atau kuning. Serangan kepinding tanah pada fase vegetatif dapat menyebabkan
jumlah anakan berkurang dan pertumbuhan tanaman padi terhambat. Pada fase
generatif, serangan kepinding tanah dapat menyebabkan pengisian malai yang
tidak lengkap, gabah hampa, dan malai yang kerdil. Jika populasi kepinding tanah
tunggi, maka tanaman yang dihisap dapat mati (Syam et al., 2007).
Kepinding tanah merupakan serangga yang hidup di daerah dataran rendah
dengan ketinggian tempat 200 mdpl. Faktor yang mempengaruhi populasi
kepinding tanah antara lain iklim, aplikasi insektisida, dan musuh alami (Paendong
et al., 2011; Septiana et al., 2014). Kepinding tanah ditemukan pada fase vegetatif
karena pada saat tersebut kondisi iklim mikro di sekitar tanaman sesuai untuk
perkembangan kepinding tanah. Suhu tinggi dengan kelembapan yang tinggi serta
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sumber nutrisi dari tanaman padi yang cukup sangat sesuai untuk perkembangan
kepinding tanah. Pada fase generatif tidak ditemukan kepinding tanah. Hal ini
dapat terjadi karena keadaan lingkungan yang sudah tidak sesuai dan kondisi
pertanaman sudah tua sehingga lebih sulit untuk menghisap cairan dari batang
tanaman padi yang tua dibandingkan pada fae vegetatif.
Jenis penyakit pada pertanaman benih penjenis padi dan tingkat serangannya
adalah sebagai berikut :
1.

Busuk Batang

Busuk batang merupakan penyakit yang menginfeksi bagian tanaman
dalam kanopi dan menyebabkan tanaman menjadi mudah rebah. Bususk batang
disebabkan oleh cendawan Helmintosporium sigmodeum. Gejala awal berupa
bercak berwarna kehitam-hitaman, bentuknya tidak teratur pada sisi luar pelepah
daun dan secara bertahap membesar. Kehilangan hasil akibat penyakit ini dapat
mencapai 80% pada kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan penyakit
(Syam et al., 2007; Webter 2000).
Tabel 6. Keparahan penyakit busuk batang pada pertanaman benih penjenis
padi, Sukamandi MT-2 tahun 2015
No.

Varietas

Keparahan (%)
Fase Vegetatif

Fase Generatif

1

Conde

8.52

de

31.11

ab

2

Inpago 8

12.59

ab

32.59

ab

3

Inpara 1

10.74

bcd

32.59

ab

4

Inpari 12

11.11

bc

34.07

a

5

Inpari 13

10.37

bcde

26.67

ab

6

Inpari 14 Pakuan

11.11

bc

33.33

a

7

Inpari 22

8.15

e

27.04

ab

8

Inpari 23 Bantul

11.11

bc

33.33

a

9

Inpari 32 HDB

11.11

bc

31.11

ab

10

Inpari 33

10.74

bcd

31.11

ab

11

Inpari 34 Salin Agritan

9.63

cde

29.26

ab

12

Inpari Blas

0.00

f

25.33

b

13

Inpari HDB

14.81

a

14.81

ab

14

Limboto

9.26

cde

32.22

ab

15

Sintanur

11.11

bc

27.78

ab

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyakit busuk batang semakin
berkembang pada fase generatif. Perkembangan penyakit busuk batang paling
cepat terdapat pada varietas Inpari Blas dari 0% pada fase vegetatif menjadi
25,33% pada fase generatif (Tabel 4). Perkembangan penyakit busuk batang sangat
dipengaruhi oleh keadaan iklim. Curah hutan yang tinggi semakin mempercepat
perkembangan penyakit.
2.

Hawar Pelepah

Penyakit hawar pelepah disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani.
Penyakit ini tidak banyak ditemukan pada fase vegetatif maupun fase generatif
(Tabel 7). Meskipun penyakit ini memiliki keparahan rendah pada pertanaman
benih penjenis, namun keberadaannya perlu diperhatikan. Penyakit ini merusak
pelepah sehingga tanaman menjadi rebah. Gejala hawar pelepah mulai terlihat
saat tanaman mulai membentuk anakan sampai menjelang panen. Penyakit ini
disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani dengan gejala awal berupa bercak oval
atau bulat berwarna putih pucat pada pelepah. Patogen dapat bertahan hidup dan
menyebar dalam bentuk struktur tahan yaitu sklerotia (Syam et al., 2007).
Tabel 7. Keparahan penyakit hawar pelepah pada pertanaman benih penjenis
padi, Sukamandi MT-2 tahun 2015
No.

Varietas

Keparahan (%)
Fase Vegetatif

Fase Generatif

1

Conde

0.00

b

0.00

b

2

Inpago 8

0.00

b

1.11

b

3

Inpara 1

0.00

b

0.00

b

4

Inpari 12

0.00

b

0.37

b

5

Inpari 13

0.74

b

0.37

b

6

Inpari 14 Pakuan

0.00

b

0.00

b

7

Inpari 22

0.37

b

0.00

b

8

Inpari 23 Bantul

0.00

b

0.00

b

9

Inpari 32 HDB

0.00

b

3.33

a

10

Inpari 33

0.00

b

0.00

b

11

Inpari 34 Salin Agritan

0.00

b

0.00

b

12

Inpari Blas

9.63

a

0.37

b

13

Inpari HDB

1.11

b

1.11

b

14

Limboto

0.00

b

0.00

b

15

Sintanur

0.00

b

0.00

b

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%
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Penyakit hawar pelepah tertinggi ditemukan pada varietas Inpari Blas sebesar
9,63% pada fase vegetatif. Keprahan penyakit pada varietas tersebut menurun pada
vase generatif menjadi 0,37%. Penurunan keparahan penyakit ini karena penyakit
tidak menunjukkan perkembangan semakin parah. Ketahanan tanaman meningkat
seiring dengan pertumbuhan dan jumlah nutrisi yang tersedia di dalam tanah.
Menurut Ou (1985) penyakit hawar pelepah dapat berkembang baik pada kondisi
lingkungan pertanaman dengan kelembapan dan suhu yang tinggi. Kelembapan
antartanaman sangat dipengaruhi oleh ketebalan tegakan sehingga penanaman jarak
dekat dandan aplikasi pupuk yang tinggiakan memperparah kerusakan (Nuryanto
et al., 2011). Penyakit hawar pelepah bias diamati setelah tanaman mencapai fase
generatif awal dan saat kelembapan antartanaman tinggi. Perkembangan penyakit
dapat sampai pada bagian atas daun terjadi pada fase generatif awal daan dalam
kondisi yang menguntungkan jamur untuk berkembang. Sinar matahari yang
mengenai bagian atas daun juga dapat menghambat terjadinya infeksi penyakit
(Ataullah et al., 2012).
3.

Hawar Daun Bakteri

Hawar daun bakteri merupakan penyakit yang tersebar luas dan dapat
menurunkan produktivitas padi. Gejala diawali dengan timbulnya bercak abu-abu
(kekuningan) pada tepi daun. Gejala akan meluas membentuk hawar dan semakin
lama daun mengering (Syam, 2007).
Tabel 8. Keparahan penyakit hawar daun bakteri pada pertanaman benih
penjenis padi,Sukamandi MT-2 tahun 2015
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Varietas
Conde
Inpago 8
Inpara 1
Inpari 12
Inpari 13
Inpari 14 Pakuan
Inpari 22
Inpari 23 Bantul
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari 34 Salin Agritan
Inpari Blas
Inpari HDB
Limboto
Sintanur

Keparahan (%)
Fase Vegetatif
Fase Generatif
0.00
b
1.11
d
0.00
b
2.59
d
0.00
b
6.67
bc
0.00
b
0.74
d
4.07
a
0.00
d
0.00
b
6.30
c
0.00
b
1.11
d
0.00
b
0.00
d
0.00
b
0.00
d
0.00
b
0.00
d
0.00
b
1.11
d
0.00
b
0.00
d
0.00
b
0.00
d
0.00
b
45.93
a
0.00
b
12.22
b

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%
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Penyakit hawar daun bakteri pada pengamatan fase vegetatif hanya terdapat
pada varietas Inpari 13 dengan keparahan penyakit sebesar 4,07%. Pengamatan
pada fase generatif, penyakit hawar daun bakteri terdapat pada varietas Conde,
Inpago 8, Inpara 1, Inpari 12, Inpari 14 Pakuan, Inpari 22, Inpari 34 Salin Agritan,
Limboto, dan Sintanur (Tabel 8). Kaparahan penyakit pada varietas Limboto
mencapai 45,93% pada fase generatif.
4.

Ustilago

Keparahan penyakit ustilago disajikan dalam Tabel 9. Penyakit ustilago
ditemukan pada fase generatif. Ustilago tidak terdapat pada varietas Inpara 1,
Inpari 23 Bantul, dan Inpari 32 HDB. Keparahan penyakit yng tinggi terdapat
pada varietas Inpari HDB, Inpari 34 Salin Agritan, dan Inpari 33 dengan keparahan
31,20%, 28,48%, dan 27,63%.
Tabel 9. Keparahan penyakit ustilago pada pertanaman benih penjenis padi
Sukamandi MT-2 2015
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Varietas
Conde
Inpago 8
Inpara 1
Inpari 12
Inpari 13
Inpari 14 Pakuan
Inpari 22
Inpari 23 Bantul
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari 34 Salin Agritan
Inpari Blas
Inpari HDB
Limboto
Sintanur

Keparahan (%)
Fase Vegetatif
Fase Generatif
0.00
a
10.65
b
0.00
a
1.61
cd
0.00
a
0.00
d
0.00
a
0.83
d
0.00
a
4.36
c
0.00
a
0.39
d
0.00
a
26.83 a
0.00
a
0.00
d
0.00
a
0.00
d
0.00
a
27.63
a
0.00
a
28.48
a
0.00
a
24.39
a
0.00
a
31.20
a
0.00
a
1.24
d
0.00
a
1.84
cd

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak nberbeda
nyata pada DMRT taraf 5%

Ustilago bukan merupakan penyakit utama pada pertanaman padi.Namun
demikian, penyakit ini tidak bisa dibiarkan saja karena spora jamur menyebabkan
kerusakan pada malai saat masih di pertanaman.Spora jamur menumpuk di
gabah sehingga kelembapan terserap.Gabah terinfeksi mengalami pembengkakan
sehingga lema dan palea terpisah. Spora masuk ke endosperm dan tumbuh
dengan cepat sehingga menyelimuti biji padi. Kerusakan biji padi oleh ustilago
mempengaruhi penampilan gabah yang akan dijadikan benih.
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Spora Ustilaginoidea virens dapat berkecambah dengan sangat cepat di
dalam air dengan nutrisi yang cukup. Di dalam air sporadapat berkecambah 30-39
% dengan waktu berkecambah antara 4 – 24 jam. Jamur tersebut selain mengnfeksi
benih juga dapat menginfeksi akar (Schroud P, et al., 2005).
KESIMPULAN
Hama yang terdapat pada pertanaman produksi benih sumber padi kelas benih
penjenis adalah penggerek batang padi, hama putih palsu, wereng coklat, wereng
punggung putih, dan kepinding tanah. Sedangkan penyakit yang ditemukan adalah
busuk batang, hawar pelepah, hawar daun bakteri, dan ustilago. Penggerek batang
padi, wereng coklat, dan hawar daun bakteri merupakan hama dan penyakit utama
pada tanaman padi. Hama putih palsu, wereng punggung putih, kepinding tanah,
busuk batang, hawar pelepah, dan ustilago belum menjadi hama dan penyakit utama
namun keberadaannya tetap segera dikendalikan. Baik hama dan penyakit utama
atau bukan, keberadaannya pada pertanaman sangat penting untuk diperhatikan
karena berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas benih padi saat panen.
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POPULASI DAN TINGKAT SERANGAN HAMA PADA TANAMAN PADI
GOGO DENGAN PENAMBAHAN AMELIORAN, PEMUPUKAN, DAN
VARIETAS YANG BERBEDA
Nia Kurniawati, N. Usyati, Tita Rustiati, dan Widyantoro
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Jl. Raya No. XII Sukamandi, Subang, Jawa Barat
ABSTRAK
Peluang pengembangan pertanian di lahan kering cukup besar, baik dari segi potensi
sumber daya lahan maupun peluang peningkatan produktivitas melalui penerapan
paket-paket teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Sebagai salah
satu sumber hara, pupuk (organik/ an organik) merupakan sarana produksi yang
memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan.
Pupuk NPK diharapkan dapat memenuhi unsur hara yang sangat dibutuhkan bagi
tanaman padi gogo. Selain dengan pemupukan, dapat dilakukan dengan pemberian
amelioran, penggunaan varietas yang tepat juga akan sangat menentukan dalam
meningkatkan produksi padi gogo tersebut. Kendala utama yang sering dihadapi
oleh petani adalah adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Penelitian ini
bertujuan untuk mengamati perkembangan populasi hama dan tingkat serangan
hama pada tanaman padi gogo dengan penambahan ameliorant, pemupukan,
dan varietas tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di desa Cikeusal, kecamatan
Ciruas, kabupaten Serang, Banten pada MT-2 tahun 2014/2015. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAK Faktorial)
dengan tiga faktor yang diulang sebanyak tiga kali. Adapun ketiga faktor tersebut,
masing-masing terdiri dari dua taraf perlakuan. Faktor pertama adalah pemberian
amelioran (A) terdiri dari dua taraf yaitu a0 : perlakuan petani setempat, dan a5
: berdasarkan PUTK. Faktor kedua adalah pemupukan (P), terdiri dari dua taraf
yaitu p0 : perlakuan berdasarkan kebiasaan petani setempat, dan p5 : berdasarkan
PUTK. Faktor ketiga adalah varietas (V), dimana varietas yang digunakan terdiri
dari V0 : Limboto, dan V5 : Inpago 8. Variabel yang diamati meliputi tingkat
serangan dan populasi hama, populasi musuh alami, dan hasil panen. Pengamatan
dilakukan secara langsung di pertanaman pada 32 rumpun sampel secara acak
diagonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi dan tingkat serangan
hama, serta populasi musuh alami pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda sangat rendah dan tidak berbeda
nyata. Hasil panen tertinggi diperoleh pada perlakuan amelioran (A5 = PUTK)
dan varietas Limboto
Kata kunci : ameliorant, pupuk, varietas, hama, musuh alami
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ABSTRACT
Agricultural development opportunities in dry land is large, both in terms of potential
land resources and opportunities to increase productivity through the application
of technology packages produced by IAARD. As one source of nutrients, fertilizer
(organic / organic) is a production means that plays an important role in improving
the productivity of food crops. NPK fertilizer is expected to fill the nutrients that
are needed for upland rice plants. In addition to fertilization, can be done with the
provision of ameliorant, the use of appropriate varieties will also be very decisive
in increasing the production of upland rice. The main obstacle that is often faced
by farmers is the existence of Plant Disturbing Organisms (OPT). This study aims
to observe the development of pest populations and the rate of pest attacks on
upland rice plants with the addition of ameliorant, fertilization, and varieties. This
research was conducted in Cikeusal village, Ciruas sub-district, Serang regency,
Banten at season-2 at 2014/2015. The design used was Factorial Random Block
Design (Factorial Random) with three factors repeated three times. The three
factors, each consisting of two levels of treatment. The first factor was ameliorant
(A) consisting of two levels: a0: local farmer’s treatment, and a5: based on PUTK.
The second factor is fertilization (P), consisting of two levels namely p0: treatment
based on local farmer’s habits, and p5: based on PUTK. The third factor is varieties
(V), where the varieties used consist of V0: Limboto, and V5: Inpago 8. Variables
observed include attack rate and pest population, natural enemy population, and
crop yield. The observations were done directly in the crops on 32 sample clusters
at random diagonally. The results showed that the population and the level of
pest attack, as well as the natural enemy population in upland rice plants with
the addition of ameliorant, fertilizer, and different varieties were very low and
not significantly different. The highest yield was obtained from the ameliorant
treatment (A5 = PUTK) and Limboto variety.
Keywords: ameliorant, fertilizers, varieties, pests, natural enemies
PENDAHULUAN
Padi sampai saat ini masih merupakan bahan pangan utama dan komoditi strategis
bagi bangsa Indonesia, tetapi pada kenyataannya produksi padi nasional belum
mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Pertumbuhan produksi beras per tahun
memang lebih tinggi dari konsumsi beras, namun rata-rata konsumsi beras per
tahun masih lebih tinggi dari rata-rata produksi beras yaitu sebanyak 27.859,14
ribu ton, sedangkan rata-rata produksi beras per tahun hanya 26.725,78 ribu ton.
Karena itu secara umum produksi beras Indonesia selama kurun waktu 37 tahun
terakhir ini masih belum dapat menutupi konsumsi beras, sehingga pemerintah
masih mengimpor beras (Hessie, 2009). Itulah sebabnya produksi padi sangat
perlu untuk ditingkatkan.
Peluang pengembangan pertanian di lahan kering cukup besar, baik dari segi
potensi sumber daya lahan maupun peluang peningkatan produktivitas melalui
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penerapan paket-paket teknologi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian (Toha,
2007). Lahan kering yang berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan
khususnya padi gogo terdapat sekitar 5,1 juta hektar yang tersebar di berbagai
provinsi (Hidayat et al., 2000).
Untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi gogo yang baik
harus ditunjang dengan proses pemupukan. Sebagai salah satu sumber hara,
pupuk (organik/ an organik) merupakan sarana produksi yang memegang peranan
penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan (Abdulrachman
dkk, 2009). Pupuk NPK diharapkan dapat memenuhi unsur hara yang sangat
dibutuhkan bagi tanaman padi gogo.
Peningkatan produktivitas lahan kering selain dengan pemupukan, dapat
dilakukan dengan pemberian amelioran (Purba, 2015). Pemberian amelioran
dimaksudkan sebagai sumber hara, mengurangi kemasaman tanah dan sebagai
sumber pengikat atau penjerap kation-kation yang tercuci akibat aliran air serta
meningkatkan kesuburan tanah di lahan kering (Adimihardja dan Sutono, 2005).
Selain pemupukan dan pemberian amelioran, penggunaan varietas yang
tepat seperti varietas padi gogo yang adaptif di lahan kering, responsif terhadap
input yang diberikan, dan toleran terhadap hama penyakit.
Dalam budidaya tanaman padi, baik itu padi sawah maupun padi gogo
tidak terlepas dari beberapa kendala yang harus dihadapi. Kendala utama yang
sering dihadapi oleh petani adalah adanya Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT). Dimana Organisme pengganggu ini berupa hama, penyakit, dan gulma
yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas padi per hektar, bahkan dapat
menyebabkan gagal panen atau puso. Rata-rata kehilangan hasil tanaman padi
karena serangan OPT yakni ± 30% dan kehilangan hasil karena hama sekitar 20
– 25% setiap tahun (Untung K, 2010). Salah satu jenis jasad pengganggu yang
banyak merugikan petani adalah jenis serangga hama yakni serangga wereng,
walang sangit, penggerek batang padi, hama putih palsu, hama ganjur, ulat
grayak, kepik hijau dan beberapa serangga hama lainnya yang sering dijumpai
yang keberadaannya dapat mengganggu tanaman padi sehingga berdampak pada
penurunan hasil.
Sampai saat ini belum banyak dilakukan penelitian mengenai penggunaan
amelioran, pupuk, dan varietas terhadap populasi dan tingkat serangan hama
pada tanaman padi gogo. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengamati
perkembangan populasi dan tingkat serangan hama pada tanaman padi gogo
dengan penambahan ameliorant, pemupukan, dan varietas tersebut.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di desa Cikeusal, kecamatan Ciruas, kabupaten Banten
pada MT 2 2014/2015. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok Faktorial (RAK Faktorial) dengan tiga faktor yang diulang sebanyak
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tiga kali. Adapun ketiga faktor tersebut, masing-masing terdiri dari dua taraf
perlakuan. Faktor pertama adalah pemberian amelioran (A) terdiri dari dua taraf
yaitu a0 : perlakuan petani setempat, dan a5 : berdasarkan PUTK. Faktor kedua
adalah pemupukan (P), terdiri dari dua taraf yaitu p0 : perlakuan berdasarkan
kebiasaan petani setempat, dan p5 : berdasarkan PUTK. Faktor ketiga adalah
varietas (V), dimana varietas yang digunakan terdiri dari V0 : Limboto, dan V5
: Inpago 8. Ukuran plot percobaan adalah 6 m x 8 m. Pemberian amelioran
dilakukan setelah pengolahan lahan, lima hari sebelum tebar. Padi ditanam di
dalam lubang sebanyak 4-5 butir/lubang. Pemupukan N, P, dan K dilakukan
sebanyak tiga kali yaitu pada umur 21 HSTb, 35 HSTb, dan primordia. Dosis
pupuk yang digunakan sesuai rekomendasi (PUTK). Pemeliharaan tanaman
(penyiangan) dilakukan sesuai dengan anjuran. Variabel yang diamati adalah
tingkat serangan dan populasi hama, populasi musuh alami, dan hasil panen.
Pengamatan dilakukan secara langsung di pertanaman pada 32 rumpun sampel
secara acak diagonal. Pengamatan dilakukan mulai dari umur 14 hari setelah tebar
(HSTb) sampai menjelang panen. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis
ragam (ANOVA) dan perbedaan antar perlakuan di evaluasi dengan DMRT pada
taraf nyata 5% dengan menggunakan program SAS (1990).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan di pertanaman menunjukkan bahwa terdapat hama yang
menyerang, baik itu hama utama maupun hama minor.
Hama
Hama utama yang terdapat di pertanaman diantaranya adalah penggerek
batang padi. Hama ini menyerang pertanaman mulai dari stadia vegetatif sampai
stadia generatif. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat
serangan penggerek batang padi di pertanaman sejak awal pertanaman hingga
menjelang panen cukup rendah berkisar 0,00 – 2,52%. Hasil analisis ragam
menunjukkan tidak ada interaksi antara ketiga faktor baik itu amelioran, pupuk,
dan varietas terhadap tingkat serangan penggerek batang padi. Demikian pula hasil
uji lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata pada tiap taraf perlakuan
yang digunakan terhadap tingkat serangan penggerek batang padi (P=0,695;
P=0,054; P=0,479; P=0,547) (Tabel 1).
Populasi wereng coklat selama pertanaman terlihat berfluktuasi cukup
tinggi . Populasi wereng coklat di awal pertanaman (pengamatan ke-1 dan ke-2)
tidak ditemukan,, namun populasinya meningkat pada pengamatan ke-3. Pada
pengamatan ke-4 dan ke-5 populasi wereng coklat menurun, dan meningkat
lagi pada pengamatan ke-6. Fenomena menurunnya populasi wereng coklat
salah satunya disebabkan oleh adanya aplikasi insektisida saat populasi wereng
coklat meningkat. Hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada interaksi antara
ketiga faktor yang diteliti. Demikian pula hasil uji lanjut menunjukkan tidak ada
perbedaan antara perlakuan amelioran, dan pemupukan, sedangkan untuk varietas
terdapat perbedaan antara varietas Limboto dan Inpago 8 (pengamatan ke-4)
(P=0,011; P=0,05; P=0,587; P=0,003; P=0,045) ( Tabel 2).
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Tabel 1. Tingkat serangan penggerek batang padi pada tanaman padi gogo
dengan penambahan amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda.
Banten, MT- 2, tahun 2014/2015
Perlakuan

Rata-rata tingkat serangan penggerek batang padi (%)*
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

A0 Petani Setempat

0,00 a

0,00 a

0,17 a

2,30 a

0,20 a

0,37 a

0,00 a

A5 PUTK

0,00 a

0,00 a

0,05 a

1,89 a

0,05 a

0,57 a

0,00 a

Amelioran

Pemupukan
P0

Petani Setempat

0,00 a

0,00 a

0,00 a

2,52 a

0,14 a

0,35 a

0,00 a

P5

PUTK (NPK , 250 : 150: 75)

0,00 a

0,00 a

0,22 a

1,68 a

0,12 a

0,59 a

0,00 a

V0 Limboto

0,00 a

0,00 a

0,05 a

2,36 a

0,14 a

0,42 a

0,00 a

V5 Inpago 8

0,00 a

0,00 a

0,17 a

1,84 a

0,12 a

0,52 a

0,00 a

Varietas

*Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Tabel 2. Populasi wereng coklat pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2,
tahun 2014/2015
Perlakuan

Rata-rata populasi wereng coklat (ekor/32 rumpun) *
P1

P2

A0 Petani Setempat

0,00 a

0,00 a

A5 PUTK

0,00 a

0,00 a

P3

P4

P5

P6

P7

61,08 a 10,17 a

3,83 a

593,3 a

6,67 a

69,17a 13,08 a

4,83 a

752,8 a

9,08 a

Amelioran

Pemupukan
P0

Petani Setempat

0,00 a

0,00 a

58,75 a 13,67 a

4,50 a

647,2 a

7,17 a

P5

PUTK (250 : 150: 75 KCl)

0,00 a

0,00 a

71,50 a

9,58 a

4,17 a

698,9 a

8,58 a

V0 Limboto

0,00 a

0,00 a

75,33 a 14,83 a

4,08 a

764,3 a

8,92 a

V5 Inpago 8

0,00 a

0,00 a

54,97 b

4,58 a

581,8 a

6,83 a

Varietas
8,42 a

*Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Hama lainnya yang sering menyerang pertanaman padi gogo adalah belalang,
Namun dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa
populasi belalang sejak awal sampai menjelang panen konsisten rendah. Selain
itu, berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada interaksi antara
ketiga faktor dan hasil dari analisis lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan yang
nyata dari taraf perlakuan yang digunakan terhadap populasi belalang (P=0,152;
P=0,660; P=0,103; P=0,351; P=0,228; P=0,800) (Tabel 3).
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Tabel 3. Populasi belalang pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2,
tahun 2014/2015.
Perlakuan
Amelioran
A0 Petani Setempat
A5 PUTK
Pemupukan
P0 Petani Setempat
P5 PUTK (250 : 150: 75 KCl)
Varietas
V0 Limboto
V5 Inpago 8

Rata-rata populasi belalang (ekor/32 rumpun) *
P2
P3
P4
P5
P6
P7

P1
2,17 a
2,00 a

0,42 a
0,50 a

0,00 a
0,00 a

4,83 a
3,83 a

0,58 a
0,42 a

2,08 a
1,17 a

2,17 a
1,67 a

2,17 a
2,00 a

0,50 a
0,42 a

0,00 a
0,00 a

4,00 a
4,67 a

0,42 a
0,58 a

1,17 a
2,08 a

2,25 a
1,58 a

1,75 a
2,42 a

0,25 a
0,67 a

0,00 a
0,00 a

4,58 a
4,08 a

0,50 a
0,50 a

1,50 a
1,75 a

2,17 a
1,67 a

*: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Populasi walang sangit juga terlihat rendah. Selain itu, berdasarkan hasil
analisis ragam menunjukkan tidak ada interaksi antara ketiga faktor yang diteliti
dan dari hasil uji lanjut juga tidak terdapat perbedaan yang nyata antar semua
perlakuan yang diuji (P=0,05; P=0,638; P=0,898; P=0,716) (Tabel 4).
Tabel 4. Populasi walang sangit pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2,
tahun 2014/2015
Perlakuan
Amelioran
A0
Petani Setempat
A5
PUTK
Pemupukan
P0
Petani Setempat
P5
PUTK (NPK , 250 : 150: 75)
Varietas
V0
Limboto
V5
Inpago 8

P1

Rata-rata populasi walang sangit (ekor/32 rumpun) *
P2
P3
P4
P5
P6
P7

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

2,83 a
3,33 a

1,17 a
2,00 a

2,58 a
3,08 a

1,00 a
1,25 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

2,75 a
3,42 a

2,17 a
1,00 a

3,08 a
2,58 a

1,08 a
1,17 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

3,42 a
2,75 a

2,08 a
1,08 a

2,08 a
3,58 a

0,92 a
1,33 a

*: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Musuh Alami
Musuh alami yang terdapat di pertanaman yaitu laba-laba, Paederus,
Coccinella dan Cyrtorhinus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laba-laba
merupakan salah satu musuh alami hama yang selalu ditemukan di pertanaman
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padi. Pada awal pertanaman (p-1 dan p-2) populasi laba-laba rendah dan semakin
meningkat mulai pengamatan ke-3. Hal ini sejalan dengan meningkatnya populasi
wereng coklat dan penggerek batang padi di pertanaman. Laba-laba merupakan
predator generalis sehingga dapat memangsa beragam jenis hama baik itu
penggerek batang padi maupun wereng coklat. Hasil analisis ragam dan uji lanjut
menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara ketiga faktor yang diteliti dan tidak
ada perbedaan yang nyata antar semua perlakuan (P=0,244 P=0,798; P=0,290;
P=0,614; P=0,069; P=0,485; P=0,649) (Tabel 5).
Tabel 5. Populasi laba-laba pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2,
tahun 2014/2015
Perlakuan

P1

Rata-rata populasi laba-laba (ekor/32 rumpun) *
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Amelioran
A0 Petani Setempat
4,83 a 2,50 a 5,92 a 10,25 a 10,50 a 13,67 a 10,58 a
A5 PUTK
5,33 a 2,08 a 4,33 a 9,00 a 11,25 a 12,50 a 11,17 a
Pemupukan
P0
Petani Setempat
4,67 a 2,08 a 5,58 a 10,58 a 11,67 a 13,92 a 10,58 a
P5
PUTK (NPK , 250 : 150: 75) 5,50 a 2,50 a 4,67 a 8,67 a 10,08 a 12,25 a 10,17 a
Varietas
V0 Limboto
5,58 a 2,17 a 6,00 a 9,67 a 11,83 a 12,50 a 11,33 a
V5 Inpago 8
4,58 a 2,42 a 4,25 a 9,58 a 9,92 a 13,67 a 10,42 a
*: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Berbeda dengan laba-laba, populasi Paederus cenderung meningkat pada
pengamatan ke-3 sejalan dengan meningkatnya populasi hama di pertanaman.
Namun demikian, pada pengamatan ke-4 populasi Paederus menurun sampai
akhir pengamatan. Menurunnya populasi Paederus diduga disebabkan adanya
aplikasi insektisida yang digunakan untuk mengendalikan wereng coklat (P=0,015
P=0,338; P=0,159; P=0,615; P=0,699) (Tabel 6).
Tabel 6. Populasi Paederus pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2,
tahun 2014/2015
Perlakuan
Amelioran
A0 Petani Setempat
A5 PUTK
Pemupukan
P0 Petani Setempat
P5 PUTK (NPK , 250 : 150: 75)
Varietas
V0 Limboto
V5 Inpago 8

Rata-rata populasi Paederus (ekor/32 rumpun) *
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
0,00 a
0,00 a

0,00 a 12,42 a 3,50 a
0,00 a 15,75 a 2,92 a

4,75 a
3,75 a

4,33 a
5,83 a

6,25 a
5,75 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a 12,42 a 3,92 a
0,00 a 15,75 a 2,50 a

4,00 a
4,50 a

4,91 a
5,25 a

6,58 a
5,42 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a 16,00 a 3,17 a
0,00 a 12,17 b 3,25 a

4,83 a
3,67 a

4,33 a
5,83 a

5,75 a
6,25 a

* Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.
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Populasi Coccinella di pertanaman cenderung sama dengan Paederus. Pada
pengamatan ke-1 dan ke-2 belum ditemukan, dan populasi Coccinella baru pada
pengamatan ke-3 dan selanjutnya selalu terdapat Coccinella walaupun populasinya
cukup rendah. Hasil analisis ragam dan uji lanjut juga menunjukkan tidak ada
interaksi dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ketiga faktor dan perlakuan
yang diuji (P=0,100 P=0,046; P=0,002; P=0,078; P=0,067) (Tabel 7).
Tabel 7. Populasi Coccinella pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2,
tahun 2014/2015
Perlakuan

P1

Amelioran
A0
Petani Setempat
A5
PUTK
Pemupukan
P0
Petani Setempat
P5
PUTK (NPK , 250 : 150: 75)
Varietas
V0
Limboto
V5
Inpago 8

Rata-rata populasi Coccinella (ekor/32 rumpun) *
P2
P3
P4
P5
P6
P7

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,33 a
0,67 a

1,17 a
0,58 a

0,17 a
0,75 a

1,42 a
2,17 a

1,42 a
1,83 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,08 a
0,92 a

0,67 a
1,08 a

0,08 b
0,83 a

2,00 a
1,58 a

2,25 a
1,00 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,75 a
0,25 a

1,08 a
0,67 a

0,67 a
0,25 a

1,50 a
2,08 a

1,08 a
2,17 a

* Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

Populasi Cyrtorhinus yang ditemukan di pertanaman cenderung mengikuti
populasi wereng coklat sebagai pakannya. Hasil analisis ragam dan uji lanjut juga
menunjukkan tidak ada interaksi dan tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara
ketiga faktor dan taraf perlakuan yang diteliti (P=0,435 P=0,640; P=0,163) (Tabel
8).
Tabel 8. Populasi Cyrtorhinus pada tanaman padi gogo dengan penambahan
amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2,
tahun 2014/2015
Perlakuan
Amelioran
A0 Petani Setempat
A5 PUTK
Pemupukan
P0 Petani Setempat
P5 PUTK (NPK , 250 : 150: 75)
Varietas
V0 Limboto
V5 Inpago 8

Rata-rata populasi Cyrtorhinus (ekor/32 rumpun) *
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

1,17 a
0,67 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,50 a
0,00 a

1,67 a
1,08 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

1,08 a
0,75 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,33 a
0,17 a

1,00 a
1,75 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

1,08 a
0,75 a

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,33 a
0,17 a

1,08 a
1,67 a

*: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.
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Hasil panen
Berdasarkan hasil analisis ragam dan hasil uji lanjut menunjukkan bahwa
hasil panen yang tertinggi dan berbeda nyata terlihat pada perlakuan pemberian
amelioran (A5=PUTK), selain itu hasil panen varietas Limboto terlihat nyata
lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpago 8. Namun demikian, untuk
taraf pemupukan (NPK) tidak terdapat perbedaangabah yang lebih tinggi dan
berbeda nyata dengan adanya pemberian amelioran. Begitu juga dengan varietas
yang digunakan dimana terlihat bahwa varietas Limboto hasilnya lebih tinggi
dan berbeda nyata dibandingkan dengan varietas Inpago 8. Tetapi untuk taraf
pemupukan (NPK) tidak terdapat perbedaan (Tabel 9).
Tabel 9. Hasil tanaman padi gogo dengan penambahan amelioran, pemupukan,
dan varietas yang berbeda. Banten, MT- 2, tahun 2014/2015
Perlakuan
A0
A5
P0
P5
V0
V5

Hasil t/ha GKG *

Amelioran
Petani Setempat
PUTK
Pemupukan
Petani Setempat
PUTK (250 :150: 75)
Varietas
Limboto
Inpago 8

2,82 b
3,22 a
3,15 a
2,89 a
3,29 a
2,75 b

* Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dari
ketiga komponen teknologi yang digunakan yaitu amelioran, pemupukan, dan
varietas terhadap populasi dan tingkat serangan hama, serta musuh alami. Hal ini
diduga karena penggunaan komponen tersebut baru diberikan sehingga kondisi
pertanaman belum stabil. Penggunaan amelioran atau bahan organik sebagai
bahan pembenah tanah, tidak akan memberikan hasil yang nyata hanya dalam
satu musim tanam. Dengan amelioran ini diharapkan kondisi lahan akan lebih
baik dan sesuai untuk pertanaman sehingga performa tanaman menjadi lebih baik.
Sebaliknya penggunaan pupuk yang meningkatkan kandungan nitrogen di dalam
tanaman akan meningkatkan kerentanan tanaman terhadap serangga. Hal ini dapat
dilihat pada penambahan amelioran dan pupuk NPK, populasi wereng coklat lebih
tinggi dibandingkan tanpa pemberian amelioran dan pupuk NPK.
Rendahnya populasi musuh alami sebagai predator generalis (laba-laba,
Paederus, dan Coccinella) diduga karena populasi serangga hama sebagai mangsa
atau mangsa alternatif di pertanaman juga rendah sehingga kebutuhan pakan yang
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diperlukannya agar populasinya tetap stabil sebelum hingga populasi serangga
hama meningkat tidak tercukupi. Hal ini diduga yang menyebabkan populasi
wereng coklat meningkat pada pengamatan ketiga dan keenam, dimana musuh
alami yang ada tidak dapat mengendalikan populasi hama yang terdapat di
pertanaman. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekosistem belum stabil.
Varietas Limboto memberikan hasil panen lebih tinggi dibandingkan dengan
varietas Inpago 8. Hal ini diduga karena varietas Inpago 8 agak rentan terhadap
wereng coklat. Semakin peka sesuatu varietas, semakin besar kerusakan, yang
akhirnya akan berakibat pada penurunan hasil produksi.
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis statistik secara keseluruhan
seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa populasi dan tingkat serangan
hama tidak berbeda pada pertanaman padi gogo dengan penambahan amelioran,
pemupukan, dan varietas yang berbeda. Tidak adanya perbedaan populasi dan
tingkat serangan hama tersebut disebabkan populasi hama yang dating pada
pertanaman padi gogo rendah di bawah ambang kendali. Fenomena ini terlihat
terutama pada hama penggerek batang padi, belalang, dan walang sangit. Faktor
lain yang menyebabkan tidak adanya perbedaan populasi hama pada pertanaman
padi gogo dengan penambahan amelioran, pemupukan, dan varietas berbeda
adalah adanya aplikasi insektisida ketika populasi hama meningkat di atas ambang
kendali. Hal ini terlihat pada hama wereng coklat.
Selain populasi hama, hasil pengamatan dan analisis statistk pada penelitian
ini menunjukkan bahwa populasi musuh alami juga tidak berbeda pada pertanaman
padi gogo dengan penambahan amelioran, pemupukan, dan varietas yang berbeda.
Tidak adanya perbedaan populasi musuh alami tersebut disebabkan populasi hama
sebagai pakan atau inang bagi musuh alami sangat rendah. Perkembangan musuh
alami sangat tergantung pada populasi hama (Kartohardjono, 1988). Populasi
hama tinggi, maka populasi musuh alami juga tinggi. Namun, apabila populasi
hama rendah, maka populasi musuh alami juga rendah.
Untuk itu agar dapat memberikan hasil yang berbeda nyata dalam pengujian,
maka populasi hama harus di atas ambang kendali dan tidak ada tindakan
pengendalian hama dengan insektisida.
Berbeda dengan populasi hama dan musuh alami yang menunjukkan
tidak adanya perbedaan, hasil pengamatan dan analisis statistik pada penelitian
ini menunjukkan bahwa hasil panen tertinggi dan berbeda nyata terlihat pada
perlakuan amelioran (A5=PUTK). Selain itu, hasil panen varietas Limboto terlihat
nyata lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpago 8. Hal ini menunjukkan
bahwa dengan pemberian amelioran, unsur hara menjadi lebih tersedia dan mudah
diserap oleh tanaman padi gogo. Dengan demikian tanaman dapat tumbuh dengan
baik dan memberikan hasil yang tinggi. Untuk varietas Limboto yang memberikan
hasil panen lebih tinggi, hal ini diduga varietas Limboto sudah adaptif di daerah
tersebut dibandingkan Inpago 8.
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

Pemberian amelioran, pupuk (NPK) dan varietas yang digunakan tidak
berpengaruh nyata terhadap populasi dan tingkat serangan hama, serta
populasi musuh alami. Terhadap hasil gabah/plot terdapat pengaruh
pemberian amelioran dan varietas yang digunakan, tetapi pemupukan NPK
tidak memberikan pengaruh yang nyata.
Poulasi dan tingkat serangan hama, serta populasi musuh alami pada tanaman
padi gogo dengan penambahan amelioran, pemupukan, dan varietas yang
berbeda sangat rendah dan tidak berbeda nyata.
Hasil panen tertinggi diperoleh pada perlakuan amelioran (A5=PUTK) dan
varietas LImboto.
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ABSTRAK
Penelitian dilakukan di rumah kasa Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada MT
2013. Perbanyakan wereng coklat biotipe 3 dilakukan pada varietas IR42 (bph2)
berumur 30 hst untuk mendapatkan nimfa instar 2-3 yang banyaknya disesuaikan
dengan aksesi yang akan diuji. Aksesi plasmna nutfah padi yang diuji adalah dari
padi Plasma Nutfah BB Padi 75 aksesi. Ditambah dengan 4 varietas differensial
yaitu TN1, Rathu Heenati, Swarnalata, dan PTB33. Dari 75 aksesi Plasma Nutfah,
didapatkan yang skoring 3 agak tahan (2 galur). Pada tahun 2005, serangan wereng
coklat merupakan isu nasional karena terjadi serangan wereng coklat di sentra
produksi padi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat terhadap vaietas IR64
dan beberapa varietas populer lainnya yang telah patah ketahanannya. Serangan
wereng coklat di Jawa Timur tersebar hampir di seluruh wilayah, terutama Pati,
Demak, Kudus, Jepara, Sragen, Klaten, Grobogan, Batang, Pemalang, dan Tegal.
Jawa Barat terpusat di Indramayu dan Cirebon. IR64 sudah patah ketahanannya,
sehingga diperlukan varietas padi pengganti IR64 yang tahan wereng coklat
biotipe 3, yaitu varietas koleksi plasma nutfah yang skor 3 agak tahan Ramos dan
Jadul (padi hitam)
ABSTRAC
The research method in the home screen Indonesian Center for Rice Research on
MT 2013. Propagation brown planthopper biotype 3 on the variety IR42 (bph2)
aged 30 hst to get 2-3 instar nymphs that many assesi adjusted to be tested. Varieties
/ rice lines tested are of paddy Rice Germplasm BB 75 varieties. Coupled with
four varieties of differential ie TN1, Rathu Heenati, Swarnalata, and PTB33. Of
the 75 varieties of rice Germplasm, found that scoring three moderately resistant
(2 lines). In 2005, the brown planthopper attack is a national issue because of an
attack of brown planthopper in rice production centers, East Java, Central Java
and West Java against IR64 vaietas and several other popular varieties that have
broken its resistance. Brown planthopper attack in East Java spread in almost all
regions, especially Pati, Demak, Kudus, Jepara, Sragen, Klaten, Grobogan, Batang,
Pemalang and Tegal. Concentrated in West Java Indramayu and Cirebon. IR64
already broken its resistance, necessitating the replacement IR64 rice varieties that
are resistant to brown planthopper biotype 3, ie varieties of germplasm collections
that score 3 moderately resistant Ramos and oldschool (black rice).
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PENDAHULUAN
Pola perkembangan hama mengikuti biological clock artinya wereng coklat dapat
berkembang biak dan merusak tanaman padi disebabkan lingkungan yang cocok
baik musim hujan maupun musim kemarau. Pada sebelum tahun 1994 merupakan
serangga di musim hujan, tetapi setelah tahun 1994 merupakan serangga yang
menyerang tanaman padi di musim hujan dan musim kemarau. Serangga yang
mampu melemahkan kerja insektisida yang dianggap ampuh sebelumnya.
Wereng coklat juga merupakan hama latent, dan dapat mentransfer virus
kerdil hampa (VKH) dan virus kerdil rumput (VKR) yang serangannya lebih besar
dari serangan wereng coklat itu sendiri.
Timbulnya biotipe wereng coklat merupakan tantangan yang tidak akan
mudah diatasi. Ternyata dari pengalaman menunjukkan bahwa untuk mengatasi
wereng coklat biotipe 1 telah digunakan varietas IR26 yang ditanam secara luas,
hanya dapat bertahan 4-5 musim saja. Sebagai usaha untuk mengatasi biotipe para
pemuliaan dan ahli
Pada saat munculnya biotipe 2, maka IR26 harus diganti oleh varietas baru
yang mempunyai gen tahan bph2 seperti IR32, IR36, dan IR42. Varietas baru
ini mampu bertahan di lapangan. Sebagai upaya untuk mengatasi kemungkinan
timbulnya biotipe 3, di laboratotium dilakukan penelitian mengenai proses
terjadinya biotipe 3 (IRRI, 1976). Hal ini terbukti pada MP 1981/1982 dilaporkan
dari kabupaten Simalungun-Sumatera Utara bahwa IR42 telah terserang wereng
coklat. Wereng coklat tersebut diuji di laboratorium dan ternyata reaksinya
terhadap varietas diferensial menyimpang dari sifat biotipe yang telah diketahui,
sehingga wereng tersebut dimasukkan sebagai populasi wereng coklat IR42 SU
(Deli Serdang). Hasil pengujian Oka dan bahagiawati hampir mirip dengan hasil
pengujian Mochida (1979) pada populasi Asia Selatan (SA) yang terdapat di India
dan Sri Lanka. Pengujian biotipe terus dilanjutkan dan diketahui bahwa Wereng
yang menyerang IR42 di Sumatera Utara adalah wereng coklat Biotipe 3 (Baehaki
et al., 1991, Baekaki, 2000).
Perhatian pemerintah, para kebijakan di bidang pertanian, dan para petani
terhadap wereng coklat pada MT 2005 sangat besar. Pada saat itu terjadi ledakan
wereng coklat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat pada hampir sebagian
besar varietas andalan IR64 yang mendominasi >50% pertanaman. Serangan
wereng coklat pada tiga propinsi tersebut mencapai 56832 ha, ditambah dengan
luas yang puso sebesar 3558ha. Yang sangat menarik adalah ledakan wereng
coklat pada selain varietas IR64, yaitu pada varietas padi unggul nasional seperti
Fatmawati, Ciherang, Rokan, dan varietas unggul lokal lainnya terserang wereng
coklat yang umur edar varietas tersebut relatif singkat
Isu nasional saat ini adalah serangan wereng coklat di Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Jawa Barat terhadap vaietas IR64 dan beberapa varietas populer
lainnya yang telah patah ketahanannya. Serangan wereng coklat pada MK 2005 di
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Jawa Tengah sudah dilaporkan sejak April 2005 dengan areal serangan yang masih
terbantas (<100 ha), namun pada awal Juli 2005 serangan meningkat menjadi
9.582 ha, bahkan mengalami puso seluas 1.720 ha dengan luas pertanaman yang
terancam mencapai 19.469 ha. Serangan tersebar hampir di seluruh wilayah,
terutama Pati, Demak, Kudus, Jepara, Sragen, Klaten, Grobogan, Batang,
Pemalang, dan Tegal. Pada awal MK 2005 luas serangan wereng coklat di Jawa
Timur mencapai 1099 ha, sedangkan luas serangan wereng coklat di Jawa Barat
seluas 8000 ha terpusat di Indramayu dan Cirebon. Luas serangan wereng coklat
pada akhir 2005 mencapai 56832 ha, ditambah dengan luas yang puso sebesar
3558ha.
Serangan wereng coklat dimusim kemarau dimulai pada MK 1994 seluas
1 ha di Pati, pada MK1995 seluas 10 ha di Jalur Pantura, pada MK 1998 seluas
60.000 ha di Jalur Pantura, pada MK 1999 seluas 80.000 ha di jawa Timur, Jawa
Tengah lebih dari 1000 ha, dan D.I Yogyakarta lebih dari 1000 ha. Juga pada MK
1999 seluas 5.342 pertanaman padi di Jalur Pantura terserang wereng coklat.
Varietas IR42 (bph2) sudah patah ketahanannya terhadap wereng coklat
asal Pati dan Demak dengan reaksi agak peka sampai peka, sedangkan Cisadane
dan Ciliwung, dan Tukad Petanu bereaksi agak tahan sampai agak peka. Varietas
IR64, IR64-Jateng, IR74 (Bph3), Cisadane, Sriputih, Sriputih-Jateng, Ciherang,
Bondoyudo, Kalimas, dan Membramo bereaksi agak tahan terhadap wereng
coklat asal Pati dan Demak.
Teridentifikasi bahwa pada 2005 wereng coklat di Pati masih tetap
merupakan biotipe 3 yang mulai berkembang sejak tahun 1995, sedangkan yang
di Demak berubah dari wereng coklat biotipe 2 pada 1985 menjadi wereng coklat
biotipe 3 pada tahun 2005. Untuk keperluan managemen pengendalian wereng
coklat diperlukan data tingkat ketahanan varietas terhadap wereng coklat biotipe
1, 2, dan 3.
Ledakan wereng coklat tidak hentinya sejak 2001 sampai 2005. Data Ditlin
(2005) menunjukkan bahwa serangan wereng coklat dari 2001, 2002, 2003, 2004,
dan 2005 berturut-turut mencapai 8949, 8283, 10350, 11844, dan 56832 ha.
Lus areal padi yang puso dari 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 berturut-turut
mencapai 135, 178, 92, 310, dan 3558 ha.
Di sisi lain perakitan padi, unggul baru, hibrida, dan tipe baru terus
berlangsung mencapai target dari program pemerintah dan bahkan perakitan padi
hibrida untuk meningkatkan hasil dan mutu menjadi ajang perlombaan dengan
perusahaan swasta. Padi hibrida secara komersial mempunyai dua keunggulan,
yaitu unggul karena berproduksi tinggi dan unggul karena tidak dapat diperbanyak
dari F1. Data dari Vietnam menunjukkan bahwa pada tahun 2000 telah ditanam
hibrida seluas 340.000 ha, dengan memberikan hasil 6.3 t/ha yaitu meningkat
23% dibanding rata-rata varietas inbrida (An, 2000). Di Indoneisa dari pengujian
daya hasil menunjukkan bahwa padi hibrida lebih unggul dibanding padi inbrida
(Suwarno, et al., 2001). Balitpa telah melepas 4 hibrida Maro, Rokan, Hipa3, dan
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Hipa 4 dengan kemampuan produksi berturut-turut 6.44, 6.24, 7.07-11.67, dan
7.83-10.43 t/ha (Lesmana et al, 2004).
Kegiatan pemuliaan yang lainnya adalah perakitan padi tipe baru terus
berlangsung dan telah menghasilkan puluhan galur. Salah satu galur yang telah
dilepas adalah GH B364B-MR-33-3-PN-5-1 yang diberi nama Fatmawati dengan
kisaran produksinya 6-9 t/ha (Abdullah, 2005).
Pada skala laboratorium dua hibrida pertama yang telah dilepas tidak tahan
terhadap hama wereng coklat dan dua hibrida terakhir agak tahan terhadap wereng
coklat biotipe 2. Sehingga pertanaman hibrida di lapngan sangat dibayangi oleh
serangan komplek hama, yang berakibat timbulnya kehilangan hasil, karena
kehilangan hasil biasanya berhubungan erat dengan jumlah hama yang menyerang
tanaman. Hal ini dikemukakan Johnson (1990), bahwa populasi hama dan
penilaian kerusakan merupakan hal yang serius untuk dimengerti bagaimana hama
berinteraksi dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil padi. Mengukur populasi
hama merupakan hal yang mendasar dalam program pengambilan keputusan
pengendalian hama. Dalam kajian kehilangan hasil, insiden, dan perhitungan
hama dipakai dalam menentukan pengaruh penggunaan pestisida atau introduksi
hama ( Teng dan Shane, 1984; Walker 1987).
Untuk hama wereng coklat selain menilai perkembangan hama dipertanaman,
kerusakan, dan penurunan hasil, dipandang perlu mempelajari tingkat ketahanan
varietas dan perubahan biotipe di lapangan. Hal ini disebabkan setiap varietas
yang dilepas pada waktu tertentu akan patah ketahanannya.
Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui ketahanan aksesi koleksi plasma nutfah terhadap wereng
coklat biotipe 3.
METODOLOGI

Penelitian dilakukan di rumah kasa Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Sukamandi pada MT 2013. Perbanyakan wereng coklat biotipe 3 dilakukan pada
varietas IR42 (bph2) berumur 30hst .
Untuk mendapatkan nimfa wereng yang seragam, beberapa pasang imago
wereng coklat diinpestasikan selama 1-2 malam pada satu rumpun padi dalam
suatu kurungan. Setelah itu wereng induknya diambil lagi dan telur yang diletakkan
didalam tanaman dipelihara sampai instar 2-3. Instar inilah yang di pakai penelitian
materi yang diuji adalah aksesi Plasma Nutfah padi BB Padi sebanyak 75 assesi,
ditambah dengan 4 varietas differensial yaitu TN1, Swarnalata, Rathu Heenati,
dan PTB33.
Benih aksesi dari plasma nutfah padi disemaikan dalam box berukuran 80 X
60 X 10 cm yang berisi tanah Lembang. Tanah dalam box dibagi 3 sehingga setiap
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bagian lebarnya ada 20cm. Tiap-tiap galur disemaikan sebanyak 25 biji pada alur
sepanjang 20cm diulang dan diletakkan secara acak, enam hari setelah semai
diadakan penjarangan dengan disisakan 20 batang setiap aksesi. Pada masingmasing box bibit tersebut diinfestasi dengan nimfa wereng coklat biotipe 3 instar
2-3 secara merata dan tiap-tiap batang diinfestasi dengan 8 ekor nimfa. Jumlah
nimfa yang diinfestasikan tergantung dari banyaknya aksesi dan banyaknya
batang padi/bibit yang diuji. Perhitungan atau skoring kerusakan dilakukan pada
7-10 hari setelah infestasi, pada saat 90% varietas cek rentan TN1 mati atau mati
seluruhnya. Berdasarkan Standard Evaluation System for Rice (2014) dari IRRI
(Tabel 1).
Tabel 1. Skoring ketahanan padi terhadap wereng coklat
Skor
0
1
3
5
7
9

Gejala
Tidak ada kerusakan
Kerusakan sangat sedikit
Kebanyakan daun pertama dan kedua dari tanaman
menguning sebagian.
Tanaman menguning dan kerdil atau sekitar 10-25%
tanaman layu.
Lebih dari setengah tanaman layu atau mati dan
tanaman yang sisa sangat kerdil atau mengering
Semua tanaman mati

Kriteria
ST = Sangat Tahan
T = Tahan
AT = Agak Tahan
AR = Agak Rentan
R

= Rentan

SR = Sangat Rentan

Ketahanan aksesi plasma nutfah padi terhadap wereng coklat ditentukan
dengan nilai skoring tersebut di atas. Bila nilai modus skor berada pada nilai 0
galur tersebut dikatakan immun, bila nilai modus skor berada pada nilai 1 galur
tersebut dikatakan sangat tahan (ST) atau highly resistance, bila nilai modus
skor berada pada nilai 3 galur tersebut dikatakan tahan (T) atau resistance, bila
nilai modus skor berada pada nilai 5 galur tersebut dikatakan agak tahan (AT)
atau moderate resistance, bila nilai modus skor berada pada nilai 7 galur tersebut
dikatakan agak rentan (AR) atau moderate susceptible, dan bila nilai modus skor
berada pada nilai 9 galur tersebut dikatagorikan sebagai sangat rentan (SR) atau
highly susceptible.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian varietas/galur plasma nutfah dilaksanakan terhadap wereng coklat
biotipe 3. Galur dan varietas padi yang diuji sebanyak 75 galur. Dari 75 varietas/
galur yang diuji yang agak tahan terhadap wereng coklat biotipe didapatkan 2
varietas/galur plasma nutfaf BB Padi, galur/varietas yang agak tahan atau skor 3
didapatkan 2 varietas/galur plasma nutfah. Ditambah dengan 4 varietas differensial
sebagai varietas penguji/pembanding terhadap ketahanan wereng coklat biotipe 3.
Dari 75 varietas/galur padi plasma nutfah, didapatkan 2 galur yang skor 3
atau kriteria agak tahan sementara galur/varietas yang lainnya menunjukan skor
agak rentan sampai dengan rentan , kemudian galur/varietas yang agak tahan
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di skrining massal dilanjutkan dengan pengujian penapisan yaitu galur/varietas
Ramos dan Jadul (padi hitam) dari kedua varietas yang diuji penapisan Ramos
menunjukan reaksi agak taha skor 3 dan varietas Jadul ( padi hitam) menunjukan
reaksi agak rentan skor 5
KESIMPULAN
1.

Dari 75 aksesi plasma nutfah padi yang diuji, hanya diperoleh 2 aksesi yang
bereaksi agak tahan (AT) terhadap wereng coklat biotipe 3 dengan skor 3,
yaitu Ramos (691) dan Jadul (Padi Hitam) (7944).

2.

Hasil uji penapisan, Ramos (691) bereaksi agak tahan (AT) dengan skor 3,
sementara Jadul (padi hitam) (7944) bereaksi agak rentan (AR) dengan skor 5
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Lampiran 1. Reaksi varietas plasma nutfah terhadap wereng coklat biotipe 3.
Tahun 2013
No. No. Urut
No.
Urut Pengujian Aksesi
1
1
30 BI

Nama
Aksesi

A

A

1

5

U
II
5

2

2

31

Baluyan

A

A

1

5

5

7

5

AR

3

3

114

Balitpa

A

B

1

5

5

7

5

AR

4

4

144

Padi Kuning

A

B

1

5

5

7

5

AR

5

5

7775 Tambleg

A

B

1

7

5

7

7

R

6

6

160

Pre Daya Ule – Ule

A

C

1

7

5

7

7

R

7

7

263

Siawak

A

C

1

7

7

7

7

R

8

8

7786 Kebo

B

C

1

5

7

5

5

AR

Malai

Bulk

Kode

UI

U Skor
Kriteria
III Akhir
7
5
AR

9

9

273

Si Lanting

B

C

1

5

7

5

5

AR

10

10

448

Cingri

D

H

1

7

7

7

7

R

11

11

457

Ketan Hitam

D

I

1

5

7

7

7

R

12

12

458

Kapas

D

I

1

tt

tt

tt

tt

Tt

13

13

469

Ngacong

D

I

1

5

7

7

7

R

14

14

471

Seratus Hari T 36

D

I

1

5

5

7

5

AR

15

15

502

Ase Bukne

D

J

1

7

5

7

5

AR

16

16

517

Beras Merah Sleman

E

K

1

5

5

7

5

AR

17

17

7902 Bat kanjat

E

L

1

7

7

7

7

R

18

18

556

Dupa

E

L

1

7

7

7

7

R

19

19

585

Kahoyongan

F

M

1

5

7

7

7

R

20

20

591

Ketalun Balo

F

M

1

7

5

5

5

AR

21

21

7778 Ketan Hideung

F

N

1

7

7

7

7

R

22

22

596

F

N

1

7

7

7

7

R

23

23

F

N

1

7

7

7

7

R

24

24

F

N

1

7

5

7

7

R

25

25

8216 Padi Tinggong
Ketan Lumbu
598
Banyumas
602 Ketan Subang

F

N

1

7

7

7

7

R

26

26

604

F

N

1

7

7

7

7

R

27

27

7915 Pae Dai (Ketan)

F

N

1

7

7

7

7

R

28

28

617

Lapang

F

O

1

7

5

7

7

R

29

29

7922 Warumbia

F

O

1

5

5

7

7

R

30

30

629

Lokal Cikumpay

F

O

1

5

5

7

5

AR

31

31

635

Mahsuri

G

P

1

tt

tt

tt

tt

Tt

32

32

638

Mentik Sleman

G

P

1

5

5

7

5

AR

33

33

649

Ngacong

G

P

1

7

7

7

7

R

34

34

658

Padi Lima Bulan

G

Q

1

3

5

5

5

AR

35

35

674

Pare Pulut Bolong

G

R

1

7

7

5

7

R

36

36

685

Pulut Unggul (gold)

H

S

1

tt

tt

tt

tt

Tt

37

37

688

Raden Keming

H

S

1

tt

tt

tt

tt

Tt

38

38

691

Ramos

H

S

1

3

5

3

3

AT

39

39

7944 Jadul (padi hitam)

H

S

1

3

3

3

3

AT
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No. No. Urut
No.
Nama
Urut Pengujian Aksesi
Aksesi
40
40
7949 Siam Lantik

Malai

Bulk

Kode

UI

U
II
7

U Skor
Kriteria
III Akhir
5
5
AR

H

S

1

5

41

41

7956 Cicih Cempaka

H

T

1

7

7

7

7

R

42

42

722

Serai

H

T

1

5

7

7

7

R

43

43

7931 Getik

I

U

1

5

7

7

7

R

44

44

748

I

U

1

7

7

7

7

R

45

45

7957 Mansyur

I

U

1

7

7

7

7

R

46

46

7958 Selak

I

V

1

7

7

7

7

R

47

47

773

Ketan Hitam

I

V

1

7

7

7

7

R

48

48

7959 Klepon Putih

I

V

1

7

5

7

7

R

49

49

777

P. Nyeleng Membat

I

V

1

7

5

5

5

AR

Triwei Kadita A

50

50

779

P. Mandailing

I

V

1

tt

tt

tt

tt

Tt

51

51

781

Komojoyo

I

V

1

5

5

5

5

AR

52

52

782

Bintang

I

V

1

tt

tt

tt

tt

Tt

53

53

783

Kuala Deli

I

V

1

5

5

5

5

AR

54

54

784

Yenti

I

V

1

5

5

7

5

AR

55

55

7962 Untup Rajeb

I

W

1

5

3

5

5

AR

56

56

7969 Padi Merah Putih

I

W

1

5

3

5

5

AR

57

57

7973 Kewal Arjuna

I

W

1

7

5

7

7

R

58

58

7974 Kewal Balik Semah

I

W

1

7

5

7

7

R

59

59

793

J

W

1

7

7

7

7

R

60

60

7977 Ciganjur

J

W

1

5

7

5

7

R

61

61

836

Ase Mandi

J

Y

1

5

5

5

5

AR

62

62

855

Padi Banten

J

Y

1

5

5

5

5

AR

63

63

881

Padi Lima Bulan

J

Y

1

5

5

5

5

AR

64

64

912

Grogol (Bogor)

K

Z

1

5

5

3

5

AR

65

65

950

Balitpa 16

K

AA

1

7

7

7

7

R

66

66

7930 Pare Pulu Mandoti

K

AA

1

7

7

7

7

R

67

67

1009 Kinamaze

K

AA

1

7

7

7

7

R

68

68

1011 Racik Merah

K

AB

1

tt

tt

tt

tt

Tt

Ase Balacung

69

69

1012 Rebok

K

AB

1

5

7

5

5

AR

70

70

1015 Sari Kuning

K

AB

1

5

5

5

5

AR

71

71

1022 Balitpa 23

L

AC

1

5

3

5

5

AR

72

72

1025 Balitpa 24

L

AC

1

tt

tt

tt

tt

Tt

73

73

1029 Balitpa 27

L

AC

1

5

7

7

7

R

74

74

1033 Balitpa 29

L

AC

1

tt

tt

tt

tt

Tt

75

75

1052 Bulu Putih

M

AE

1

5

7

7

7

R

76

TN1

9

7

9

9

SR

77

PTB 33

1

1

1

1

T

78

R. Heenati

3

1

3

3

AT

79

Swarnalata

1

3

1

1

T
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Lampiran 2. Hasil Uji Penapisan
No.
Plot
38
39

950

Nama
Galur
691
7944

Persilangan

Peneliti

UI

U II

U III

Ramos
Jadul (padi hitam)

-

3
5

3
5

5
7

Skor
Akhir
3
5

Kriteria
AT
AR
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KETAHANAN GALUR-GALUR HARAPAN PADI GOGO DATARAN
TINGGI TERHADAP PENYAKIT BLAS DAUN RAS 033, 073, 133, 173
DAN BLAS LEHER
Santoso
Anggiani Nasution
Aris Hairmansis
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi Subang
Jalan Raya 9, Sukamandi, Ciasem Subang, 41256 Jawa Barat Indonesia
Telp. 0260 - 520157
Fax. 0260 - 521104
Email : santoso.kadrawi@gmail.com
ABSTRAK
Penyakit blas merupakan kendala utama dalam peningkatan produksi padi gogo di
Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan galur-galur harapan
padi gogo dataran tinggi terhadap penyakit blas daun ras 033, 073, 133, 173 dan
blas leher. Uji ketahanan terhadap penyakit blas daun dilaksanakan di rumah kaca
KP. Muara Bogor dan pengamatan blas leher dilakukan pada penelitian uji multi
lokasi galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi di Dairi dan Pakpak Barat,
Sumatera Utara pada tahun 2015. Evaluasi ketahanan dilakukan berdasarkan
metode standard evaluation system for rice (SES IRRI, 2014). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa galur B14168E-MR-6 mempunyai respon tahan dan agak
tahan terhadap empat ras, yaitu tahan terhadap penyakit blas daun ras 133 dan
agak tahan terhadap ras 033, 073 dan 173. Galur B12165D-MR-8-1-1-2 berespon
agak tahan terhadap penyakit blas daun ras 033 dan tahan terhadap ras 073 serta
tahan terhadap penyakit blas leher di Dairi.
Kata kunci: padi gogo, dataran tinggi, penyakit blas, ketahanan, ras
ABSTRACT
Rice blast disease is major constraints in the uplands rice of Indonesia. The
objectives of this research are to evaluate of the resistance of high elevation upland
rice promising lines to leaf blast (races of 033, 073, 133, 173) and neck blast
disease. The experiment of leaf blast evalution was conducted in the greenhouse
of Muara Experimental Station, Bogor and the observation of neck blast disease
was done in multi-location trials of high elevation upland rice promosing lines on
Dairi and Pakpak Barat, North Sumatera in 2015. Evaluation method of resistance
was done based on standard evaluation system for rice method (SES IRRI, 2014).
The line B14168E-MR-6 was resistant and moderately resistant to four races, e.g.
was resistant to race of 133 and moderately resistance to races of 033, 073 and
173. The line B12165D-MR-8-1-1-2 was moderately resistant to leaf blast disease
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(race of 033) and resistant to race of 073, while it was resistant to neck blast
disease in Dairi.
Keywords: upland rice, high elevation area, blast disease, resistance, race
PENDAHULUAN
Pemanfaatan lahan kering mempunyai potensi yang cukup besar untuk peningkatan
produksi tanaman pangan, mengingat ketersediaan lahan kering yang cukup luas
dan secara teknis sesuai untuk pertanian. Lahan kering yang sesuai untuk tanaman
pangan terdapat pada dataran rendah maupun dataran tinggi (Abdurrachman et
al., 2008). Dengan demikian pengembangan padi gogo ke arah lahan kering
dataran tinggi memiliki peluang yang cukup besar untuk peningkatan produksi
tanaman padi.
Salah satu kendala utama dalam peningkatan produksi padi gogo di
Indonesia adalah penyakit blas (Cruz et al., 2009). Penyakit blas [Pyricularia
oryzae Cavara (sinonim P. grisea Sacc (teleomorph Magnaporthe grisea (Hebert)
Barr)], merupakan penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan serius pada
tanaman padi (Oryza sativa L.) di seluruh belahan dunia (Ou, 1985). Patogen
umumnya menginfeksi pada daun yang menyebabkan penyakit blas daun selama
pertumbuhan fase vegetatif, atau menginfeksi leher atau cabang malai selama fase
reproduksi yang menyebabkan penyakit blas leher (Bonman, 1992),
Gejala atau bercak daun penyakit blas daun dapat menurunkan laju
photosintesis daun (Bastiaans, 1991). Penyakit blas leher dipertimbangkan
sebagai fase yang sangat destruktif dan dapat terjadi tanpa didahului penyakit
blas daun (Zhu et al., 2005). Intensitas keparahan penyakit blas leher berkorelasi
linier terhadap kehilangan hasil panen (Tsai, 1988).
Penyakit blas efektif dikendalikan melalui penggunaan ketahanan tanaman
inang (Sharma et al., 2012). Pemanfaatan varietas tahan tersebut seharusnya
tidak diterapkan untuk semua lokasi, dalam hal ini satu varietas tahan terhadap
penyakit blas tidak diaplikasikan ke semua lokasi tetapi melalui pendekatan
spesifik lokasi, yaitu melihat sebaran ras P. grisea di lokasi dan ketahanan varietas
padi tersebut terhadap ras-ras P. grisea. Dengan pendekatan spesifik lokasi ini
maka penggunaan varietas tahan harus disesuaikan dengan sebaran ras patogen
blas yang ada di suatu daerah. Perbedaan sebaran ras patogen blas di suatu daerah
menyebabkan varietas tahan di suatu daerah tetapi rentan di daerah lain (Sudir et
al., 2014).
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan galur-galur harapan padi
gogo dataran tinggi terhadap penyakit blas daun ras 033, 073, 133, 173 dan blas
leher. Informasi ketahanan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pengendalian
penyakit blas dengan pendekatan varietas tahan.
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METODE PENELITIAN
Materi genetik yang digunakan adalah 12 galur harapan padi gogo dataran tinggi
dan 2 varietas pembanding. Varietas pembanding untuk ketahanan terhadap blas
daun adalah Sigambiri Putih dan Situ Patenggang, sedangkan ketahanan terhadap
blas leher adalah Sigambiri Putih dan Limboto.
Penelitian terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :
1.

Ketahanan terhadap penyakit blas daun ras 033, 073, 133 dan 173.
Penelitian dilakukan di laboratorium dan rumah kaca Muara Bogor BB
Padi pada tahun 2015. Ras P. grisea yang digunakan adalah ras 033, 073, 133
dan 173. Ras-ras tersebut merupakan ras-ras dominan yang ditemukan di
lapang dengan tingkat virulensi yang berbeda.
Setiap galur yang diuji ditanam sebanyak 10-15 benih pada bak-bak
plastik berukuran 20 cm x 10 cm x 10 cm yang telah berisi tanah. Media
tanah tersebut sebelumnya telah diberi urea, TSP dan KCl masing-masing
sebanyak 5 gr, 1,3 gr, 1,2 gr untuk setiap 10 kg tanah. Persiapan inokulum
patogen dilakukan dengan menumbuhkan cendawan Pyricularia grisea pada
media oat meal agar selama 12 hari. Pada hari ke-10 dilakukan penggosokan
dengan air steril yang telah diberi streptomisin untuk mencegah kontaminasi
bakteri kemudian diinkubasi pada inkubator dengan pencahayaan lampu
TL untuk merangsang terjadinya sporulasi. Pada hari ke-12 dilakukan
penggosokan kembali dengan air steril yang telah diberi larutan Tween 20
untuk merekatkan spora pada bagian tanaman pada saat inokulasi.
Inokulasi dilakukan pada saat tanaman berumur 18-21 hari setelah
tanam atau pada stadia tanaman berdaun 4-5 helai, menggunakan suspensi
spora dengan kerapatan spora 2 x 105/ml. Tanaman yang telah diinokulasi
dipindahkan ke kamar lembab selama 24 jam untuk diinkubasikan. Setelah
itu tanaman dipindahkan dalam rumah kaca yang memiliki kelembaban >
90%. Pengamatan penyakit blas dilakukan pada hari ke-7 setelah inokulasi
berdasarkan skala pengamatan SES, IRRI (2014), yaitu :
Skala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gejala
Tidak ada gejala serangan
Terdapat bercak-bercak sebesar ujung jarum
Bercak nekrotik keabu-abuan, berbentuk bundar dan
agak lonjong, panjang 1-2 mm dengan tepi coklat
Bercak khas blas, panjang 1-2 mm
Luas daun terserang kurang dari 2% luas daun
Bercak khas blas luas daun terserang 2-10%
Bercak khas blas luas daun terserang 10-25%
Bercak khas blas luas daun terserang 26-50%
Bercak khas blas luas daun terserang 51-75%
Bercak khas blas luas daun terserang 76-100%

Kriteria
Tahan
Tahan
Tahan
Agak Tahan
Agak Rentan
Rentan
Rentan
Rentan
Rentan
Rentan
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2.

Ketahanan terhadap penyakit blas leher di lapang.
Pengamatan respon ketahanan galur-galur harapan padi gogo dataran
tinggi terhadap penyakit blas leher dilakukan pada kegiatan penelitian uji
multilokasi (UML) galur harapan padi gogo dataran tinggi di desa Juma
Teguh, kecamatan Siempat Nempu, kabupaten Dairi dan desa Majanggut I,
kecamatan Kerajaan, kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara pada tahun
2015. Kedua lokasi mempunyai ketinggian sekitar 800 m dari permukaan
laut.
Pengamatan penyakit blas leher dilakukan pada 2 minggu sebelum
panen berdasarkan SES, IRRI (2014), yaitu persentase malai yang terinfeksi
blas terhadap jumlah malai dalam 1 rumpun.
Metode uji multilokasi (UML) galur harapan padi gogo dataran tinggi
adalah sebagai berikut : jumlah galur harapan yang diuji sebanyak 12 galur
dan 2 varietas pembanding yaitu Sigambiri Putih dan Limboto. Rancangan
percobaan yang digunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4
ulangan. Ukuran petak percobaan adalah 4,2 x 4,5 m2 dengan jarak tanam 30
x 15 cm (tugal), dan jumlah 2-5 butir per rumpun. Pemupukan sebanyak 300
kg NPK (Ponska) + 100 kg Urea / ha dan waktu pemberian pupuk dilakukan
3 kali yaitu 10 hari setelah tanam 200 kg NPK/ha, 35 hari setelah tanam 100
kg NPK/ha dan primordia berbunga 100 kg Urea/ha. Saat pemberian pupuk
disesuaikan dengan kondisi kelembaban tanah (saat tanah lembab).
Berdasarkan skala penyakit dilakukan penghitungan intensitas penyakit
dengan rumus sebagai berikut :
∑nxv
Intensitas penyakit = ---------------- x 100%
NxV
dimana : n = jumlah tanaman yang tergolong ke dalam suatu kategori
serangan
v = skala pada setiap kategori serangan
N = jumlah tanaman yang diamati
V = skala untuk kategori serangan terberat
Analisis data peubah
menggunakan program SAS.

keparahan

penyakit

dilakukan

dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.
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Ketahanan galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi terhadap penyakit
blas daun ras 033, 073, 133 dan 173
Respon ketahanan tanaman inang terhadap suatu patogen blas sangat
dipengaruhi oleh gen ketahanan yang terdapat pada tanaman inang, tingkat
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virulensi patogen blas dan kondisi lingkungan (Ou, 1985). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa di antara galur harapan padi gogo dataran tinggi yang
diuji terdapat keragaman genetik yang tinggi terhadap penyakit blas daun
ras 033, 073, 133 dan 173. Frekuensi galur-galur harapan padi gogo yang
berespon tahan, agak tahan dan rentan terhadap penyakit blas daun ras 033,
073, 133 dan 173 ditampilkan pada Gambar 1. Jumlah galur-galur harapan
padi gogo dataran tinggi yang berespon tahan atau agak tahan terhadap
penyakit blas daun ras 033 dan 073 lebih besar dibanding ras 133 dan 173,
atau terjadi peningkatan jumlah galur-galur harapan yang rentan ketika diuji
ketahanannya terhadap ras 133 dan 173 dari pada ras 033 dan 073.

Gambar 1. Frekuensi galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi yang
berespon tahan, agak tahan dan rentan terhadap penyakit blas
daun ras 033, 073, 133 dan 173. RK Muara Bogor 2015
Pengujian terhadap ras 033, pada umumnya galur-galur harapan padi
gogo dataran tinggi yang diuji menunjukkan respon tahan atau agak tahan.
Hanya satu galur padi gogo dataran tinggi yaitu B14168E-MR-13 yang
menunjukkan respon rentan terhadap ras 033, sedangkan 11 galur padi gogo
dataran tinggi lainnya mempunyai respon tahan atau agak tahan terhadap
ras 033. Respon terhadap ras 133, sebanyak 3 galur padi gogo dataran
tinggi yaitu B12165D-MR-8-1-1-2, B14168E-MR-12 dan B14168E-MR-20
mempunyai respon rentan dengan skala penyakit 5, sedangkan 9 galur lainnya
menunjukkan respon tahan atau agak tahan terhadap ras 133.
Respon galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi terhadap ras 073
adalah sebagai berikut : galur B12165D-MR-8-1-1-2 menunjukkan respon
tahan dengan skala penyakit 1, galur B11592F-MR-23-2-2, B14217FMR-1, B14168E-MR-5, B14168E-MR-6, B14168E-MR-13 dan B14168E-
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MR-20 mempunyai respon agak tahan, sedangkan galur-galur lainnya rentan
terhadap ras 073. Sebagian besar dari galur padi gogo dataran tinggi yang
diuji menunjukkan respon rentan terhadap ras 173. Tidak ada satu galur
pagi gogo dataran tinggi yang mempunyai respon tahan terhadap ras 173
dan hanya 3 galur padi gogo yang menunjukkan respon agak tahan yaitu
B14168E-MR-6, B14168E-MR-11 dan B14168E-MR-20 dengan skala
penyakit 3 terhadap ras 173. Varietas pembanding tahan Situ Patenggang
mempunyai respon agak tahan terhadap ras 033, 133 dan 173 tetapi rentan
terhadap ras 073, sedangkan varietas pembanding tahan Sigambiri Putih yang
merupakan varietas lokal hanya agak tahan terhadap terhadap ras 033 tetapi
rentan terhadap 3 ras lainnya yaitu 073, 133 dan 173.
Banyaknya galur–galur harapan padi gogo dataran tinggi yang rentan
terhadap ras 173 dibanding ras 033, 073 dan 133 diduga disebabkan karena
tingkat virulensi ras 173 lebih tinggi dibanding ras 033, 073 dan 133. Ras
173 merupakan ras P. grisea yang mempunyai tingkat virulensi tinggi dan
kompatibel terhadap 6 varietas differensial blas Indonesia yaitu Cisokan,
IR64, Krueng Aceh, Cisadane, Cisanggarung dan Kencana Bali (Mogi et al.,
1991).
Tabel 1. Respon ketahanan galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi
terhadap penyakit blas daun ras 033, 073, 133 dan 173. RK Muara
Bogor 2015
No.

Galur/ Varietas

Respon terhadap Pyricularia grisea
Ras 033

Ras 073

Ras 133

Ras 173

1

B13650E-TB-80-2

3

AT

5

R

3

AT

5

R

2

B11592F-MR-23-2-2

1

T

3

AT

3

AT

5

R

3

B12165D-MR-8-1-1-2

3

AT

1

T

5

R

5

R

4

B11910D-MR-22-2

1

T

7

R

3

AT

5

R

5

B14217F-MR-1

1

T

3

AT

3

AT

7

R

6

B14168E-MR-5

3

AT

3

AT

3

AT

5

R

7

B14168E-MR-6

3

AT

3

AT

1

T

3

AT

8

B14168E-MR-10

3

AT

5

R

3

AT

5

R

9

B14168E-MR-11

3

AT

5

R

3

AT

3

AT

10

B14168E-MR-12

3

AT

5

R

5

R

5

R

11

B14168E-MR-13

5

R

3

AT

3

AT

5

R

12

B14168E-MR-20

3

AT

3

AT

5

R

3

AT

13

Situ Patenggang

3

AT

5

R

3

AT

3

AT

14

Sigambiri Putih

3

AT

5

R

5

R

7

R

Keterangan : T=Tahan; AT=Agak Tahan; R=Rentan
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Variasi respon ketahanan galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi
terhadap ras 033, 073, 133 dan 173 ditampilkan pada Tabel 1. Galur B14168EMR-12 dan varietas pembanding Sigambiri Putih menunjukkan ketahanan
hanya terhadap 1 ras yaitu mempunyai respon agak tahan terhadap ras 033,
sedangkan terhadap ketiga ras P. grisea lainnya berespon rentan. Galur-galur
harapan padi gogo dataran tinggi lainnya mempunyai ketahanan bervariasi
antara 2, 3 dan 4 ras P. grisea.
Galur harapan padi gogo dataran tinggi B13650E-TB-80-2 mempunyai
respon agak tahan terhadap ras 033 dan 133. Galur B12165D-MR-8-1-1-2
berespon agak tahan terhadap ras 033 dan tahan terhadap ras 073. Galur
B14168E-MR-13 menunjukkan respon agak tahan terhadap ras 073 dan 133.
Galur B11592F-MR-23-2-2,
B14217F-MR-1,
B14168E-MR-5
mempunyai respon tahan atau agak tahan terhadap ras 033, 073 dan 133.
Galur B14168E-MR-11 menunjukkan respon agak tahan terhadap ras 033,
133 dan 173. Galur B14168E-MR-20 mempunyai respon agak tahan terhadap
ras 033, 073 dan 173. Galur yang menunjukkan respon tahan dan agak tahan
terhadap 4 ras adalah B14168E-MR-6, yaitu tahan terhadap ras 133 dan agak
tahan terhadap ras 033, 073 dan 173.
Tabel 2. Galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi dan tetua persilangan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Galur/ Varietas

Persilangan

B13650E-TB-80-2

IRAT 13/ Asahan//B11912G-TB-2

B11592F-MR-23-2-2

IR60080-23/BP303

B12165D-MR-8-1-1-2

Batutugi/IRAT 13

B11910D-MR-22-2

Gajah Mungkur/IAC25

B14217F-MR-1

Terong/B10580E-KN-28-1-1

B14168E-MR-5

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1

B14168E-MR-6

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1

B14168E-MR-10

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1

B14168E-MR-11

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1

B14168E-MR-12

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1

B14168E-MR-13

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1

B14168E-MR-20

Jatiluhur/B10580E-KN-28-1-1

Situ Patenggang

Varietas pembanding

Sigambiri Putih

Varietas pembanding

Keterangan :

B10580E-KN-28-1-1
TB154
B6876

TB154/Kapuas
B6876/B6128D
Arias*3/IR36///B3623
Arias varietas lokal tahan blas
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Ragam respon ketahanan galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi
terhadap penyakit blas daun ras 033, 073, 133 dan 173 diduga disebabkan
karena galur-galur tersebut merupakan hasil persilangan beberapa tetua yang
mempunyai ketahanan terhadap penyakit blas (Tabel 3). Sobir et al. (2006),
menyatakan bahwa varietas Asahan mempunyai gen ketahanan terhadap
penyakit blas Pib dan Pita. Varietas Batutugi, Gajah Mungkur dan Jatiluhur
merupakan varietas-varietas unggul padi gogo yang tahan terhadap penyakit
blas (Suprihatno et al., 2011).
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa galur-galur harapan padi
gogo dataran tinggi yang diuji menunjukkan reaksi yang tidak spesifik
terhadap ras tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan yang terdapat
pada galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi yang diuji diduga
merupakan ketahanan horisontal. Menurut Jean Guyot (1994), bahwa
ketahanan horisontal tidak memberikan pertahanan yang tinggi terhadap
suatu ras tetapi mencegah perkembangan lebih lanjut dari beberapa ras suatu
patogen Varietas dengan ketahanan horisontal mempunyai gen pengendali
sifat ketahanan tanaman yang merupakan gen-gen minor dan memberikan
sifat ketahanan akumulatif pada suatu varietas.
2.

Ketahanan galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi terhadap penyakit
blas leher di lapang.
Semua galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi yang diuji
menunjukkan respon rentan terhadap penyakit blas leher di Pakpak Barat
dengan skala penyakit 5 – 9, sedangkan di Dairi hanya galur B12165DMR-8-1-1-2 yang mempunyai respon tahan terhadap penyakit blas leher
(Tabel 3).
Tabel 3. Respon ketahanan galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi
terhadap penyakit blas leher. Sumatera Utara, 2015
No.

Galur/ Varietas

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

B13650E-TB-80-2
B11592F-MR-23-2-2
B12165D-MR-8-1-1-2
B11910D-MR-22-2
B14217F-MR-1
B14168E-MR-5
B14168E-MR-6
B14168E-MR-10
B14168E-MR-11
B14168E-MR-12
B14168E-MR-13
B14168E-MR-20
Limboto
Sigambiri Putih

Respon terhadap Pyricularia grisea
Dairi
Pakpak Barat
9
R
9
R
9
R
9
R
1
T
9
R
9
R
9
R
7
R
5
R
7
R
7
R
9
R
9
R
7
R
7
R
7
R
7
R
7
R
7
R
9
R
9
R
9
R
9
R
9
R
7
R
3
AT
0
T

Keterangan : T= Tahan; AT = Agak Tahan; R = Rentan
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Respon varietas lokal Sigambiri Putih menunjukkan respon tahan di
Pakpak Barat dan agak tahan di Dairi. Varietas Limboto yang merupakan
varietas unggul baru tahan blas mempunyai respon rentan terhadap penyakit
blas leher baik di Dairi maupun Pakpak Barat (Tabel 3). Perbedaan respon
ketahanan galur B12165D-MR-8-1-1-2 yang mempunyai respon tahan
terhadap penyakit blas leher di Dairi tetapi rentan di Pakpak Barat diduga
disebabkan karena perbedaan dominasi sebaran ras P. grisea di kedua daerah
tersebut, dan hal ini menunjukkan bahwa penggunaan varietas tahan tidak
dapat diterapkan untuk semua lokasi, tetapi harus spesifik lokasi.
Keparahan penyakit blas leher galur-galur harapan padi gogo dataran
tinggi di Dairi dan Pakpak Barat Sumatera Utara ditampilkan pada Tabel 4.
Varietas pembanding lokal Sigambiri Putih menunjukkan respon agak tahan
terhadap penyakit blas leher di Dairi dengan tingkat keparahan penyakit 6.50%
dan tahan di Pakpak Barat dengan keparahan penyakit 0%. Galur harapan
B12165D-MR-8-1-1-2 berespon tahan di Dairi dengan persentase keparahan
penyakit sebesar 4.43% tetapi menunjukkan respon rentan di Pakpak Barat
dengan keparahan penyakit 65.41%. Galur-galur harapan padi gogo dataran
tinggi lainnya menunjukkan respon rentan terhadap penyakit blas dengan
tingkat keparahan antara 15.08% (B14217F-MR-1) sampai 100% (B14168EMR-20). Tsai (1988), menyatakan bahwa intensitas keparahan penyakit blas
leher berkorelasi linier terhadap kehilangan hasil panen.
Tabel 4. Keparahan penyakit blas leher (%) galur-galur harapan padi gogo
dataran tinggi di Sumatera Utara 2015
No.

Galur/ Varietas

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

B13650E-TB-80-2
B11592F-MR-23-2-2
B12165D-MR-8-1-1-2
B11910D-MR-22-2
B14217F-MR-1
B14168E-MR-5
B14168E-MR-6
B14168E-MR-10
B14168E-MR-11
B14168E-MR-12
B14168E-MR-13
B14168E-MR-20
Limboto
Sigambiri Putih

Keparahan penyakit blas leher
Dairi
Pakpak Barat
62.79
bcd*
86.34
ab*
53.49
cde
50.02
cd
4.43
f
65.41
bc
96.71
a
64.99
bc
34.72
de
15.08
ef
37.89
de
26.50
def
89.62
ab
73.47
abc
43.89
cde
26.31
def
38.67
de
26.31
def
31.02
ef
42.76
cde
96.36
a
91.87
ab
87.69
ab
100.00
a
71.82
abc
44.19
cde
6.50
f
0.00
f

*Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan uji DMRT 5%.
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KESIMPULAN
1.

Galur-galur harapan padi gogo dataran tinggi yang berespon tahan dan agak
tahan terhadap tiga ras patogen blas daun, yaitu: galur B11592F-MR-23-2-2,
B14217F-MR-1, B14168E-MR-5 mempunyai respon tahan atau agak tahan
terhadap ras 033, 073 dan 133. Galur B14168E-MR-11 menunjukkan respon
agak tahan terhadap ras 033, 133 dan 173. Galur B14168E-MR-20 mempunyai
respon agak tahan terhadap ras 033, 073 dan 173.

2.

Galur B14168E-MR-6 menunjukkan respon tahan dan agak tahan terhadap 4
ras patogen blas daun, yaitu tahan terhadap ras 133 dan agak tahan terhadap
ras 033, 073 dan 173.

3.

Galur B12165D-MR-8-1-1-2 berespon agak tahan terhadap penyakit blas
daun ras 033 dan tahan terhadap ras 073 serta tahan terhadap penyakit blas
leher di Dairi dengan persentase keparahan penyakit blas leher sebesar 4.43%.
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POPULASI HAMA DAN PREDATOR PADA BERBAGAI SISTEM
TANAM PADI MODEL HAZTON, SRI DAN PTT DI MUARA, BOGOR
PEST AND PREDATOR POPULATION ON RICE PLANTING SYSTEMS
OF HAZTON , SRI AND ICM AT MUARA, BOGOR
Trisnaningsih
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 9 Sukamandi,
Subang 41256, Jawa Barat.
Tel.: +62-260-520157. Fax.: +62-260-520158.
email: trisssn@yahoo.co.id
ABSTRAK
Dalam upaya meningkatkan produksi padi berbagai teknik budidaya padi telah
dikembangakan secara meluas oleh petani antara lain teknologi PTT, SRI maupun
Haston. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui populasi hama dan predator
pada berbagai model pola tanam Hazton, SRI, dan PTT. Penelitian populasi hama
dan predator pada berbagai sistem tanam padi model Hazton, model SRI dan PTT
dilakukan di KP. Muara, Bogor pad MT-1 2015. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Kelompok dengan 9 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan meliputi
M1: Model Hazton murni; M2 Model Hazton modifikasi takaran pupuk;M3:Model
Hazton modifikasi umur tanaman;M4:Model SRI;M5:Model SRI+50%NPK;
M6:Model PTT;M7:Model PTT+pupuk hayati+100 %NPK;M8:model PTT+pupuk
hayati+75%NPK ;M9: Model PTT dikombinasikan dengan model Hazton. Pada
pengamatan dilakukan secara diagonal pada 20 rumpun sample dilakukan dengan
menghitung populasi hama dan predator yang dijumpai setiap satu minggu sekali
pada padi berumur 7,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77,84 HST. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hama yang dijumpai adalah wereng coklat, penggerek
batang padi kuning dan lembing batu. Predator yang dijumpai Paederus fuscipes,
Ophionea nigrofasciata, Coccinella sp, Cyrtorhinus lividipennis dan laba-laba.
Populasi wereng coklat mencapai puncaknya pada pengamatan minggu ke 3 dan
tertinggi pada perlakuan M3 (model hazton modifikasi umur bibit) dengan ratarata 34,33 ekor per 20 rumpun. Populasi penggerek batang padi kuning tertinggi
pada pengamatan minggu ke 1 pada perlakuan M1(model hazton murni) dengan
rata-rata 6 ekor per 20 rumpun. Populasi lembing batu tertinggi pada pengamatan
minggu ke-5 pada perlakuan M7(model PTT modifikasi 1) dengan rata-rata 32,66
per 20 rumpun . Predator laba-laba tertinggi pada pengamatan minggu ke-4 pada
perlakuan M4 (model SRI) dengan rata-rata 46 ekor per 20 rumpun. Predator
Cyrtorhinus tertinggi pada pengamatan minggu ke 3 pada perlakuan M2(model
hazton modifikasi pemupukan) dengan rata-rata 50 ekor per 20 rumpun.
Kata kunci: Padi, hama, Predator, Pola tanam
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ABSTRACT
In an effort to increase rice production have various techniques of rice cultivation
is developed extensively by farmers include PTT technology, SRI and Haston
(Hazairin & Anton) . The purpose of this study was to determine the pest and
predator populations on various models of cropping patterns Hazton, SRI, and
ICM. Research pest and predator populations in various cropping systems Hazton
models, models of SRI and ICM conducted in Muara Experimental Station, Bogor
in planting season-1, 2015. The design used was a randomized block design with
9 treatments and 3 replications. The treatment includes M1: Pure Hazton Model;
M2: Hazton modification fertilizer Model; M3: Hazton modification of plant age
Model; M4: SRI Model; M5: SRI Model + 50% NPK; M6: ICM Model; M7: ICM
Model + + 100% biological fertilizer NPK; M8: ICM model + biofertilizers + 75%
NPK; M9ICM model combined with the Hazton model. In observations made
diagonally at 20 clumps of the sample is performed by calculating the population
of pests and predators encountered every week on old rice 7,14,21,28,35,42,
49,56,63,70,77,84 DAP. The results showed that the pest is encountered brown
planthopper, yellow rice stem borer and black bug. Predator encountered Paederus
fuscipes, Ophionea nigrofasciata, Coccinella sp, Cyrtorhinus lividipennis and
spiders. Brown planthopper population peaked in the 3rd week of observation and
the highest in the treatment of M3 (the model modification hazton seedlings) with
an average of 34.33 tail per 20 clumps. Yellow rice stem borer population highest
in the observation week on the M1 treatment (pure hazton models) with an average
of 6 tails per 20 clumps. Population black bug highest on the 5th week observation
on treatment M7 (ICM model modification 1) with an average of 32.66 tails per
20 clumps. Spider predators highest observation at week 4 of treatment M4 (model
SRI) with an average of 46 tails per 20 clumps. Cyrtorhinus Predator highest
observation 3rd week in treatment M2 (hazton modification fertilization model)
with an average of 50 tails per 20 clumps.
Keywords: Rice, Pest, Predator, Cropping system
PENDAHULUAN
Beberapa teknik budidaya padi telah dikenal secara meluas oleh petani, antara lain
teknologi PTT. SRI maupun Hazton. Budidaya padi model PTT pada prinsipnya
memadukan berbagai komponen teknologi yang saling menunjang/sinergis guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi usahatani.
Salah satu metode budidaya padi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah
adalah teknologi Hazton. Penemu metode ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan
Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat (Ir. Hazairin. MSi) dan staf (Ir. Anton
Kamaruddin). Metode ini menekankan kepada penanaman bibit tua (27-30 HSS)
dan ditanam dalam jumlah 20-30 bibit/lubang. Penanaman bibit tua ditujukan
agar pembungaan. pengisian dan panen yang seragam dan umur panen yang lebih
cepat. minimum gabah hampa dan prosentase gabah isi tinggi. serta tahan terhadap

964

Trisnaningsih : Populasi Hama dan Predator pada Berbagai Sistem Tanam Padi....

serangan hama (keong mas dan anjing tanah/orong-orong). Sedangkan penanaman
bibit dalam jumlah banyak ditujukan agar tanaman tidak stress saat tanam pindah.
tidak membentuk anakan banyak dan berlanjut sehingga anakan produktif berasal
dari indukan serta terjadi penutupan lahan secara cepat sehingga minimum
penyiangan. Pada System Rice of Intensification (SRI) strategi dipusatkan pada
penggunaan bahan organik.yang diintegrasikan dengan teknik pengairan berkala
yang mampu menyediakan hara untuk kebutuhan tanaman padi dan bahan organik
yang dibutuhkan sekitar 10 ton kompos/ha/musim (BPPP, Deptan, 2,008).
Pada tahun 2011-2012 telah dilakukan penelitian pada skala pot dan rumah
kaca. dimana perlakuan yang diujikan adalah jumlah bibit per lubang tanam dan
umur bibit. Hasil penelitian diperoleh jumlah bibit optimum adalah 25 dan umur
bibit adalah antara 25-30 HSS (Anonym, 2014; Majalah Trias Politika, 2014).
Dengan jumlah bibit 25 terbentuk total anakan produktif antara 45-55, dan dengan
umur tanaman antara 25-30 HSS maka umur panen diperoleh hasil pengamatan
memendek 2 minggu lebih awal.
Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk meningkatkan produksi padi,
akan tetapi ada faktor pembatas yang dapat mengakibatkan turunnya produksi
bahkan hingga gagal panen. Bermacam-macam hama tanaman padi yang sering
menyerang tanaman padi yang merupakan hama utama yaitu wereng coklat,
penggerek batang padi, sedangkan hama potensial seperti halnya kepinding tanah.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui populasi hama dan musuh alami di
pertanaman padi dengan berbagai modelsistem tanaman padi yaitu Hazton, SRI
dan PTT
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di KP. Muara pada MT 2015. Pengamatan hama dan musuh
alami dilakukan setiap satu minggu sekali sejak tanaman padi berumur 7 HST
sampai 84 HST (hari setelah tanam). Penelitian dilaksanakan dalam Rancangan
Acak Lengkap dan 3 ulangan, Perlakuan meliputi M1-M9 (M1:Model Hazton
murni; M2: Model Hazton modifikasi takaran pupuk M3:Model Hazton modifikasi
umur tanaman; M4: Model SRI; M5: Model Sri + 50 % NPK; M6: Model PTT;
M7: Model PTT + Pupuk hayati + 100 % NPK; M8: Model PTT+ pupuk hayati +
75 % NPK dan M9: Model PTT dikombinasikan dengan Model Hazton ) (Tabel
1). Varietas padi yang digunakan percobaan adalah INPARI 31. Hama dan musuh
alami diamati pada 20 rumpun tanaman sample secara diagonal.
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Tabel 1. Perlakuan Model Hazton , SRI dan PTT. KP Muara, MT1 2015.

Perlakuan

Bibit/
lubang

Model Hazton

20-30

(M1)

(25)

Model Hazton
(modifikasi p
emupukan)
(M2)

20-30

Model
Hazton
(modifikasi
umur bibit)
(M3)
Model SRI
(M4)

20-30

(25)

(25)

Umur
bibit
(HSS)

25-30 100 Urea
150 NPK
(27) 150 SP-36
50 KCl

10

1

10

Model PTT
(M6)

2–3

17

Medel PTT
Modifikasi 1

2–3

17

Model
PTT
Modifikasi 2

2–3

17

(M8)
Model PTT
Modifikasi 3

2–3

17

(M7)

(M9)
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Pupuk
organik/
Hayati
(ton/ha)

Keterangan

Pupuk kandang Pengelolaan lain seperti PTT
1 t/ha
Persiapan
lahan
dengan
penyemprot-an Decoprima thd
sisa jerami & rumput sebelum
P tnh awal
Seed
treatment
dengan
Bactoplus
Pupuk hayati Tanpa perlakuan Decoprima
Badan litbang pada persiapan lahan dan
(sebagai seed penambahan Bactoplus.
treatment/
Pengaturan air maks.
AGRIMETH
5 cm tinggi air
Pupuk kandang
2 t/ha

25-30 Sesuai
uji
tanah
dan
(27) target
hasil
(PUTS)
300 kg urea 100 kg SP36
–
100 kg KCl
100 Urea
Pupuk kandang
150 NPK
sapi 1 t/ha
17
150 SP-36
50 KCl

1

Model SRI
Modifikasi
(M5)

Pupuk Anorg
(kg/ha)

Pengelolaan lain seperti PTT
Persiapan lahan seperti Model 1
Seed
treatment
dengan
Bactoplus

MOL aplikasi
tiap 10 hari,
mulai 10 HST
50% dosis
pupuk anorganik, Rek.
PUTS (No. 2)
PUTS (dosis
pada perlk 2

12 t/ha pukan Biopestisida
sapi

PUTS
300 kg urea 100 kg
SP36 –
100 kg KCl
75% dosis
pupuk anorganik, Rek.
PUTS
75% dosis
pupuk an-org
Rek. PUTS
225 kg urea
+ 75 kg SP36
+ 75 kg KCl

Pupuk kandang Prinsip PHT
sapi 2 t/ha
Pupuk hayati
AGRIMETH

10 t/ha pukan
sapi

Prinsip PHT

Pupuk kandang Prinsip PHT
sapi 2 t/ha

Pupuk kandang Prinsip PHT
sapi 2 t/ha
Pupuk hayati
AGRIMETH
Pengelolaan lain seperti PTT
Pupuk
Persiapan lahan seperti Model
Kandang
1.
2 t/ha
Seed treatment dengan
Bactoplus
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hama dan predator yang dijumpai pada
pertanaman padipada semua perlakuan hampir sama. Serangga hama utama yang
ada yaitu wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal), dan penggerek batang padi
kuning (Scirpophaga incertulas). Hama potensial yang ada adalah kepinding
tanah (Scotinophara coarctata). Musuh alami jenis predator yang dijumpai pada
saat pengamatan adalah Paederus fuscipes, Ophonea nigrofasciata,Coccinella sp,
Cyrtorhinus lividipennis, dan laba-laba.
Populasi wereng coklat pada pengamatan minggu ke 1 sampai ke-12
disajikan pada Tabel 2. Pada pengamatan minggu ke 1 setelah tanam, pada
semua perlakuan belum dijumpai adanya wereng coklat. Pada pengamatan
minggu ke 2, pada semua perlakuan sudah dijumpai wereng coklat. Hasil analisis
statistik menunjukkan adanya perbedaan nyata antara perlakuan Hazton, SRI dan
PTT. Pada perlakuan Hazton modifikasi takaran pupuk (M2), populasi wereng
coklat terlihat paling tinggi dengan rata-rata mencapai 18,66 ekor per 20 rumpun
dan berbeda nyata dengan perlakuan SRI (M4) populasi wereng coklat terlihat
paling rendah dengan rata-rata 3 ekor per 20 rumpun sedangakan pada model
PTT populasi wereng coklat berkisar antara 6,66-9,33 ekor per 20 rumpun ( Tabel
2). Pada pengamatan minggu ke 3, populasi wereng coklat mencapai puncaknya.
Populasi wereng coklat tertinggi terlihat pada perlakuan Hazston modifikasi umur
bibit (M3) dengan rata-rata populasi wereng coklat 34,33 ekor per 20 rumpun dan
berbeda nyata dengan perlakuan (M4 dan M5). SRI Populasi wereng coklat pada
perlakuan SRI (M5) terlihat paling rendah yaitu 2,33 ekor/20 rumpun sedangkan
pada model PTT berkisar antara 13,66-23,66 ekor. (Tabel 2). Pada pengamatan
Minggu ke 4, populasi wereng coklat dijumpai pada semua perlakuan dengan
populasi wereng coklat berkisar 7-19,66, tetapi secara statistik menunjukkan
tidak ada perbedaan antara perlakuan. Pada pengamatan minggu ke 5, populasi
wereng coklat tertingi terlihat pada perlakuan Hazton modifikasi umur tanaman
(M3) dengan rata-rata 10 ekor per 20 rumpun. Populasi wereng coklat terlihat
paling rendah pada model SRI (M5) dengan rata-rata 4,66 ekor.per 20 rumpun..
Pada pengamatan Minggu ke 6, wereng coklat populasi tertinggi terlihat pada
perlakuan M5 Model SRI+50 % NPK(M5 )dengan rata-rata 20.00 ekor per 20
rumpun dan populasi wereng coklat terendah terlihat pada perlakuan M3 ( Model
Hazton modifikasi umur tanam) dengan rata-rata 4,66 ekor per 20 rumpun (Tabel
2). Pada pengamatan minggu ke-7, populasi wereng coklat secara keseluruhan
pada semua perlakuan terlihat mulai menurun. Populasi wereng coklat terlihat
tertinggi pada perlakuan M6 dengan rata-rata 12.00 ekor per 20 rumpun dan
terendah terlihat pada perlakuan M5 dengan rata-rata 3 ekor per 20 rumpun. Pada
pengamatan minggu ke-8, populasi wereng coklat tertinggi terlihat pada perlakuan
model PTT (M6) dengan rata-rata 7 ekor per 20 rumpun dan yang terendah
terlihat pada perlakuan model hazton modifikasi umur bibit (M3) dengan rata-rata
1,66 ekor per 20 rumpun.. Pada pengamatan minggu ke-9 populasi wereng coklat
berkisar 2,66-5,33, tetapi secara statistik menujukkan tidak ada perbedaan nyata
antar semua perlakuan. Pada pengamatan minggu ke10, populasi wereng coklat
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berkisar antara 0-2,66 per 20 rumpun dan pada pengamatan minggu ke11, populasi
wereng coklat berkisar antara 0,33-4,33 per 20 rumpun. . Pada pengamatan ke12 populasi wereng coklat berkisar antara 1,33-4,66 per 20 rumpun dan secara
statistik tidak terlihat adanya perbedaan antar perlakuan.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap wereng cokelat dari pengamatan
minggu ke 1 sampai minggu ke 12 terlihat masih dibawah batas ambang kendali
dan aplikasi insektisida tidak perlu dilakukan. Menurut Baehaki dan Nyoman
Widiarta IN, 2008, menyatakan bahwa aplikasi insektisida dilakukan jika dan
hanya jikanilai D1 = > 5 ekor wereng coklat terkoreksi per rumpun padi berumur
< 20 HST atau jika nilai D1 = > 10 ekor wereng coklat terkoreksi/rumpun pada
padi berumur20-40 HST atau jika nilai D1 = .>20 ekor wereng cokelat terkoreksi/
rumpun pada padi berumur >40 HST (Baehaki dan Widiarta I N, 2008).
Tabel 2. Populasi wereng coklat pada berbagai perlakuan sistem tanaman padi
pada pengamatan Minggu ke I sampai minggu ke-12i KP Muara MT
1 2015.
Rata-rata populasi wereng coklat rata-rata (ekor/ 20 rumpun)
Perlakuan
p-1

p-2

p-3

p-4

p-5

p-6

P-7

p-8

p-9

p-10

p-11

P-12

M1

0 13,00 d 26,00 ab 7,33 a 6,33 ab 5,33 ab

7,33 abc 3,00 ab 3,00 a 0,66 ab 2,66 abc 4,66 a

M2

0 18,66 e 33,33 bc 10,00 a 4,68 a

5,33 ab 2,00 a 5,33 a 2,33 b 2,66 abc 2,33 a

M3

0 11,33 cd 34,33 c

7,77 a 10,33 b 4,66 a

6,00 ab 1,66 a 3,66 a 0,66 ab 0,33 a

1,33 a

M4

0 3,00 a

19,66 a 6,33 ab 16,33 cd

5,66 ab 2,00 ab 2,66 a 2,00 ab 0,66 c

1,00 a

M5

0 4,66 ab 2,33 a

17,66 a 4,66 a

3,00 a

M6

0 6,66 abc 23,66 bc 10,00 a 7,66 ab 5,00 ab

12,00 c 7,00 c 4,33 a 0,66 ab 3,00 abc 2,66 a

M7

0 6,66 abc 14,66 ab 17,33 a 8,00 ab 13,66 cd

9,33 bc 2,33 ab 5,66 a 1,33 ab 2,33 abc 3,33 a

M8

0 9,33 bcd 13,66 ab 10,00 a 8,33 ab 12,66 bcd 7,66 abc 5,66 bc 5,33 a 1,66 ab 4,33 abc 0,66 a

M9

0 7,33 abc 13,00 ab 7,00 a 6,00 ab 9,00 abc

4,00 a

5,66 ab

20,00 d

3,66 a

2,66 ab 3,66 a 0,00 a 5,00 bc 4,00 a

3,33 ab 4,66 a 2,66 b 1,66 ab 1,00 a

Ket. Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak
berbeda nyata pada taraf 5% DMRT. M1: Hazton Murni ;M2: Model Hazton
modifikasi takaran pupuk; M3: Model Hazton modifikasi umur tanam; M4: Model
SRI; M6: Model SRI+ 50 % NPK; M7: Model PTT+ pupuk hayati+100 % NPK;
M8: Model PTT+ pupuk hayati + 75 % NPK; M9: Model PTT dikombinasikan
dengan Model Hazton.
Penggerek Batang Padi Kuning (Scirpophaga incertulas)
Populasi penggerek batang padi kuning (PBPK) pada pengamatan minggu
ke 1 terlihat pada perlakuan Model Hazton (M1=Hazton murni) dengan rata-rata
populasi 6 ekor per 20 rumpun diikuti perlakuan M2( Hazton modifikasi takaran
pupuk) dengan rata-rata populasi 3,66 ekor per 20 rumpun dan M3 (Hazton
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modifikasi umur tanam) dengan rata-rata populasi 3,33 ekor per 20 rumpun..
Populasi penggerek batang padi kuning rendah pada perlakuan SRI dengan ratarata kurang dari 1 ekor per 20 rumpun dan pada perlakuan PTT tidak dijumpai
penggerek. Pada pengamatan Minggu ke-2, populasi penggerek dijumpai pad
semua perlakuan berkisar rata-rata antara 0,66 hingga 3,33 ekor per 20 rumpun.
Pada pengamatan minggu ke 3 populasi penggerek batang padi kuning terlihat
pada semua perlakuan dengan rata-rata berkisar 0,33 hingga 2,33 ekor per 20
rumpun. Pada pengamatan minggu ke-4 dan ke-5 populasi penggerek batang padi
kuning rendah dengan ratar-rata 00-2,00 ekor per 20 rumpun sedangkan pada
pengamamatan minggu ke 6 hampir tidak dijumpai penggerek batang padi kuning.
Pada pengamatan ke 7 dan 9, populasi penggerek batang padi kuning rendah
dengan rata-rata berkisar 0-2 ekor per 20 rumpun.. Pada pengamatan minggu
pengamatan minggu ke 8,10,11, 12 tidak dijumpai penggerek batang padi kuning
. (Tabel 3).
Pada penelitian ini populasi penggerek batang padi rendah masih dibawah
ambang batas kendali . Menurut Kondo dan Tanaka (1995) batas ambang kendali
populasi ngengat penggerek batang padi bergaris Chilo suppressalis, dengan hasil
tangkapan sebanyak 56 ekor ngengat merupakan ambang kendali.
Tabel 3. Populasi penggerek batang padi kuning pada berbagai perlakuan sistem
tanam padi pada pengamatan minggu ke 1 sampai minggu ke-12. KP.
Muara MT-1 2015
Rata-rata populasi penggerek batang padi kuning (ekor/20 rumpun)
Perlakuan
p-1

p-2

p-3

p-4

p-5

p-6

p-7

p-8

p-9

M1

6,00 c

2,33 abc

2,33 b

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0

0,00 a

p-10 p-11 p-12
0

0

0

M2

3,66 b

3,00 bc

2,00 ab

2,00 c

1,33 a

0,00 a

0,00 a

0

0,00 a

0

0

0

M3

3,33 b

3,00 bc

2,00 ab

1,66 bc

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0

0,00 a

0

0

0

M4

0,33 a

0,66 a

0,33 a

0,66 ab

1,33 a

0,00 a

0,33 ab

0

0,33 ab

0

0

0

M5

0,33 a

1,33 ab

1,00 ab

1,00 abc

0,00 a

0,33 a

1,33 ab

0

0,00 a

0

0

0

M6

0,00 a

2,33 abc

1,66 ab

0,66 ab

0,66 a

0,00 a

1,66 ab

0

0,66 b

0

0

0

M7

0,00a

1,33 ab

1,33 ab

0,33 a

1,00 a

0,00 a

2,00 b

0

0,00 a

0

0

0

M8

0,00 a

3,33 c

0,66 ab

0,00 a

0,00 a

0,00 a

1,00 ab

0

0,33 ab

0

0

0

M9

0,33 a

1,00 a

0,33 a

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0,66 ab

0

0,00 a

0

0

0

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

Lembing Batu (Scotinophara coarctata)
Lembing batu merupakan salah satu hama potensial pada tanaman padi yang
termasuk dalam famili Pentatomidae Ordo Hemiptera (Kalshoven, 1981). Populasi
Lembing batu pada pengamatan minggu ke-1 sampai minggu ke- 3 belum terlihat.
Populasi Lembing batu dijumai pada semua perlakuan pada pengamatan minggu
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ke- 4. Pada pengamatan ini populasi tertinggi terlihat pada perlakuan M3 (Hazton
modifikasi umur tanaman) dengan rata-rata populasi berjumlah 24,00 ekor per 20
rumpun dan populasi terendah terlihat pada M7 (model PTT+pupuk hayati+ 100
% NPK) dengan rata-rata populasi 1,33 ekor per 20 rumpun.. Pada pengamatan
minggu ke-5 populasi lembing batu mencapai puncaknya pada perlakuan
M7(model PTT+pupuk hayati+ 100 % NPK) dengan rata-rata populasi 32,66
ekor per 20 rumpun dan terendah pada perlakuan M2 (model hazton modifikasi
pemupukan) dengan rata-rata 12,66 ekor per 20 rumpun.. Pada pengamtan minggu
ke-6 populasi lembig batu terlihat pada perlakuan M8 (model ptt modifikasi 2)
populasi lembing batu rata-rata 9,33 ekor per 20 rumpun dan terendah pada
perlakuan M6 (model PTT) dengan rata-rata 8,33 ekor per 20 rumpun.. Pada
pengamatan minggu ke-7 populasi lembing batu terlihat tidak berbeda antara
perlakuan dengan rata-rata berkisar 7,33-16,66 per 20 rumpun (Tabel 4). Pada
pengamatan Minggu ke-8 populasi lembing batu juga terlihat tidak berbeda
antar perlakuan dengan rata-rata berkisar 7,66-11,66 ekor per 20 rumpun.. Pada
pengamatan minggu ke-9 populasi lembing batu tertinggi terlihat pada perlakuan
M7(model PTT modifikasi 1) dengan rata-rata 18,33 per 20 rumpun dan terendah
pada perlakuan M3( model hazton modifikasi umur bibit) dengan rata-rata 8,00
per 20 rumpun. Pada pengamtan Minggu ke-10 populasi lembing batu terlihat
tertinggi padaperlakuan M3(model hazton modifikasi umur bibit) dengan rata-rata
9,66 ekor per 20 rumpun dan terendah pada perlakuan M9 (model PTT modifikasi
3) dengan rata-rata 4,00 ekor per 20 rumpun. Pada pengamatan minggu ke-11
populasilembing batu tertinggi terlihat pada perlakuan M9 (model PTT modifikasi
3) dengan rata-rata 13,00 ekor per 20 rumpun dan terlihat terendah pada perlakuan
M3 (model hazton modifikasi umur bibit) dengan rata-rata 2 ekor per 20 rumpun.
Pada pengamtan minggu ke=12 tidak ada perbedaan antar perlakuan lembing batu
dengan rata-rata berkisar 2,33 -6,33 ekor per 20 rumpun.(Tabel 4).
Tabel 4. Populasi lembing batu (Scotinophara coarctata) pada pengamatan
minggu ke 1 sampai minggu ke-12 KP. Muara, MT-1 2015.
Rata-rata populasi lembing batu (ekor/20 rumpun)
Perlakuanpp-1

p-2

p-3

p-4

p-5

p-6

p-11

p-12

M1

0

0

0

12,66 b 27,66 ab 11,33 ab 16,66 a

7,66 a

M2

0

0

0

9,66 ab

9,66 a

8,66 a

14,00 abc 6,33 ab

8,66 d

4,66 a

13,33 abc

9,33 b

3,00 ab

M3

0

0

0

24,00 c 23,33 ab 12,66 ab 17,33 a

10,33 a

6,66 a

8,00 a

9,66 b

2,00 a

M4

0

0

0

11,00 b 18,66 ab

2,33 a

7,33 a

11,66 a 11,66 abc 6,00 ab

7,33 cd

M5

0

0

0

6,33 a

7,66 ab 22,66 ab 18,66 ab

8,00 a

4,33 a

15,66 bc 4,66 ab

8,00 cd

4,33 a

M6

0

0

0

M7

0

0

0

16,00 bc 26,00 ab
1,33 a

32,66 b 20,33 ab

8,00 a

11,66 a

8,66 ab

5,00 ab 4,00 abc

4,00 a

8,33 a

8,33 a

18,33 c

6,33 ab 7,00 bcd

M8

0

0

0

4,33 a

11,00 b 28,33 ab 25,33 b

9,33 a

7,66 a

9,66 ab

5,33 ab 6,33 bcd

M9

0

0

0

4,00 a

12,66 b

12,33 a

5,33 a

9,66 ab

4,00 a

4,66 a

12,66 a 13,33 ab

13,66 a

7,33 a

8,33 a

9,00 a

p-7

p-8

p-9

p-10

13,00 e

Ket. Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% DMRT.
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Dari hasil pengamatan terhadap populasi lembing batu seperti diatas populasi
tertinggi adalah 32,66 per 20 rumpun. Hal ini menunjukkan bahwa populasi
lembing batu masih dibawah ambang kendali, sehingga tidak perlu tindakan
pengendalian. Menurut (CAB Internasional 2004,) ambang kendali lembing batu
adalah 5 3kor per rumpun.
Predator
Pada pengamatan minggu ke-1 pada umur tanaman 7 hst (hari setelah tanam)
predator yang paling banyak dijumpai adalah laba-laba, Populasi laba-laba
tertinggi terlihat pada perlakuan M2 (Hazton modifikasi takaran pupuk) dengan
rata-rata 7,66 ekor per 20 rumpun dan populasi laba-laba terrendah terlihat pada
perlakuan Model SRI + 50% NPK dengan rata-rata 0,66 ekor per 20 rumpun.
(Gambar 1)
Pada pengamatan minggu ke- 2 pada saat padi berumur 14 hst, predator
wereng coklat yang dijumpai adalah Laba-laba , Ophionea nigrofasciata, Paederus
fuscipes , dan Cyrtorhinus lividipennis. Populasi predator laba-laba menempati
urutan pertama pada semua perlakuan hazton dengan populasi tertinggi terlihat
pada model hazton modifikasi takaran pupuk (M2) dengan rata-rata 31,33 ekor
per 20 rumpun, diikuti pada perlakuan model hazton modifikasi umur tanaman
(M3) dengan rata-rata 26,33 ekor per 20 rumpun dan pada perlakuan hazton
murni (M1) dengan rata-rata 25,66 ekor per 20 rumpun. Populasi laba laba
terendah terlihat pada perlakuanm model SRI (M4) dengan rata-rata 8,33 ekor per
20 rumpun (Gambar 2).

1

2

Gambar 1.dan 2. Populasi predator pada tanaman padi berumur 7 hst dan 14
hst. KP Muara, MT- 1 2015
Pada pengamatan minggu ke-3 pada saat padi berumur 21 hst, populasi
predator tertinggi adalah Cyrtorhinus lividipennis (kepik pemangsa wereng).
Populas Cyrtorhinus tertinggi terlihat pada pada perlakuan Hazton modifikasi
takaran pupuk (M2) 50 ekor per 20 rumpun diikuti Hazton murni (M 1) 42 ekor
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per 20 rumpun dan Hazton modifikasi umur bibit (M3) 41,66 ekor per 20 rumpun.
Populasi cyrtorhinus terendah terlihat pada perlakuan Model SRI + 50 % NPK
dengan rata-rata 0,66 ekor per 20 ekor (Gbr 3).
Pada pengamatan minggu ke-4, pada saat berumur 28 hst , predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah laba-laba dengan populasi tertinggi terlihat
pada perlakuan M4 (Model SRI) 46 ekor per 20 rumpun dan populasi laba-laba
terendah pada perlakuan M1(Hazton murni) sebanyak 21,00 ekor per 20 rumpun
(Gambar 4).
Pada pengamatan minggu ke-5 pada padi berumur 35 hst, predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah laba-laba dengan populasi tertinggi terlihat pada
perlakuan M4 (Model SRI) dengan rata-rata 35 ekor per 20 rumpun (Gambar 5).
Gambar 3 dan 4. Populasi predator pada tanaman padi berumur 21 dan 28 hst.
KP Muara, MT-1 2015.

3

4

Pada pengamatan minggu ke-6 pada padi berumur 42 hst, predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah Cyrtorhinus dengan populasi tertinggi terlihat
pada perlakuan M8 (model PTT modifikasi 2) 49,66 ekor per 20 rumpun dan
populasi Cyrtohinus terendah terlihat pada perlakuan M2 (Hazton modifikasi
takaran pupuk) 3,00 ekor per 20 rumpun (Gambar 6).
Pada pengamatan minggu ke-7 pada padi berumur 49 hst, predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah laba-laba dengan populasi tertinggi terlihat
pada perlakuan M2 (Hazton modifikasi takaran pupuk) 36,66 ekor per 20 rumpun
populasi terendah terlihat pada perlakuan M5 (Model SRI+50% NPK) 25,33 ekor
per 20 rumpun (Gambar 7).
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Pada pengamatan minggu ke-8 pada padi berumur 56 hst, predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah laba-laba populasi tertinggi terlihat pada
perlakuan M3 (Hazton modifikasi umur bibit) 31,33 ekor per 20 rumpun,dan
populasi terendah terlihat pada perlakuan M6 (Model PTT) 12,33 ekor per 20
rumpun (Gambar 8).

5

6

Gambar 5 dan 6. Populasi predator pada tanaman padi berumur 35 dan 42 hst
KP Muara MT-1 2015

7

8

Gambar 7 dan 8. Populasi predator pada tanaman padi berumur 49 dan 56 hst.
KP Muara, MT1 2015
Pada pengamatan minggu ke-9 padapadi berumur 63 hst, predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah laba-laba dengan populasi tertinggi terlihat pada
perlakuan M2 (Hazton modifikasi takaran pupuk) 29,66 ekor per 20 rumpundan
populasi terendah terlihat pada perlakuan M6 (Model PTT) 17,66 ekor per 20
rumpun (Gambar 9)
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Pada pengamatan minggu ke-10 padapadi berumur 70 hst, predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah laba-laba dengan populasi tertinggi terlihat
pada perlakuan M2 (Hazton modifikasi takaran pupuk) sebanyak 27,00 ekor
sedangkan populasi yang terendah pada perlakuan M6 (Model PTT 18,66 ekor
per 20 rumpun (Gambar 10)
Pada pengamatan minggu ke-11 pada padi berumur 77 hst, predator yang
dijumpai adalah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator ter tinggi adalah laba-laba dengan rata-rata populasi berkisar
antara 20,66-28,00 ekor per 20 rumpun (Gambar 11).

9

10

Gambar 9 dan 10. Populasi predator pada tanaman padi berumur 63 dan 70 hst
KP Muara, MT-1 2015.
Pada pengamatan minggu ke 12 padapadi berumur 70 hst, predator yang
dijumpai adalahlah laba-laba, Paederus, Cyrtorhinus, Ophionea dan Coccinella.
Populasi predator tertinggi adalah laba-laba dengan populasi tertinggi terlihat
pada perlakuan M5 (model SRI+50%NPK) 31,66 ekorper 20 rumpun dan populasi
terendah terlihat pada perlakuan M8 (Model PTT+pupuk hayati +75 % NPK)
18,88 ekor per 20 rumpun (Gambar 12).

11

12

Gambar 11 dan 12. Populasi predator pada tanaman padi berumur 77 dan 84 hst.
KP Muara MT-1 2015

974

Trisnaningsih : Populasi Hama dan Predator pada Berbagai Sistem Tanam Padi....

KESIMPULAN
Hama yang dijumpai adalah wereng coklat., penggerek batang padi kuning
dan kepinding tanah. Predator yang dijumpai Paederus fuscipes, Ophonea
nigrofasciata,Coccinella sp, Cyrtorhinus lividipennis dan laba-laba. Populasi
wereng coklat mencapai puncaknya pada pengamatan minggu ke 3 dan tertinggi
pada perlakuan M3 (model hazton modifikasi umur bibit) dengan rata-rata 34,33
ekor per 20 rumpun.. Populasi penggerek batang padi kuning tertinggi pada
pengamatan minggu ke 1 pada perlakuan M1(model hazton) dengan rata-rata 6
ekor per 20 rumpun. Populasi lembing batu tertinggi pada pengamatan minggu
ke-5 pada perlakuan M7(model PTT modifikasi 1) dengan rata-rata 32,66 per
20 rumpun . Predator laba-laba tertinggi pada pengamatan minggu ke-4 pada
perlakuan M4 (model SRI) dengan rata-rata 46 ekorper 20 rumpun. Predator
Cyrtorhinus tertinggi pada pengamatan minggu ke 3 pada perlakuan M2(model
hazton modifikasi pemupukan) dengan rata-rata 50 ekor per 20 rumpun.
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PERPADUAN VARIETAS DAN WAKTU APLIKASI FUNGISIDA
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Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Pangan, Jl.Raya 9, Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kab. Subang, Jawa
Barat, Indonesia 41256
E-mail:celvia.roza@gmail.com
ABSTRACT
Blas Disease Control Technologies Through A Combination of Varieties and
Fungicide Application Time has been done in Indramayu on Wet Season Year
2015. Research with the aim to gain control techniques with a combination of
blast resistant varieties and fungicide application techniques. The experiment was
arranged in a split plot design (split plot) with three replications. Treatment of
varieties (four varieties) as the main plot and how / when applications as subplots
(a five-way applications). The results showed no interaction between the varieties
used to time fungicide applications in suppressing attacks leaf blast disease. In
the vegetative phase, percentage leaf blast disease attacks are not affected by
the varieties used, while a fungicide applications to give effect to the percentage
of disease. In the generative phase, percentage the leaf blast disease attacks are
affected by the varieties used, as well as the application time fungicide. Neck blast
attacks are affected by the varieties used, the highest percentage of attacks neck
blast indicated by Cirata varieties (varieties susceptible) is 5.13% and the lowest
is shown by the variety Inpago 8 (resistant variety) is 1.01%, but are not affected
by application time of fungicide percentage of neck blast attack the highest in the
control treatment (without application) is 3.81% and the lowest in the treatment
twice a fungicide applications (60 & 70-80 HSTb). High or low depend on neck
blast attack early infection of leaf blast.
Keywords: Blast, varieties, fungicides
ABSTRAK
Teknologi Pengendalian Penyakit Blas melalui Perpaduan Varietas dan Waktu
Aplikasi Fungisida telah dilakukan di Indramayu pada MH Tahun 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknik pengendalian blas dengan
perpaduan varietas tahan dan teknik aplikasi fungisida. Percobaan disusun dalam
rancangan petak terpisah (split plot) dengan 3 ulangan. Perlakuan varietas (Inpago
8,Situbagendit, Cirata, dan Selegreng) sebagai petak utama dan cara/waktu
aplikasi sebagai anak petak (dua kali aplikasi saat tanaman berumur 30 dan 45
hari setelah tanam; dua kali aplikasi saat tanaman berumur 45 dan 60 hari setelah
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tanam; dua kali aplikasi saat tanaman berumur 60 dan 70-80 hari setelah tanam;
tiga kali aplikasi saat tanaman berumur 30, 45,dan 60 hari setelah tanam; kontrol/
cek). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara varietas yang
digunakan dengan waktu aplikasi fungisida dalam menekan serangan penyakit
blas daun. Pada fase vegetatif, persentase serangan penyakit blas daun tidak
dipengaruhi oleh varietas yang digunakan,sedangkan waktu aplikasi fungisida
memberikan pengaruh terhadap persentase serangan penyakit blas daun. Pada fase
generatif, persentase serangan penyakit blas daun dipengaruhi oleh varietas yang
digunakan, begitu juga dengan waktu aplikasi fungisidanya. Serangan blas leher
dipengaruhi oleh varietas yang digunakan, persentase serangan blas leher tertinggi
terlihat pada varietas Cirata (varietas rentan) yaitu sebesar 5,13% dan terendah
terlihat pada varietas Inpago 8 (varietas tahan) yaitu sebesar 1,01%, tetapi tidak
dipengaruhi oleh waktu aplikasi fungisidanya. Persentase serangan blas leher
tertinggi terlihat pada perlakuan kontrol (tanpa aplikasi) yaitu sebesar 3,81% dan
terendah pada perlakuan dua kali aplikasi fungisida (60 & 70-80 HSTb). Tinggi
rendahnya serangan blas leher tergantung infeksi awal pada blas daun.
Kata kunci : Blas, varietas, fungisida
PENDAHULUAN
Kebutuhan beras sebagai salah satu sumber makanan utama penduduk Indonesia
terus meningkat, karena penduduk terus bertambah dengan laju peningkatan
sekitar 1,8 % per tahun dan ada perubahan pola konsumsi sebagian penduduk dari
non beras ke beras. Pada pihak lain juga terjadi penciutan lahan sawah irigasi subur
(intensif) akibat konversi lahan untuk kepentingan non pertanian dan munculnya
fenomena degradasi kesuburan lahan sawah yang menyebabkan produktivitas
padi sawah irigasi cendrung melandai (Toha, 2012)
Saat ini, Indonesia mempunyai potensi lahan kering sangat luas, diantaranya
sekitar 5,1 juta hektar potensial untuk pertanian tanaman pangan, sedangkan
yang telah dimanfaatkan untuk budidaya padi gogo baru sekitar 1,2 juta hektar
(Widyantoro dan Toha, 2012). Masalah umum yang dijumpai untuk peningkatan
produktivitas padi gogo adalah : a). sumber air hanya tergantung dari curah hujan
dan sebarannya seringkali tidak normal; b). tingkat kesuburan lahan kering rendah
dan mudah terdegradasi; c). benih yang digunakan umumnya varietas lokal yang
berkualitas rendah biasanya dari hasil panen musim sebelumnya; d). adanya
serangan hama dan penyakit terutama penyakit blas; e). luas hamparan tersebar
kecil-kecil sehingga sulit dalam pembinaan; dan f). tingkat kehidupan petani lahan
kering umumnya tergolong musim (Toha, 2012)
Penyakit blas merupakan salah satu kendala dalam usaha peningkatan
produksi padi gogo. Menurut Amir et al. (1993) bahwa penyakit blas endemik di
Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa
Barat bagian selatan (Sukabumi dan Garut). Penyakit blas disebabkan oleh jamur
Pyricularia grisea (Cooke) termasuk dalam kelompok Ascomycetes. Secara
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morfologi jamur ini mempunyai konidia berbentuk bulat lonjong, tembus cahaya
dan bersekat dua atau mempunyai tiga ruangan (Ou, 1985). Penyakit blas dapat
menyerang semua bagian tanaman padi mulai dari persemaian, stadia vegetatif,
dan stadia generatif dengan menyerang leher dan cabang malai, pada varietas yang
rentan dan kondisi lingkungan yang mendukung penyakit ini dapat menyebabkan
petani gagal panen atau puso (Nasution dan Usyati, 2015). Penyakit blas yang
menyerang daun disebut blas daun dan yang menyerang leher malai disebut blas
leher (Santoso et al., 2007).
Perkembangan penyakit blas dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk factor
iklim makro dan mikro (musim, kelembaban, dan suhu), lingkungan kesuburan
tanah, dan ketahanan varietas (Santoso dan Nasution, 2008). Pengendalian
penyakit blas yang dianjurkan merupakan pengendalian secara terpadu dengan
memadukan berbagai cara yang dapat menekan perkembangan penyakit seperti
teknik budi daya, penanaman varietas tahan, dan pengendalian secara kimiawi
(Sudir et al., 2014). Penggunaan varietas tahan dan fungisida juga merupakna
metode yang sering digunakan dalam pengendalian blas (Saka, 2006)
Penggunaan varietas tahan merupakan cara yang sangat efektif dan efisien
untuk mengendalikan penyakit blas (Fukuta et al. 2009). Namun teknologi ini
dihambat oleh adanya virulensi patogen yang sangat beragam dan kemampuan
patogen membentuk ras
(Patotipe) baru yang lebih virulen sehingga sifat
ketahanan varietas mudah terpatahkan (Kobayashi, 2007). Penggunaan fungisida
dalam pengendalian blas merupakan alternatif bila teknik lain tidak efektif.
Penggunaa fungisida harus dilakukan tepat sasaran, jenis, dosis, waktu dan cara
aplikasi (Sudir et al., 2014). Aplikasi fungisida jika digunakan pada saat yang
tepat mampu menghambat serangan penyakit blas daun sebesar 40-60% dan blas
leher 60-80%, kontribusi hasil gabah juga meningkat 6-60% (Syam et al., 1995).
Pengendalian penyakit blas dengan varietas tahan yang dikombinasikan
dengan teknik aplikasi pestisida dapat dilakukan untuk pengendalian blas, namun
diperlukan adanya informasi titik kritis atau waktu yang paling tepat untuk
aplikasi pestisida yang dapat menekan perkembangan penyakit blas dan menekan
kehilangan hasil. Sehingga penelitian pengendalian blas dengan memadukan
varietas tahan dan teknik aplikasi , dalam hal ini waktu dan frekuensi aplikasi perlu
dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan teknik pengendalian
blas dengan perpaduan varietas tahan dan teknik aplikasi fungisida.
BAHAN DAN METODE
Bahan penelitian yang digunakan antara lain varietas, pupuk, dan fungisida.
Kegiatan dilakukan selama 1 musim, yaitu musim hujan (MH) 2015 di daerah
padi gogo di Indramayu. Percobaan disusun dalam rancangan petak terpisah (split
plot) dengan 3 ulangan. Perlakuan varietas (empat varietas) sebagai petak utama
(A) : a1 = varietas Inpago 8 (varietas tahan); a2 = varietas Situbagendit (varietas
yang ketahanannya medium); a3 = varietas Cirata (varietas rentan); dan a4 =
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varietas Selegreng (lokal), dan cara/waktu aplikasi sebagai anak petak (B): b1 =
dua kali aplikasi saat tanaman berumur 30 dan 45 hari setelah tanam; b2 = dua kali
aplikasi saat tanaman berumur 45 dan 60 hari setelah tanam; b3 = dua kali aplikasi
saat tanaman berumur 60 dan 70-80 hari setelah tanam; b4 = tiga kali aplikasi saat
tanaman berumur 30, 45,dan 60 hari setelah tanam; dan b5 = kontrol/cek (tanpa
perlakuan).
Sistem tanam mengikuti cara petani dan untuk pemupukan menggunakan
rekomendasi yang ada. Parameter yang diamati terdiri dari kejadian dan intensitas
penyakit blas daun dan blas leher. Pengamatan dilakukan pada saat stadia vegetatif
awal (umur 30 hari) sebelum aplikasi, saat anakan maksimum (45 hari), stadia
berbunga (60 hari), dan menjelang panen 70-80 hari). Pengamatan dilakukan
terhadap 20 rumpun tanaman sampel yang dipilih secara acak dengan sistem
diagonal. Pengamatan dilakukan dengan metode skoring berdasarkan Standar
Evaluation System of Rice (IRRI, 2014). Data yang diperoleh diolah dengan sidik
ragam yang dilanjutkan dengan uji selang berganda Duncan pada taraf nyata 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada interaksi antara varietas yang
digunakan dengan cara/waktu aplikasi fungisida dalam mengendalikan penyakit
blas, baik blas daun maupun blas leher pada pertanaman padi gogo di Indramayu.
Uji lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata pada varietas yang
digunakan, sedangkan cara/waktu aplikasi fungisida menunjukkan perbedaan
yang nyata pada tiap taraf perlakuan seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Persentase serangan penyakit blas daun pada pertanaman padi gogo
Indramayu, MH 2015
Perlakuan
Varietas (A)
a1 : Inpago 8
a2 : Situ Bagendit
a3 : Cirata
a4 : Selegreng
Aplikasi (B)
b1 :Dua kali (30 & 45 HSTb)
b2 : Dua kali (45 & 60 HSTb)
b3 : Dua kali (60 & 70-80 HSTb)
b4 : Tiga kali (30, 45 & 60 HSTb)
b5 : Kontrol (tanpa perlakuan)

Serangan penyakit blas daun (%)
60 HSTb
80 HSTb
1.41 a
3.41 a
2.48 a
1.17 a

1.01 c
6.08 a
3.53 b
2.93 b

1.92 b
2.35 ab
2.28 ab
1.95 b
2.84 a

3.17 b
3.12 b
3.11 b
3.24 a
4.29 a

Ket: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji DMRT 5%.
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Persentase serangan penyakit blas daun pada fase vegetatif (60 HSTb) pada
perlakuan varietas terlihat tidak berbeda nyata antar perlakuan. Persentase penyakit
blas daun paling tinggi terlihat pada perlakuan varietas Situ Bagendit yaitu sebesar
3,41%. Hal ini terjadi karena ketahanan varietas Situ Bagendit bersifat agak tahan
terhadap penyakit blas (Jamil et al., 2015), sedangkan yang paling rendah terlihat
pada perlakuan varietas Selegreng sebesar 1,17%. Walaupun Selegreng merupakan
varietas lokal kemungkinan Selegreng sudah adaptif terhadap kondisi lingkungan
di Indramayu sehingga perkembangan penyakit blas rendah.
Persentase serangan penyakit blas daun pada fase vegetatif (60 HSTb)
pada perlakuan waktu aplikasi pestisida terlihat berbeda nyata antar perlakuan.
Persentase serangan penyakit blas daun paling tinggi terlihat pada perlakuan
kontrol yaitu sebesar 2,84%, sedangkan yang paling rendah terlihat pada perlakuan
dua aplikasi saat tanaman berumur 30 dan 45 HSTb, yaitu sebesar 1,92%. Penyakit
blas menyerang tanaman padi mulai dari persemaian sampai pengisian bulir padi.
Cendawan P. grisea dapat membentuk bercak pada daun padi, buku batang, leher
malai, cabang malai, bulir padi, dan kolar daun (Scardaci et al., 1997). Rata-rata
intensitas penyakit pada fase vegetatif mencapai 2,20%.
Pada pengamatan selanjutnya pada fase generatif (80 HSTb), persentase
serangan penyakit blas daun meningkat. Persentase serangan penyakit blas daun
pada perlakuan varietas Situ Bagendit meningkat menjadi 6,08% dan berbeda
nyata dengan perlakuan varietas Cirata dan Selegreng, serta varietas Inpago 8.
Pada perlakuan waktu aplikasi, intensitas serangan penyakit blas daun paling
tinggi terlihat pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 4,29%, sedangkan yang
terendah terlihat pada perlakuan dua aplikasi saat tanaman berumur 60 dan 70-80
HSTb, yaitu sebesar 3,11% (Tabel 1). Hal ini diduga telah terjadinya kolonisasi
dan sporulasi dari jamur penyebab blas. Daur penyakit blas meliputi tiga fase
yaitu infeksi, kolonisasi, dan sporulasi (Santoso dan Anggiani, 2008).. Rata-rata
intensitas penyakit pada pengamatan ini mencapai 3,39%.
Tabel 2. Persentase serangan penyakit blas leher pada pertanaman padi gogo
Indramayu, MH 2015
Perlakuan
Varietas (A)
a1 : Inpago 8
a2 : Situ Bagendit
a3 : Cirata
a4 : Selegreng
Aplikasi (B)
b1 :Dua kali (30 & 45 HSTb)
b2 : Dua kali (45 & 60 HSTb)
b3 : Dua kali (60 & 70-80 HSTb)
b4 : Tiga kali (30, 45 & 60 HSTb)
b5 : Kontrol (tanpa perlakuan)

Serangan penyakit blas leher (%)
1,01 b
4,53 ab
5,13 a
2,56 ab
3,02 a
3,36 a
2,93 a
3,42 a
3,81 a

Ket: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5%.
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Persentase serangan penyakit blas leher pada perlakuan varietas terlihat
berbeda nyata antara varietas Cirata dengan Inpago 8, sedangkan varietas Selegreng
dan Situ Bagendit terlihat tidak berbeda nyata. Persentase serangan penyakit blas
leher terkecil terlihat pada varietas Inpago 8. Hal ini disebabkan varietas Inpago
8 memiliki ketahanan terhadap penyakit blas ras 073, 173, 033, dan 133 (Jamil et
al., 2015). Persentase serangan penyakit blas leher pada perlakuan waktu aplikasi
terlihat tidak berbeda nyata antar perlakuan. Persentase serangan penyakit blas
leher terkecil terlihat pada perlakuan dua kali aplikasi (60 & 70-80 HSTb) (Tabel
2). Hal ini konsisten dengan pengamatan persentase serangan blas daun pada umur
80 HSTb yang juga menunjukkan persentase serangan penyakit blas terkecil.
Serangan blas leher dipengaruhi oleh infeksi awal pada blas daun. Spora yang
dihasilkan oleh bercak daun pada lima daun dari atas dapat menginfeksi leher
malai pada saat berbunga awal (Sudir et al., 2014).
KESIMPULAN
1.

Tidak ada interaksi antara varietas yang digunakan dengan waktu aplikasi
fungisida dalam menekan serangan penyakit blas daun

2.

Pada fase vegetatif, persentase serangan penyakit blas daun tidak dipengaruhi
oleh varietas yang digunakan,sedangkan waktu aplikasi fungisida memberikan
pengaruh terhadap persentase serangan penyakit blas daun.

3.

Pada fase generatif, persentase serangan penyakit blas daun dipengaruhi oleh
varietas yang digunakan, persentase serangan penyakit blas dauan terkecil
terlihat pada varietas Inpago 8, sedangkan waktu aplikasi fungisida yang
paling efektif terlihat pada dua kali aplikasi yaitu 60 & 70-80 hari setelah
sebar.

4.

Serangan blas leher dipengaruhi oleh varietas yang digunakan, persentase
serangan penyakit blas leher yang terkecil terlihat pada varietas Inpago 8,
tetapi tidak dipengaruhii oleh waktu aplikasi fungisidanya.

5.

Tinggi rendahnya serangan blas leher tergantung infeksi awal pada blas daun.
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ABSTRACT
Rice tungro disease is caused by the coinfection of Rice tungro bacilliform
tungrovirus (RTBV) dan Rice tungro spherical waikavirus (RTSV) in rice. Tungro
infection is done by the the vector green plant hoper Nephottetix virescens. RTBV
is the causative symptoms, however infection will not occur without the presence
of RTSV. In infected plant, RTBV is accumulated in phloem cell. RF2a, which
is classified under the basic leucine zipper protein (bZIP) gene, is a trascription
factor which plays roles in promoter activity of RTBV and is important for the
viral replication process. Besides viral replication, RF2a is also important for
plant development. Overexpression of RF2a in rice was known to improve rice
resistance against RTBV infection. The aim of this research is using overexpression
strategy of the RF2a transcription factor to develop tungro resistant transgenic
rice. The study was done in the laboratory and greenhouse of Genomics and
Quality Crop Improvement Laboratory, Research Center for Biotechnology LIPI
since August 2014 until August 2015. A binary plasmid overexpressing RF2a
under the control of CaMV35S was constructed. RF2a was synthesized adding
NcoI and BstEII at the 5’ and 3’ end, respectively, for convenient cloning into
the pCAMBIA1305.1 binary plasmid. Mutation was done in the RF2a coding
sequence to replace C into G at base 707, 743 and 1079 to remove 3 NcoI sites
without changing its amino acid sequence. The synthesized RF2a coding sequence
was then cloned into pCAMBIA1305.1 and confirmed by digestion with NcoI
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and BstEII. Transformation into rice cv IR64 was performed by Agrobacterium
mediated method, and the presence of transgene in T0 plants was analized by PCR.
Keywords: Tungro, rice resistance, plasmid construction, RF2a, plant transformation
ABSTRAK
Penyakit tungro disebabkan oleh infeksi bersama Rice tungro bacilliform
tungrovirus (RTBV) dan Rice tungro spherical waikavirus (RTSV). Penyakit
ini ditularkan pada tanaman melalui vektor wereng hijau Nephottetix virescens.
Penentu terjadinya gejala adalah akibat infeksi RTBV, walaupun RTBV tidak
dapat menginfeksi tanaman tanpa RTSV. Pada tanaman terinfeksi, RTBV
terakumulasi dalam sel phloem tanaman padi. RF2a yang termasuk kedalam
kelompok basic leucine zipper protein (bZIP), merupakan faktor transkripsi
yang memegang peranan penting pada aktivasi promotor RTBV atau dengan
kata lain penting untuk replikasi virus RTBV pada jaringan tanaman terinfeksi.
RF2a diperlukan juga untuk perkembangan tanaman inangnya itu sendiri.
Overekspresi faktor transkripsi RF2a pada tanaman padi transgenik telah
diketahui dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap infeksi RTBV. Tujuan
dalam penelitian ini adalah menggunakan strategi overekspresi faktor transkripsi
RF2a untuk mengembangkan padi transgenik tahan penyakit tungro. Penelitian
dilakukan di laboratorium dan rumah kaca transgenik Laboratorium Genomik dan
Perbaikan Mutu Tanaman, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI sejak Agustus 2014
sampai Agustus 2015. Dalam penelitian ini telah dilakukan konstruksi plasmid
biner pCAMBIA 1305.1 rekombinan membawa RF2a dengan promoter konstitutif
CaMV35S dan transformasinya ke dalam tanaman padi varietas IR64. RF2a
disintesis dengan menambahkan situs enzim restriksi NcoI pada sisi 5’ dan BstEII
pada sisi 3’ dari CDS RF2a. Tiga situs enzim NcoI yang terdapat dalam CDS
RF2a dihilangkan dengan melakukan mutasi satu basa dari basa C menjadi G pada
kodon situs enzim pada basa ke- 707, ke- 743 dan ke- 1079 tanpa merubah muatan
asam amino yang dihasilkan. RF2a sintetik kemudian difusikan kedalam plasmid
pCAMBIA 1305.1. Keberadaan RF2a dikonfirmasi melalui pemotongan plasmid
dengan enzim NcoI dan BstEII. Transformasi pCAMBIA 1305.1 rekombinan
ke dalam tanaman padi varietas IR64 dilakukan dengan bantuan Agrobacterium
tumefaciens LBA4404. Keberadaan RF2a dalam genom tanaman padi telah
dilakukan dengan PCR menggunakan sepasang primer yang spesifik untuk gen
hpt. Penelitian ini menghasilkan plasmid overekspresi RF2a dan tanaman padi
transgenik yang diharapkan tahan terhadap virus tungro.
Kata Kunci: Tungro, ketahanan padi, konstruksi plasmid, RF2a, transformasi tanaman
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PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang penduduknya mengonsumsi
beras. International Rice Research Institute (IRRI) memperkirakan bahwa 25
tahun mendatang Indonesia akan membutuhkan beras lebih banyak sehingga
produksinya harus ditingkatkan menjadi lebih dari 6 ton/ha (IRRI, 2010). Namun,
untuk peningkatan produksi dihadapkan pada berbagai kendala salah satunya
adalah gangguan hama dan penyakit tanaman termasuk kerusakan karena infeksi
virus (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2011).
Luas serangan virus tungro di Indonesia pada periode Maret-September
2011 mencapai 8 399 ha dan 100 ha diantaranya mengalami puso (Direktorat
Perlindungan Tanaman, 2011). Penyakit tungro disebabkan oleh infeksi dua
virus yang berasosiasi yakni Rice tungro bacilliform tungrovirus (RTBV) dan
Rice tungro spherical waikavirus (RTSV) yang ditularkan oleh wereng hijau
Nephotettix virescens Distant (Hibino et al., 1978). Gejala utama penyakit tungro
antara lain tampak pada perubahan warna daun, jumlah anakan berkurang dan
tanaman menjadi kerdil (Hibino et al., 1978). Penentu gejala tersebut adalah
RTBV (Hibino, 1996). RTBV dapat menyebabkan gejala penyakit pada tanaman
padi, sedangkan RTSV hanya menyebabkan gejala minor atau tidak menyebabkan
gejala (Tyagi et al., 2008).
Virus RTBV diketahui terakumulasi dalam jaringan floem pada tanaman
padi terinfeksi tungro (Yin et al., 1997a). RTBV memiliki promotor tunggal yang
berinteraksi dengan faktor transkripsi tanaman padi RF2a untuk mengaktivasi
transkripsi genom DNA RTBV (Petruccelli et al., 2001). Dengan demikian, RF2a
adalah faktor transkripsi tanaman padi yang penting untuk replikasi virus RTBV
pada jaringan tanaman terinfeksi. Dilain pihak, RF2a juga sangat dibutuhkan oleh
tanaman padi itu sendiri untuk perkembangannya (Dai et al., 2008; Yin et al.,
1997b).
Overekspresi RF2a pada tanaman tembakau transgenik dapat meningkatkan
ketahanan tanaman terhadap infeksi RTBV (Petruccelli et al., 2001). Hasil
yang sama juga dilaporkan pada tanaman padi bahwa overekspresi RF2 pada
tanaman padi model, TP309 menunjukkan peningkatan ketahanan tanaman padi
terhadap serangan virus tungro. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini adalah
menggunakan strategi overekspresi faktor transkripsi RF2a untuk mengembangkan
padi transgenik tahan penyakit tungro.
TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN
Penelitian dilakukan di laboratorium dan rumah kaca transgenik Laboratorium
Genomik dan Perbaikan Mutu Tanaman, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI sejak
Agustus 2014 sampai Agustus 2015.
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METODE PENELITIAN
Konstruksi plasmid pCAMBIA 1305.1 membawa RF2a
RF2a didapatkan dari Gene Bank dengan nomor akses AF005492. Sekuen
basa nukleotida yang akan disintetis adalah bagian full CDS dari Fragmen RF2a.
Sebanyak tiga situs enzim NcoI terdapat dalam CDS RF2a seperti tampak pada
Gambar 1. Untuk kepentingan kloning selanjutnya, maka ketiga situs enzim NcoI
dihilangkan dengan melakukan mutasi l sehingga sekuen yang terbentuk bukan
lagi situs enzim restriksi NcoI. Mutasi pada ketiga situs enzim tersebut adalah
perubahan basa C menjadi G tanpa merubah muatan asam amino pada basa ke707, basa ke-743, dan basa ke-1079 (Gambar 1). Selain itu, pada sisi 5’ dari
CDS RF2a, ditambahkan situs enzim restriksi NcoI dan pada sisi 3’ ditambahkan
situs enzim BstEII (Gambar 1). Selanjutnya, gen sintetik yang didapatkan telah
dikloning ke dalam plasmid pGEM-B1 (Gambar 2).

Gambar 1. Situs enzim restriksi NcoI dalam CDS RF2a (A) dan sekuen basa gen
sintetik RF2a (B)

Gambar 2. RF2a sintetik (sebagai insert) dalam plasmid pGEM-B1.
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Gambar 3. Runutan basa RF2a sintetik
Plasmid pGEM-B1 membawa RF2a yang didapatkan, berupa serbuk
liofilisasi. Selanjutnya, plasmid ini dilarutkan dalam 20 µl TE pH=8. Sebanyak
1 µl plasmid ditransformasikan ke 25 µl bakteri E. coli strain DH5α (Chemically
Competent Cells, MAX Efficiency DH5αTM, INVITROGEN) menggunakan
metode heat shock. Hasil transformasi ditumbuhkan pada media seleksi yaitu
media LB cair yang mengandung 50 mg/l ampicilin, selama ± 18 jam (37 ºC, 200
RPM) untuk kemudian dilakukan isolasi plasmid.
Plasmid rekombian membawa RF2a, selanjutnya dipotong menggunakan
enzim restriksi NcoI dan BstEII untuk mengeluarkan RF2a. RF2a kemudian
diklon ke dalam plasmid biner pCAMBIA 1305.1 untuk mendapatkan plasmid
rekombinan pCAMBIA1305.1::RF2a. Untuk menyiapkan plasmid biner
pCAMBIA 1305.1, maka plasmid ini pun harus dipotong dengan enzim restriksi
yang sama dengan yang dimiliki oleh RF2a pada situs ligasi, yaitu NcoI dan BstEII
(Gambar 3).
Keberadaan RF2a dalam plasmid biner pCAMBIA 1305.1 dibuktikan dengan
memotong plasmid rekombinan pCAMBIA 1305.1::RF2a dengan enzim NcoI dan
BstEII. Dari hasil pemotongan ini, seharusnya didapatkan dua pita yaitu pita dari
pCAMBIA1305.1 (3000 bp) dan pita fargmen RF2a (1124 bp). Setelah terbukti
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plasmid rekombinan telah membawa RF2a, maka plasmid pCAMBIA 1305.1
membawa RF2a digunakan sebagai materi untuk melakukan transformasi RF2a
ke dalam tanaman padi varietas IR64 menggunakan Agrobacterium tumefaciens.
Transformasi pCAMBIA 1305.1 membawa RF2a ke dalam tanaman padi
varietas IR64
Sebelum ditransformasikan ke dalam tanaman, plasmid rekombinan
pCAMBIA 1305.1 membawa RF2a dtransformasikan terlebih dahulu kedalam
Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor transformasi gen ke dalam tanaman.
Transformasi dengan metode elektroporator ke dalam Agrobacterium tumefaciens
strain LBA4404, telah dilakukan.
Elektroporasi dilakukan pada kondisi sebagai berikut: 2500 Volt, 25 µF,
dan 200 Ω menggunakan kuvet Gene Pulser 0,1 cm electrode (Bio-Rad). Alasan
digunakannya Agrobacterium tumefaciens LBA4404 didasarkan pada penelitian
yang dilakukan oleh Hiei et al., (1994). Penelitian tersebut menggunakan LBA4404
dan dilaporkan bahwa penggunaan LBA4404 tidak mengakibatkan pertumbuhan
yang berlebihan (overgrowth) yang akan mengganggu dalam proses kokultivasi.
Bakteri Agrobacterium pembawa pCAMBIA 1305.1 rekombinan, dikultur
pada media LB dengan antibiotik yang sesuai dan kemudian diinkubasi pada 28 ºC
selama 3 hari. Bakteri tersebut kemudian diresuspensikan pada media kokultivasi
cair dengan penambahan Asetosiringon (0,1 M) sebanyak 10 kali konsentrasi
dibanding pada media kokultivasi padat (100 μM) dan dishaker sampai OD
mencapai ± 1. Setelah mencapai OD tersebut lalu suspensi bakteri ini diteteskan
pada kalus embriogenik padi. Metoda transformasi dan regenerasi menggunakan
metoda Hiei dan Komari (2006).
Dikarenakan panjang fragmen RF2a sebesar 1124 bp, maka amplifikasi
RF2a pada saat ini masih sulit dilakukan. Oleh karena itu, pada peneltian ini,
untuk membuktikan bahwa RF2a telah terintegrasi dalam genom tanaman padi
varietas IR64, analisis PCR menggunakan sepasang primer yang spesifik untuk
gen hpt telah dilakukan. Penggunaan gen hpt dapat mengindikasikan keberadaan
RF2a, dikarenakan posisi RF2a dan gen hpt berada pada satu T-DNA.
Amplifikasi dilakukan dengan menambahkan 1 µl DNA kedalam masingmasing reaksi PCR yang mengandung 1x buffer Dreamtaq (Fermentas), 0.5 µM
hpt Forward dan Reverse. Kondisi PCR adalah 950 C 3 menit, 950 C 1 menit, 620
C 1 menit, 720 C 1 menit, 720 C 10 menit, dan 100 C (~), sebanyak 35 siklus. Hasil
PCR dipisahkan di 1.5% gel agaros. Selanjutnya gel direndam dalam EtBr (0.7
mg/100 ml) dan divisualisasikan dengan UV transilluminator.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi plasmid pCAMBIA 1305.1 membawa RF2a
Dalam runutan basa CDS RF2a (GeneBank no.akses AF005492.1) (Yin et
al., 1997b), terdapat tiga situs enzim restriksi NcoI yang harus dihilangkan karena
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terdapat penambahan situs enzim NcoI pada sisi 5’ dari RF2a yang disintesis.
Penambahan situs enzim NcoI pada sisi 5’ tersebut dilakukan untuk memudahkan
proses kloning ke plasmid vektor yang memiliki situs restriksi yang sama yaitu
NcoI . Oleh karena itu ketiga situs enzim tersebut salah satu basanya diganti akan
tetapi tidak merubah asam amino yang dihasilkan. Pada ketiga situs tersebut, basa
C diganti dengan basa G pada basa ke-707, basa ke-743, dan basa ke-1079 dan
asam amino yang dihasilkan dari ketiga situs tersebut adalah Alanin, Serin dan
Threonin.
Sintetik RF2a telah didisain dengan runutan basa seperti pada Gambar
3. Penambahan situs NcoI dan BstEII pada full CDS RF2a bertujuan untuk
memudahkan proses ligasi RF2a ini ke plasmid vektor pCAMBIA 1305.1 yang
juga memiliki kedua situs enzim tersebut. (Gambar 4).

Gambar 4. Peta plasmid pCAMBIA 1305
Selanjutnya, fragmen gen sintetik RF2a yang telah didapat dan berada dalam
plasmid pGEM-B1 membawa RF2a ditransformasikan ke bakteri E. coli strain
DH5α (Chemically Competent Cells, MAX Efficiency DH5αTM, INVITROGEN).
Koloni transforman diseleksi menggunakan antibiotik mengandung 50 mg/l
ampicilin. Koloni yang tumbuh kemudian diisolasi plasmid untuk mengetahui
apakah plasmid hasil ligasi telah berhasil diperoleh. Hasil plasmid yang sudah
diisolasi selanjutnya dikonfirmasi kebenarannya dengan memotong plasmid
dengan enzim Nco1/BstEII, RF2a dipurifikasi dari gel agarose menggunakan
Silica Bead DNA Gel Extraction Kit (Thermo Scientific), kemudian diligasikan
kedalam plasmid biner pCAMBIA 1305.1 sehingga diperoleh pCAMBIA 1305.1
mengandung RF2a.
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Hasil pemotongan plasmid pGEM-B1 membawa RF2a menggunakan enzim
BstEII/NcoI, menghasilkan dua pita yaitu plasmid pGEM-B1 (3000 bp) dan RF2a
(1124 bp). Dari hasil ini telah membuktikan bahwa RF2a telah berhasil diligaskan
kedalam plasmid pGEM-B1 (Gambar 5). Selanjutnya, RF2a hasil restriksi
dari plasmid pGEM-B1, dipurifikasi dan diklon ke dalam plasmid biner yaitu
plasmid pCAMBIA 1305.1. Sebelum digunakan, pCAMBIA 1305.1 dipotong
dengan ensim Nco1/BstEI sebagai situs penempelan RF2a pada proses ligasi.
Plasmid pCAMBIA 1305.1 yang direstriksi oleh NcoI/BstEII menunjukkan dua
band (Gambar 5). Band yang paling panjang (9789 bp) kemudian dipurifikasi
menggunakan Silica Bead DNA Gel Extraction Kit (Thermo Scientific).

Gambar 5. Hasil restriksi pGEM-B1 membawa RF2a dan pCAMBIA 1305.1
dengan enzim NcoI dan BstEII. Lane M: marker 200 bp; lane 1,2, dan
3: pGEM-B1 dan fragmen RF2a hasil restriksi pGEM-B1 membawa
RF2a dengan enzim NcoI dan BstEII; lane 5 dan 6: hasil restriksi
pCAMBIA 1305.1 dengan enzim NcoI dan BstEI dengan ukuran
backbone sebesar 9789 bp; lane M: l HindIII.
RF2a dan backbone pCAMBIA 1305.1 hasil pemotongan yang telah
dielektroforesis, selanjutnya dipurifikasi menggunakan Silica Bead DNA Gel
Extraction Kit (Thermo Scientific). RF2a ini kemudian diligasikan ke dalam
plasmid biner pCAMBIA 1305.1 dengan reaksi ligasi menggunakan perbandingan
vektor : insert yaitu 1 : 5 dan diinkubasikan pada suhu 4oC selama 16 jam
(overnight). Hasil ligasi selanjutnya ditransformasikan ke bakteri E. coli strain
DH5α menggunakan metode heat shock. Kontrol positif ligasi dibuat dengan
meligasi plasmid pCAMBIA 1305.1 yang telah dipotong dengan enzim restriksi
BstEII. Kontrol negatif ligasi dibuat sama dengan kontrol positif ligasi tanpa
penambahan T4 DNA ligase.
Hasil transformasi ditumbuhkan pada media seleksi yaitu media LB padat
yang mengandung 50 mg/l kanamisin. Kontrol kompeten sel dibuat dengan
menumbuhkan kompeten sel DH5α pada media LB dan media dengan antibiotik
seperti di atas. Selain itu dibuat pula kontrol transformasi dengan mentransformasi
plasmid utuh pCAMBIA 1305.1 yang ditumbuhkan pada media antibiotik dan
tanpa antibiotik. Koloni yang dihasilkan kemudian ditumbuhkan pada media cair
dengan antibiotik yang sama yang kemudian dilakukan isolasi plasmid. Plasmid
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yang didapatkan kemudian dipotong dengan enzim NcoI dan BstEII untuk
memastikan keberhasilan ligasi.
Hasil pemotongan menghasilkan dua pita yaitu pCAMBIA 1305.1 (9789
bp) dan RF2a (1124 bp). Dari hasil ini telah membuktikan bahwa RF2a telah
berhasil diligasikan kedalam plasmid pCAMBIA 1305.1 (Gambar 6). Plasmid
pCAMBIA1305.1::RF2a yang didapatkan selanjutnya ditransformasikan ke
dalam Agrobacterium tumefaciens EHA 105 sebagai materi transformasi RF2a ke
dalam tanaman padi varietas IR64 melalui kokultivasi pada kalus padi.

Gambar 6. Hasil restriksi pCAMBIA1305.1 membawa RF2a dengan enzim
NcoI dan BstEII. Lane M: marker λ HindIII; lane K: fragmen
pCambia 1305.1 (9789 bp) dan RF2a (1124 bp) hasil restriksi
pCAMBIA::RF2a dengan NcoI dan BstEII; lane L: marker 200 bp
ladder.
Transformasi pCAMBIA 1305.1 membawa RF2a ke dalam tanaman padi
varietas IR64
Jaringan target untuk proses transformasi berupa immature embryo tanaman
padi varietas IR64. Transformasi gen ke dalam tanaman dan regenerasi tanaman
mengacu pada metoda Hiei dan Komari (2006).
Dari hasil transformasi
menggunakan metoda Hiei dan Komari (2006), diketahui presentase keberhasilan
transformasi sebesar 0.77% dan presentase keberhasilan regenerasi tanaman
sebesar 0.52%. Planlet tanaman hasil transformasi yang telah memiliki daun dan
akar, selanjutnya diaklimatisasi dalam rumah kaca.
Dikarenakan panjang fragmen RF2a sebesar 1124 bp, maka amplifikasi
RF2a pada saat ini masih sulit dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini,
untuk membuktikan bahwa RF2a telah terintegrasi dalam genom tanaman padi
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varietas IR64, analisis PCR menggunakan sepasang primer yang spesifik untuk
gen hpt telah dilakukan. Penggunaan gen hpt dapat mengindikasikan keberadaan
RF2a, dikarenakan posisi RF2a dan gen hpt berada pada satu T-DNA. Hasil
PCR dipisahkan di 1.5% gel agaros. Selanjutnya gel direndam dalam EtBr (0.7
mg/100 ml) dan divisualisasikan dengan UV transilluminator.

Gambar 7. Hasil analisis PCR menggunakan sepasang primer yang spesifik
untuk gen hpt pada sepuluh tanaman padi hasil transformasi
pCAMBA1305.1 membawa RF2a. Lane M; 200 bp ladder; lane 1:
pCAMBIA1305.1 membawa RF2a; lane 2: kontrol positif tanaman
membawa gen hpt; lane 3: kontrol negatif dengan mengganti DNA
sampel tanaman dengan dH2O; lane 4-13: sampel tanaman hasil
transformasi
Hasil elektroforesis menunjukkan bahwa dari sepuluh tanaman yang di PCR,
sembilan tanaman mampu mengamplifikasi gen hpt. Ini membuktikan bahwa
sembilan tanaman hasil transformasi yang diuji adalah benar-benar tanaman
transgenik membawa RF2a. (Gambar 7). Pada lane 8 dapat dilihat bahwa tanaman
tidak mampu mengamplifikasi gen hpt. Hal ini diduga karena tanaman lolos
seleksi pada media seleksi mengandung higromisin meskipun tanaman tersebut
bukan tanaman transgenik.
Pada penelitian selanjutnya, dilakukan analisis PCR menggunakan sepasang
primer yang spesifik untuk RF2a , hibridisasi Southern untuk mengetahui dan
membuktikan integrasi gen hpt dan RF2a dalam genom tanaman transgenik dan
pengujian ketahanan tanaman padi transgenik hasil overekspresi RF2a terhadap
serangan virus tungro.
KESIMPULAN
1.
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Telah didapatkan plasmid pCAMBIA 1305.1 membawa RF2a yang telah
ditransformasikan ke dalam tanaman padi varieas IR64 untuk meningkatkan
sifat ketahanan tanaman
terhadap virus tungro dengan pendekatan
overekspresi RF2a.
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2.

Berdasarkan hasil analisis PCR, telah didapatkan tanaman padi transgenik
terbukti membawa RF2a.

3.

Pengujian ketahanan tanaman padi transgenik hasil overekspresi RF2a
terhadap virus tungro akan dilakukan.
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ABSTRAK
Cadangan Lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan di
kabupaten Merauke berkisar 2,5 juta ha. Hasil pewilayahan komoditas, luas
lahan basah di kabupaten Merauke yang sesuai untuk usaha pertanian dan belum
termanfaatkan sekitar 1.913.304 ha (98,8%) dan sudah dimanfaatkan 23,887 ha
(1.24%). Pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis usahatani varietas Diahsuci
dengan perlakuan pupuk anorganik dan semi organik pada lahan sawah. Dengan
menggunakan analisis kelayakan usahatani Revenue Cost Ratio (R/C ratio). Kajian
dilaksanakan di Kampung Kuper, Distrik Semangga, dimulai dari bulan Februari Mei 2013. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data Primer dan Sekunder. Hasil
dari analisis kelayakan usahatani dengan menggunakan imbangan penerimaan dan
biaya (R/C rasio) dengan nilai 1,5. Varietas Diahsuci perlakuan anorganik nilai
R/C rasio yang diperoleh sebesar 2,58 artinya untuk setiap 100 rupiah biaya total
yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 258, dan perlakuan
semi organik nilai R/C rasio yang diperoleh sebesar 2,29 artinya untuk setiap
100 rupiah biaya total yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar
Rp.229. Dengan total pendapatan anorganik Rp.19.038.125/ha dan semi organik
Rp.16.864.375/ha.
Kata kunci : Usahatani, R/C Ratio, Padi
ABSTRACT
Potensial reserve lands for food crops development in Merauke is about 2.5 million
ha. Based on Comodities Agroecology Zone, there is a large area of wetland in
Merauke which is suitable for agriculture and have not been utilized for about
approximately 1,913,304 ha (98.8%) and have been utilized 23.887 ha (1:24%).
This study aimed to analyze farming Diahsuci varieties with semi treatment of
inorganic and organic fertilizers in paddy fields by using analysis of the feasibility
farming Revenue Cost Ratio (R / C ratio). This study was conducted in Kampung
Kuper, Semangga district, starting from February 2013 to May 2013. A survey
was conducted to get primary data, where secondary data were collected from
Statistics report. The result shows that the economic feasibility of Diahsari rice
variety using R/C ratio is 1.5. The RC ratio for Anorganic treatment for Diahsari
variety is 2.58 which means that for every 100 rupiahs total cost incurred will gain
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acceptance Rp. 258,. While semi-organic treatment gained the result of 2.29 which
means that for every 100 rupiahs total cost incurred will earn revenue for Rp.229.
Total revenue for inorganic is Rp.19.038.125 / ha, while semi-organic tretment
give the result for Rp.16.864.375 / ha.
Keywords: farming, R/C Ratio, Rice
PENDAHULUAN
Potensi daerah dan kebutuhan akan konsumsi beras yang semakin meningkat serta
berbagai masalah krisis pangan yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas
padi baik secara nasional maupun regional, maka diharapkan Kabupaten
Merauke dapat dijadikan sentra pengembangan padi dalam menanggulangi
persoalan-persoalan nasional dalam hal ini krisis pangan dan upaya peningkatan
kesejahteraan petani. Keberhasilan peningkatan produktivitas tercapai dengan
dukungan berbagai macam program intensifikasi dan kelembagaan, terutama
dukungan inovasi teknologi.
Usaha pengembangan komoditas padi selain memberikan kontribusi untuk
memenuhi kebutuhan pangan akan beras diharapkan juga bisa memberikan
peningkatan terhadap pendapatan petani guna mensejahterakan kehidupan
petani. Menurut Mosher (2008) Tingkat produksi usahatani padi dipengaruhi
oleh pengunaan faktor-faktor produksi yang berkerja dalam usahatani yang akan
berpengaruh terhadap pendapatan petani. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor
alam, tenaga kerja, dan modal. Kabupaten Merauke merupakan luas wilayah
sebesar 43.979 km2 dimana baru 416,97 km2 yang sudah dimanfaatkan sebagai
lahan sawah sedangkan yang belum di manfaatkan sebesar 43.556.03 (BPS
Merauke, 2012). Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan wilayah yang luas,
Kabupaten Merauke sangat berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian,
sehingga pembangunan pertanian didaerah ini banyak diletakan pada sektor
tanaman pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut
perlu di optimalkan, khususnya potensi sumber daya lahan untuk pengembangan
tanaman pangan, agar Kabupaten Merauke mampu mencukupi permintaan akan
kebutuhan pangan yang terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan
pertambahan penduduk serta meningkatkan produksi padi ddan pendapatan
petani.
Mengingat kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada beras dan
ketersediaan lahan pertanian bagi usahatani padi sawah masih sangat besar, maka
di lakukan analisis kelayakan usahatani melalui uji coba adaptasi padi varietas
Diahsuci untuk melihat varietas tersebut dibudidayakan pada lahan sawah dengan
pupuk anorganik dan semi organik Kabupaten Merauke. Tujuan dari pengkajian
ini untuk mengetahui menganalisis usahatani varietas Diahsuci dengan perlakuan
pupuk anorganik dan semi organik pada lahan sawah dengan menggunakan
Revenue Cost Ratio (R/C ratio).
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METODE PENGKAJIAN
Kajian dilaksanakan di Kampung Kuper Distrik Semangga, Kabupaten Merauke
dari bulan Februari – Mei tahun 2013, dengan Karakteristik lahan di lokasi
penelitian adalah sebagai berikut : jenis tanah Typic Haplorthods, ketinggian
tempat ÷ 3 – 5 mdpl, lereng 1%, bahan induk Alivium, draenase tanah agak lambat/
lambat, kedalaman tanah efektif 120 cm. (Dinas Pertanian Kabupaten Merauke
dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2004).
Bahan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah benih padi varietas
Diahsuci, pupuk ponska NPK, Urea, pupuk kandang, pestisida. Alat yang
digunakan adalah Traktor, cangkul, sekop, sabit, meter rol, timbangan, ember,
penggaris, alat tulis.
Rancangan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode with and
without dengan perlakuan anorganik dan semi organik. Metode pengumpulan
data Farm Record keeping dengan pengamatan langsung, observasi, wawancara,
dan ubinan. Luasan lahan 1 ha setiap perlakuan dengan 3 ulangan. Jenis data yang
di kumpulkan meliputi biaya sarana produksi, tenaga kerja, biaya sewa lahan
dan mesin, produksi ton/ha. Analisis data yang digunakan adalah analisis
kelayakan usahatani dengan menggunakan data kuantitatif untuk menghitung
biaya-biaya yang digunakan dalam usahatani tersebut dan data kualitatif untuk
mendukung kajian. Untuk memperoleh pendapatan usahatani maka dapat
digunakan rumus berikut ini (Soekartawi, 2000) : Analisis pendapatan usahatani
: π = TR - TC , penerimaan : TR = P x Q ,Total produksi : TC= TFC + TVC, Biaya
R/C ratio = TR/TC, Biaya penyusutan : NB-NS/n
HASIL DAN PEMBAHASAN
Estimasi Penggunaan Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Produksi
Lahan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah seluas 2 ha dan varietas
padi yang digunakan adalah Diahsuci. Penggunaan benih untuk 1 ha adalah 25 kg/ha
sesuai anjuran dan rekomendasi pemerintah setempat. Pupuk adalah material tertentu
yang ditambahkan ke media tanam atau tanaman dengan tujuan untuk melengkapi
ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga dapat berproduksi dengan
baik. Penggunaan pupuk disesuiakan dengan kondisi tanah, pupuk adalah pupuk
phonska NPK, urea dan pupuk organik. Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk
mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu tanaman.
Penggunaan pestisida dalam kegiatan usahatani ini diberikan sesuai kebutuhan tanaman.
Jenis pestisida yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Score berfungsi
untuk mengendalikan penyakit-penyakit tanaman (2) Amistartop berfungsi
untuk mengendalikan penyakit-penyakit tanaman. (3) Virtako berfungsi untuk
mengendalikan hama serangga dan penyakit pada tanaman. (4) Sidabas berfungsi
pengendalian hama. (5) Sprint (PPC) berfungsi untuk merangsang pertumbuhan
daun, bunga dan daun. (6) Boosfer berfungsi untuk meningkatkan jumlah anakan
padi. (7) Mipcin berfungsi untuk pengendalian hama dan Decis berfungsi sebagai
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pengendalian hama (8) Gandasil (PPC) berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan
tanaman (9) Gibro berfungsi sebagai zat pengatur pertumbuhan tanaman.
Analisis pendapatan usahatani
Analisis usahatani digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan
oleh petani dalam proses produksi, penerimaan yang diperoleh, dan pendapatan
yang diperoleh petani dalam mengelola faktor-faktor produksi (input) yang ada. Untuk
mengetahui besarnya pendapatan, maka terlebih dahulu harus diketahui total dari
penerimaan yang diperoleh, kemudian dikurangi dengan total biaya yang telah
digunakan dari kegiatan usahatani yang dilakukan. Pendapatan dalam kegiatan
usahatani dikatakan menguntungkan apabila penerimaan yang diperoleh lebih besar
dari biaya yang dikeluarkan oleh petani. Padi anorganik adalah padi yang menggunakan
pupuk buatan atau pupuk kimia, sedangkan padi semi organik adalah padi yang
menggunakan pupuk buatan (kimia) dan pupuk organik (pupuk kandang). Berikut ini
adalah uraian dari biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan kelayakan dari
usahatani padi varietas Diahsuci di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten
Merauke yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata pendapatan padi varietas Diahsuci per hektar per musim
tanam dengan perlakuan anorganik dan semi organik di Kampung
Kuper, Semangga, Merauke
No

Uraian

1
2
3
4
5

Luas Lahan (ha)
Produksi (kg/ha)
Harga satuan produksi (Rp/kg)
Nilai Produksi (Rp)
Biaya Produksi
a. Biaya variabel
1.
Benih (Rp)
2.
Pupuk (Rp)
3.
Pestisida (Rp)
4.
Tenaga kerja (Rp)
Total Biaya variabel (Rp)
b. Biaya tetap
1. Penyusutan Alat (Rp)
2. Sewa Mesin (Rp)
3. Sewa Lahan (Rp)
Total Biaya Tetap (Rp)
Total Biaya Produksi (Rp)
Pendapatan Bersih (Rp)
R/C

6.
7.
8.

Anorganik
1
4.715
6.600
31.119.000

Perlakuan
Semi organik
1
4.540
6.600
29.964.000

1.500.000
1.087.500
978.000
5.600.000
9.265.500

1.500.000
2.106.260
978.000
5.600.000
9.265.500

15.375
1.800.000
1.000.000
2. 808.625
12.080.875
19.038.125
2,58

15.375
1.800.000
1.000.000
2.808.625
13.099.625
16.864.375
2, 29

Sumber data: data primer terolah 2013
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Biaya usahatani padi varietas Diahsuci
Boediono (2000) menyatakan bahwa, biaya mencakup suatu pengukuran nilai
sumberdaya yang harus dikorbankan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas yang
bertujuan untuk mencari keuntungan. Biaya yang dikeluarkan selama musim tanam
terbagi atas dua yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya
yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan
(Widjaja, 1999). Biaya yang termasuk biaya variabel adalah benih, pupuk, pestisisda
dan tenaga kerja. Biaya yang termasuk biaya tetap adalah penyusutan alat,sewa mesin,
sewa lahan.
Benih. Benih merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan
produksi karena dengan menggunakan benih berlabel atau benih bersertifikat akan
terjamin kualitasnya. Biaya benih yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani padi
varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik dan semi organik masing-masing
adalah 20 kg/ha dengan harga Rp. 75.000/kg, sehingga total biaya benih yang
dikeluarkanpada usahatani padi varietas Diahsuci perlakuan anorganik dan semi
organik masing-masing sebesar Rp. 1.500.000/ha. Menurut Soekartawi (2000),
menyatakan dalam pengelolaan sumberdaya produksi, salah satu aspek yang
penting dalam intensifikasi sumberdaya pertanian adalah aspek benih tanaman.
Pupuk. Sutejo (2002), mengatakan pupuk adalah bahan yang diberikan ke
dalam tanah baik organik maupun anorganik dengan maksud untuk menggantikan
kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan
produksi tanaman. Total biaya penggunaan pupuk padi varietas Diahsuci dengan
perlakuan anorganik disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2.

No.
1.

Total
2.

Rata-rata penggunaan pupuk anorganik dan semi organic padi varietas
Diahsuci per hektar per musim tanam di Kampung Kuper, Semangga,
Merauke, 2013
Uraian
Padi anorganik
NPK
Urea

Jumlah (Kg)

Harga (Rp)

Total Biaya (Rp)

300
100

2.875
2.250

862.500
225.000
1.087.500

150
50
2500

2.875
2.250
625

431.250
112.500
1.562.500
2.106.250

Padi semi organik
NPK
Urea
Pupuk organic

Total
Sumber Data : Data Primer terolah, 2013.

Total penggunaan pupuk padi varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik
sebanyak 400 kg/ha dengan total biaya pupuk sebesar Rp. 1 .087.500/ha. Total
penggunaan pupuk padi varietas Diahsuci dengan perlakuan semi organik sebanyak
2.700 kg/ha yang terdiri dari 150 kg NPK phonska, 50 kg urea dan 2.500 kg pupuk
organic dengan total biaya pupuk sebesar Rp 2.106.250.
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Data Tabel 2 di atas menunjukan total penggunana pupuk pada lahan sawah
seluas 1 ha untuk padi varietas Diahsuci dengan perlakuan semi organik sebanyak
2.700 Kg/Ha dengan total biaya pupuk sebesar Rp. 2.1 06.250/Ha. Penggunaan
jenis pupuk pada perlakuan semi organik terdiri dari pupuk NPK sebanyak 150
Kg/Ha dengan total biaya sebesar Rp. 431 .250/Ha, pupuk urea sebanyak 50 Kg/
Ha dengan total biaya sebesar Rp.1 12.500/Ha, dan pupuk organik sebanyak 2.500
Kg/Ha dengan total biaya sebesar Rp. 1.562.500/Ha.
Pestisida. Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan,
menolak, memikat, atau membasmi organisme penganggu. Menurut Handajo
dalam Andri (2011), pengendalian hama penyakit tanaman (HPT) dilakukan sedini
mungkin dengan pertimbangan batas ekonomis, yaitu tingkat populasi organisme
dan atau intensitas serangan yang merugikan pertumbuhan dan produksi tanaman.
Total biaya penggunaan pestisida dalam kegiatan usahatani padi varietas Diahsuci
dari masing-masing perlakuan (anorganik dan semi organic) adalah sebesar Rp.
978.000/ha. Rincian biaya penggunaan pestisida dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.

Rata-rata penggunaan pestisida padi varietas Diahsuci per hektar per musim
tanam dengan perlakuan anorganik dan semi organik di kampung Kuper,
Semangga, Merauke, 2013

No

Uraian

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

Score
Amirstartop
Agrimeks
Sidabas
Seprint
Boosfer
Mipcin
Decis
Gamdasal
Gibro
Total

Satuan

Jumlah

ml
ml
ml
ml
ml
ml
gr
ml
gr
gr

250
250
100
2000
3600
250
400
250
500
10

Harga/Satuan
(Rp)
540,00
680,00
1.330,00
80,00
30,00
380,00
90,00
236,00
64,00
5.000

Total biaya
(Rp)
135.000
170.000
133.000
160.000
108.000
95.000
36.000
59.000
32.000
50.000
978.000

Sumber Data : Data Primer terolah, 2013.

Tenaga kerja. Iskandar Zulkarnain (2006), menyatakan tenaga kerja
perpengaruh nyata terhadap produksi padi. Tenaga kerja merupakan faktor
yang penting dalam kegiatan usahatani padi yang perlu diperhitungkan dalam
proses produksinya dan bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi
juga dari kualitasnya kerena fungsi tenaga kerja yang efektif dan efisean dalam
pemeliharaan akan meningkatkan hasil produksi padi. Biaya tenaga kerja dalam
kegiatan usahatani padi varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik dan semi
organik menggunakan sisitem borongan dan harian sehingga diperoleh total biaya
tenaga kerja sebesar Rp. 5.100.000/ha. Rincian biaya tenaga kerja disajikan pada
Tabel 4.
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Tabel 4.

No.
1
2
3

Rata-rata penggunaan tenaga kerja usahatani padi varietas Diahsuci per hektar
per musim tanam dengan perlakuan anorganik dan semi organik di Kampung
Kuper, Semangga, Merauke,2013

Uraian
Pengolahan
Penanaman*
Pemeliharaan
Penyulaman
Penyiangan
Pemupukan
Penyemprotan

Jumlah (TK)
1

Jumlah (HKSP)
3

3
5
3
7

1
3
1
1

Biaya (Rp)
300.000

75.000
75.000
75.000
75.000

Total (Rp)
900.000
1.200.000
225.000
1.125.000
225.000
525.000

Sumber Data : Data Primer terolah, 2013.

Keterangan: = Sistem borongan
TK = Tenaga kerja
HKSP = Hari kerja Setara pria
Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi yang
jumlah totalnya tetap pada volume kegiatan tertentu (Widjaja, 1999). Biaya yang
termasuk dalam biaya tetap adalah penyusutan alat, sewa mesin dan sewa lahan.
Penyusutan Alat. Biaya penyusutan adalah biaya yang dikeluaran untuk
menghitung penyusutan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan usahatani,
diantaranya adalah arit dan terpal sehingga biaya penyusustan alat yang diperoleh
padi varietas Diahsuci dengan perlakuan perlakuan anorganik dan semi organic
adalah sebesar Rp. 15.375/Ha. Rincian penyusutan alat disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata penyusutan alat usahatani padi varietas Diahsuci per hektar per
musim tanam dengan perlakuan anorganik dan semi organic di Kampung
Kuper, Semangga, Merauke, 2013
No

Uraian

1
2
3

Cangkul
Arit
Terpal
Total

Jumlah

1
10
1

Harga
(Rp)
150.000
15.000
110.000

Nilai beli
(Rp)
150.000
150.000
110.000

Nilai sisa Umur
(Rp)
ekonomis
(thn)
15.000
2
15.000
2
11.000
2

Total
(Rp)
5.625
5.625
4.125
15.375

Sumber Data : Data Primer terolah, 2013.

Dalam menghitung penyusutan menggunakan metode garus lurus (Straight
Line Method) Metode ini merupakan suatu bentuk perhitungan beban penyusutan
untuk aktiva tetap, dimana besarnya beban penyusutan ditentukan sama setiap
tahunnya, tidak menghiraukan kegiatan dalam periode tersebut. menurut Zaki
Baridwan, (2004:305) adalah sebagai berikut “ depresiasi adalah sebagian dari
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harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya
stai periode akuntansi dalam Metode garis lurus biasa dipakai untuk menghitung
penyusutan seperti gedung, mebel, alat pertanian, alat-alat kantor dan lain-lain.
Sewa mesin. Biaya sewa mesin adalah salah satu komponen yang termasuk
dalam biaya tetap. Biaya sewa mesin yang digunakan dalam kagiatan usahatani padi
varietas Diahsuci ini adalah mesin threser yang berfungsi sebagai mesin perontok
padi dan mesin pompa air untuk irigasi. Total biaya sewa mesin yang digunakan
masing-masing perlakuan adalah sebesar Rp. 1 .800.000/ha. Penggunan biaya
mesin threser sebesar Rp. 200.000 dan mesin pompa air sebesar Rp. 1 .600.000/ha.
Sewa lahan. Lahan merupakan salah satu variabel Widjaja, 1999 produksi
yang penting, karena lahan merupakan tempat kegiatan usahatani dilakukan. Biaya
sewa lahan yang digunakan selama kegiatan usahatani padi varietas Diahsuci
dengan perlakuan anorganik dan semi organik adalah sebesar Rp.1.000.000/ha.
Total biaya produksi yang dikeluarkan selama kegiatan usahatani padi varietas
Diahsuci dengan perlakuan anorganik adalah sebesar Rp. 11.480.875/ha. Total
biaya produksi ini diperoleh dari penjumlahan antara total biaya variabel sebesar
Rp. 9.265.500/ha ditambah total biaya tetap yaitu sebesar Rp. 2.808.625/Ha. Uraian
total biaya produksi padi varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik semi organik
dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6.

Total biaya produksi padi varietas Diahsuci per hektar per musim tanam
dengan perlakuan anorganik di Kampung Kuper, Semangga, Merauke,
2013

No Jenis Biaya

1

Variabel

2

Tetap

Uraian
Benih
Pupuk
Pestisida
Tenaga Kerja
Total Biaya variabel
Penyusutan Alat
Sewa Mesin
Sewa Lahan
Total Biaya Variabel
Total Biaya Produksi

Total Biaya (Rp)
Anorganik
Semi organic
1.500.000
1.500.000
1.087.500
2.106.250
978.000
978.000
5.700.000
5.700.000
9.265.500
10.284.250
15.375
15.375
1.800.000
1.800.000
1.000.000
1.000.000
2.815.375
2.815.375
12.080.875
13.099.625

Sumber Data : Data Primer terolah, 2013.

Total biaya produksi yang dikeluarkan selama kegiatan usahatani padi dengan
menggunakan varietas Diahsuci perlakuan semi organik adalah sebesar Rp.
13.099.625/ha. Total biaya produksi ini diperoleh dari penjumlahan antara total
biaya variabel yaitu sebesar Rp. 10.284.250/ha ditambah total biaya tetap sebesar
Rp. 2.808.625/ha.
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Penerimaan usahatani
Penerimaan tunai usahatani dapat didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima
dari penjualan produk usahatani (Soekartawi, 2000). Penerimaan usahatani padi
varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik dan semi organik diperoleh dari
perkalian antara hasil produksi dengan harga satuan produksi. Untuk penghitungan
penerimaan usahatani padi, komponen yang dihitung adalah penjualan padi selama
satu musim tanam (Aulia et al. 2008). Jumlah total produksi padi varietas Diahsuci
dengan perlakuan anorganik sebesar 4.715 Kg/ha sedangkan total produksi varietas
Diahsuci dengan perlakuan semi organik sebesar 4.540 Kg/ha dengan harga jual
produksi yang sama dalam bentuk gabah sebesar Rp. 6.600/Kg, sehingga total
penerimaan usahantani padi varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik sebesar
Rp. 31.119.000/ha sedangkan total penerimaan varietas Diahsuci dengan perlakuan
semi organik sebesar Rp.29.964.000.
Pendapatan usahatani
Pendapatan bersih yang di peroleh petani dari kegiatan usahatani padi varietas
Diahsuci dengan perlakuan anorganik dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7.

No.
1
2

Pendapatan usahatani padi varietas Diahsuci per hektar per musim tanam
dengan perlakuan anorganik di Kampung Kuper, Semangga, Merauke, 2013
Uraian
Penerimaan
Total biaya produksi
Total pendapatan

Padi anorganik
31.119.000
12.080.875
19.038.125

Total biaya (Rp)
Padi semi organic
29.964.000
13. 099.625
16.864.375

Sumber Data : Data Primer terolah, 2013

Total pendapatan bersih padi varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik
diperoleh dari selisih antara total penerimaan yaitu sebesar Rp. 31.119.000 /ha
dikurangi total biaya produksi sebesar Rp. 12.080.875/ha, sehingga diperoleh total
pendapatan bersih sebesar Rp. 19.038.125/ha. Total pendapatan bersih usahatani
padi varietas Diahsuci dengan perlakuan semi organik yang diperoleh dari selisih
antara total penerimaan sebesar Rp. 29.964.000/ha dikurangi total biaya produksi
yaitu sebesar Rp. 13.099.625/ha sehingga di peroleh total pendapatan bersih sebesar
Rp. 16.864.375/ha.
Produksi padi varietas Diahsuci anorganik mencapai 4.715 Kg/ha dengan
harga gabah Rp.6.600/kg di peroleh pendapatan sebesar Rp. 19.038.125/ha. Varietas
Diahsuci perlakuan semi organik mencapai 4.540 kg/ha dengan dengan harga yang
sama diperoleh sebesar Rp. 16.864.375/ha. Hasil produksi varietas Diahsuci, baik
dengan perlakuan anorganik maupun semi organik menunjukan hasil produksi yang
tidak jauh berbeda. Diduga karena pupuk organik sebagai tambahan unsur hara yang
di berikan tanaman padi belum terurai perlakuan semi organik dengan baik sehingga
produksi tidak jauh berbeda perlakuan anorganik.
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Analisis kelayakan usahatani padi varietas Diahsuci
Padi varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik dari hasil analisis memperoleh
hasil produksi sebesar 4.715 kg/ha sedangkan varietas Diahsuci dengan perlakuan
semi organik memperoleh hasil produksi sebesar 4.540 kg/ha. Nilai R/C rasio atas biaya
total yang diperoleh pada varietas Diahsuci anorganik diperoleh dari hasil pembagian
antara total penerimaan sebesar Rp. 31.119.000/ha dengan total biaya produksi
sebesar Rp. 12.080.875/ha sehingga nilai R/C rasio yang diperoleh sebesar 2,58.
Ini berarti untuk setiap 100 rupiah biaya total yang dikeluarkan usahatani padi,
maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 258, sedangkan untuk varietas
Diahsuci semi organik dari hasil pembagian antara total penerimaan sebesar Rp.
29.964.000/Ha dengan total biaya produksi sebesar Rp. 13.099.625 /ha diperoleh
nilai R/C rasio atas biaya total sebesar 2,29 atau untuk setiap 100 rupiah biaya total
yang dikeluarkan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 229. Perbedaan nilai R/C
rasio varietas Diahsuci dengan perlakuan anorganik dan semi organik disebabkan
karena total biaya produksi perlakuan semi organik lebih besar dibandingakn dengan
perlakuan anorganik, sehingga nilai R/C rasio varietas Diahsuci dengan perlakuan semi
organik lebih kecil.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Usahatani padi sawah varietas Diahsuci layak untuk di kembangkan dengan
nilai R/C > 2. Varietas Diahsuci perlakuan anorganik nilai R/C rasio yang diperoleh
sebesar 2,58 dan varietas Diahsuci pelakuan semi organik nilai R/C rasio yang
diperoleh sebesar 2,29.
Saran
Usahatani padi varietas Diahsuci baik dengan perlakuan anorganik maupun
semi organik layak untuk di kembangkan. Perlakuan semi organik sebiaknya ditanami
dua kali pada lahan yang sama untuk melihat pupuk organik yang diberikan karena
diduga pada penanaman pertama belum terurai sehingga belum berpengaruh pada
produksi.
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ABSTRAK

Pemerintah terus berupaya untuk mengusahakan agar kebutuhan pangan tetap
tersedia dan distjutasi pangan berjalan dengan baik, sehingga diperlukan sebuah
usaha untuk mengimbangi kebutuhan pangan dan jumlah hasil produksi yang
dihasilkan. Pemerintah mampu mewujudkan ketahanan pangan secara nasional,
tangguh dan dapat menghadapi segala gejolak krisis pangan terhadap kebutuhan
konsumen. Upaya mengimbangi kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan
jalan membuat kebijakan agar pangan yang dihasilkan dapat terjamin kuantitas,
kualitas, harga dan mutu pangan tersebut. Mendorong pemerintah untuk
melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Pengaruh
dari keterbatasan infrastruktur, informasi, atau prasarana dan belum adanya
mekanisme kerja yang efektif di masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah untuk
mengetahui upaya mengimbangi kebutuhan pangan pada konsumen di Indonesia.
Kebutuhan pangan di Indonesia tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan
itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh
iklim/cuaca. Kebutuhan konsumen secara merata dapat dilihat dari jumlah yang
sejahtera dan jumlah yang miskin. Peningkatan kapasitas produksi pangan asal
pertanian ataupun asal peternakan secara nasional, dapat dibeli dengan harga yang
sesuai kemampuan konsumen. Minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
sesuai jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Cara memenuhinya dapat dilakukan
melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sub bidang pertanian dan sub
bidang peternakan yang masuk kedalam sub sistem kelembagaan
Kata kunci : upaya mengimbangi kebutuhan pangan konsumen
ABSTRACT
The government continues its efforts to see to it that the food needs remain
available and food distjutation goes well, necessitating an effort to balance the
needs of the food and the total amount of output produced. The government was
able to achieve food security nationally, resilient and able to face all the food crisis
turmoil to customer needs. Efforts to offset food needs can be done by making
policies for the food produced can be guaranteed quantity, quality, price and quality
of the food. Encourages the government to intervene to realize food security
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policy. The effect of the lack of infrastructure, information, or infrastructure and
the absence of effective mechanisms that work in the community. The purpose of
this paper is to know the efforts offset the food needs of consumers in Indonesia.
Food needs in Indonesia can not be separated from the nature of the production of
food commodities themselves are seasonal and fluctuate because it is very easily
influenced by climate/weather. Evenly consumer needs can be seen from the
number of prosperous and the number of poor. Increased food production capacity
of agricultural origin or origin of livestock nationwide, can be purchased at a
price corresponding ability for consumers. Minimal can meet the needs of society
according to the number of the population in Indonesia. How hits can be done
through intensification, extension and diversification of the agricultural sub-areas
and sub areas of farms that get into the sub system of institutional
Keywords: efforts to balance the needs of consumers of food
PENDAHULUAN
Pemerintah berperan sebagai fasilitator agar kegiatan pembangunan pertanian
dapat berjalan dan mampu mendayagunakan seluruh potensi yang ada secara
nasional. Indonesia memproduksi sekitar 31 juta ton beras setiap tahunnya dan
mengkonsumsi sedikit diatas tingkat produksi, dimana impor umumnya sekitar
7 persen yang dapat konsumsi (World Bank, 2014). Untuk mengimbangi pangan
terhadap kebutuhan konsumen, perlu dilakukan data kebutuhan pangan setiap
waktu, agar pangan tidak berlimpah dan langka dalam permintaan. Pemerintah
berupaya agar tercapai kemakmuran rakyat Indonesia, salah satunya dengan
meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Bahan pokok masyarakat
Indonesia adalah beras, yang merupakan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan
primer yang harus dipenuhi.
Tanaman padi merupakan tanaman pokok yang banyak diusahakan oleh
petani di setiap wilayah pedesaan, baik cara pengusahaanya dengan skala besar
maupun skala sedang dan kecil. Tergantung luas lahan yang dimiliki petani, karena
beras merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Menurut Djuni et al
(2012), bahwa rumah tangga pertanian di Indonesia jarang yang menjadi produsen
murni atau konsumen murni karena pada umumnya mereka menjual sebagian hasil
panen dan mengkonsumsi sebagian hasil panen yang lain. Dengan pertimbangan
pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan
ketahanan pangan dari produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi
penting bagi Indonesia karena jumlah penduduk semakin besar dengan sebaran
populasi yang luas dan cakupan geografis yang luas dan tersebar.
Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup yang
memenuhi kriteria kecukupan konsumsi. Kemudahan mewujudkan ketersediaan
pangan dalam jumlah yang besar serta kemungkinan alternatif baru bentuk
program stabilisasi harga, mendorong berbagai pihak untuk selalu mengevaluasi
kebijakan pangan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara
agraris, yang merupakan lahan pertanian, kehawatiran dalam pemenuhan
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kebutuhan bahan pangan pokok selalu ada, karena iklim tidak diprediksi, banjir,
gempa bumi, kekeringan dan gagal panen. Perilaku produksi yang sangat
dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional.
Kenaikan harga pangan dapat diakibatkan oleh kegagalan panen, sehingga impor
beras dari luar negeri tetap berjalan.
Untuk mensiasati tingginya harga bahan pokok beras akibat gagal panen,
pemerintah berupaya melakukan kebijakan, dalam supaya masyarakat Indonesia
tidak selalu bergantung pada beras. Ketahanan pangan di Indonesia tidak terlepas
dari sifat produksi komoditi pangan yang dihasilkan oleh petani. Panen yang
musiman dan berfluktuasi, sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Menurut
Suwarto (2008) bahwa, poduksi hasil pertanian yang rentan terhadap perubahan
iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh, maka
akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen. Dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pangan terhadap konsumen, diperlukan pengimbangan
antara jumlah permintaan dan jumlah barang yang diproduksi.
Menurut Nuhfil (2012) bahwa, apabila dilihat menurut wilayah, maka
nampak terjadi keragaman yang cukup tinggi antar Provinsi dalam hal prevalensi
penduduk yang sangat rawan konsumsi pangan (deficit energy tingkat berat). Pada
tahun 2008 prevalensi terendah ditemukan di Provinsi Bali (1.9%) dan tertinggi
di Papua Barat. Provinsi-Provinsi dengan prevalensi sangat rawan pangan < 10
persen pada tahun 2008 selain Bali adalah Lampung (7.4%), Sumbar (7.4%), Sulut
(8.3%), Babel (8.3%) Sumut (8.4%), Jambi (8.5%), Kepri (9.0%), Banten (9.1%),
Kalteng (9.1%), Jabar (9.3%) dan NAD (9.7%). Sementara itu Provinsi dengan
prevalensi diatas 20% selain Papua Barat adalah DIY (20.1%), Maluku (20.4%),
Kaltim (21.0%) dan Papua (25.5%).
Khususnya untuk petani yang berskala produksi kecil dan konsumen
berpendapatan rendah, yang cara pengeluaran kebutuhan pokok dibawah, perlu
pemerintah mendorong untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan
ketahanan pangan untuk kepentingan bersama (Achmad, 2007). Kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan keanekaragaman
konsumsi pangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alam,
diharapkan masyarakat sejahtera dari kecukupan pangan. Secara teoritis ketahanan
pangan mengandung aspek yang sangat luas, termasuk kemampuan mengadakan
bahan pangan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.
Permasalahan yang sering terjadi di dalam distjutasi stok pangan yang
tersedia sebagian besar di daerah produksi yang seharusnya dapat di distjutasikan
dengan baik ke semua daerah/antar pulau. Berbagai gejolak sosial dan politik
dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat
membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan elemen pemerintah
serta rendahnya perekonomian di masyarakat. Untuk mempertahankan ketahanan
pangan nasional, beberapa usaha perlu dilakukan secara simultan, pengendalian
konversi lahan pertanian, mencetak lahan pertanian baru, intensifikasi sistem
pertanian, teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus
mempertahankan kualitas lingkungan.

Adawiyah dan Rusdiana : Upaya Mengimbangi Kebutuhan Pangan pada Konsumen....

1011

Melihat permasalahan tersebut diatas, sebenarnya jika ditinjau dari kondisi
geografis di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat diperbaharui
untuk medukung prooduksi pertanian dan non pangan. Dengan pertimbangan
permasalahan pangan tersebut di kebijakan pangan secara nasional harus dapat
di akomodasikan yang diimbangi dengan jumlah permintaan dan jumlah produksi
yang dihasilkan. Upaya untuk mengimbangi kebutuhan pangan hasil pertanian
terhadap kebutuhan konsumen, dapat diwujudkan melalui persiapan pengadaan
cadangan stok pangan secara nasional. Tujuan tulisan ini adalah perimbangan
upaya mengimbangi kebutuhan pangan pada konsumen di Indonesia.
STRATEGI MENGIMBANGI KEBUTUHAN PANGAN DI WILAYAH
INDONESIA
Strategi mengimbangi dan persiapan cadangan pangan
Strategi dan mengimbangi dalam mempersiapkan pangan terhadap
kebutuhan konsumen di setiap wilayah-wilayah di Indonesia. Perlu dilakukan
agar pangan yang dibutuhkan oleh konsumen tetap berjalan dengan baik. Pangan
yang dibutuhkan tidak mengalami kerusakan baik pisik maupun mutu, sehingga
dapat dikonsumsi oleh semua konsumen atau masyarakat. Bila pangan mengalami
kerusakan atau mutunya kurang baik, maka berakibat tidak dapat dikonsumsi atau
diperjual belikan, sehingga pedagang atau petani mengalami kerugian yang cukup
besar. Pangan sangat penting sekali dan dapat dipersiapkan dengan rinci sebelum
di kontjutasikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Dimana banyak konsumen
yang sangat membutuhkan pangan, diantaranya adalah beras, susu, telur dan
pangan yang dapat dikonsumsi setiap saat.
Pentingnya mengimbangi antara pangan yang penting dibutuhkan dan pangan
yang hanya sewaktu-waktu dibutuhkan. Kebutuhan pangan disetiap wilayah di
Indonesia tentunya dapat dilihat dari berapa jumlah penduduk sekitar dan jumlah
pangan yang dibutuhkan. Pangan sebagai bahan konsumsi terdapat jangka waktu
konsumsi antara 1-12 bulan. Pangan asal beras kekuatan dalam masa rusak sekitar
1-4 bulan, susu yang belum di permentasi atau tidak dikemas sekitar 3-7 hari.
Susu yang dalam pengemasan masa berlaku sekitar 1 tahun. Akibat dari kompetisi
antara sumber energi (bio fuel ) dan sumber pangan yang dapat mengganggu
suplai pangan (Faizal, 2000).
Kerusakan pangan dapat diakibatkan dari kerusakan lingkungan (climate
change) akibatnya produksi pangan yang dihasilkan secara nasional terganggu.
Pangan merupakan makanan yang cepat habis dan cepat rusak, sehigga perlu
penanganan khusus agar semua pangan terjamin dari kerusakan dan keracunan.
Menurut Sukirno (2006) bahwa, jika Indonesia hanya dapat mengandalkan dari
produksi pertanian untuk pencapaian surplus beras sebanyak 10 juta ton, setidaknya
sektor pertanian membutuhkan tambahan sekitar 2 juta ha lahan baru. Untuk
mengimbangi pemenuhan pangan sebagai suatu sub sistem sebagai komponen
input dalam proses kegiatan dan output/luaran. Untuk kebutuhan dan kepentingan
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pangan di masyarakat dalam penentuannya secara nasional, pemerintah selalu
berusaha mempersiapkan cadangan pangan antara 1-6 bulan kedepan.
Proses mengimbangi pengiriman pangan yang dibutuhkan perlu penyusunan
standar gizi, penyusunan anggaran, pembelian, penerimaan dan penyimpanan
bahan pangan, persiapan, pengolahan dan distjutasi, pengawasan pangan,
pencatatan dan pelaporan serta evaluasi. Strategi dalam penguatan ketahanan
pangan dan mengingat krisis pangan akan bisa berulang pada tahun-tahun
mendatang maka perencanaan pembangunan pertanian membutuhkan political
will pemerintah (Isbandi dan Rusdiana 2014). Menurut Swastika (2004) bahwa,
ketahanan pangan harus diterapkan sebagai aktor pembangunan pertanian yang
akan menyelamatkan diri dari krisis pangan di masa mendatang. Pemerintah harus
mendorong masyarakat untuk semakin memahami dan memaknai pentingnya
ketahanan pangan dalam pengembangan perekonomian di masyarakat.
Memang selalu ada kekawatiran terjadi krisis pangan, yang dapat menghantui
sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Organisasi pangan
dan kemandirian pangan serta surplus produksi beras sebanyak 10 juta ton pada
tahun 2014, diharapkan dapat tercapai (Hariadi dan Sunarru, 2008). Pemerintah
kerap mengklaim Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada komoditas
pangan tertentu. Namun harus diakui pula bahwa pencapaian swasembada belum
mantap karena amat riskan digoyang krisis ekonomi (Haryono dan Irsal, 2011).
Setidaknya ada lima masalah mendasar yang menjadi alasan penting menentukan
arah pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013. Pangan bagian dari basik
human need yang tidak ada substitusinya. Jumlah penduduk yang masih tinggi,
dapat disadari atau tidak, bahwa setiap tahun meningkat dari angka sebelumnya,
sehingga permintaan akan pangan selalu meningkat pula.
Peningkatan jumlah (the middle class) yang setiap saat permintaan bertambah
pada peningkatan kebutuhan konsumsi asal pangan pertanian maupun peternakan.
Untuk mengimbangi kebutuhan pangan di konsumen, dapat mendorong semua
stockholder tetap berusaha, agar tidak terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap
pangan (growing demand ) yang tidak seimbang dengan produksi. Hal yang sangat
mendasar mengindikasikan pentingnya strategi antara pemerintah pusat dan
daerah dan perlu usaha untuk bekerjasama meningkatkan produksi pertanian
dalam rangka membangun ekonomi nasional.
Strategi mengimbangi kebutuhan pangan
Strategi yang perlu dikembangkan untuk mengimbangi kebutuhan
pangan terhadap konsumen tentunya perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat
menstabilkan pangan di Indonesia, baik harga maupun mutu terjamin. Strategi
mengimbangi tercapaiannya ketahanan pangan untuk kebutuhan konsumen
menjadi perhatian yang sangat meluas di dunia sejak dikembangkannya teori
adaptasi pangan keluarga yang dikemukakan oleh (Nuhfil, 2012). Kecukupan
pangan terhadap kebutuhan konsumen secara merata dapat dilihat dari jumlah
yang sejahtera dan jumlah yang miskin, dilihat dari data sensus pertahun di semua
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pelosok pedesaan di wilayah-wilayah Indonesia. Peningkatan kapasitas produksi
pangan asal pertanian ataupun asal peternakan secara nasional dapat dilakukan
dengan baik.
Minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai jumlah penduduk
yang ada di Indonesia. Cara memenuhinya dapat dilakukan melalui intensifikasi,
ekstensifikasi dan diversifikasi sub bidang pertanian dan sub bidang peternakan
yang masuk kedalam sub sistem kelembagaan. Strategi revitalisasi hulu produksi
(benih, bibit, pupuk, mesin, pestisida dan alat-alat lainnya yang dapat meningkatkan
produksi usaha pertanian. Untuk peternakan (bibit, IB, perkandangan, pakan
hijauan pakan dan konsentrat dan alat lainnya). Revitalisasi industri pasca
panen dan pengembangan pangan hasil pertanian dan hasil peternakan dapat
mengimbangi kebutuhan konsumen pangan (Fagi et al, 2002)
Produk pangan yang dihasilkan yang melemah dipasaran yang tidak
memenuhi selera pasar konsumen atau tidak sanggup mengimbangi preferensi
konsumen atau kemauan pelanggan yang berubah. Produk pangan dapat diuji
untuk dapat diketahui dari beberapa kelemahan dan kekuatan pemasaran. Lihatlah
ke depan dan rencanakan perubahan seperlunya untuk menanggulangi kelemahankelemahan pangan yang akan didistjutasikan keseluruh wilayah Indonesia
guna memenuhi kebutuhan konsumen akan pangan. Daya jual produk pangan
yang dihasilkan diuji setiap periode tertentu, untuk mengetahui seberapa besar
yang masih menimbulkan kepuasan konsumen. Produk pangan yang akan di
distjutasikan ke wilayah-wilayah Indonesia sesuai dengan jumlah penduduk dan
jumlah permintaan pangan.
Contoh kecil konsumen pangan terhadap kebutuhan sehari-hari adalah
beras, gula, telur, susu dan bahan pokok lainnya, cara pengirimannya dengan
menggunakan beberapa aspek agar pangan dapat dikirim dengan baik. Sebagai
akibatnya persainganpun semakin tajam, dunia bisnis sebagai salah satu tantangan
yang banyak persaingan baik di tingkat lokal atau regional. Perusahaan mampu
menghasilkan suatu barang (pangan) atau jasa berkualitas kelas dunia dan lokal
yang dapat bersaing dalam pasar global dan bergerak di bidang produksi pangan.
Produk pangan yang dihasilkan memiliki keunggulan mampu menghasilkan
produk pangan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing.
Hal ini tidak akan membuat bangsa Indonesia berkembang, justru akan
mengancam stabilitas ketahanan pangan dan mengancam produk dalam negeri
melemah daripada produk luar negeri. Selain itu, permasalahan distjutasi pangan
dari produsen ke konsumen selelu mengalami masalah atau kendala.
MENUJU INDONESIA TAHAN TERHADAP PANGAN
Untuk menuju Indonesia bertahan terhadap kecukupan pangan, maka ketersediaan
pangan harus terprogram oleh pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga
yang berwenang. Di prioritaskan kepada petani dan pedagang agar produksi yang
dihasilkan berkuantitas baik, untuk memenuhi pangsa pasar atau konsumen.
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Kebijakan merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memberi arah dalam
pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Agar
pembangunan yang dilaksanakan secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan
berbagai permasalahan untuk mengatasi kecukupan pangan. Selain itu, diperlukan
pembangunan insfrastruktur dan sarana prasarana, ke setiap wilayah di Indonesia.
Mekanisme pelaksanaan pembangunan sedapat mungkin melibatkan peran
petani (masyarakat) berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya
untuk mengolah pertaniannya. Demikian juga peran pemerintah dapat lebih
berdaya guna dan berhasil guna dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan
disegala bidang yang telah ditunjuk berdasakan kemampuannya masing-masing.
Pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia yang
didukung oleh penyediaan akses modal dan akses pasar. Pemantapan ketersediaan
pangan berbasis hasil pertanian, dalam rangka menuju Inodnesia tahan terhadap
pangan, perlu adanya perkembangan produk pangan setiap tahunnya meningkat,
nilai daya beli konsumen tinggi serta harga pangan di pasar dapat terjangkau oleh
masyarakat/konsumen dan layak dikonsumsi.
Arah kebijakan dalam peningkatan kemudahan dan kemampuan untuk dapat
mengakses melalui informasi pasar terhadap pangan sehingga dapat meningkatkan
kemampuan daya beli pangan, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang
miskin. Sesuai dengan pendapat Nuhfil (2012) bahwa, pentingnya peningkatan
kuantitas dan kualitas pangan yang dapat dikonsumsi bernilai gizi tinggi dan
seimbang bagi masyarakat. Arah kebijakan dan pemantapan ketersediaan pangan
berbasis kemandirian pangan dapat menjamin ketersediaan pangan dari produksi
dalam negeri yang seimbang. Jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi
pangan, yang sesuai kaidah kesehatan bagi perlindungan konsumen.
Peningkatan produktivitas lahan sawah dapat meningkatkan ketahanan
pangan. Menurut Masro (2014), lahan sawah yang luasnya sekitar 7,8 juta ha,
cenderung menciut akibat konversi untuk memenuhi tuntutan pembangunan di
berbagai sektor, bahkan sekitar 3,1 juta ha atau 42 persen diantaranya terancam
akan dialih fungsikan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) kabupaten/kota seluruh Indonesia, proyeksi produksi impor dan konsumsi
pangan asal beras, Masro (2014) terlihat pada Tabel.1.
Tabel. 1. Proyeksi produksi, impor dan konsumsi beras di Indonesia
Tahun

Produksi
(ton)

Impor
(ton)

Konsumsi
(ton)

Selisih produksi konsumsi
(ton)

2010

44.217.300

16.530,10

49.371.096,70

-5.153.796,7

2015

34.348.280

24.727,53

54.827.597,20

-20.479.317,2

2020

18.573.760

35.215,10

63.970.027,70

-45.396.267,2

Sumber : Masro (2014) dan Purwaningsih dan Yunastiti (2008).
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Tabel. 1. Menunjukkan bahwa produksi beras pada tahun 2010 sekitar 44,
2 juta ton sedangkan tahun 2015 sekitar 34,3 juta ton, selisih sekitar 20,4 juta
ton selama 5 tahun. Tahun 2020 prediksi bahwa, produksi beras diperkirakan
akan menurun lebih tinggi sekitar 45,3 juta ton selama 5 tahun. Di Indonesia
persoalan pangan telah menjadi isu utama sejak jaman kerajaan, dimana rajaraja Jawa telah memupuk cadangan bahan pangan. Demikian pula pemerintah
kolonial Belanda membentuk badan khusus untuk menangani pengadaan pangan.
Pada perkembangan awal, ketahanan pangan diartikan untuk menjamin seluruh
orang pada setiap waktu terhadap akses pangan dan akses secara ekonomi untuk
mendapatkan kebutuhan pangan yang dibutuhkan.
Mengimbangi luasan lahan pertanian
Strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan eksisting
agar lebih produktif dan lestari baik secara kuantitas dan kualitas, yaitu dengan
intensifikasi dan peningkatan intensitas tanam, pengembangan inovasi teknologi,
dan pengendalian konversi lahan. Meskipun secara umum produksi komoditas
tanaman pangan meningkat, namun demikian untuk meningkatkan produksi
pangan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala peningkatan
produksi komoditas tanaman pangan antara lain adalah terus berlanjutnya konversi
lahan pertanian ke non pertanian, semakin langkanya ketersediaan sumber daya
air untuk pertanian, fenomena iklim yang semakin tidak menentu.
Jumlah penduduk Indonesia sekitar +260 juta jiwa dan terus bertambah setiap
tahun, sehingga memerlukan produk pangan dengan jumlah yang terus meningkat,
peningkatan kebutuhan pangan nasional sekitar 1-2 persen per tahun (Badan Pusat
Statistik Pertanian, 2010). Keberadaan lahan sawah dalam jumlah yang cukup dan
layak untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan mutlak diperlukan.
Disamping itu perlu upaya peningkatan produksi pangan (terutama padi) secara
berkelanjutan. Bila selalu mengandalkan pangan impor untuk ketahanan pangan
nasional tentu sangat riskan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk
ekonomi, sosial dan politik nasional.
Upaya peningkatan produksi harus diimbangi dengan peningkatan
pendapatan petani, kemudahan aksebilitas konsumen, dan aktualisasi keamanan
pangan. Dibutuhkan tambahan perluasan areal pertanian, seperti ekstensifikasi
dengan memanfaatkan lahan potensial dan lahan kosong yang belum tergarap oleh
petani. Untuk mencapai berbagai target dalam memenuhi kebutuhan konsumen
asal pangan, dapat diwujudkan melalui pengembangan bioenergi nasional,
kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan, baik lahan pertanian
sawah yang sudah dimanfaatkan saat ini maupun lahan cadangan, yang belum
termanfaatkan oleh sumberdaya manusia. Percepatan penyiapan dan pelaksanaan
beberapa kebijakan dan regulasi kelembagaan untuk melindungi lahan pertanian
tanaman pangan/sawah (Wahyunto, 2009).
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Mengimbangi permintaan pangan
Untuk mengimbangi   permintaan pangan, pemerintah mengambil
kebijakan impor untuk komoditas yang ketersediaannya tidak dapat dipenuhi
dari domestik. Angka ketergantungan impor yang relatif tinggi adalah kedelai
dan susu. Ketergantungan impor beras ada kecenderungan meningkat (Supadi,
2009). Terkait dengan upaya peningkatan ketersediaan pangan tersebut, peluang
Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia di tengah krisis ekonomi global
dan tantangan fenomena perubahan iklim (El Nino) masih terbuka. Dalam upaya
peningkatan ketersediaan pangan sumber protein pemerintah telah mencanangkan
program peningkatan swasembada daging nasional.
Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah
yang cukup bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara
berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh
negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi
ini harus senantiasa meningkat dari tahun ketahun seiring dengan pertambahan
penduduk. Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor pertanian di
Indonesia semenjak tahun sampai sekarang, secara umum mengalami fluktuasi
pangan. Menurut Wahyuni dan Indraningsih (2003) bahwa, Ketersediaan pangan
yang stabil merupakan salah satu kebutuhan dalam kelangsungan sebuah negara
untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Secara strategis masing-masing negara memiliki perencanaan pembangunan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, baik secara bilateral, regional,
maupun multilateral. Diharapkan konsumen agar dapat mengganti beras
sebagai makanan utama dengan makanan pokok lain. Ada berbagai faktor untuk
meningkatkan ketahanan pangan dan sekaligus mensejahterakan masyarakat.
Ketahanan pangan masih terus terjadi, yang mencakup aspek produksi dan
ketersediaan pangan karena produksi bahan pangan belum mampu untuk
memenuhi kebutuhan penduduk.
ASPEK MANAJEMEN MENGIMBANGI KEBUTUHAN PANGAN
Aspek dalam mengimbangi kebutuhan pangan
Pentingnya perhitungan dalam megimbangi kebutuhan pangan terhadap
konsumen di Indonesia. Megacu pada aspek manajemen yang tuntuntannya adalah
mengambil resiko pada satu produk yang dihasilkan mengalami kegagalan dalam
penjualannya tidak habis dan rusak dijalan. Keberhasilan dalam mengimbangi
kebutuhan pangan dan mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia dapat
terpenuhi oleh efektifitas penyelenggarakan dibfungsi-fungsi manajemen
pembangunan pengembangan ketahanan pangan (Hariadi et al, 2012). Fungsinya
dapat dilihat dari aspek perencanan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
serta koordinasi dari berbagai kebijakan dan program pemerintah.
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Terkait isu pangan yang sering terjadi kekurangan dan mengakibatkan
kemiskinan, dilihat dari jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat.
Perubahan iklim menjadi lebih ekstrim akibat pemanasan global dan berdampak
pada terganggunya produksi pangan hasil pertanian. Alih fungsi lahan pertanian
menjadi perumahan maupun industri menyebabkan berkurangnya lahan untuk
produksi pangan. sehingga pangan yang dihasilkan berkurang, Alternatif
penggunaan lahan untuk pertanian rumah tangga, diantaranya lahan pekarangan
yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan harian.
Menurut Statistik Pertanian (2011) bahwa, potensi lahan pekarangan di
Indonesia mencapai 10,3 juta hektar. Jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian
di Indonesia, maka potensi perkarangan mencapai angka 14 persen. Sampai saat
ini, sebagaian besar lahan perkarangan masih belum dimanfaatkan sebagai areal
pertanaman, perlu memacu petani agar dapat memanfaatkan lahan sebagai lahan
alternatif yang dapat menghasilkan pangan harian. Masalah yang sering dihadapi
dari aspek manajemen untuk mengimbangi kebutuhan pangan adalah terbatasnya
ketersediaan data yang akurat, konsisten, tidak dapat dipercaya dan susah diakses
serta banyak membutuhkan. Agar permasalahan tidak terjadi diperlukan rencana
yang sudah terprogram dengan baik.
Menurut Nuhfil (2012) bahwa, ketahanan pangan pada suatu negara tidak
mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan, karena tergantung
pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Negara bisa menghasilkan
dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barangbarang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional
maupun regional. Untuk menghadapi kekurangan pangan dan tingginya nilai
jual pangan dibutuhkan kebijakan pemerintah untk memonitoring pasar dalam
mengatasi harga pasar yang dapat disesuaikan dengan daya beli konsumen.
Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada pangan pada level nasional,
namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses
dan distjutasi pangan yang dilihat dari kelancaran transportasi dan jumlah pangan
yang dibutuhkan.
Kebutuhan pangan secara nasional, dan keterbatasan keterampilan dan
akses masyarakat miskin terhadap sumber daya usaha seperti permodalan,
teknologi, informasi pasar dan sarana pemasaran meyebabkan kesulitan untuk
memasuki lapangan kerja. Untuk menumbuhkan usaha akan berpengaruh nyata
terhadap munculnya kemiskinan di masyarakat mengakibatkan kurangnya asupan
pangan. Nilai jual pangan yang mahal akan mempengaruhi nilai beli konsumen
atau masyarakat. Kesejahteraan terhadap pangan kemungkinan akan bertambah.
Banyak pasar-pasar yang mengindentifikasikan bahwa banyaknya permintaan dan
kurangnya pasokan diakibatkan harga melambung tinggi, disebabkan juga oleh
ongkos dan biaya lainnya.
Setidaknya impor pangan dari luar sedikit mengurangi beban kebutuhan
masyarakat akan pangan, petani di pedesaan dapat dipacu dengan baik, melalui
pengolahan lahan dengan baik, persedianan modal cukup serta manajemen usaha
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yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha. Kurang efektifnya program
pemberdayaan masyarakat terutama petani tanaman pangan dan ternak yang
selama ini bersifat (top-down), karena tidak memperhatikan variasi masyarakat
dan kebutuhannya. Menurut Fatimah et al (2013) bahwa, kebutuhan masyarakat
dan belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi
secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan pangan gizi padat pada
tingkat masyarakat secara nasional.
Secara ekonomi dan sosial kebutuhan pangan
Secara ekonomi dan sosial bahwa kebutuhan pangan pada dasarnya sangat
penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana konsumen dapat memilih suatu
barang yang diinginkan dengan kodisi barang yang baik, dan harga terjangkau
(Hermanto. 2013). Walaupun kebutuhan konsumen sangat penting terhadap barang
atau pangan yang dapat dikonsumsi, tetapi konsumen dapat memilih barang atau
pangan yang sesuai dengan keinginan dan kondisi ekonomi. Penguatan kondisi
sosial ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan
secara nasional. Pangan tidak saja berpengaruh terhadap masalah kerawanan gizi,
tetapi telah menyebabkan kerawanan sosial, politik dan keamanan.
Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh
pemerintah dan sulitnya untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi produksi
pangan. Menurut Rachman et al (2012) bahwa, besarnya jumlah petani sekitar 21
juta rumah tangga petani, dengan lahan produksi yang semakin sempit dengan laju
sekitar 0,5 persen per tahun, tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk
pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras. Dengan memberikan informasi
yang lengkap, sehingga akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses
pangan untuk konsumen dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distjutasi dan perdagangan pangan melalui
pengembangan sarana dan prasarana distjutasi dan menghilangkan hambatan
distjutasi pangan antar daerah.
Perlunya meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur serta kelembagaan
ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan skema distjutasi pangan
kepada kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kerawanan pangan yang
sering terjadi di pedesaan yang jauh dari jangkauan. Teknologi dan kelembagaan
pengolahan dan pemasaran pangan untuk menjaga kualitas produk pangan dan
mendorong peningkatan nilai tambah. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
intervensi bantuan pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin
terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang.
Fasilitasi pemerintah dalam bentuk intervensi kegiatan penyediaan layanan
publik dan kegiatan atau prakarsa strategis, yang terpenting dukungan sistem
insentif, agar petani tetap bergairah untuk mengusahakan komoditi pangan,
terutama pangan lokal. Dukungan sistem insentif dapat dilakukan melalui
mekanisme harga pangan dan non harga pangan. Insentif melalui mekanisme
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harga dapat dilakukan dengan menerapkan penerapan kebijaksanaan harga produk
pertanian dengan harga yang tidak memberatkan konsumen. Memberikan subsidi
input, agar dapat mengurangi biaya produksi petani. Menstabilkan harga pangan
dan jasa di konsumen sesuai dengan nilai tukar petani yang stabil dan kesejahteraan
petani terjaga.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA
Dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai referensi yang memerlukan sedikit
penjabaran melalui ide dan pemikiran, menuangkan dalam makalah ini, lebih lanjut
dalam bentuk rencana untuk mengimbangi kebutuhan pangan dan produksi yang
dihasilkan, agar mampu mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, tangguh
menghadapi segala gejolak. Kebutuhan pangan dan jumlah produksi pangan yang
sesuai dengan jumlah permintaan dan jumlah penduduk dapat disesuikan dengan
mengimbangi kebutuhan pangan agar dapat diaplikasikan untuk mewujudkan
ketahanan pangan.
Mengingat masalah pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas sektor,
maka semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan harus
diutamakan. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan
pangan terganggu. Pengalaman telah membuktikan kepada semua bangsa Indonesia
bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti kenaikan harga beras pada waktu
krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas
ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator agar
kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan dan mampu mendayagunakan
seluruh potensi yang ada secara nasional.
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ABSTRAK
Petani Kabupaten Kendal telah menyadari bahwa iklim telah berubah. Para petani
merasakan yang paling banyak berubah adalah meningkatnya suhu dan perubahan
pola curah hujan. Petani kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat, sehingga
resiko kegagalan karena hujan yang tidak menentu atau kekeringan akibat
kemarau panjang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
dan tindakan antisipatif petani dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian
dilakukan di 2 desa, yaitu Desa Podosari dan Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal dari bulan Oktober sampai dengan November 2014 dengan
menggunakan metode survei. Menurut persepsi petani musim hujan datang lebih
lambat dan berakhir lebih cepat dengan durasi yang makin singkat. Suhu udara
makin sering berubah dan dirasakan makin terasa panas. Resiko kekeringan dan
serangan hama penggerek batang (stem borer) yang ditandai dengan kematian
malai, juga intrusi dan genangan air laut menjadi ancaman serius bagi petani
Desa Margorejo yang sebagian besar lahannya berada di daerah pesisir atau hilir
saluran irigasi. Petani di daerah tersebut sering mengalami resiko gagal panen dan
kerugian. Tindakan antisipatif yang petani lakukan adalah mengganti varietas padi
yang biasa ditanam dengan varietas baru yang toleran rendaman seperti varietas
Inpara 2 dan Inpari 30.
Kata kunci : persepsi, perubahan iklim, padi
ABSTRACT
Kendal district farmers have been realizing that the climate was changed. Farmers
feeling the most changes are increasing in temperature and changing in rainfall
patterns. Farmers are difficulty to determine the appropriate planting time, so
the risk of failure due to erratic rainfall or drought due to the long dry season
are quite large. This study aims to determine the perception and anticipatory
actions of farmers in the facing of climate change. Research was conducted in two
villages, i.e. Podosari and Margorejo villages, from October to November 2014
by survey method. According to farmer perception rainy season had come later
and ended sooner with shorter duration. Air temperature changed more frequently
and felt more and more hot. The risk of drought and pest stem borer (white head)
infestations, as well as intrusion and stagnant seawater become a serious threat
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in the Margorejo village farmers whose farmland mostly located in coastal areas
or downstream irrigation channels. They often experienced risk of crop failure
and loss harvest. Anticipatory action they have to do is replace the usual rice
varieties with the new varieties that more resistant to immersion such as Inpara 2
and Inpari 30.
Key words : perception, climate change, rice
PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini isu tentang perubahan iklim semakin sering beredar di masyarakat.
Pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik makin menyadarkan masyarakat
bahwa iklim kita selama ini telah mengalami perubahan. Sebenarnya apa yang
dimaksud dengan iklim atau cuaca? Point ini harus terlebih dahulu dipahami oleh
masyarakat terutama masyarakat pertanian. Secara umum iklim dan cuaca memiliki
pengertian yang hampir sama, yaitu keadaan atau kondisi udara. Pembedanya
hanya pada cakupan wilayah dan waktu, dimana cuaca menggambarkan keadaan
udara di suatu daerah yang sempit dalam waktu yang singkat sedangkan iklim
cakupannya lebih luas dan waktunya lebih lama. Cuaca dan iklim dipengaruhi
oleh unsur yang sama, yaitu suhu udara, radiasi, tekanan udara, kelembaban udara,
angin, curah hujan, intensitas sinar matahari, keadaan awan, embun, dan petir
(Suyono, 1995).
Berubahnya iklim sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejak dulu Iklim
bumi secara alami sudah mengalami perubahan. Namun yang menjadi persoalan
akhir-akhir ini adalah perubahan iklim bukan hanya disebabkan oleh peristiwa
alam melainkan juga lebih karena aktivitas manusia. Eksploitasi sumber daya alam
untuk pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran memberi dampak nyata
terhadap perubahan iklim lokal maupun global. Menurut Moerdiarta dan Stalker
(2007) masalah perubahan iklim di Indonesia biasa dikaitkan dengan persoalan
penggundulan hutan dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Dampak perubahan iklim yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah
perubahan musim dan curah hujan, kejadian cuaca ekstrem, kenaikan suhu udara,
serta kenaikan muka dan suhu air laut. Di sektor pertanian, dampak yang paling
dirasakan oleh para petani adalah perubahan musim dan pola curah hujan. Petani
mengalami kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat, sehingga resiko
kegagalan karena hujan yang tidak menentu atau kekeringan akibat kemarau
panjang cukup besar. Resiko kekeringan biasanya dialami oleh petani yang berada
di wilayah hilir saluran irigasi, contohnya petani di daerah pesisir yang lahan
pertaniannya selain rentan kekeringan juga rentan tergenang karena laut pasang
atau rob dan intrusi air laut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan tindakan
antisipatif petani dalam menghadapi perubahan iklim.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2014 di lokasi
kegiatan kalender tanam di Kabupaten Kendal Jawa Tengah, yaitu Desa Podosari
dan Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring. Penelitian dilakukan dengan metode
survei, yaitu dengan mengambil objek penelitian dari sampel yang diambil dari
suatu populasi (Siregar, 2013). Responden yang diteliti adalah petani padi sawah
irigasi yang berjumlah 32 responden. Pengambilan data dilakukan dengan teknik
wawancara langsung dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Data yang diambil
meliputi karakteristik responden dan persepsi responden terhadap perubahan iklim
serta tindakan antisipatif untuk mengatasinya. Data yang diperoleh dikumpulkan
dan dibuat tabulasi, disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis secara
deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, pendidikan terakhir,
pengalaman berusaha tani, dan kepemilikan lahan sawah irigasi. Karakteristik
umur responden Desa Podosari dan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring ratarata memiliki usia rata-rata 55 tahun. Tingkat pendidikan responden masih rendah,
terlihat dari hasil penelitian bahwa 58,33% responden berpendidikan terakhir SD.
Namun demikian responden memilki pengalaman berusaha tani rata-rata 23 tahun.
Kepemilikan lahan sawah irigasi yang dikelola setiap petani cukup luas rata-rata
0,5 ha.
Pengetahuan petani terhadap iklim maupun cuaca masih sangat terbatas,
bahkan bisa dikatakan sangat kurangi. Dari semua petani yang menjadi responden,
belum ada yang pernah mengikuti sekolah lapang iklim (SLI). Dari sisi petugas,
hanya 10% atau 4 orang dari 40 orang petugas yang pernah mengikuti SLI. Namun
demikian, para petani dan petugas pertanian mengamati dan merasakan bahwa
sekarang ini iklim telah mengalami perubahan/pergeseran. Perubahan yang paling
dirasakan terutama yang terkait dengan datangnya hujan dan suhu yang semakin
panas, Menurut petani sekarang ini musim sering berubah-ubah setiap tahunnya.
Perubahan musim kemarau dan penghujan semakin sulit dipastikan dan semakin
tidak menentu.
Persepsi Responden terhadap Perubahan Iklim
Persepsi petani terhadap perubahan iklim disajikan dalam Tabel 1. Persepsi
petani tentang perubahan iklim lebih ditujukan pada pengamatan terhadap
perubahan pola hujan dan perubahan suhu udara. Sebagian besar petani mempunyai
persepsi bahwa lamanya musim hujan dirasa makin pendek, datangnya musim
hujan dirasa lebih lambat dan berakhir lebih cepat. Kejadian hujan lebat juga dirasa
lebih sering terjadi. Terkait dengan perubahan suhu petani mempunyai persepsi
bahwa suhu udara terasa makin panas, perubahan suhu harian makin sering terjadi,
dan kejadian bulan panas lebih banyak.
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Tabel 1. Persepsi Petani Responden terhadap Perubahan Pola Hujan dan Suhu
Uraian

Kriteria
Datang lebih lambat

Mulainya musim hujan

Tidak ada perubahan
Datang lebih cepat

Persentase (%)
56,52
4,35
39,13
100,00

Berakhirnya musim hujan

Berakhir lebih cepat

47,62

Tidak ada perubahan

14,28

Berakhir lebih lambat

38,10
100,00

Lamanya musim hujan

Lebih panjang

35,00

Tidak ada perubahan

10,00

Lebih pendek

55,00
100,00

Kejadian hujan lebat

Makin jarang

15,00

Tidak ada perubahan

25,00

Makin sering

60,00
100,00

Suhu udara

Terasa makin panas

87,50

Tidak ada perubahan

12,50

Terasa lebih dingin

0
100,00

Perubahan suhu harian

Makin sering

68,42

Tidak ada perubahan

21,05

Makin jarang

10,53
100,00

Jumlah hari/bulan panas

Lebih banyak

60,87

Tidak ada perubahan

26,09

Lebih sedikit

13.04
100,00

Sumber : Data primer, diolah 2014

Menyikapi adanya perubahan iklim, sebagian besar petani responden
bersikap biasa saja meskipun ada juga yang tidak khawatir jika nanti perubahan
iklim makin tidak menentu dan akan mempengaruhi perkembangan hama dan
penyakit yang akan mengganggu tanaman padi. Sebagian lagi ada yang merasa
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tidak berdaya dan berharap ada bantuan teknologi atau alat yang dapat mengatasi
genangan banjir, kekeringan, dan intrusi air laut, sehingga petani masih bisa
berharap dapat menikmati hasil jerih payahnya berupa hasil panen yang normal
di setiap musim.
Terkait dengan penyebab perubahan iklim, petani responden di kedua desa
mempunyai pendapat yang hampir sama bahwa menurutnya terjadinya perubahan
iklim banyak disebabkan oleh kerusakan hutan terutama yang diakibatkan oleh
penebangan dan kebakaran sehingga banyak hutan menjadi gundul. Selain
itu, penyebab lain yang menurut petani juga berpengaruh terhadap perubahan
iklim adalah pembakaran limbah, asap industri dan kendaraan bermotor, serta
penggunaan kayu bakar. Akhir-akhir ini terdapat indikasi bahwa penggunaan
kayu bakar tidak hanya terjadi pada skala rumah tangga tetapi juga pada skala
industri. Hal ini disebabkan oleh makin mahalnya bahan bakar minyak untuk
industri yang mendorong sebagian pengusaha mengalihkan sebagian kebutuhan
energinya dengan bahan bakar dari kayu yang menurutnya lebih murah. Akibatnya
penebangan kayu/pohon semakin marak. Jenis pohon apapun bahkan pohonpohon yang belum layak tebangpun menjadi sasaran penebangan karena sudah
laku dijual.
Dampak Perubahan Iklim
Dampak perubahan iklim terhadap usahatani padi yang dirasakan cukup
nyata oleh responden adalah menurunnya produksi dan kualitas hasil panen,
meningkatnya hama dan penyakit, berkurangnya musuh alami, dan makin
tingginya resiko kegagalan panen yang menyebabkan petani mengalami kerugian.
Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim terhadap usaha pertanian
paling dirasakan oleh responden Desa Margorejo dibandingkan responden Desa
Podosari. Sebagian besar responden Desa Margorejo memiliki lahan sawah yang
berbatasan dengan tambak air laut. Jika petani tanam padi pada musim penghujan
(MH) di bulan Desember/Januari maka lahan garapan sering tergenang banjir,
dan sebaliknya jika petani tanam padi pada musim kemarau (MK) di bulan Juni/
Juli tanaman yang diusahakan rentan atau beresiko mengalami kekeringan yang
dapat menyebabkan gagal panen atau puso. Kondisi sawah pada saat tergenang
banjir (MH), volume air genangan sulit dibuang karena ketidaktersediaan alat
pompa dengan kapasitas yang memadai untuk menyedot air dan kondisi saluran
pembuangan yang tidak memadai. Sedangkan pada saat kekeringan (MK),
umumnya petani tidak berdaya menghadapi pembagian air di pintu Juwero
yang dirasakan kurang adil dalam membagi air. Selain banjir dan kekeringan,
kondisi lahan sawah yang diusahakan juga terintrusi air laut yang asin. Kuantitas
dan kualitas hasil panen menurun akibat banjir dan kekeringan. Serangan hama
penggerek batang (beluk) menjadi ancaman resiko gagal panen.
Ini sejalan dengan hasil temuan yang dipaparkan Balai Besar Penelitian
Padi (2008) bahwa perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) sangat
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dipengaruhi oleh tanaman inang dan lingkungannya termasuk iklim. Perubahan
iklim yang drastis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun menyebabkan
terjadinya perubahan suhu udara. Perubahan suhu udara ini mempengaruhi
perkembangan makhluk hidup termasuk OPT dan musuh alaminya.
Demikian halnya dengan Wiyono (2009) yang menyatakan bahwa
keberadaan hama dan penyakit sangat dipengaruhi dinamika iklim, meskipun saat
ini belum ada penelitian komprehensif tentang hubungan perubahan iklim dan
hama penyakit di lapangan. Namun, tanda-tanda di lapangan menunjukkan kaitan
yang kuat antara masalah hama dan penyakit dengan perubahan iklim yang terjadi.
Penyakit yang meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir adalah penyakit kresek
pada padi yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae.
Puslitbangtan (2014) juga menyatakan bahwa salah satu dampak dari global
warming akhir-akhir ini adalah terjadinya pergeseran pola musim antara musim
hujan dan musim kemarau yang sulit diprediksi. Perubahan lingkungan yang
di-indikasikan dengan suhu yang cenderung meningkat berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan serangga, contohnya adalah wereng hijau yang
merupakan vektor dari virus tungro.
Strategi Menghadapi Perubahan Iklim
Ada beberapa strategi adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan
iklim, seperti pergiliran tanaman atau varietas, penggunaan varietas genjah,
varietas toleran rendaman, varietas tahan OPT, perbaikan teknik pengolahan
lahan, perbaikan teknik pengairan, dan perbaikan teknik budidaya. Secara umum,
belum banyak strategi adaptasi yang dilakukan oleh petani responden. Persepsi
petani tentang strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim
disajikan dalam Tabel 2.
Pergiliran tanaman belum dilakukan karena hampir semuanya masih
menerapkan pola tanam padi-padi-padi dengan varietas yang sama sepanjang
tahun. Varietas yang ditanam pada umumnya Situ Bagendit. Introduksi varietas
baru yang memilki keunggulan, misalnya Inpari 30 dan Inpara 2 yang produksinya
lebih tinggi dan toleran rendaman belum bisa diadopsi petani karena menurut
petani tekstur nasinya pera.
Namun demikian, ada sedikit strategi adaptasi yang sudah dilakukan seperti
penggunaan kompos atau pupuk kandang di musim kemarau, dan menambah
pupuk ZA atau mengurangi pupuk urea di musim penghujan sebagai antisipasi
rebahnya tanaman padi karena angin. Strategi lainnya adalah tidak membakar
jerami di lahan dan penanaman dengan sistem jajar legowo. Tumpukan jerami
yang dulunya dibakar sekarang sudah mereka dikembalikan lagi ke lahan dengan
mengolahnya terlebih dahulu menggunakan petrobio. Sistem tanam tegel sedikit
demi sedikit sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem jajar legowo 4:1 atau
6:1. Menurut petani dengan menggunakan tanam jajar legowo perawatan tanaman,
pemupukan, penyiangan, dan penyemprotan menjadi lebih mudah sehingga
diharapkan hasilnya menjadi lebih baik.
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Tabel 2. Persepsi tentang Strategi yang Perlu Dilakukan untuk Menghadapi
Perubahan Iklim
Uraian
Pergiliran tanaman
Pergiliran varietas
Tanam tanpa olah tanah/TOT
Intensif pupuk kandang atau kompos
Tidak membakar jerami
Varietas tahan hama dan penyakit
Varietas toleran rendaman
Varietas umur genjah
Drainase yang baik
Pengairan berselang
Penggunaan pestisida hayati
Mengurangi pemakaian input kimia
Tanam jajar legowo
Integrasi tanaman- ternak
Penanganan panen
Perbaikan irigasi
Ketersediaan info tentang iklim

Kriteria (%)
Perlu Dilakukan
Sudah Dilakukan
66,67
72,73
92,31
87,50
65,00
61,90
70,83
63,16
63,64
100,00
91,30
84,62
70,00
66,67
71,43
76,19
84,62
64,29
82,35
87,50
75,00
66,67
57,14
100,00
84,62
40,00
33,33
92,31
73,33
66,67
81,82
57,14
66,67

Sumber : Data primer, 2014 diolah

Menurut Wiyono (2009), untuk menghadapi perubahan iklim dalam
kaitannya dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman, perlu dilakukan
pengembangan teknik budidaya yang sesuai, sehingga tanaman lebih sehat dan
tahan terhadap hama/penyakit. Teknologi diarahkan untuk mengatasi kekeringan
maupun banjir akibat perubahan iklim. Salah satunya dengan pengaturan waktu
tanam dan penggunaan varietas lokal. Contohnya seperti di Bojonegoro, walaupun
secara umum varietas jagung lokal produksinya tidak tinggi, tetapi tahan
kekeringan. Saat musim kemarau dan tidak ada irigasi, tidak satupun varietas
jagung hibrida bisa tumbuh, namun varietas lokal tetap tumbuh dan berproduksi.
Sayangnya varietas ini sekarang hampir punah. Selain itu kacang tunggak juga
mampu bertahan terhadap kekeringan yang luar biasa. Varietas padi lokal yang
tahan kering dan tahan salinitas (kadar garam) tinggi juga ada. Budidaya padi
dengan teknik gogo rancah, yaitu penanaman dengan cara kering pada awal
(penugalan benih) dan baru digenangi pada umur 30 harian, juga merupakan
upaya pemanenan air secara optimal di daerah yang musim hujannya pendek.
Penanganan yang lebih ramah lingkungan dalam pengendalian hama dan
penyakit penting dilakukan. Penanganan sembarangan dengan pestisida kimia
bisa memicu ledakan hama atau penyakit yang lebih besar. Menggunakan varietas
tahan, mulsa organik, pengendalian hama/penyakit secara mekanik (pemungutan
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hama dan bagian tanaman yang terkena penyakit), penggunaan pestisida nabati,
dan agen pengendali hayati, bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Yang
terpenting adalah peningkatan pemahaman agroekosistem oleh petani sehingga
lebih memahami dalam mengamati dan menyikapi perubahan. Kemampuan petani
untuk mengenali, menganalisis, dan memutuskan suatu tindakan merupakan kunci
keberhasilan adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim, khususnya kaitannya
dengan hama dan penyakit tanaman. Pendekatannya bisa berupa Sekolah Lapangan,
baik sekolah lapangan iklim maupun pengendalan hama terpadu (Wiyono, 2009).
KESIMPULAN
Persepsi dan pemahanan masyarakat termasuk petani tentang perubahan iklim
perlu diiringi dengan tindakan nyata agar dampak yang ditimbulkannya dapat
secara cepat diatasi dan dikurangi seminimal mungkin. Tindakan tersebut dapat
dilakukan melalui perbaikan sistem budidaya dengan memanfaatkan inovasi
teknologi yang telah ada seperti sistem informasi kalender tanam, varietas unggul
baru, perbaikan sistem olah tanah, sistem tanam, sistem pemupukan, sistem
pengairan dan juga sistem panen dan pasca panen.
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Samrinkdi80@gmail.com
ABSTRACT
Seed is one of factors influential in determining plant cultivation success. This
factor is irreplaceable for seeds acts as plant material carrier and genetic potential.
Improved seed supply possess prominent role among technology generated
through research, contributing in both yields per unit area increase and oneof main
components in pests and diseases control.Improved variety is easier to be adopted
by farmers, relatively cheap, and provides direct benefits to farmers. UPBS in
BPTP possess mandate to produce FS and SS class seed source. Seeds quantity and
varieties are adapted according to needs, requirements, preference, agroecosystem,
and local socioculture. This activity is aimed to produce rice seeds appropriately
(variety, quality, quantity, time, and price) for regional seed institution (BBI, BBU,
farmer, and breeder) as well as accelerating new seed varieties (VUB) usage in
accordance with consumer preferences. This activity was conducted from January
to December 2015 in Wawotobu Experimental Garden BPTP Southeast Sulawesi.
It consist of 4 haarea and uses 5 VUB:Inpari 3, Inpari 6, Inpari 15, Inpari30 and
Mekongga. Rice seed production in UPBS BPTP Southeast Sulawesi 2015 has
produced certified improved seeds as much as 15.675 kg of seeds. The seeds are
composed of new superior varieties: Inpari 6 SSclass (700 kg), Inpari 15 FS class
(400 kg ), Inpari 15 SS class (8000 kg), Inpari 30 SS class (750 kg), Mekongga FS
class (400 kg), and Mekongga SSclass (7,350 kg).
Keyword: UPBS , Seed Source, paddy rice
ABSTRAK
Benih merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya
tanaman yang perannya tidak dapat digantikan oleh faktor lain, karena benih
sebagai bahan tanaman dan pembawa potensi genetik. Penyediaan benih unggul
memegang peranan yang menonjol diantara teknologi yang dihasilkan melalui
penelitian, baik dalam kontribusinya terhadap peningkatan hasil persatuan
luas maupun sabagai salah satu komponen utama dalam pengendalian hama
dan penyakit. Selain itu, varietas unggul dinilai mudah diadopsi petani dengan
tambahan biaya yang relatif murah dan memberikan keuntungan langsung kepada
petani. 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
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setempat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memproduksi benih sumber padi
secara tepat (Varietas, mutu, jumlah, waktu dan harga) bagi lembaga perbenihan
daerah ( BBI, BBU, petani dan penangkar ) serta mempercepat penggunaan benih
varietas unggul baru (VUB) yang sesuai dengan preferensi konsumen. Kegiatan
dilakukan dari bulan Januari sampai Desember 2015 di Kebun Percobaan
Wawotobi BPTP Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan 4 ha dan menggunakan 5
VUB yaitu, Inpari 3, Inpari 6, Inpari 15, Inpari 30 dan Mekongga. Hasil kegiatan
produksi benih sumber padi di UPBS BPTP Sulawesi Tenggara Tahun 2015, telah
dihasilkan benih yang bermutu bersertifikat sebanyak 15.675 kg benih yang
terdiri dari berbagai varietas unggul baru, yaitu varietas Inpari 6 klas SS ( 700 kg),
Inpari 15 klas FS (400 kg), Inpari 15 klas SS ( 8000 kg), Inpari 30 klas SS ( 750
kg), Mekongga klas FS( 400 kg), dan Mekongga Klas SS ( 7.350 kg).
Kata kunci : UPBS,Benih Sumber, padi sawah
PENDAHULUAN
Penggunaan benih padi varietas unggul memberikan kontribusi cukup besar
terhadap peningkatan produktivitas. Disamping itu, teknik budidaya yang di
kenal dengan pendekatan model pengelolaan tanaman terpadu atau PTT dengan
komponen utama antara lain penggunaan benih bermutu, varietas unggul yang
adaptif, tanaman bibit muda (15 – 20 hari ), jumlah bibit per lubang 1 – 3 bibit,
pemupukan berdasarkan bagan warna daun, dan pemupukan Phospat dan Kalium
berdasarkan status hara tanah (mengikuti rekomendasi pemupukan) dapat
meningkatkan produktifitas padi sawah hingga 15% (Badan Litbang Pertanian,
2007).
Permasalahan yang dihadapi industri perbenihan tanaman pangan adalah
menjaga kesinambungan produksi karena minimnya orientasi bisnis dan political
will untuk mensuplai seluruh petani dengan benih berharga murah. (Badan Litbang
Pertanian, 2009). Selanjutnya Wahyuni (2005) mengungkapkan, bahwa rendahnya
efisiensi produksi industri perbenihan disebabkan oleh rendahnya produksi
benih, tingginya persentase ketidaklulusan benih dalam uji di laboratorium yang
disebabkan oleh pengendalian mutu yang tidak efektif, dan pembatalan oleh
penangkar karena harga calon benih yang tidak menarik. Sementara di tingkat
petani, beberapa penyebab rendahnya penggunaan benih padi bersertifikat antara
lain benih padi secara tradisional telah tersedia di tangan petani dalam bentuk
gabah hasil panen dari pertanaman sebelumnya.
Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) lingkup Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) merupakan salah satu kelembagaan
internal di BPTP yang dibentuk dalam rangka mengakomodasikan perubahan
lingkungan strategis perbenihan dan mengantisipasi kebutuhan benih sumber dari
varietas unggul baru (VUB) komoditas strategis hasil penelitian Badan Litbang
Pertanian.
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Dalam rangka ketersediaan benih sumber di Sulawesi Tenggara, UPBS
BPTP Sultra sampai dengan tahun 2014, telah memproduksi benih sumber dari
berbagai jenis varietas unggul baru (VUB) padi diantaranya Ciherang, Cisantana,
Mekongga, Inpari, Inpara dan Inpago.
Produksi benih sumber di UPBS KP Wawotobi BPTP Sultra sejak tahun
2010 sampai dengan 2014 yaitu masing-masing tahun 2010 ( 15.590 kg ), tahun
2011 (13.400 kg ), tahun 2012 (18.368 kg ), tahun 2013 (10.780 kg ) dan tahun
2014 (7.575 kg). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil benih tersebut
telah dimanfaatkan oleh petani dan beberapa penangkar yang berada di wilayah
Sulawesi Tenggara. Adanya kendala iklim serta serangan OPT masih merupakan
kendala di dalam peningkatan hasil produksi benih sumber sehingga hasil belum
bisa maksimal.
Tabel 1. Produksi benih sumber di UPBS KP Wawotobi BPTP Sultra 2010 – 2014
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014

Produksi (ton)
15.590
13.400
18.368
10.780
7.575

Dalam upaya mendukung percepatan penyebaran dan adopsi varietasvarietas unggul baru yang telah dihasilkan, Badan Litbang Pertanian dalam hal
ini BPTP Sultra sangat penting berperan dalam penyediaan benih sumber (Benih
Dasar dan Benih Pokok). Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memproduksi benih
sumber padi secara tepat (Varietas, mutu, jumlah, waktu dan harga) bagi lembaga
perbenihan daerah ( BBI, BBU, petani dan penangkar ) serta mempercepat
penggunaan benih varietas unggul baru (VUB) yang sesuai dengan preferensi
konsumen.
METODE PENGKAJIAN
Pengkajian dilakukan dari bulan Januari sampai Desember 2015 di Kebun
Percobaan Wawotobi BPTP Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan 4 ha dan
menggunakan 5 VUB yaitu, Inpari 3, Inpari 6, Inpari 15, Inpari 30 dan Mekongga.
Prosedur kegiatan meliputi : 1) sosialisasi dengan instansi terkait , bertujuan
untuk memperkenalkan varietas unggul baru (VUB) padi yang akan diproduksi
dan dikembangkan, 2) Pengawasan lapangan, gudang atau tempat penyimpanan,
dan pengawasan ketika pemrosesan benih serta pengujian benih di laboratorium
dilakukan oleh Pengawas Benih dari Dinas/Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih (BPSB Sultra, 2003). Apabila permohonan sertifikasi benih dinyatakan
memenuhi standar mutu laboratorium, produsen atau penangkar dapat meminta
pemasangan label sesuai dengan kelas benih yang disetujui laboratorium. 3).
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Pelaksanaan kegiatan, diawali dengan pengolahan lahan dengan menggunakan
hand traktor, kemudian pembuatan tempat persemaian, menggunakan 5 varietas
unggul baru (VUB) antara lain : Inpari 3, Inpari 6, Inpari 15, Inpari 30, dan
Mekongga. Penanaman dilakukan pada saat bibit telah berumur 18 – 20 hari
setelah sebar (HSS). Cara tanam dengan sistem Legowo 2:1 jarak tanam 20 x 20
x 10 x 40 cm. Pemupukan berdasarkan hasil analisis PUTS, yaitu pupuk urea 100
kg/ha dan phonska 400 kg/ha. Cara pemberian yakni semua dosis pupuk phonska
diberikan pada umur 7 – 14 hari setelah tanam (HST) dan semua dosis urea
diberikan 30 – 35 HST. Pengendalian hama penyakit tanaman (OPT) di lakukan
dengan prinsip PHT. Data yang dikumpulkan meliputi proses sertifikasi benih,
produksi, distribusi benih dan sebaran VUB.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi
Kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) padi ini di laksanakan di
Kebun Percobaan Wawotobi yang terletak di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan
Wawotobi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara. Letak KP Wawotobi
67 km pada jalur poros Kendari - Kolaka yang berada disebelah barat ibu kota
Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada ketinggian tempat 55 m dpl, dan berada pada
posisi ordinat 3,55˚ LS dan 122,6˚ BT. Secara administrasi Kebun Percobaan
Wawotobi di Kelurahan Lalosabila berbatasan wilayah dengan sebelah utara:
Kelurahan Parauna, sebelah selatan : Kelurahan Konawe, sebelah barat: Kelurahan
Tuoy, sebelah timur: Kelurahan Wawotobi.
Tabel 2. Prosedur sertifikasi benih sumber padi
No
Uraian kegiatan
Pelaksanaan
Hasil
1 Mengajukan permohonan dengan kelas BPSB, lampirkan berkas
benih ( FS dan SS )
label benih
2 Menentukan tanggal semai dan tanam UPBS dan BPSB Lokasi/tempat siap
tanam
3 Pemeriksaan pendahuluan
BPSB dan UPBS Berkas, lokasi
4 Pemeriksaan lapangan pertama ( fase BPSB dan UPBS Berkas, pertanaman
vegetatif)
5 Pemeriksaan lapangan kedua ( fase
BPSB dan UPBS Berkas, pertanaman
berbunga)
6 Pemeriksaan lapangan ketiga (sebelum BPSB dan UPBS Berkas, pertanaman
panen)
7 Penentuan waktu panen
BPSB dan UPBS Berkas, pertanaman
8 CBKS ( calon benih kering sawah )
UPBS
benih
9 Proses menjadi calon benih
UPBS
benih
10 Uji laboratorium
BPSB
Lulus uji
11 Keluar draf sertifikat
BPSB
Pengemasan benih
12 Cetak label
BPSB
Label benih
13 Pengemasan benih ( kemasan 25 kg)
UPBS
benih
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Tabel 2. Menjelaskan bahwa untuk memproduksi benih sumber padi hal
pertama yang harus dilakukan yaitu mengajukan permohonan sertifikasi benih
kepada BPSB Provinsi Sultra secara tertulis dengan menggunakan formulir yang
berlaku paling lambat 10 hari sebelum tanam. Satu permohonan berlaku untuk satu
unit sertifikasi yang terdiri atas satu varietas dan satu kelas benih serta permohonan
di lampiri label benih sumber yang akan di produksi. Penentuan waktu persemaian
benih dilakukan ketika sudah berlangsung kegiatan pengolahan lahan.
Pemeriksaan lapangan pendahuluan dilakukan terhadap dokumen dan
lahan yang digunakan untuk memproduksi benih sumber yang meliputi sejarah
penggunaan lahan dan keadaan lahan. Pemeriksaan pendahuluan ini di lakukan
sebelum kegiatan tanam dimulai. Untuk pemeriksaan pertama (fase vegetatif)
diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan
dilakukan pada umur minimal 12 hari setelah tanam. Pemeriksaan lapangan kedua
(fase berbunga) dilakukan pada saat pertanaman padi berbunga (85 – 90 HST)
sedangkan untuk pemeriksaan lapangan ketiga (sebelum panen) dilaksanakan
pada saat menjelang panen. Panen dilakukan setelah dinyatakan lulus sertifikasi
lapangan oleh BPSB. Peralatan yang digunakan untuk panen (sabit, karung, terpal,
alat perontok atau trheser dan driyer) dibersihkan terlebih dahulu. Panen dilakukan
pada waktu biji telah masak fisiologis atau 90 -95 % malai telah menguning.
Gabah calon benih yang telah di prosesing/pengolahan selanjutnya diambil
contoh/sampel benihnya oleh BPSB yang selanjutnya akan di lakukan pengujian
laboratorium. Benih sumber yang telah lulus sertikasi selanjutnya diberikan label
(putih, ungu, biru) sesuai kemasannya (kemasan 25 kg dan 5 kg).
Pengawasan mutu benih memiliki peranan utama dalam produksi benih.
Semua tahapan dari perbanyakan benih, pengolahan dan penyimpanan sampai
kepada distribusi dan pemasaran harus dilakukan pengawasan yang meliputi (1)
pengujian mutunya, (2) pengawasan, (3) peraturan dan (4) sertifikasi.
Benih sumber yang digunakan untuk pertanaman produksi benih satu kelas
lebih tinggi dari kelas benih yang akan diproduksi. Untuk memproduksi benih kelas
FS (Foundation Seed/Benih Dasar (BD) atau lebel putih, maka benih sumbernya
adalah benih padi kelas BS (Breeder Seed/Benih Penjenis/BS) atau label kuning,
sedangkan untuk memproduksi benih kelas SS (Stock Seed/Benih Pokok/BP) atau
label ungu, maka benih sumbernya adalah benih FS atau boleh juga BS dan untuk
memproduksi benih kelas ES (Extension Seed/benih Sebar/BR) label Biru maka
benih sumbernya adalah benih kelas SS atau FS ( BBP2TP, 2011).
Produksi dan Distribusi Benih Sumber Padi
Dari hasil kegiatan produksi benih sumber padi di UPBS BPTP Sulawesi
Tenggara Tahun 2015, telah dihasilkan benih yang bermutu bersertifikat sebanyak
15.675 kg benih yang terdiri dari berbagai varietas unggul baru, yaitu varietas
Inpari 6 klas SS ( 700 kg), Inpari 15 klas FS (400 kg), Inpari 15 klas SS ( 8.000
kg), Inpari 30 klas SS ( 750 kg), Mekongga klas FS (400 kg), dan Mekongga klas
SS (7.350 kg). Lebih jelasnya dapat lihat pada Tabel 3, berikut :
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Tabel 3. Produksi Benih Sumber padi di UPBS BPTP Sulawesi Tenggara Tahun
2015
No

Varietas

1
2

Inpari 6
Inpari 15

3
4

Inpari 30
Mekongga

Klas
FS

SS
SS

FS
SS
SS
FS
SS
Jumlah

Hasil Benih
(Kg)
700
400
8.000
750
400
7.350
15.675

Keterangan
bersertifikat
bersertfikat
bersertfikat
bersertfikat
bersertfikat
bersertfikat

Distribusi benih sumber dilakukan setelah benih dinyatakan lulus sertifikasi/
uji laboratorium dan di label oleh BPSBTPH Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Tenggara. Hasil produksi benih sumber Tahun 2015 yang di nyatakan lulus
sertifikasi di distribusikan baik dalam bentuk komersial maupun hibah kepada
berbagai pihak yaitu BPTP, Dinas Pertanian/BP4K, BBI, penangkar, dan petani di
beberapa daerah kabupaten/ kota di Sulawesi Tenggara (Gambar 1 ).

Gambar 1. Distribusi benih kepada pengguna/konsumen
Distribusi benih sumber kepada BPTP dilakukan dalam bentuk hibah dalam
rangka mendukung kegiatan upaya khusus (UPSUS) di 3 lokasi/kabupaten,
masing-masing di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka Timur. Untuk
Dinas/BP4K dan BBI, selain komersial juga dalam bentuk bantuan, khusus untuk
varietas unggul baru (VUB), hal ini dilakukan untuk mempercepat penyebaran
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dan adopsi varietas unggul baru yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang
Pertanian. Sedangkan untuk penangkar dan petani pendistribusiannya dilakukan
dalam bentuk komersial dimana petani yang datang langsung membeli di UPBS
KP Wawotobi. Supaya benih yang telah dihasilkan dapat terdistribusi dengan baik
kepada pengguna, maka dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu (1)
promosi/ diseminasi dan (2) komersial.
1.

2.

Distribusi untuk kegiatan promosi/diseminasi
a.

Sosialisasi benih VUB padi kepada Dinas Pertanian, BP4K (propinsi/
kabupaten/kota).

b.

Pemberian bantuan benih kepada petani melalui dinas pertanian
kabupaten/kota dan/atau badan pelaksana penyuluhan pertanian
kabupaten/kota setempat untuk dimanfaatkan dalam kegiatan demo
varietas, demplot, display VUB, kaji terap varietas unggul, dsb.

c.

Mengikuti atau menjadi peserta pameran dalam rangka hari pertanian, hari
ulang tahun (HUT) provinsi /kabupaten/kota, pameran pembangunan,
dsb.

Distribusi benih secara komersial
Produksi benih yang dimanfaatkan secara komersial atau dijual, maka
hasil penjualan sepenuhnya harus disetorkan kepada kas negara sebagai
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada prinsipnya dalam penyaluran
(distribusi) benih, baik yang bersifat bantuan (gratis) maupun benih yang
di komersialkan (dijual) sebagai PNBP, maka perlu dilengkapi dengan
bukti tanda terima (serah-terima) benih atau berita acara serah terima benih
(BBP2TP, 2011).

Sistem Informasi (SI) UPBS BPTP
Salah satu media informasi yang berbasis komputer atau web, yang bertujuan
untuk memudahkan monitoring logistik benih secara real time di tiap UPBS BPTP
dan memudahkan koordinasi kebutuhan, jenis, varietas dan stok benih antar
UPBS BPTP, instansi lain dan masyarakat umum (Gambar 2).
Dengan sistem informasi ini, produksi benih, distribusi benih dan stok benih
UPBS KP Wawotobi BPTP Sultra dapat di akses oleh masyarakat umum baik di
Sulawesi Tenggara maupun diluar Sultra. Updating data di Sistem Informasi (SI)
ini juga dilakukan untuk informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana UPBS.
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Gambar 2. Sistem Informasi UPBS Sultra
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

Kegiatan produksi benih sumber padi di UPBS BPTP Sulawesi Tenggara
Tahun 2015, telah dihasilkan benih yang bermutu bersertifikat sebanyak
15.675 kg benih yang terdiri dari berbagai varietas unggul baru, yaitu varietas
Inpari 6 klas SS ( 700 kg), Inpari 15 klas FS (400 kg), Inpari 15 klas SS ( 8000
kg), Inpari 30 klas SS ( 750 kg), Mekongga Klas FS ( 400 kg), dan Mekongga
klas SS (7.350 kg).

2.

Hasil produksi benih sumber tahun 2015 yang di nyatakan lulus sertifikasi di
distribusikan baik dalam bentuk komersial maupun hibah kepada berbagai
pihak yaitu BPTP, Dinas Pertanian/BP4K, BBI, penangkar, dan petani di
beberapa daerah kabupaten/ kota di Sulawesi Tenggara.

Saran
Untuk menunjang ketersediaan benih sumber padi, maka perlu penguatan
dan pemenuhan sarana dan prasarana UPBS di dalam memproduksi benih sumber.
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LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1. Pertanaman padi di lokasi UPBS BPTP Sulawesi tenggara

Gambar 2. Kegiatan Panen dan Temu lapang UPBS Padi sawah di Sultra
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